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 شكر وتقدير

ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير  لكل من ساعدني في هذه الدراسة لنيل شهااة  الااسسهتير 

 ساهم في اخراج هذه الااة  العلاية . في تخصص التصايم الجرافيكي ولكل من

كاههها اتقهههدم اهههرافر الشهههكر والتقهههدير لجامعهههة الشهههرا االوسهههت ولجايهههإل اعيههها  الاي هههة التدريسهههية وا ةاريهههة 

واخههص بالشههكر والعرفههان الههدمترر باسههم ديههار العريههد  مشههرك الرسههالة وعايههد مليههة العاههار  والتصههايم 

كاها لتدريسية في الكليهة للاسهاعد  فهي التاهام ههذه الرسهالة  الدمترر وائل االزهر  وسايإل اعيا  الاي ة ا

  ة اسههههتاار  الت ليههههل الكاههههي والنهههههرعياشههههكر سايههههإل االسههههاتذ  الخرههههرا  الهههههذين سههههاهار فههههي تقههههريم واعهههههدا

واشهكرعائلتي وأدههديائي لهدعاي فههي انجهاز هههذه الرسهالة ولكههل مهن مههد يهد العههرن والاسهاعد  مههن وأفههاةني 

 معنريا  تاام هذه الرسالة.

 والله ولي التوفيق 
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 إعداد 
 محمود عبابنه
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 د.باسم عباس العبيدي

 الملخص
يعد التغليف باثابة وسيت ناائي يستطيإل من  خالله الاستالكين  الرؤية يرل الشرا  حيث اخذت 

العررات  تؤسس لنفساا تقاليد تصاياية عرفت ااا  وميزتاا عن غيرها  اذ ظارت الت رالت  اغلفة

الرنيرية في مجال العرض او الايارن نتيجة لدخرلاا عالم التقنية ال ديثة  بقر  سرا  من خالل 

الطياعة او التصايم او من خالل اةخال اساليب تصاياية  سديد  او من خالل الترظيف االخر 

تاثل بال رك الطياعي او الصرر  او الشكل او اللرن  اذ يررز غالك الانتج مررابة فاعلة لاا الا

ي تريه الانتج حيث اعترر فيا ًا يااال للتطرر من حيث االسلرب والتصايم او الا تريات والتقنيات 

ي الاا واخذ الاصاارن يرلرن الغالك اهاية خادة  ياانام العايق باليرورات االتصالية التي 

الجاالية  ل اسةالغالك ليس مراساة بصرية ال ألنه ياثل مكرنا سااليا وتعريريا يساهم في اثرا  ا

والاعرفية. اذ تلخصت مشكلة الدراسة في معرفة هذه الت رالت في  الرنية الشكلية الغلفة الانتجات 

 الذ  لرنية الشكلية والدورفعالية ترظيف ا الغذائية في الصناعة االرةنية .اما اهدافاا فكانت معرفة

فعالية انية الصرر والرسرم واالشكال .وفعالية انية :حيث الغذائية من الانتجات اغلفة تصاميم في تلعيه

النص اليصر  الاتاثلة بالعناوين.والدور الترويجي في التأثير على الاستالك واستاالتُه.حيث اثار 

هل استطاعت انية الشكل الاتاثلة :الدراسة وهي تاثل مشكلة  الياحث مجارعة من التساؤالت التي
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بالصرروالرسرم ان ت قق فاعليتاا الرظيفية والتعريرية  في تصاميم اغلفة الانتجات الغذائية .وهل 

استطاعت انية النص اليصر  الاتاثلة بالعناوين ان ت قق فاعليتاا الرظيفية والتعريرية  في تصاميم 

استطاعت الرنية الشكلية في تصاميم اغلفة الانتجات الغذائية ان تؤة  اغلفة الانتجات الغذائية .وهل 

 الانتجات بأغلفة ةورها الترويجي في التاثير على الاستالك واستاالته.اما مجتاإل الدراسة فقد ت دة

.اما مناجية  األرةن في الا لية األسراا في الارسرة ( السايك الررا )الكارترن  من الاصنرعة الغذائية

 لاعرفة الغذائية الانتجات اغلفة من مجارعة ت ليل ) الت ليلي الردفي الاناج استخدامث فقد الي 

الرنية الشكلية الاتاثلة بالصرر والرسرم والعناوين واللرن في نجاح العالية  تلعيه ان ياكن الذ  الدور

يام الخادة التصاياية للغالك فيال عن استخدام الت ليل الكاي لاجتاإل الي ث الستخراج االر 

 انا نتائج الت ليل.من خالل اةوات الت ليل الاتاثلة ل ااترظيف االشكال والصرر والعناوين لعرض ةعاً 

نردية الصرروالرسرم والعناوين الاستخدمة في تصايم  معرفة لغرض الاعلرمات تفريغ استاارتي

تين االستاارتين على التغليف ومرضرع الصرروالرسرم الاستخدمة في تصايم التغليف   وتم عرض ها

مجارعة من الخررا   لريان مدى فاعليتاا في الت ليل واكساااا الصدا  فيال عن االستفاة  من 

الجانب النظر  للي ث وطريقة الاالحظة التي اتيعااالياحث.وخلصت الدراسة الى مجارعة من النتائج 

 اهااا:

 والتي تظار اسم الانتج .استخدام الصرر  الفرترغرافية والعالمة التجارية للشرمة  .6

لجر  الاصااين الى استخدام عالية التياة اللرني اين عنادر الغالك او التياة او التياين في  .2

تقسيم مسهاحات الفيها  ومتلهه مهن حيهث اللهرن فهي مجهال الصهرر  او االرضهية او الكتابهة وخادهة 

 ا .اللرن االايض مإل اللرن الاياة له والذ  يكرن بقياة لرنية عالية سد
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استخدام الشعار ب جم مرير سدا في الارمز اليصر  الرئيسهي لاسهاحة الغهالك ماها افقهد العنادهر  .1

 االخرى قياتاا اليصرية ووظيفتاا في سذب االنتياه .

 

 الكلمات المفتاحية: توظيف ، البنية الشكلية ، تصاميم علب المنتجات ، الصناعات الغذائية.
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Abstract 

The packaging is the final broker through which consumers can see the 

product before purchasing, where the cover of the packages established a 

design tradition that is known by and defines it from the rest of the products. 

The structural transformations have emerged in the field of presentation or 

content as a result of entering the world of modern technology strongly either 

through printing or designing, or introduction of new design methods or 

through the other recruitment of typographical, image, shape or color. 

The product cover serves as an effective gateway to the contents of the 

product as it was considered a space that can be developed in terms of style 

and design or the contents and techniques, the designers considered the cover 

as a special importance for their deep belief in the communication necessities 

of it not as a visual interface but because it represents an aesthetic and 

expressive component that contributes to the enrichment of aesthetic and 

cognitive taste. The research problem is summarized in the knowledge of 

these transformations in the formal structure of the packaging of food products 

in the Jordanian industry, while the objectives were to know the effectiveness 

of the formal structure and the role played in the designs of the packaging of 

food products in terms of: the effectiveness of the structure of images, 

drawings and shapes, the effectiveness of the structure of the visual text of the 

titles and the role of promotion in influencing the consumer and his ambition.  
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The researcher raised a number of questions which were considered as the 

research problem: was the structure of the form of images and drawings able 

to achieve its functional and expressive in the designs of the packaging of 

food products? Was the structure of the visual text of the titles able to achieve 

its functional and expressive in the designs of the packaging of food products? 

Could the structural structure in the designs of the packaging of food products 

play its promotional role in the effect on the consumer and attract his / Her 

attention. 

The research community was identified by the packaging of food products 

made of cardboard (thick paper) in the local markets in Jordan. While the 

research methodology used analytical descriptive approach (content analysis) 

for the analysis of a range of food products covers to know the role that can be 

played by the formal structure of images, graphics, titles and color in the 

success of the design process of the cover, as well as the use of quantitative 

analysis of the search community to extract figures for the recruitment of 

shapes, images and titles to view support analysis results, Through the 

analysis tools of building two forms of information dump for the purpose of 

knowledge of the quality of images and drawings and addresses used in the 

design of packaging and the subject of images and drawings used in the design 

of packaging, and these two models were presented to a group of experts to 

show their effectiveness in analysis and credibility, as well as to benefit from 

the theoretical side of the research and observation method followed by 

researcher. The study concluded a series of results: 

1. The usage of the company's photograph and trademark showing the 

name of the product. 

2. The designers used the relationship of chromatic contrast between the 

elements of the cover, contrast or contrast in the division of space and 

the mass in terms of color in the field of image or ground or writing, 
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especially white color and its anti-color, which has a very high color 

value. 

3. The logo was used in a very large size in the main visual center of the 

area of the cover, which lost the other elements of its visual value and 

its function in attracting attention. 

 

Key words: The Effectiveness of Formal Structure, the Design of Product 

Boxes , The Food Industry. 
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 الفصل االول

 ميتهاخلفية الدراسة واه

 المقدمة: 0-0

 العرامهل أهم اين من يعترر والتجارية  ا يتصاةية   الاياةين في العالم  ُ يشاد الذ  الت رلان 

, ماها ةفهإل بغالريهة تااوتلرياا شهياع لكاالاسهت يسهعى سديهد  ورغيهات حاسهات ظاهرر أةت إلهى التهي

  تااشهههيا مهههإل ل والتصهههايممهههن حيهههث الجهههرة  والشهههك ساهههاالاؤسسهههات ا نتاسيهههة إلهههى ت سهههين نرديهههة إنتا

تنافسههها وتهههدافعا مريهههرًا مهههن سانهههب عهههدة مريهههر مهههن السهههلإل الاتنرعهههة  رهااهههدو  تشهههادمتطليهههات السهههرا التهههي 

 .الاستالكذا االاطروحة ل

وخالل العقد االخير من القرن العشرين شادت منظرمة التعر ة والتغليف عالايًا تسارع مرير 

اة الاستخدمة للتعر ة مرورًا اتقنيات االنتاج نفساا وتطرير في مختلف حلقاتاا الاترابطة ادا من الار 

نردية الاراة وةراسة أفيل الت سينات لل فاظ على الانترسات الاراة تعر تاا والطرل فتر  زمنية ماكنة 

الفرايد في عاليات  متطرر  لتقليل مإل ترميز االب اث على خفض الكلف االنتاسية وانتاج معدات 

استخدام الطاية واالرتقا  بانتاسية من  للتقليلوحسن التعامل مإل تدوير الاخلفات التشكيل واالنتاج 

 .العاملين في حلقات تلك الانظرمة وااتكار عررات سديد  لتالئم مختلف اذواا الاستالكين

والاصنعة   حيث تلعب مراة وتقنيات  الارتكر وضان اطار تعر ة وتغليف الانتجات الغذائية   

الاام سدًا في ال فاظ على الانتجات لتالئم ظروك خزناا وتداولاا واالتجار ااا في  التعر ة الدور

تطررت عالية تعر ة األغذية   االسراا ومذلك على الصعيد التجار  العالاي ولل د من الفقد الغذائي
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 .إل السلياة بسرعة خالل السنرات األخير  خادة في ظل ازةياة طلب الاستالك على السل

(Ahvenainenm, 2000). 

أن الغرض من تعر ة وتغليف األغذية حاايتاا من اآلفات و الايكروبات والتلرث الكيايائي 

ماا تاثل التعر ة والتغليف وسره الانتج  (Fabech, 2000 )باألكسجين والاا  و األبخر  والير .

يعات والانافسة  أ  أن الغذائي ومناا ي دة  الاستالك شرا  السلعة من عدمه أ  اناا وسيلة لزياة  الار

التعر ة والتغليف ترفر للاستالك معلرمات عن السلعة مثل ت ديد نردية الانتج و القياة الغذائية له و 

الرزن الصافي  وميفية ت ييره وطيخه و العالمة التجارية  ومعلرمات عن ساة الصنإل  واحيانا 

 والسعر الجرة  حيث من الرديلة إلالسل هذه تقارب ومإل ( Marsh , and Bugusa, 2007) تسعيره.

 إلىللردرل  ألتنافس هذا ظل فيتاا منتجا يزيالعال على تا الاؤسسات على وسب   الشكل وحتى

 الانتج بعنادره ةور يأتي هناو  ألانتج سذبه لشرا  أسل من النفسي عليه من الجانب والتأثير الاستالك

 تربت فعالة وسيلة يعترر الذ  الغالك هرو  أال   مكرناته من مكرن  أهم طريق عن ألاكسب هذا لي قق

خادة فياا  ياا,والصرر  الارئية الاعرر  عن السلعة   ويساعد على التعرك عل الاستالك الانتج اين

   انتجا مااا ل ااية الك الراسإل   فيعدما مان للغالك ةور تاالذات ا س أو كية تاالاالس يخص السلإل 

وسذب أكرر عدة من  الانتجات  حيث يساعد على ايإل  هامةية أديح عامال نفسيا وأةا  تسريق

 .Chaiwat, Kالاارمة الاكتربة عليه  واسممن حيث األلران والرسرمات  يامبالتأثير عل تالكينالاس

 من مختلفة أنراع اين الانافسة ياةوازة عام كل في بسرعة االستاالكية السرا  ان نار   (  (2008

 الانتج لتقديم تنافسية ميز  على  صرللل سديد شي  ااتكار شرمة كل ة اولمو   .  والييائإل الانتجات

 يساح الذ  التغليف  هي ومااة رائجة أدي ت التي التسريق أةوات من واحد . الناائي الاستالك إلى
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 اين األولريات من مزيد على وال صرل اليعض  بعياا عن مختلفة لتكرن  للشرمات

  والتغليف هر أةا  اتصال فعالة في نقطة الشرا . ومل عنصر في ( (Ksenia, 2013.الاتنافسين

التغليف  مثل اللرن  الشكل  الاراة  نرع أو حجم الخت أو حتى حجم التصايم  مام سدًا في خلق 

التأثير على الاستالكين.  إن مشاعر وسلرميات الاستالك ياكن أن تتأثر بالتغليف ما إذا مانت هذه 

ساال  لتتايز عن غيرها من الانتجات. ويعد التغليف باثابة وسيت   اة  درر  رسالة للتعرير عن قي

حيث اخذت اغلفة  (,Lotongkum 2009ناائي يستطيإل من  خالله الاستالكين  الرؤية يرل الشرا  )

 اذ ظارت الت رالت الرنيرية في وميزتاا عن غيرها  العررات  تؤسس لنفساا تقاليد تصاياية عرفت ااا 

لعرض او الايارن نتيجة لدخرلاا عالم التقنية ال ديثة  بقر  سرا  من خالل الطياعة او مجال ا

التصايم او من خالل اةخال اساليب تصاياية  سديد  او من خالل الترظيف االخر الاتاثل بال رك 

حيث الطياعي او الصرر  او الشكل او اللرن  اذ يررز غالك الانتج مررابة فاعلة لاا ي تريه الانتج 

يااال للتطرر من حيث االسلرب والتصايم او الا تريات والتقنيات واخذ الاصاارن  فيا اً اعترر 

يرلرن الغالك اهاية خادة  ياانام العايق باليرورات االتصالية التي ي الاا الغالك ليس مراساة 

لذا نجد أن    لاعرفيةبصرية ال ألنه ياثل مكرنا سااليا وتعريريا يساهم في اثرا  الذائقة الجاالية وا

باا ال  استادكمريرا في تصايم غالك يتناسب والخصائص السلرمية للفرة ال اهتااماالانتجرن أْوُلرا 

 الاستالك لاذاانردية الانتج في حد ذاته  وذلك من أسل التأثير على يرارات الشرا  هتاامام يقل عن إ 

وذلهك عههن طهريق اسهتخدام الاهساحات الراسعة تهرويهجية  يسهتخدم الغالك مأةا  كاا  وتكرار شرائه.

خهالل التهناسق الهظاهر علهى الهغهالك وبخهادة  وللهغهالك ما ياهيزه  مهن السهلعهة, لهإلعهالن عههن,لألغلفة 
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الهاناسههب وااللهران والهصرر وااليهياحات واعتيارات اخرى يتم ترتهيهراا  فهي تهصاهيهاهه واخهتهيار الهشكهههل

 . ويشد الاستالك عهلى نه هر يثهير االنهتياه فااوود

 مشكلة الدراسة: -9-0

تقرم عالية تصايم غالك الانتج ا  مان نرعه على مردا اساسي ومام وهر ضرور  الربت اين 

العنادر التي تشترك في تكرينه اذ ي قق هذا االرتياط وحد  ملية لعنادر الغالك ويجعله ايرب الى 

مل  ذلك ان أساليب تصايم الغالك ليست سرى م اوالت متنرعة مرتكر  من العال الفني الاتكا

الاصام لت قيق هذا الربت بصرر  او اخرى مستغال عنصر اللرن في الفيا ات ومستفيدا من اتجاه 

(   ونظرا Lughilin,2000ال رمة الذ  يكرن اختياريا في الصرر واسياريا في عناوين االشارات.)

الصناعات الغذائية االرةنية ومنافستاا لاثيالتاا في السرا  من الانطقي ان تكرن لتنرع الانتجات في 

الرنية الشكلية والتصاياية للغالك يد تأثرت  باالتطررات التكنرلرسية وااليتصاةية التي مر ااا العالم 

غذائية في في معرفة هذه الت رالت في  الرنية الشكلية الغلفة الانتجات الالدراسة لذا ت دةت مشكلة 

 الصناعة االرةنية .

 أهداف الدراسة:  -3-0

 اغلفة تصاميم في تلعيه الذ  والدورفعالية ترظيف الرنية الشكلية  معرفة إلى تادك الدراسة 

 :حيث من الغذائية الانتجات

 فعالية انية الصرر والرسرم واالشكال . -

 .فعالية انية النص اليصر  الاتاثلة بالعناوين -

 ي في التأثير على الاستالك واستاالتُه.دور الترويجال -
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 :أهمية الدراسة -4-0

 مههن لههه لهاها,  الهسهلهعههة تهرويههههج فههي الهغهههالك يلعيه الذ  الدور  خالل من دراسةال اهاية تاتي

 هههذه شههرا  هراريه اتهخههاذه عهنههد الاهستالك الهيههه يهسهعهى رمزيا وبعدا الاستالك, انهتهرههاه سههذب فهههي اثههر

 كاا.خهادة اسهتهاهاعهيههةايتصاةية و  ومهكهانههة مهظاهر مهن الهغههالك يهيهيهفههه ان يهاكن لهاها وذلهك , الهسهلههعة

الرنية الشكلية للانتج بصرر  عامة من خالل  تلعيه ان ياكن الذ  الدور خالل من دراسةال اهاية تأتي

 ومساعد   در الشكلية او النصية او اللرن وال جماالاتاثلة بالعنعاليات الترظيف لعنادر هذه الرنية 

كاا تاتي اهاية الدراسة من خالل .وفعال مناسب ن ر انجاز تصاميم العررات على على الاصااين

باا ي قق  ة االرةنية وتطريرهاتسليت الير  على وايإل تصايم عررات الانتجات الغائية في الصناع

   وت قيق الفائد  للشرمات والانتجين االرةنيين.السرا منافستاا لاثيالتاا في 

 :ها وفرضيات الدراسةاسئلة   -5-0

 :الدراسة وهي تاثل مشكلة  التي  التساؤالت من مجارعة الياحث يثير هنا من

هل استطاعت انية الشكل الاتاثلة بالصرروالرسهرم ان ت قهق فاعليتاها الرظيفيهة والتعريريهة  فهي  -6

 تجات الغذائية .تصاميم اغلفة الان

هههل اسههتطاعت انيههة الههنص اليصههر  الاتاثلههة بالعنههاوين ان ت قههق فاعليتاهها الرظيفيههة والتعريريههة   -2

 في تصاميم اغلفة الانتجات الغذائية .

هل استطاعت الرنية الشكلية في تصاميم اغلفة الانتجات الغذائية ان تؤة  ةورها الترويجي في  -1

 التاثير على الاستالك واستاالته.
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 يفترض الباحث الفرضيات التالية :

 اليرسد ا  تأثير او فعالية لرنية الصرر والرسرم على الرنا  الشكلي العام لغالك الانتج. -6

اليرسد ا  تاثير او فعالية للنصرص والعناوين على الرنا  العام للشكل اليصر  لغالك  -2

 الانتج.

 .  واستاالته ر على الاستالكفي التأثي للغالكاليرسد ا  ةور ترويجي للرنية الشكلية  -1

 :الدراسة مجتمع -6-0

 الررا ) الكارترن  من االرةنية والاصنرعة الغذائية الانتجات بأغلفة دراسةال مجتاإل يت دة

 . األرةن في الا لية األسراا فيحاليا  الارسرة ( السايك

 :الدراسةحدود  7-0

 لغذائية االرةنية(.)الصناعات االاالكة االرةنية الااشايةال دوة الاكانية:  -

   2668 -2667ال دوة الزمانية:الفتر  من  -

 .الغذائية الانتجات اغلفة تصاميم: الارضردية ال دوة -

 محددات الدراسة:  -8-0

 هرعدم تعاون الشرمات مإل الياحث بارضرع تزويدهمن الا دةات التي تراسااا هذه الدراسة 

عدم تعاون بعض اةارات االسراا الكررى في عاان  غلفة  فيال عنانااذج من العينات الكارترنية لأل

 )الارالت التجارية( بالسااح للياحث اتصرير الانتجات الاعروضة فياا.

  



8 
 

 :مصطلحات الدراسة -2-0

 البنية:    

تشكيل لفعل انية ) مشتقة في اللغات االوروبيهة  انااشي  مجرة ال على اناا تعرك الرنية على 

 . (6556)الرمالي  ( لاامرنى  اااالذ  يعني الرنا  او الطريقة التي يقام  sturerمن االدل الالتيني 

يرانينة الخادة , بإعتيار  نسهقا , فهي مقااهل الخصهائص  ه)نسقا من الت رالت لناا كاا تعرك بكر 

 (.6585)اةيث الاايز  للعنادر , وتيقي النسق يائاا 

ان يراعهد خادهة منظهام , وتهتم الا افظهة )نظهام مهن الت هرالت , يتيه اناااياسية على فاا و يعر  

التههي ال تتجههاوز حههدوة النظههام وال تلجههأ لعنادههر  سههاااو إثههراؤه مههن خههالل لعيههة الت ههرالت نف هعليهه

 .(6556)الرمالي ه خارسية عن

اما لرسهيان غرلهدمان فيعرفاها بأناها )النظهام او الكهل الانهتظم الشهامل لاجارعهة مهن العاليهات اهين 

 (.2666مكدونيل ة طيقا لعالياتاا ةاخل الكل الشامل()والتي ت د  عنادرها 

وتعرك مذلك بكرناا)نسق من العاليات الادرمة وفقا لارهدأ االوليهة الاطلقهة للكهل علهى األسهزا  لهه 

من حيث ههر نسهقا يتصهف بالرحهد  الداخليهة و ا نتظهام الهداخلي علهى ن هر يفيهي فيهة  دهالا اييرانينه 

الاجارع الكلي للعاليهات علهى  هالنسق نفسة و على ن ر انطر  مع تغييرأ  تغيير في العاليات الى ال

 (.  6556فرشرخ ةاللة يغدو معاا النسق ةاال على معنى)
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  التعريف االجرائي:

مرنهههه االيهههرب لطريعهههة نظهههرا لكثهههر  التعريفهههات وتنرعاههها فقهههد اتخهههذ الياحهههث تعريهههف دهههالح فيهههل 

العنادهر و العاليهات الرئيسهية و العاليهات الثانريهة ومهن  يكشف عناا الت ليهل الهداخلي لكهلالدراسة. )ما

 (.6578ثم ياكن الاقارنة اين االشيا  الاتعدة  في الارضرع)فيل 

  فوتوغرافية :الصورة ال

تسهجيليًا أو إاهداديًا أو االثنهان  (Visual Statement) دهرر  فرترغرافيهة : سالهة مرئيهة مفيهد 

 ( .   Charles, 1981) (Visual Text) .معًا مترت ضرئيًا منص مرئي

غير لغرية يتطااق فييا الدال والادلرل إلى حد  قنيةمن يعرك الصرر  على أناا:عالمة توهناك 

 (.2666كرير والتااثل هر حجر االسار في مفارم الصرر  ) لعيري  

ايإل تصال وهذا النقل للر  اعرفاا )فرسرن( أناا تعني م اولة نقل الرايإل ب يث تت قق عالية و 

( 2662ال يشترط فيه أن يتم عن طريق الصرر  الاطررعة على الررا ال سار أوالعاة .) فرسرن, 

(Boston, 1976 .) 

ويرى )حايد ( الصرر  بأناا أةا  تعريرية اعتادها ا نسان لتجسيد الاعاني واألفكار  

  م(. 2014)سلياان, .واألحاسيس

بأناا) درر ثااتة ملرنة أو غير ملرنة  يتم إنتاساا الصرر  الفرترغرافية فقد عرك فتح الله  اما

 ( 2666من عاليات التصرير اليرئي اراسطة االت التصرير على افالم تصرير حساسة.) فتح الله  
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 التعريف االجرائي:

 عتاد الياحث تعريف حايد  للصرر  في ةراسته لقربه من مرضرعه.ا 

  :التغليف

 .االستخدام أو الريإل أو التخزين او الترزيإل بغرض تجالان وحااية اغالا وتقنية وعلم فن

 (. 2666 )ااراهيم

ياكن تعريف التغليف بأنه مجارع العنادر التي تكرن سز  من الانتج والتي تياع معه كاا 

من أسل حفظ م ترياته أ  انه باثابة الديكرر الذ  عاة  ما يشال عد  رسرمات وعد  

 .(.(www.deoni.gov.uk 2010نصرص

ا يعرر مصطلح التغليف عن عالية تصايم و تصنيإل الغالك. وياكن ودف التغليف مرنه كا

 ( Soroka ,2002)نظام متكامل لت يير الانتجات للنقل والتخزين والريإل و االستخدام.

)سايإل األنشطة  الاتعلقة اتصايم وإنتاج وعا  وغالك الانتج  التغليف على انه Kotlerويعرك 

 .( (Kotler, 2009وتقدياه للسرا 

 الذ  الغالك إنتاج و اتصايم الارتيطة النشاطات سايإل" انه على التغليفاما الصيرفي فيعرك 

 .(2665)الصيرفي   الانترج "اداخله  ي ر  

 يرل الاستالك عليه ي كم الذ  الرمز هر و للسلعة  الارئية الصرر على انه  " يعرك التغليفو 

 أديح فالغالك اداخله  ما يكتشف أن للاستالك ياكن كالغال طريق فعن السلعة  على أن ي كم

 .(2666)الياشا وسيرشي وش اة   دامت ائإلب وسه و تسريقية وأةا  سيا نف عامال
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 التعريف االجرائي:

 هر الغالكسيتخذ الياحث التعريف االتي متعريف اسرائي الرتياطه الاياشر بارضرع الدراسة )

 سرا أكانت مطررعة  من معلرمات علياا يرضإل ما كل هر و  جلانتل الاكرنة األساسية األبعاة أحد"

 product image).) "أو ةالة إشارات أو درراً  أو رمرزاً  أو رسرماً  أو أشكاالً  الاعلرمات هذه

 .(2665)معال وترفيق 

 الشكل 

 (156 6556لغرياً  : يعرك الشكل بالفتح : الشيه والاثل   والجاإل اشكال وشكرل  )اان منظرر 

ا العال الفني   وت قيق اويعرك ادطالحًا : بأنه تنظيم عنادر الرسيت الااة  التي يتيان

رضعاا في العال مل االرتياط الاتياةل ايناا   فار يدل على الطريقة التي تتخذ مناا العنادر م

 .(6586  وبالطريقة التي تؤثر ااا مل مناا باآلخر )عيد   بالنسية لآلخر

نى الداخلي ةاخل إطاره يية الااةية او الرنا  الشكلي الذ  ي دة الاعويعرك بأنه الترم

 .  (6586)عيد 

( فيرى بأن الشكل" هر تجاإل للااة  بطريقة معينة   ترتيب معين لاا Ernst Fisherأما )

 ( 6587حالة ونسرية من حاالت استقرارها.) عرد ال ايد  

 التعريف االجرائي:

  الاكرنة او االسزا  الارمية : بأنه عالية تنظيم للعنادر (Deweyسيترنى الياحث تعريف )

 كرنه يتااشى ومرضرع الدراسة.
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 الفصل الثاني

 )االدب النظري والدراسات السابقة( 

 ث االولحالمب

 )التغليف(

 : مفهوم البنية:0-0-9

ر  شيكة العاليات التي يعقلاا ا نسان ويجرةها ويرى أناا هي التي تربت الرنية  في وايإل األم

  وهي القانرن الذ  يتصرر ا نسان أنه يييت العاليات ادر الكل الرايعي أو تجاإل أسزا هاين عن

اين العنادر الاختلفة  وهذا القانرن هر الذ  يانح الظاهر  هريتاا وييفي علياا خصرديتاا. ويتم 

الرنية من خالل عالية التعارض والتشابه اين العنادر الاختلفة ويطلق علياا " يرانين  التعرك على

أن " الرنية مجرة طريقة أو مناج ياكن تطريقاا في أ  نرع من   Levi Straussالترميب ". ويرى 

السعافين ) الدراسات تااًما ؛ ماا هي بالنسية للت ليل الرنير  الاستخدم في الدراسات والعلرم األخرى".

الرنية بأناا "نسق يتألف من عنادر يكرن من شأن أ  ت رل  Straussوي دة م( 6551  الخياص و 

أوضح  و م(  2667يعرض للراحد مناا أن ي دث ت راًل في بايي العنادر األخرى". )الانادر  

(Soussierخر ال ( مفارم الرنية يائال : )ان ا  عنصر ب د ذاتة سرا  في اللغة أو في أ  شي  ا

لقرانين  Lucian Goldmanاما تصرر . اال اذا مان مندمجا انظام يعطية ةاللتة  يالك أ  معنى 

الرنية وهر اناا تتلرن الرن سدلي فار يلخصاا في ثالث نقاط اليرور  االيتصاةية والرظيفية التاريخية 

درر  الشي  أو هيكله وياكن أن نعرك الرنية بأناا ليست   للطيقات االستاادية و الياير الااكن 
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التعايم الكلي الذ  يربت أو عنادره أو أسزا ه أو وحدته الااةية أو شي يته الارضردية وال حتى 

ويدخل التصايم ضان تصنيف الفعل الفني مرنه فعال ي ال التيامن التكريني اين اسزائه   أسزا ه.

اقارنة االشيا  الاتعدة  في الرايإل  وتؤثر للعنادر والعاليات والنظم التي يتخذها  فالرنية تتيح الفردة ل

هذه النظم والعاليات فياا اين عنصر وأخر وتكان اهايتاا ويرتاا التعريرية بعاليتاا وارتياطاا مإل 

 (.6571)الشاعة  العنادر االخرى  

 خصائص الرنية بأناا ثالث :  Piaget وحدة

 .وتعني أن الرنية ليست مرسرة  في األسزا  الكلية:

وهي التي تانح الرنية حرمة ةاخلية وتقرم في الريت نفسه ب فظاا وإثرائاا ةون أن تيطرها  والت :التح

 .إلى الخروج عن حدوةها أو االنتاا  إلى العنادر الخارسية

ويعنههي أن الرنيههة ميههان عيههر  متسههق مههإل نفسههه منغلههق علياهها مكتههف ااهها  فاههي مههل  التنظيييم الييذاتي :

 .طريقههههة ناههههره وتغيههههره   ومههههن ثههههم فاههههي ال ت تههههاج إلههههى تااسههههكه الكههههامنمتااسههههك لههههه يرانينههههه وحرمتههههه و 

(Piaget، 0289)  والاقصههرة هنهها ان انيههة التصههايم هههي ميههان مسههتقل ب ههد ذاتههه لههه يرانينههه وانظاتههه

 التصاياية التي تساهم في االخراج الناائي لتصايم الغالك.

 : بنية التصميم:9-0-9

ا على مجارعة من الرمائز التي تعد األسار الذ  يشيد ان العالية التصاياية تعتاد في انائا

باقتياه الرنا  التصاياي   ب يث أن اعتااة الاصام على نظم للعنادر الاكرنة للرنية التصاياية 

كفيل ات قيق أهدافه في وحد  مرئية حيث تعد " مترساة لاجارعة من العاليات اين عنادر مختلفة أو 

فالرنية تتايز بالعاليات والتنظيم اين عنادرها الاختلفة " . لنظام عاليات أولية وهر ما يساى با
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( وباا إن الرنية التصاياية للغالك تتألف من عدة من الرحدات الرنائية ووسرة مجاالت  6552)فيل 

فيائية متنرعة   فأن هدك الاصام من مل هذه العاليات الترابطية الانظاة ال صرل على انى 

وان هدك العالية التصاياية باجالاا  هر انا  نظام  اةها التعريرية والجاالية . شكلية متنرعة في أبع

تصاياي مؤلف من العنادر الرنائية ومرتكزا على األسس التصاياية ساديا لت قيق عاليات مترابطة 

تعال على إاراز الرنية الشكلية للتصايم بشكل مؤثر وسذاب وي قق الغاية. وتقرم عالية تصايم 

ا  مان نرعه على مردا اساسي ومام وهر ضرور  الربت اين العنادر التي تشترك في تكرينه  غالكال

اذ ي قق هذا االرتياط وحد  ملية لعنادر الغالك ويجعله ايرب الى العال الفني الاتكامل  ذلك ان 

او أساليب تصايم الغالك ليست سرى م اوالت متنرعة مرتكر  من الاصام لت قيق هذا الربت بصرر  

اخرى مستغال عنصر اللرن في الفيا ات ومستفيدا من اتجاه ال رمة الذ  يكرن اختياريا في الصرر 

العاليات هي تداخل مل من ان  . ويرى الياحث  (Lughilin,2000)واسياريا في عناوين االشارات.

لرنائية التي تعتاد العنادر الرنائية والاياةئ االنشائية  يرتدئ ااا وينتاي عندها  وان اهم العاليات ا

العنادر وتربطاا مإل بعياا هي الرحد  التي تيفي للتصايم التااسك اين عنادرها  الن الرحد  

تعال على ايجاة نظام ياكن اةراكه من خالل ترابت عنادرها  وان العاليات الرنائية اين هذه العنادر 

  مجارعة من العاليات لذلك تعد هي التي تعطي التصايم معنى. فالتصايم شكل والشكل انا   والرنا

العاليات خطة تنظياية للسيطر  على الكيفية التي تت دة فياا العنادر من اسل ت قيق تصايم فاعل 

وخاضإل للنراحي الرظيفية والجاالية. والشك ان هذه العاليات تخيإل لنظام عالي تترفر فيه عنادر 

لكي تستطيإل ان تعال  وعلى الفنان الاصام ان  واسس ومياةئ ويرانين ربت ت تاج الى اي ة فنية فعالة

يرفق في ايجاة العاليات الرابطة للعنادر الرنائية معلنًا اذلك انشا  الرحد  الني هي باثابة االلت ام 



16 
 

والتكامل والتكرين  وان الفنان اناا يؤسس وسائله بطريقة في االخراج الفني ااتدا ًا من الفكر  ومن 

 الفني. خالل العاليات في عالاه

 اهمية التغليف: -3-0-9

 الانتجات من مختلفة أنراع اين الانافسة وازةاةت عام كل في بسرعة االستاالكية السرا  تنار

 إلى الانتج لتقديم تنافسية ميز  على وال صرل سديد شي  ااتكار شرمة كل وت اول  .  والييائإل

 يساح الذ  التغليف  هي ومااة ئجةرا أدي ت التي التسريق أةوات من واحد . الناائي الاستالك

 اين األولريات من مزيد على وال صرل اليعض  بعياا عن مختلفة لتكرن  للشرمات

 ((Ksenia, 2013.الاتنافسين

والتغليف هر أةا  اتصال فعالة في نقطة الشرا . ومل عنصر في التغليف  مثل اللرن  الشكل  

مام سدًا في خلق التأثير على الاستالكين.  إن  الاراة  نرع أو حجم الخت أو حتى حجم التصايم 

  هذه رسالة للتعرير عن قياة  درر مشاعر وسلرميات الاستالك ياكن أن تتأثر بالتغليف ما إذا مانت 

ساال  لتتايز عن غيرها من الانتجات. ويعد التغليف باثابة وسيت ناائي يستطيإل من  خالله 

 .(,Lotongkum 2009الاستالكين  الرؤية يرل الشرا  )

والتغليف هر سز  مام من أ  منتج غذائي,انه ي ر  الانتج  أو ما ييقيه في حالة سيد . 

ويجعل الاستالكين يرونه حرلام في ا عالنات أو في الانزل أو في الاتجر. غالك الانتج هر الرسيلة 

 فة.الرحيد  لالتصال في الاتجر حيث تنتزع اهتاام الاستالك اين الخيارات الاختل

 أهاية تصايااا وميفية اھنرعيت و العرر  هذه مظارو  تااال شك أن لغالك السلإل وعررا

 على التأثير في فعالية العنادر أكثر من يعترر فالغالك  االستاالكية للسلإل بالنسية وخادة تسريقية 
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 الريعية   اذايةالج أنراع أحد ياثل أنه كاا   الاستالكفي تشكيل إةراك وتصرر  يساعد فار   الاستالك

 إلى إضافة   الشرا  يرار على كرير  ادرسة يؤثر حيث السلعة تسريق في رئيسي ةور يلعب فالغالك

اا وإن   االيتصاةية هذه السلعة وفرائدها بانافإلتاتم  عقالنية شرا  ةوافإلكلاا  ليست ئااشرا ةوافإل أن

 التيفياا  الجاالية والنراحي   األغلفةو  العررات ألشكال الخارسيتاتم بالاظار  عاطفية ةوافإل هناك 

 اربعة مجاالت وهي:وتررز أهاية التعر ة والتغليف في  ) الن الو ,ب.ت( . الكرير  لاا أهايتاا  أديح

فاألهاية االيتصاةية تتاثل في زياة  الكاية الاسرية ً  ةاخليا ً  وخارسيا وبالتالي  اقتصاديا: -6

 ة واألسنرية.زياة  ةخل الانتج من العاالت الا اي

 تتاثل األهاية الغذائية في أناا وسيلة مااة ً  سدا ل فظ الطعام ألطرل فتر  ماكنة.غذائيا:   -2

 تتاثل األهاية الص ية في حااية الانتج من التلرث والتلف وبالتالي حااية الاستالك.صحيا:  -1

   ومعرفة مكرناتاا.أما األهاية الثقافية فتتاثل في تثقيف الاستالك عن الاراة الاعيأ ثقافيا: -6

وذلك الظاار الانتج بشكل مايز وبصرر  سذابة ليكرن مصدر سذب وتلقي من يرل  جماليا: -5

 الجاارر

 :اآلتي في التغليف أهمية تكمن كما

 حيث الخزن  و التداول و النقل و التعر ة عالية أثنا  حاايته و الانتج م تريات على الا افظة -

تم تنفيذ مااة ال ااية ليس فقت لعرامل فيزيائية مثل وي.للكسر تعرضه احتااالت من يقلل

 الرطربة والغازات  والير   ةرسة ال رار   وغيرها. -النقل  ولكن أييا للتأثيرات الري ية 

التعلياات و  لانتجمإل ساارر الاستالكين و ذلك من خالل تعريفه با يعد التغليف وسيلة اتصال -

 الخادة باستخدامه.
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 . لتاييزيعد أةا  للشار  و ا -

 .الجديد  الانتجات نجاح في مااا عامال التغليف يعترر -

 . الشرا  يرار في حاساا ةورا تلعب اذ,القرار دنإل كأةا   التغليف يعترر -

 . السلعة على خاص طلب خلق على يساعد الفريد أو الاايز الطابإل ذو الجيد الغالك -

 على تذمر يساعد كاا   انافسةوال الرديلة السلإل وست لعةالس على التعرك سارلة إلى يؤة  -

 الاستالك لاا.

للسلعة  الاستالك نظر لفت وسائل من ذاته حد في يعترر الجيدينوالاظار  التصايم ذو الغالك -

 . أحيانالاا  وتفييلهااا  واهتاامه رغرته وإثار 

 . عن السلإل الاامة وا عالمية ا عالنية الرسائل من -

 ما وضإل ومذلك   علياا والشعار التجار   ا سم وضإلو  سلعته تاييز من الانتج لغالك ياكن -

 الكثير أن كاا   ووضرحا ساذاية وأكثر أفيل بشكل وذلك   فنية أو ودفية من ايانات يدهير 

 . غالك ادون  وتريناا تاييزها ياكن ال أو يسالال  يد السلإل من

 أن أو ةواض  بطريقة أو أفيل بطريقة السلعة عرض من التجزئة متاسر التغليف ياكن -

 من التجزئة متاسر ذلك ةفإل سيد مظار ذو الغالك كان وملاا   العرضواساات في يعرضاا 

 . سيد  في أماكن السلعة عرض

 . لاا قيم أو سيد غالك نتيجة الاشتر   نظر فيقياتااتزةاة يد السلإل بعض -

وسارلة شرائاا   مناا الاخزون  مراقيةو  وسارلة تخزيناا السلعة تداولسارلة  الجيد التغليف يرفر -

 ((Silayoi ,2007 (2665)الصيرفي  .وبيعاا
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  الغالف األولي:مستويات التغليف: -9 -4-0

الزساسهة  مثهل بهالانتج  مياشهر اتصهال علهى يكهرن   و السهلعة علهى ي تهر   الهذ  الغهالك وههر

 . بالسلعة مياشر اتصال ذو غالك و أولية عرر  ال الة هذه  في وهي  العطر على ت تر  

 ياثهل و للسهلعة إضهافية حاويهة يهرفر أ  األوليفاهابغال السهلعة ي تهر   غهالك وههر الثيانوي: الغيالف
 الاعلرمات خالل من الانتج شخصية وإيياح   تااودفا تااطريع بعكس وذلك   لاا العرض الخارسي

 فاهر الكرتهرني الغهالك فهي العطهر زساسهة وضهإل مثهل   ا سهتعاال بعهد مياشهر    ويرمهي عليهه الادونهة
 (6كاا في الصرر  ريم ). بالاستالكمياشر  إتصال ىعل

 

 .المصدر ( تمثل مستوى التغليف االول والثاني  0الصورة رقم ) 

 (https://www.almrsal.com/post/451604) 

https://www.almrsal.com/post/451604
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من  يتاال اا السلعة وش ن تخزين على يساعد الذ  الغالك وهر الثالث الاسترى  ياثل غالف الشحن:

 بالطريقهة تيراهاتر  خهالل مهن بالانتجهات  التعريهف فهي ضهرور   وههر   اله ... الكسهر   التلهف عرامهل

 (2انظر درر  ريم ) (2665)الصيرفي   . آلخر مكان من لنقلاا الاثلى

 ( 2666 )سالب  :مناا أنراع إلى التغليف التسريق رسال و االيتصاةيين ويقسم

 زيهاة  ساذايهة علهى يعاهل والهذ  مياشهر  بهالانتج ي هيت الهذ  الغهالك ذلهك وههر :التسيويقي تغليفال -أ
 ظهروك وال يت اهل متهين وغيهر خفيهف أنهه الغهالك ههذا خصردهيات ومهن   عرضهاا مكهان فهي السهلعة
 .(التخزين و الترزيإل و التنزيل و الت ايل( النقل

ياكن  لاا نظرا الانتج حااية أسل من بالاتانة ازيات الذ  الغالك ذلك فار :التوزيعي التغليف - ب

 وسائل النقل بعض وأن خادة الاناولة  و النقل و التخزين أثنا  ياسية ظروك من له يتعرض أن

 لليرر تعرض الانتجات ألن ذلك و م دة   مرادفات ذات وأغلفة عررات في السلإل وضإل تتطلب

 لشرمات لياتطتم عليه يترتب يف من يرل شرمات التأمينيترتب عليه إعاة  التعر ة والتغل الش ن  أثنا 

 .والتغليف التعر ة إعاة  عليه يترتب التأمين و

 



21 
 

 
(  تاثل غالك الش ن لتسريق الانتجات .الاصدر 2درر  ريم )

.com/2016/02/emballages.htmlhttps://gestionictapp.blogspot 
 

 وظائف التغليف: -5-0-9

 (MARIANE,2006) أساسيتان للتغليف هاا: وظيفتان

 :في تتاثل و :التقنية اوال: الوظائف

 نرع ذلك  فإن إلى إضافة .الاستالك إلى الانتج من انتقالاا أثنا  ذلكو   :المنتج حفظ و حماية وظيفة

التعر ة  نرع يختلف مثال آلخر  مكان ومن آلخر  سرا  من ختلفت الانتج ي تاساا التي ال ااية

 كاا سفافا  واألكثر اليارة  الانطقة عن الرطب و ال ار الاناخ ذات الدول في ن تاسه الذ  والتغليف

 القاالة هناك للانتجات بالنسية والسياا والتغليف التعر ة في ال ااية زياة  تتطلب النقل وسائل أن نردية

 الكسر. أو سريإلللعطب ال

https://gestionictapp.blogspot.com/2016/02/emballages.html
https://gestionictapp.blogspot.com/2016/02/emballages.html
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الذ   النشاط يعني الذ  الانتجات  ترزيإل مااة في والتغليف التعر ة تسال  :التوزيع وظيفة -

 ضاان و السلإل انسياب في تساهم التي هي أو الاستالك  إلى الانتج من السلإل انسياب يجعل

 . الصناعي الاستعال أو الناائي الاستالك إلى من الانتج حرمتاا

 (2666)الياشا وسيرشي وش اة   :التجارية أو التسويقية الوظائف ثانيا: 

 الدالة األحيان من كثير في التغليف و التعر ة عالية تعترر حيث  :السلعة ترويج وظيفة -

 لت سين أو للسرا  الجديد  السلعة إةخال في ةور لاا كاا غيرها عن سلعة الرحيد  لترميز

 .يدياة سلعة وضإل

سعر  أ  لدفإل استعداة على الاستالك تجعل السلعة وغالك ر عر ساذاية إن  :الجذب وظيفة -

 .علياا ي صل لكي

عاة   ويتيان الغالك اراسطة السلعة عن الاعلرمات و الريانات تعطي حيث :التبيين وظيفة -

 .للسلعة الفعلية الارادفات و الا تريات عن الاستالك تعريف

 عالية على تساعد العررات أن حيث  :استعمالها و السلعة تخزين عملية تسهيل وظيفة -

 عرر  واختيار تصايم عالية في الخصائص الاامة فإن وعليه استعاالاا  و تخزين السلعة

 من ذلك أكان سرا  وسارلة االستعاال  ايسر متايزا الغالك هذا يكرن  أن هي السلعة وغالك

 يكتب ما قطري م ترياتاا عن على التعرك أو العرر   فتح سارلة حيث من أو وزنه  حيث

 .ومعلرمات إرشاةات من علياا
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 كما توجد وظائف اخرى للتغليف وهي :

 .يد ي تاج الانتج الى ال ااية من الصدمات واالهتزاز واليغت وال رار   الحماية:

من االومسجين وبخار الاا  والغيار ويد ت ر  بعض األغلفة على مراة مجففة تاتص   العزل:

 Modifiedومسجين وذلك لزياة  عار الانتج. وهناك أييا الجر الاعدل الرطربة ومراة المتصاص اال

atmospheres  الذ  ينشأ ةاخل الغالك للا افظة على األطعاة نظيفة طازسة ولزياة  عاره على

 الرك.

 يتم تجايإل العديد من العنادر في غالك واحد لفعالية ذلك وتيسيره عالية الاناولة . :سهولة التناول

يقرم التغليف بالترادل مإل الاستالكين حرل طريقة االستخدام ونقل واعاة  تصنيإل  ات :بث المعلوم

الانتج أو الغالك. في بعض أنراع الانتجات )الطرية والتغذية والكيايائية( تكرن هذه الاعلرمات مطلربة 

 من يرل التشريعات. تستخدم بعض أنراع التغليف لاالحقة الانتج.

ك من يرل الاسريين لتشجيإل الاستالكين الا تالين على الشرا  . يررز هنا يستخدم الغال التسويق :

حيث يتم اضافة معلرمات  Physical designةور التصايم الفني للغالك والشكل الخارسي له 

 االتصاالت التسريقية و التصايم الفني الى سطح الغالك .

يد يزوة الغالك اتقنية لانإل فت ه يلعب التغليف ةورا هاما في تخفيض مخاطر النقل. و  األمان:

 واخترايه أو ب ساسات لاعرفة هذا الشي  واتخاذ االسرا ات الاناسية.

انشهها  عهههد  مقاسههات لالغلفهههة حسههب ال اسهههة. وأييهها اضهههافة سههارلة وفعاليهههة  الييتحكم بالمقيييادير:

 (2665)معال .الترزيإل لعالية
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 لثانيث احالمب

 (الصورة)البنية الشكلية

 : الصورة مفهوم -0-9-9

يستخدم مصطلح الصرر  في الريت ال اضر في العديد من الاجاالت الاختلفة. ففي الاجاالت 

العلاية استخدمت هذه الكلاة اترسإل حيث افرز التقدم العلاي مثيَرا من األنراع الاختلفة للصرر وفي 

والفنرن  والفيا  وغيرها. مجاالت متعدة  للعلرم الاختلفة مثل الرياضيات  والطب  والفيزيا   وا عالم 

وتعترر الصرر  شيَ ا م سرَسا متعدة الاعاني. وتلعب ةوَرا رئيسَيا في حياتنا اليرمية  ال أدي نا نعيش 

زمن الصرر  بالتراز  مإل زمن الكلاات  زمن الصرر  والكلاة مَعا  فالصرر  معنا ومالزمة لنا في 

لى ن ر لم يسرق له مثيل في مل سرانب ال يا .  ل ظاتنا الصغير  والكرير  حتى ادت مرتيطة انا ع

وتعد الصرر  خطاب متعدة الاعاني وبالتالي يتم اللجر  في الصرر  ا عالنية )االشاارية( إلى نص 

لغر  يرافقاا من أسل ترضيح الاعنى الاراة ترليغه وذلك يعني إبعاة مل الاعاني الا تالة التي من 

فالفرترغرافيا نسق   ( 2666فام يصدية الصرر  ومعناها)ساعد شأناا إحداث ليس لدى الاتلقي في 

سايائي يشتال على ثالثة مكرنات: ةال ومدلرل  والعالية التي تجاعااا والتي تشكل العالمة 

 الفرترغرافية.

والصرر  في ابست معانياا تعني م اولة نقل الرايإل ب يث تت قق عالية االتصال وهذا النقل  

ه أن يتم عن طريق الصرر  الاطررعة على الررا ال سار أو العاة   فقد تكرن للرايإل ال يشترط في

درر  درتية لنقل حدث معين  أو درر  حرمية أو درر  مرسيقية. لذا فالصرر   ملاة سامعة شاملة 
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 التي االتصالية الرحدات أهم احد الصرر  وتعد ( 2666لكننا ألفنا ربطاا بالصرر  الاطررعة  )ساعد 

 التصاياية الرنية ةاخل العاليات في تشكيللخصرديتاا  الاتلقي الفكر  إلى  يصال الاصام اھيعتاد

 في الايامين الاياشر أظاار  في الكامنة وطايتاا اليصرية ا ثار  إحداث في وتايزها الكرير وفاعليتاا

 التعريرية القيم ال يص مترسم إلى ت تاج ال التي العالاية التخاطب لغة تعد ألناا اليصر   الترسيه 

 الاصداقية باكسراا وذلك الاقدمة للااة  الاعاني من الكثير إضافة خالل من الصرر  أهاية كاا تأتي 

 إةراك في اليصر   الادخل لدور تيعاً  القارئ  ذاكر  في الاعلرمات تثريت على))  تعال اناا  إذ رايعيةوال

 التصاياً  أكثر الصرر  على الا ترية الااة  ن تكر  أن إلى يؤة  ماا تخزيناا على العال ثم الصرر 

 . (2666 الرائلي(( ) الاصرر  غير الاراة منغيرها  من نھبالذ

وفي مجال التغليف فأن الصرر مثيرا ما تستخدم مأةا  تصايم فعالة ومثير  وأكثر وضرحًا مقارنة 

و الصرر . وياكن أن تكرن الرسرم الترضي ية أ(Underwoodet al., 2001) بالكلاات 

(.  وعاة  ما تاثل الصرر  klimchuk, 2006الفرترغرافية  في بعض ال االت رمزَا أو إيقرنة )

ميارن هذا العرض  تادك ليس فقت إلى الداخل  ولكن أييا على إثار  الرغية واالهتاام في 

 الاستالك".  وفي بعض األحيان  ياكن أن تاثل الصرر  العالمة التجارية ذات الصلة.

رر  هي عامل مام سدا في عالية التعرك على الانتج من " تصايم العرر . عاة    فعندما والص

نشاهد مجارعة من الصرر التي يتم إةراساا في تصايم غالك الانتج يكرن أسال علينا من 

(.  فعلى سريل الاثال  عند (krasovec, 2006الاعلرمات الاكتربة فقت والتي سرعان ما ننساها 

ايإل الانتجات الارسرة  على الرفرك في السربر مارمت  سيكرن أسرع و أسال على النظر إلى س
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الاستالك  التعرك على الانتج من خالل الصرر الارسرة  على الغالك   ادال من أن يتذمر اسم 

 (.1كاا في الصرر  ريم )الانتج نفسه.

 

 ج وطريقة تقدياه .( ترضح استخدام الصرر  الفرترغرافية الاياشر  للانت 1درر  ريم ) 

 )من تصرير الياحث(.

 :والتعبير الصورة -9-9-9

 الاصداقيةااابإكسا وذلك للااة  الاقدمة الاعاني من الكثير إضافة خالل من الصرر أهاية  تأتي

 إةراك في اليصر   الادخل لدور تيعاً  القارئ  ذاكر  في تثريت الاعلرمات على )) تعالاناا   إذ والرايعية
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 التصاياً  أكثر الصرر  على الا ترية الااة  تكرن  أن إلى يؤة  ماايناا تخز  على العالثم الصرر  

وتعد الصرر  ضرور  من ضرورات  .(6566دي ي, ) ( الاصرر  غير الاراة من غيرها من لذهناب

  ال اسة ةون  منوايعيتاا  بكل وتنقلاا ال يا  مظاهر مياشر بشكل تترسمألناا التصايم الجيد والجايل 

 شد و الجاذاية فعل اذلك فيتعزز,  الرنية ةاخل تنرعا ت ققفاناا  الكلاات وسدت ما وإذا   الكلاات إلى

 عنصرهنافالصرر    ار بقياة التنرع ال ادل ةاخل انية الغالكا حس مدى يؤمد وا يناع االنتياه

بألراناا  الاطروحة ر بالفك الاتلقي تأسر نااأ حيث  بالاتلقي الاياشر االتصال ودلة الجذب لت قيق

فإن وسرة درر الشخصيات الاعروفة في  باذاو  . فية وتؤثر   وخطرطاا وشخرداا واضرائاا

 لقيار أن كاا  األخرى  التيررغرافية العنادر تأثير مإلعلياا الغالك تزيد من نسية الاريعات و الطلب 

 الادك م ققا  الغالك انية ةاخل   واليصر  ال رمي التنرع إثار  في ةورا مااا وحجااا والراناا الصرر 

يرل  من الاشغرلة الاساحات ألن  التقني التنرع اظاار في الاصام يرل من الاطروحة للفكر  الجاالي

لفكر  الجاالية و الرظيفية. ألن الصرر  )تساعد اب مرتيطة اساسا  تكرن  الاصاميرت ياا التي الصرر و 

إثار  و ه االنتيا سذب على ال صرل عن فيال فعال و إلسري بشكل التصاياية الفكر  وإيصالفام على 

 فا  الاس ة الجاالية والفنية على الاطررع(ضوإ الارضرع لفكر  واالستجابة االهتاام 

  ماا أن استخدام مجارعة من الصرر يعال على إيجاة أعااا فيائية في مجال (6557 الشيخلي)

متدرسة أو أ  من األساليب  ضفا  العنصر ا نشا  مثل تراكب درر  أو سعل درر   فرا درر   

اد الناحية الجاالية إذن على تعت.  لإلةراك األولى الراسه باعتيارها ال رمي على تصايم غالك العرر  

 تيعف فسركحساااا  يتم لم إذا والتي  لااالتنظياات الاكانية لتنظيم للعنادر التيررغرافية و عالية ا

 مإل الصرر وعالية والتجاور والانظرر والالاس واللرن  واتجاهاتاا للصرر كخلفية التصاياي الناتج
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 بكثافة الشكلي التعرير من انراعاا يعطي التنرع هذا  إن (6587 ماشيلي) (.لااوتداخ األخرى  العنادر

 عن التعرير أسل من الصرر أفيل استخدام إلى يسعى فالاصام. مايز  وقياة   عالية اظاارية

 على  الصرر ترظيف خالل من يعتاد الاصام إن  الاتلقي مدرمات في مؤثرو  فاعل بشكل الارضرع

استقطاب بصر  ل ت فيز الاتلقي و في تنرية القدر  االتصالية للصرر  من اس تتاثل ةالة رمزية لغة اظاار

 اين الجدلي الترابت و ال ادل االنسجام أن نجد وبذلك.  غالفااللكشف عن ميارن العرر  من خالل 

إعطا  رةوة أفعال األثر األكرر في الاتلقي و  لاا العرر  غالك تصايم في والتعرير والجاال الرظيفة

 التعريرية القدر  تكان لذلك. األخرى  الاجاالت مإل والانافسة والخصردية التفرة ت ققاناا مثير  ماا 

 الرحدات ينا ما التعرير   الترافق و الترازن  ت قيق في الاصام يدر  خالل من الغالك تصاميم في

  التصاياية . فالاصام الفكر  لتجسيد الاتفرة  الداللية ميامينااو  العرر  لغالك الاكرنة التيررغرافية

في الترسية اليصر  ن ر الارضرع   علياايعال على إيجاة وسيلة اتصال فاعلة ياكن االعتااة 

 استذاب يدر  أيصى لتكسب زهاتاي و وضرحاااألسار )فالعين ا نسانية تنشد ةائاا للصرر  ال اة  في 

 .(6555 الرحيشي) الاتعدة  التياين نظم بفعل

 انواع الصور: -3-9-9

الصرر في تصايم التغليف ياةر  على ايصال الاعلرمات وذات معنى أفيل واوضح وينيغي 

  ربت الصرر الاستخدمة في التصايم مإل الارضرع او الفكر  والرسالة للانتج الذ  يظار على العرر . 

حيث  .أن ظارر الصرر  في التغليف ياكن أن تجعل الاستالكين ماتاين في التغليف والانتج  أييا

على تصاميم العررات  وعلى الن ر والرسرم  الترضي ية عشر طريقة  لعرض الصرر ربعة ا أن هناكَ 

 التالي:
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 تظار الانتج لرحده.  درر  -

 درر  تظار طريقة استخدام الانتج. -

 الانتج درر  تظار فرائد -

 درر  تظار النتيجة الناائية الستخدام الانتج. -

 درر  تظار طريقة دنإل الانتج. -

 درر  تظار أسم الانتج والعالمة التجارية أو االسم التجار . -

 ترظيف درر الاشاهير. -

 درر  تظار طريقة تقديم الانتج.  -

 درر  تظار أدل الانتج. -

 درر  تظار الجانب العاطفي. -

 ه فقت.درر  ذات وظيفة تزيني -

 درر  ليس لاا عالية بالارضرع. -

 رسرم ترضي ية ذات عالية بالانتج. -

 رسرم ترضي ية ليس لاا  عالية بالانتج. -

 :الصورة وظائف -4-9-9 

 للصرر  عد  وظائف هي:

من الااكن إيصال الايارن بشكل سريإل منظم ومفارم وبسيت قياسا للتعريرات  الوظائف الخبرية:

م بشكل اياني العطا  تفاديل تاتاز بالدية العالية   والاستالك االن ال يقتنإل اللفظية   وتفعيل التصاي
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باجرة الردف اللفظي أو أ  معلرمة إناا الاثير اليصر  الذ  ت اله الصرر  ييفي للغالك الدية 

 ( 2662) ديار والاصداقية .

 ل له بعض الاتطليات ترتيت الصرر  ارتياطًا يريا بسيكرلرسية االنسان وت الوظيفة السيكولوجية:

النفسية والعقلية  وباا أناا ياكن أن تسيطر على ش ن ذاكر  الاستالكين اللذين يتأثرون بالاثيرات 

نقرأ الكلاات عندما النناك النصرص للزياة  الجذب لت الكتاايةاليصرية  لذا ترفق الصرر  مإل النصرص 

اات لشعرر  تصرير الك اللدينا ن اول بشكل نية سابقة ها إلى درر  ذاون رلنشاهدها التي  واالفكار

الاثير  االشكال اية الصرر  والعنادر و هنا تنيإل أ هوالعيارات بشكل مقررل عرر شاشات عقرلنا  ومن 

 .والجذب وتقديم وسائل مؤثر   االنتياهيوت قيق الشد  تصايم غالك العرر في تفعيل 

فنيا يستريف النظر  اا عااللجاالية من حيث مرنا وظيفتااللصرر  الفرترغرافية  الجمالية: الوظيفةا

ي  بال يرية لر مامظ غالك العرر  ذو ي تستطيإل أن تجعل افي نفسية القارئ فاالهتاام وييعث 

من  الغالكذه الصفة تفيد ا. والصرر  اشاهد لا االيا لهساذاية يد تجععليه  يفيوالنشاط والتنرع وي

فتة لتستخدم الصرر الاتصاميم اغلفة العررات الغذائية ثير من الناحية التجارية والتسريقية  لذلك م

 (2666)لعيري الاستالك الياا.لجذب لالنتياه والاثير  

   القيمة الجمالية والتعبيرية للصورة: -5-9-9

  فاي تشترك مإل تصايم اغلفة العرراتلصرر  من العنادر التيررغرافية االساسية في ا تعد

اات التي تصنإل الصرر  في الذ  يشتال على الترابت اين الكل الغالك  فكر  العنران والاساحة في انا

  فياًل عن قياتاا الجاالية اردفاا عااًل فنيًا يستريف النظر وييعث الراجة في نفس القارئ االذهان

كاا ان لاا وظيفتاا االخيارية التي نافست ااا الكالم في يدرتاا على ربت ميارناا بال يا   فالصرر  



31 
 

  وهي نرع واحد من الترساة الرمزية للخرر   ياكن للاصام من خاللاا  ان التعرير اليصر  هي اةا  

  لذلك ال يستطيإل التعرير عنُه بالكلااتيسجل بصدا مالُه من خررات ةاخلية او خارسية عن عالم 

الة  وخلق   لاقدرتاا على ايصال الرسالة بصرر  فعتصايم االغلفةادي ت للصرر  قياتاا في مجال 

حالة من االتصال اليصر  بصرر  فعالة  معتاد  على التطرير والت سين في اساليب التصايم 

والطياعة  اذ ان ال يا  ال ديثة ازحاتاا وسرعتاا  تجعل من اليرور  خلق وسيلة للتعرير واالتصال 

 وايصال االفكار والتأثير في النفس بسرعة  ومن ةون ان تكلف الاتلقي سادًا .

ذ تشكل الصرر احدى اهم الارئيات التي تيفي على حيا  النار مزيدًا من االيياح وااليناع ا

والاتعة اليصرية  لاا تؤةيه من الرسائل االتصالية من ترافق تعرير  للايامين الانتقا  بشكل مقنإل في 

عى الاصام في   اذ ّتعد الصرر وسيلة تعريرية مستقلة تتيان ميارنًا مايزًا يس جرافيكيالتصايم ال

 .(6555  الرحيشي انتخاااا الى اظاار الترافق الكلي مإل ميارن الرسالة .)

كاا تؤة  الى نقل الاعنى وتقريب الفكر  التصاياية بأيسر السرل  فالاصام يسعى الحداث 

تعريريًا  باعتااة يدرتِه على انتخاااا باا ييفي طابعاً  الغالكالترافق االيياحي لايارن الصرر في 

فاي ُتعد مرمزًا ساذبًا ومدخاًل فعااًل الى     فياًل عن الجذب اليصر  والتشريقكليًا لاجاِل التصايم

  في عالية االتصال اليصر  الاياشرمرمز التأثير اليصر  فالاتلقي ينجذب نظرُه ن ر الصرر مياشرً  

ان يسعى الاصام الى احداث    اذ الادنرية الاساند  لاياميناا الظاهر ثم االنتقال الى العنادر الثا

  اادك التأثير الناتج عن ترافق الا فزات ال سية لتاثيل الداللي مإل العنادر االخريدرًا من الترافق ل

لدى الاتلقي وس يِه ن رها . وهنا تعال الصرر على الجاإل اين الرظيفة التعريرية والت فيزية  باا 

ان هذه الجرانب ما هي  . تصايم الغالكية الارسر  من ت الُه من امكانيات فريد  في االثار  الت ريي
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اال شكل من اشكال االتصال اليصر   اذ ترمي الصرر الى احداث تغيرات في سلرك الاتلقي  وان 

 تعد كاا( 2666 الااشاي) عالية االتصال اليصر  هي تجربة سايكلرسية للتنظيم الفكر  ينظر

 قلااوتن ال يا  رھمظا مياشر بشكل تترسم الناا والجايل  دالجي التصايم ضرورات من ضرور  الصرر 

 الرنية  ةاخل تنرعا ت قق ناافإ الكلاات وسدت ما وإذا الكلاات  إلى ال اسة ةون  من تااوايعي بكل

وتعد الصرر عنصر سذب تعرير  وساالي اذ ان لاا ةورًا   االنتياه وشد الجاذاية فعل اذلك فيتعزز

يذ لتعرير  الذ  يّرلد القدر  على االثار  سرا  مان ذلك باالسلرب وطريقة التنفكريرًا في ت قيق الجانب ا

  وان ساالية العال الفني التصاياي ال تكان في ساال الارضرع ال في التقني  او بالفكر  التصاياية

( وتعتاد عالية االتصال اليصر  هنا  على يدر  2666اسلرب التعرير عن الارضرع . )عرد ال ايد 

اصام االاتكارية في تقديم رسالته الارئية  وترسيه انظار الاتلقي ن ر الفكر  االسار في الالصق  ال

باا تيفيه من ابعاة تعريرية وساالية مترافقة للدعم الفكر  واالةائي لافرةات الالصق وت ديد مسترى 

 (.6ماا في الصرر  ريم ) اةائاا . 
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 الشخصية الاعرر  عن نردية الانتج ومستخدميه  ( ترضح استخدام الصرر   6الصرر  ريم ) 

 (/https://lb.brate.com/arالاصدر)

 

 

  

https://lb.brate.com/ar/
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 المبحث الثالث

 )الرسوم االشكال(

م اولة للتقرب من دهيغة ال هدث  هرأن استخدام الصرر الارسرمة في تصاميم اغلفة العررات 

فرترغرافية مطررعة .ويد تكهرن الصهرر الارسهرمة فهي بعهض األحيهان أكثهر في حال تعذر وسرة درر  

 ةون  مههن واسهتيعاااا فاااههاالرسههرم مهن الرحههدات التهي يهتم يهاح   و يإرضها ا فهي التعريههر الجاهالي و ا 

ر  الاقدمههة مههن يرههل الاصههام علههى غههالك للفكهه وساههالي تعريههر   ميههارن  ذات فاههي ومههذلك  مريههرساههد 

 ودههريح واضهح ههدك ذات فكهر  الظاههارسهرم تاثههل ))الجانهب ا اهداعي للاصهام العرهر  . لهذلك فهان الر 

 وتهدرساتاا الخطهرط وحرمهة األخهرين إلهى اليصهالاا ومشهاعره ا نسهان انفعهاالت ترساة خالل من يدرك

 الههذ  الاقصههرة الفنههي التعريههر حسههب و فياههايب الاعتاههد  واألسههال تنفيههذها حسههب تأثيراتاهها وتغيههر اللرنيههة

 اسههتخدام هههر.(. لههذلك فههأن اسههتخدام الرسههرم 1999 الراحههد  عرههد) سديههد  فكههر  ارھإظ لاسهه مههن يرظههف

 باهها, التصههايم وهههدك فكههر  يخههدم متغيههر سههر لخلههق تعريريههة و سااليههة متعههة ت قيههق وأييهها   إييههاحي

  ومههن انههراع شهها  الفكههر  الخادههة بغههالك العرههر .رى مههن أسههل إناألخهه التيررغرافيههة الرحههدات مههإل ينسههجم

  .(6557)عثاان  -ما يأتي  " :الرسرم 

 (.5وماا مرضح في الصرر  ريم )الرسرم الرايعية : وهي تسجيل لالحداث ماا هي . -6

وماههها مرضهههح فهههي  الرسهههرم الرمزيهههة : وتسهههتخدم رسهههرمًا رمزيهههة لاههها ةالالت واي ههها ات معينهههة .  -2

 (.6الصرر  ريم )

 ختلفة .الرسرم التعريرية : وتاثل ميامين معرر  عن افكار ومرضرعات م  -1

 الرسرم الترضي ية : وهي اليياح مقادد الفكر  .  -6



35 
 

  وماها فهي الصهرر  الرسرم الكاريكاتيرية : وتعتاد على الايالغهة فهي رسهم االشهيا  مالنقههد والفكاههة .  -5
 (7)ريم 

 
 )تصرير الياحث(( ترضح استخدام الرسرم الرايعية عن نردية الانتج ومستخدميه5الصرر  ريم )

  

 
  ( ترضح استخدام الرسرم الرمزية الاعرر  عن نردية الانتج ومستخدميه6الصرر ريم )

 https://packaging.designcrowd.com/contest/8587?page=2الاصدر
 

https://packaging.designcrowd.com/contest/8587?page=2
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 ة الانتج ومستخدميه الكاريكاتيرية عن نرديالرسرم ( ترضح استخدام 7الصرر  ريم )

 encyclopedia/-design-graphics-https://www.egylearn.com/learnالاصدر

 

  

https://www.egylearn.com/learn-graphics-design-encyclopedia/
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 المبحث الرابع

 )العناوين(

 العناوين في التصميم: -9 -0-4

 همجز  حير  في عالية ا نشا  الكلي لاا ل الك العرر غ في وبارزا مااان ةورا يو اتؤة  العن

 ما واليرور االهاية  من يالك,  ساالية قياة و ميارن  و شكل هرمن خصائص عديد  من حيث 

ان ..   للانتج اليصرية الارية من سز  ألنه  العرر  غالك في هعن االستغنا  ياكن ال عنصرا يجعلة

الاكتربة ) النصرص (  هر ترديل الفكر  باكرر يدر ماكن من الادك الرئيسي واالساسي من الااة  

اليساطة والرضرح الى القرا   وليس الادك سذب االنتياه الى ساال النص  وان الرظيفة االساسية 

ب ةورًا مريرًا في عالية   ولاذا فان استخدام الكلاات  يلعهي خلق الصرر الذهنية لدى القرا للنصرص 

اهاية تكرين الجال والعيارات في النص وترميراا بطريقة تزيد من وضرح الصرر   فياًل عن "االتصال

لاذا   هطريقة إنشائيتم استذمار الانتج من عنرانه و  ومثيرا ما. اطلربة وبالتالي فاعلية الرسالة"الذهنية ال

علياا عرك ةورا مريرا في تكرين شخصية مايز  للعرر  وتجعل القارى  يستطيإل الت اوينالعن تؤة  السرب

 خالل من وذلك  الشرا  عالية مجال في كرير بشكل العنران يساهم  لذا. العنران إلى النظر باجرة

 ذات ترميز اؤر  تشكل فانااالرئيسة و الفردية  اوينالعن تكتب فعندما هعلي اةخالاا يتم التي الاعالجات

 و واضح بخت  فكتااته  التصاياية الفكر  وهرية اللغرية الاعاني نقل في تساهم متنرعة مظارية دفات

 بالنسية مراعاته الاصام على شي  أهم  وإن)) فية التأمل على الاتلقي ت ال واحد  انظر  مقرو 

نردية حروفه مإل الارضرع  العام ومذلك لرنة وشكله وميارنه سب تنا و مكانه استقرا  هر للعنران

 ان يجب مام  (  ماا ان الجانب التقني امر6577 الايتيتناسب تكريناتة مإل التكرينات األخرى )و 
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 مساحة على األساسية التقسياات وفق على التصاياي الفيا  مإل العنران عالية وهر  الاصام يراديه

 او القيار عرر الجاالي و التعرير   اةاؤه يتعزز أن الاد أهاية))الجز  الخطي األكثر  ان أ   الغالك

 عن والاعرر الارو  الرحيد الجز  يعد يد ألنه الشكلي خراجا  عن فيال الفيائي الرضإل أو اللرن 

لذلك يعد العنران سز ا ال يتجز  من عالية التنظيم الشكلي  (.6557 ااية)ا عالنية الرسالة ميارن 

 من تعيق فياازخرفة ميالغ وضرحه و مقروئيته من ةون زينة و  , وغالكالهرية  ياثلالنه   للغالك

 الفيا  في الاناسب الجز  اختيار يراعي حيث)) العرر  غالك في باستخدامه الاتعلقةللاااة  ئهأةا

لقياة امفاهيم  ضر  في معالجته و الخت عن فيال قياسيا و لرنيا يتعزز و ال للاطررع التصاياي

عاليته مإل العنادر األخرى باتجاه تعزيز مكانيا في مسعى للردرل إلى تجاه والترميب السط ي و االو 

يجب ان تؤخذ النصرص على اناا متلة اوهي ة  و (.6557التصالية الاطلربة ةالليا (( )ااية الفعالية ا

  وان ي الصرر    مقرتاا وحسن اختيارهاتدخل ضان التكرين العام للالصق  ومثيرًا ما تكرن مؤثر  ف

اهاية العنران يؤثر على القياة الجاهالية .كذلك فان  الغالكعدم الربت اين العنران وبايي العنادر في 

  اال ان ا  ماا ان التياين يجذب االنتياهالالرن  يساعد مثيرًا على سارلة يرا تِه ومن مسافات البأر اا

شدتُه تؤثر على سارلة يرا تُه  ورؤيته  لذلك يجب تقليل حد  التياين لتسايل الرؤية والقرا    او 

ان  .واستيعابه ئته لُه تأثير على سرعة يرا وان طرل ويصر العنرانستخدامِه في العناوين القصير    ا

الختيار نرع ال روك اهاية مرير    ذلك اناا تزيد من تأثير التصايم او تيعفُه   وياكن استخدام اكثر 

من نرع واحد من الخطرط "كاا انُه يجب ت اشي مل ما هر غير مفارم من حروك أو ملاات والتي 

سارلة يرا   ال روك الاستخدمة في تنييد الااة  الكتااية على تلغي االةراك الكلي للجالة " وتتريف 

  .(6577العرامل االتية : )حسين 
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 اليساطة في تشكيل ال روك والكلاات . -6

 مإل حجم الالصق . ئماختيار ال جم الاناسب الذ  يتال  -2

 ير  ال روك في التناسق والعرض و االرتفاع .  -1

 اتجاه وضإل ال روك افقيًا وليس مائاًل .  -6

 تناسق الخطرط في الشكل واختيار النرع الاالئم وال جم .  -5

 انواع العناوين. -9 -9-4

 تكرن على نرعين :و 

 .او االنجليز   مصااة : و يقصد ااا استخدام أشكال متااية حر  غير مقيد  بقراعد الخت العربي أ.

ت العربههي ماهها و ان تقليديههة :  و يقصههد ااهها اسههتخدام أشههكال متاايههة م ههدة  بيههرابت و يراعههد الخهه ب.

 (5)( و8وماا في الصرر ريم ). االغلفة  األشكال الكتااية تاثل أحد العنادر التيررغرافية في انا  

 
 ( تاثل العنران الاصام )تصرير الياحث(.8درر  ريم )
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 ( تاثل العنران التقليد )تصرير الياحث(.5درر  ريم )

 تشمل : اوينالعنو 

  واكثر األخرى( اوينالعنران الاام و يكرن ) ب جم حرك اكرر من العنوهر  :العنوان الرئيسي .0

مجسدًا لفكر  الالصق ) يأتي في ايل يدر من الكلاات(  متجنيًا تكرار األلفاظ و  اروزًا مذلك فانه

كذلك ضرور  الارازنة اين العنران الرئيسي للالصق و بقية العنادر التيررغرافية لت قيق االنسجام 

 ر لت قيق وحد  في العال .اين العناد

تفسيريًا لايارن فكر   يأتي في الارتية الثانية من حيث األهاية و )يؤة  ةوراً و  :العنوان الفرعي .2

النرع من العناوين  في    مذلك  اراز النقاط الاااة في الالصق وعاة  ما يظار هذا الالصق(

 ار للعنران الرئيسي(.  ) وال يجرز ان يكرن ميارنه مجرة تكر حجم ايل وحروك ادغر

نة متاًل من السطرر تتجاإل هذه الكلاات مكر وتاثل عدة مناسب من الكلاات و   :النص الكتااي

تكرن ال روك منظاة في قياسات ضان الاساحة الاخصصة لاا ةاخل فيا  الاترادة )و 
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تالدق ال روك مإل  بعياا يؤة   إلى إعاية  (  مذلك على الاصام ان يعي بان )الالصق

 الية  القرا   ( .لع

و هذا النرع من العناوين يتطلب الدية فهي اختيهار الكلاهة الراحهد  و ال هدث   عنوان الكلمة الواحدة : .1

 .الاثير الذ  تدل عليه هذه الكلاة بصرر  معرر  ) لاا لاا من انعكار أعالمي ( 

 وهناك مجارعة من الرظائف تؤةياا العناوين ومناا:

 ات ادية و ترميز و االغة و تقرم أييا ات ليل الاراضيإل.العال على تلخيص الارضرع -6

 تعال على زياة  ساذاية الاطررع و سذب االنتياه إلى مرضرع معين. -2

 شرح ال قائق بشكل مختصر. -1

في يااليتاا على تقرية الجانب التعرير  من خالل الكلاات التي تعطي  اوين وتكان أهاية العن

االاتعاة عن استخدام مصطلح رنان ادون التعاق به و مدى  زخم لايارن الفكر  لذا على الاصام

 ارتياطه مإل بقية العنادر التيررغرافية للالصق.
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 الخامس المبحث

 )التصميم(

 تصميم الغالف: -0-5-9 

 الصعب منمرتب يكرن  غير بشكل ا عالنية الرسالة عنادر التكرين في  سر  هناك يكرن  عندما

 أن الااكن من إذ على غالك الانتج الجرافيكي التصايم نردية بسرب ركالرف على الانتج على العثرر

 أن ياكن الفعال والجيد  كرن التصايم. نظر  أول من ما يرار اتخاذ على الاستالك على دعربة يسرب

 مثل مختلفة  بطرا  ذلك يتم أن وياكن. تامة بصرر  الاعلرمات على ال صرلفي   الاستالكين يساعد

 .(Knight and Glaser, 2005)  الدرامية  والصرر  الزاهية واأللران لكرير ا الخت استخدام

في التغليف لت ديد العنادر الارسرة  في العرر  للتأثير النفسي الجرافيكي تصايم وتتم عالية ال

اللرن والصرر مياةئ التصايم من حيث  رن مصااي الجرافيك يطيقذلك ان اغلب على الاستالك .

مزايا واظاار  سذابة الغالك بصرر   ظاارا لغرض التغليف  لتكرين التصايم فية والطياعوالرسرم 

التعرك على  تاج أييا إلى انا  يالتغليف فأن عالو  على ذلك الانتج وخلق شخصية للانتج . و 

  يتكرن تصايم الغالك من سانرين الاستالكين الذين هم الاجارعة الاستادفة  عند عالمة التجارية ال

الشكل و  6)الشكل كاا في الاعيأ فياا. صرر والرسرمات على العرر  التي تظار ودف الانتجهاا ال

2) 

 من ثالثة أسزا : تصايم االغلفةوتتألف 

التي يظار ودف الانتج بصرر  واض ة و سالة القرا     ومثير  األولى هو عناصر النص  -

 لالهتاام. 
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 .نتج من أسل سذب االنتياه التي ترتيت مإل وظيفة الا الجزء الثاني هو الصور  -

الهذ  يتعامههل مهإل االسههتجابات العاطفيههة ويعتاهد فههي بعههض األحيهان علههى خلفيههة  اللييون الثالييث هييو  -

 .الجانب الجاالي أسزا ( تظار 6ريم ) الشكلو  تجارب الاستالكين.

 

 الباحث( واعداد تصوير( 0)رقم الشكل 
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 والاراة على غالك الانتج. وا شكالادر ( تظار العن2يم )الشكل و 

 
 (تصوير واعداد الباحث) (9)رقم  الشكل
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 التغليف في المستخدمه ماتاالخ-9-5-9

تعتاد انية ومراة التغليف على عد  خصائص للانتج نفسه  مثل نرع الانتج أو ظروك النقل 

   Krasovec)و  (Klimchuk, 2006الاستادك أو التكلفة.  أو التخزين أو ال ااية أو الجاارر

 يقساان الاراة الاستخدمة في التعر ة إلى عد  أنراع:

هر أحد أكثر مراة التعر ة والتغليف شيرًعا  لديه مجارعة متنرعة وغنية من :ورق مقوى  -

اال األشكال الاختلفة والساك الاختلف  وياكن أييا أن يكرن فعال من حيث التكلفة وي

 عاة  التدوير. ياكن استخدام الررا الاقرى م زمة أساسية ومذلك يستخدم ماجارعة ثانرية 

 هناك و  (2 م/غرام 250 من أكثر ووزنه الررا  من ساكا أكرر فار الكرترن  أما من الانتج.

 يساى الذ  و الايلإل الكرترن  و الطيقات  متعدة ورا  هر و الاطر   مناا الكرترن  أنراع عد 

 الكرترن  يستعال عارما و الايلعة  الصناةيق به تصنإل بكرترن ال اوية األحيان بعض في

 والكرترن  الررا  يتايز كاا واألشكال  األحجام الانترسات الاختلفة و الغذائية الاراة تغليف في

 .الري ة على م افظ فار إعاة   الت ريل  و العير   الت لل كقاالية خصائص بعد 

ة الرالستيكية متنرعة للغاية ويتم استخداماا في مل ف ة من ف ات الانتج تقريًيا. الارا -البالستيك  

حيث اناا مرنة وياكن تشكيلاا بأشكال مختلفة وبسااكة وبألران وأحجام مختلفة. وإضافة الى وظيفتاا 

 صرر  ريمكاا في التستخدم الاراة الرالستيكية بشكل متكرر ألشكال وتصاميم التعر ة والتغليف الارتكر .

(66). 
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 ( تاثل العررات الرالستيكية )تصرير الياحث(.66درر  ريم )

في الريت ال اضر يستخدم الزساج آلالك األغراض وأحد ههذه االستخدامات هي استخدامه  -الزجاج 

من ية بأشكال وألران وأحجام مختلفة.كااة  لتغليف الاراة الغذائية. ياكن إنتاج ال افظات الزساس

اكن أن تكرن عالمة تجارية لشرمة تجارية معينة وتصيح مجارعة مايز  ومرتكر  من الانتج. الا

ماا في  ال افظات الزساسية األكثر شيرعا في ف ة الطعام والشراب هي األواني والقناني الزساسية.

 .(66الصرر  ريم)
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 ( تاثل العررات الزساسية )تصرير الياحث(.66درر  ريم )

غليف الاعدني هر أييا واحد من أكثر الطرا شيرعا لل فاظ على الانتج في السرا الت -المعادن 

للسلإل االستاالكية سريعة ال رمة. وهي مصنعة بصرر  عامة من األلانيرم أو الفرالذ أو القصدير. 

حيث يتايز الانتج بالتكلفة الانخفية والارونة وإعاة  التدوير با ضافة الى تصنيعه بأشكال وأحجام 

ختلفة. عالو  على ذلك ياكن أن ي افظ على الطعام والاشروبات لفتر  طريلة وفي معظم األحيان يتم م

 (62ماا في الصرر  ريم) يأتي التغليف الاعدني بشكل علية أو أنررب.
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 ( تاثل العررات الاعدنية  )تصرير الياحث(.62درر  ريم )

 ياكن فار رييق التغليف  مجال في تخدمةالاس الرالستكية األفالم مننرع  وهر السيلوفان: -

إال  اداخله ما يظار شفاك أنه كاا الرطربة  من الانترج ي فظ و بسارلة اللف في استعااله

 وترميرتاا سرةتاا تتأثر التي للانترسات بالنسية استخدامه ياكن ال لذلك الير   ي جب ال أنه

 الرطربة من ي فظاا ب يث ريتاليسك و ال لريات لتغليف ويستعال للير   عند تعرضاا

 .(61ماا في الصرر  ريم) .ويظارها للاستالك
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 )تصرير الياحث(.  رليفان( تاثل تغليف الس61درر  ريم )

 : السابقة الدراسات

هنالك العديد من الدراسات التي تناولت الاياحث الدراسية في اإلطار النظر   والعديد مناا لم 

اشر   ويد استفاة الياحث مناا في اإلطار النظر  لاذه الدراسة  ويد يتناول هذه الا اور بصرر  مي

 يسات الدراسات إلى ةراسات عربية وأسنرية وماا يلي:
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 اوال :الدراسات العربية:

 مين للفتيرة العيراق فيي المطبوعية التجميليية الطبيية المستحضيرات علب اغلفة تصاميم تقويم 

 الفنيون  كليية. منشيورة غيير ماجسيتير رسيالة . العبييدي عبياس باسيم (2002-2000)

 .2003 بغداد جامعة. الجميلة

األسس الاعتاد  في الرنيات التصاياية ألغلفة علب الاست يرات  اهتات هذه الدراسة ادراسة

الطرية التجايلية الاطررعة في العراا في منشآت القطاع االشتراكي والقطاع الخاص وبالت ديد الشرمة 

.لغرض 2662ولغاية عام  2666)يطاع اشتراكي(  وللاد  من عام  –النياتية  العامة لصناعة الزيرت

ويد تلخصت مشكلة الدراسة بسؤال اثاره الياحث وهر)هل ان تصاميم اغلفة علب تقريم هذه التصاميم  

الاست يرات الطرية التجايلية الاطررعة في العراا استرفت شروط التصايم الاطلربة وفق االطر 

رضردية( واالطر التقنية..؟ اذ هدفت هذه الدراسة الى التعرك على االسس الاعتاد  في الفكرية )الا

الرنيات التصاياية الغلفة علب الاست يرات الطرية التجايلية الاطررعة في العراا. وتقريم تصاميم 

 اغلفة علب الاست يرات الطرية التجايلية الاطررعة في العراا. ويد ت دةت الدراسة باغلفة علب

ت ليل م ترى الاست يرات الطرية التجايلية الاطررعة في العراا. استخدم الياحث في ةراسته طريقة 

العينات إذ تم ت ديد وحد  الت ليل وتاثل ذلك في عد الاغلف وحد  ت ليل )وحد  االتصال الاتكاملة( 

وبذا شكلت لدى  كرناا ت ال فكر  اتصالية متكاملة ياكن استقا  االفكار مناا عن طريق الت ليل 

وحد  )كعينات(. ماا اتيإل الياحث في ت ليله اختيار ف ات الت ليل الاراة مشفاا في وحد   26الياحث 

الت ليل أ  ت ديد االفكار الرئيسة التي ت الاا وحد  الت ليل اذ ان الف ات هي مجارعة من التصنيفات 

 تراه وهدك الت ليل لكي يستخدماا في او الفصائل يقرم الياحث باعداةها طيقًا لنردية الايارن وم
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استاار  ماا دام الياحث ودف هذا الايارن للتردل الى استخراج النتائج باسلرب علاي سال. 

تتيان فقرات تتعلق بالعنادر الرنائية للاغلف واالسس التصاياية الاستخدمة  فياًل عن االبعاة 

ى وتفسير الاعطيات للتردل الى تقريم علاي الرظيفية والجاالية والتعريرية لغرض الكشف عن الا تر 

وخلصت هذه شامل لردف ال الة ومن خالل النتائج الاترتية التي ظارت من وحدات الت ليل. 

 الدراسة الى مجارعة من النتائج اهااا :

  )هناك ضعفًا عامًا وواض ًا في مافة التصاميم )عينة الي ث.  

 بعد الايارن  –كلي تعتاد على اليعدين: االول ان ساالية غالك العلية في سرهر مظارها ال

التعرير  في ا طار الارضرعي وهذا ال يكرن ذات قياة اال بعد ان يت قق بعده الثاني وهر 

 الااة  والشكل الانجزان في االطار التقني.

  تاثل الرنية الشكلية التنظياات التي تربت العنادر مإل الكل الارحد  لذلك فإن تلك التنظياات

ضعة لاجارعة مياةئ تعزز مفارم الفعل الرنائي للشكل وتتجسد من خالل العاليات خا

 الشكلية اين تلك العنادر لتأكيد الارية الاتايز  لذلك الشكل.

ماجسيتير تصيميم -تحليل العالقات التصميمية الغلفة المنتجات العراقية ، زينب غائب مهدي -9

 ،جامعة بغداد.طباعي 

ة ب ثاا على سانب مام هر غياب الاعرفة العلاية والتقنية في استعرضت الياحثة في مشكل

استخدام العاليات الرنائية لتصاميم اغلفة الانتجات العراقية  حيث وضعت اهدافًا المكانية ةراسة هذا 

الرايإل وترضيح اهايتاا وت ديد ابعاةها والترميز على اهاية تصايم االغلفة وةورها الرظيفي والفني.. 
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ية تسيير عالية التفاعل والترادل اينااا لت قيق االهداك من خالل مشف وايإل اتجاهات كذلك امكان

 التصايم الاتعلقة باغلفة الانتجات العراقية وفق اسس علاية. 

اساليب تصميم اغلفة علب العطور ومواد التجميل في العراق. لمى عباس جاسم الموسوي  -3

 ، جامعة بغداد. 9111/ ماجستير تصميم طباعي 

تكان مشكلة الي ث ارسرة ضعف واضح في التصايم وغياب النظر  العلاية في ترظيف 

اساليب التصايم الاعادر . ماا ان التصاميم الاطروحة ال تعكس الخصردية الرطنية ال تايل اغلب 

التصاميم للتقليد االسنري  لذا مانت اهداك الي ث ترمز على مدى امكانية الاصام من استخدام 

لاال مة في التعرير عن م ترى الغالك مياشر  ومدى عالية ذلك انجاح التصايم في تعزيز الثغرات ا

قياة الانتج. ماا سعت الدراسة الى ياالية الاصام في احداث التنريإل االسلربي وميفية ترظيف الغالك 

تصاياية ليكرن بانزلة اعالن يعلن عن الانترج ويشير اليه مياشر  من خالل ةراسة وايإل االساليب ال

الغلفة علب العطرر والتعرك على العيرب التصاياية ومشفاا وبيان مدى نجاح الاصام في استخدام 

عنادر واسس تلك االساليب ويد تردلت الياحثة الى نتائج تتعلق ات ديد مجارعة من االساليب 

ويد ذمرت  الاستخدمة في التصايم بعد اتاام اسرا اتاا من خالل ت ليل عينة تاثل مجتاإل الي ث 

الياحثة هذه االساليب ومناا اسلرب االستنساخ واالسلرب الاجين واسلرب الصرر  واسلرب العنران 

واسلرب يجاإل اين الصرر  والعنران واسلرب يعتاد طريقة التنظيم الاكاني مثل اسلرب التنظيم الا رر  

 عن ذلك فاناك اساليب واسلرب التنظيم الجانري واسلرب الرساين واسلرب االوسه الاتعدة . فيالً 

اخرى مثل اساليب مصنفة على اسار الافاهيم الاعتاد  في تصايم الاغلف مثل اسلرب التجريد 
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واالسلرب االستااعي واسلرب م اكا  الطريعة. ماا يدمت الياحثة تصاميم تطريرية مقترحة ذات 

 .االساليب التي تتايز باالدالة والتي تعكس الخصردية الرطنية والا لية

،  امة للصناعات الدوائية في سامراءتطوير تصاميم اغلفة علب االدوية للمنشأة الع -4

 ،كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد.0288ماجستير تصميم طباعي 

 تطريت الياحثة في مشكلة ب ثاا الى اليعف الراضح لصناعة الفكر  التصاياية من خالل : 

 -وتصايم القنينة ومثر   Labelك اين تصايم الريعة تشابه االفكار شكاًل وميارنًا واالختال -أ

 فاي:  الدراسةغياب الرايعية على التصاميم.اما اهداك  و  االلران على الاغلف ادون تررير

التردل الى معرفة ير  وضعف تصاميم اغلفة علب االةوية بكرناا تصاميم فنية  -ب

 طيادية لالةوية الانتجة. 

 اليه. تطرير التصاميم في ضر  ما تردل -ح

ويد تردلت الياحثة الى نتائج ل ل الاشكلة وت قيق االهداك وتقدمت ايعض التصاميم الاقترحة 

 الغراض التطرير مستقراًل. 

 رسالة. شعراوي  بنهام قيس. العراقية التمور انواع بعض تغليف و تعبئة تصاميم تطوير -5

 .1997 بغداد جامعة. الجميلة الفنون  كلية , منشورة غير دكتوراه

وضإل الياحث مشكلة ب ثه في ان تصاميم تعر ة وتغليف التارر هي احدى اسياب تدهرر 

عائدات الثرو  الرطنية في العراا  واكد على اهاية التصاميم للتعر ة والتغليف من خالل تقريم 

التصاميم الارسرة  وفق النظام الاتكامل للجرة  ووضإل مقترحات اديلة تطريرية واالهتاام بالجانب 

االي للعرر  والغالك في آن واحد لترويج السلعة بشكل يتال م مإل الرايإل. ومن خالل اسرا ات الج
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الي ث الاتيانة الطرائق الت ليلية الردفية تردل الياحث الى نتائج علاية لت قيق اهدافه. ومن هذه 

رسي النتائج عدم وسرة اختالك اين تصايم العرر  والاغلف لالستخدام الا لي والتسريق الخا

)الاصدر (. فياًل عن  وسرة تياين في تصاميم وانتاج العررات والاغلفات اين الشرمات  وتصايااا 

 باسلرب التصايم الطياعي من ةون النظر لاتطليات التصايم واهدافه.

 النجار حسن ابراهيم أنس،  األردن في الغذائية المنتجات عبوات التصميم في الرسوم دور   -6

 . 2018االوسط الشرق  جامعة. التصميم و العمارة كلية . منشورة غير ماجستير رسالة

هدفت  هذه الدراسة إلى التعرك على الرسرم الاستخدمة في تصايم عررات التغليف في 

االرةن وعالية هذه الرسرم بالتصايم بشكل عام في عررات التغليف فيال عن الدور الرظيفي الذ  

ويد اتيإل الياحث الاناج الردفي الت ليلي للردرل إلى النتائج تؤةيه الرسرم في تصايم هذه العررات  

الاستخلصة  أما عينة الدراسة فكانت اثنى عشر  منتج اختيارها لتاثيل مجتاإل الي ث وهر تصاميم 

أغلفة ماة  الشييس )ريائق اليطاطا  ةييق الذر (  التي ت تر  على رسرم في واسااتاا  ويام الياحث 

حيث تم إحصا  الشرمات الا لية الاصنعة لااة  الشييس )ريائق اليطاطا   اتاالسرا باجارعة من 

شرمة مصنعة  وتم  62ةييق الذر ( والتي تستخدم الرسرم في تصاميم واساات أغلفتاا والتي الغت 

  ويام الياحث بعرض منتجات الشرمات مافًة على   عدة الانتجات لكل شرمة على حد إحصا

تصايم التغليف وأكاةيايين متخصصين في مجال تصايم الجرافيك فكان مجارعة من الخررا  في 

إسااعام على وسرة نسية تشابه عالية سدا ت والرسرمً  في تصاميم الانتجات الاستخدمة علياا  

وبالتالي تم اختيار عينة عشرائية واحد  من مل شرمة مصنعة وللردرل إلى نتائج ياكن تعايااا يام 

اور لت ليل عينة الي ث تتعلق بالتصايم  الرسرم  العالمة التجارية  انا  الياحث ارضإل تسعة م 
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  فة لارضرع عينة الي ثالتصايم واالبعاة واالثار الاتريعة من الرسرم الاستخدمة في تصايم االغل

ها ومن ثم حصل على مرافقة ومن ثم يام بعرضاا على مجارعة من الخررا  واالكاةيايين  الختيار 

وخلصت الدراسة إلى مجارعة   .االخذ بعين االعتيار بالاالحظات والتعديالت التي أادوها  مإل الجايإل

استخدام رسرم مرترنية في تصايم أغلفة عينات الدراسة مافة ومان أغلب تلك  :من النتائج مان أهااا

تكر  الرسرم وليس لشخصيات مرترنية معروفة من أفالم الرسرم الات رمة  ماا سا ت أغلب الرسرم مر

الاستخدمة في تصايم عينة الي ث غير مرتيطة بافرةات التصايم  وسا ت مافة الرسرم الاستخدمة 

ال ت ال ةااللت واض ة بستثنا  عينة واحد  وال تعرر عن اسم العالاة التجارية أو بعض العناوين 

هاش أو االستعداة الفردية التي تردف الانتج  إذ اختلفت تلك الدااللت ما اين الراجة والفرح واالند

 .لاريف أو حدث ما

7-  The Use of Images in Graphic Design on Packaging of Food and 

Beverages, Watcharatorn Pensasitorn, Search published inJournal of 

Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 12, December 2015. 

ديد استخدام الصرر في التصايم الجرافيكي على تغليف الاراة هدفت هذه الدراسة الى  ت   

الغذائية.وت ديد استخدام الصرر في تصايم الرسرم الترضي يةعلى التعر ة والتغليف من علب 

الاشروبات.كاا هدفت الى ةراسة العالية اين الصرر وطرية عرضاا وترظيفاا في التصايم الجرافيكي 

لاشروبات.اعتادت الياحثة الاناج الت ليلي من خالل عينة تم اختيارها على تغليف الاراة الغذائية وا

 .ضه على ثالث خررا غالك واستخدمت اةا  للقيام ااذا الت ليل ديار  عن سدول تم عر  666ارايإل 

ااا الي ث انه يجب أن تكرن الصرر  هي الخيار األول الاصااين  ومن اهم النتائج التي خرج

العرر . ثم الرسرم الترضي ية الترضيح هي الخيار التالي  أن الصرر على الاختارين لتقديم على 
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التغليف هي ناس ة في الاسترى الدولي واألكثر استخداما في تصايم والتغليف خادة للاراة الغذائية 

 والاشروباتكرناا تاتاز بالرايعية والصدا وتار الاالمح الرئيسية للانتجرتكرن ملفاا يليلة وانجازها اسرع

 مقارنة بالرسرم الترضي ية التي ت تاج ويتا طريال وملف اعلى.

 مناقشة الدراسات السابقة : 

 باآلتي : يرى الياحث ان الدراسات السابقة الاذمرر  تقترب من مرضرع ب ثه 

اناا تدرر وايإل تصاميم اغلفة العلب من الناحية التصاياية او العاليات الرنائية واالبعاة  -6

 يرية اضافة الى االبعاة الرظيفية. الجاالية والتعر

نتيجة هذه الدراسات  تردل الياحثرن الى ان هناك خلاًل واض ًا لدى الاصااين واد اب  -2

الاعرفة بقراعد واسس التصايم لاذه الاغلفات مالشكل بقلةالشرمات والاؤسسات الاعنية تتعلق 

معرفة االطر  يلةضافة الى والايارن من ناحية والتعرير عن الانتج من الناحية الثانية. ا

 الفكرية والتقنية لالخراج الناائي للاطررع. 

 .جات الغذائية في تايالندالت ليل للانتيد ايترب لي ثنا ال الي حيث اعتاد  السابإل كان الي ث  -1

لتصاميم اغلفة  واخرى على الت ليل النرعي  الي رث على طريقة الت ليل الردفيبعض  اعتااة  -6

 العلب. 

 ترحات تصاياية لتطرير تصاميم االغلفة.وسرة مق -5
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 تتلخص باآلتي:  ةالحالي دراسةالسابقة وال الدراساتاما جوانب االختالف بين 

 .ال دوة الزمانية والاكانية والااةية 

  .اختالك الاشاكل الاطروحة 

 .االختالك في االهداك 

  ف ادرسة اساسية في على الجانب التصاياي الصناعي وهيكلية الاغلخامسة الدراسة الرمزت

 حين اعتادت الي رث االخرى على الاجال الطياعي. 

  رمزت الدراسة الرابعة على االساليب الاستخدمة في التصايم فقت مإل وضإل مقترح تصاياي

 تطرير . 

  الانتجات الغذائيةاما الدراسة ال الية فقد رمزت على مشف الرنيات التصاياية الغلفة علب 

الفكرية الارضردية واالطر الفنية التقنية  فياًل عن ةراسة الرنية من خالل ةراسة االطر 

التصاياية ولغة االتصال اليصر  واهاية ذلك للتردل الى ايجاة لغة بصرية فاعلة ومؤثر  

 وناس ة للانتج بابعاةه الرظيفية والجاالية والتعريرية. 

  في تلعيه الذ  لية والدورفعالية ترظيف الرنية الشك معرفة إلى تادككاا ان هذه الدراسة 

. إذ يام الياحث من خالل ب ثه ات ليل العينات )ت ليل الغذائية الانتجات اغلفة تصاميم

الانتجات م ترى( وودفاا وتفسيرها للتردل الى وضإل احكام للتصاميم الات ققة في اغلفة 

 من خالل معايير تقرياية للتردل الى حل مشكلة الي ث وت قيق االهداك الاطلربة.  الغذائية
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 لثالفصل الثا

 منهجية الدراسة )الطريقة واالجراءات(
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واالجراءات(

 :الدراسةمنهجية  -0-3

 اغلفة من مجارعة ت ليل لغرض(  رى الا ت ت ليل)الت ليلي الردفي الاناج الياحث  استخدم

الرنية الشكلية الاتاثلة بالصرر والرسرم والعناوين  تلعيه ان ياكن الذ  الدور لاعرفة الغذائية الانتجات

الت ليل الكاي لاجتاإل الي ث الستخراج استخدم واللرن في نجاح العالية التصاياية للغالك كاا 

 العناوين لعرض ةعم نتائج الت ليل.االريام الخادة اترظيف االشكال والصرر و 

 الدراسة: مجتمع -9-3

لارسرة  للصناعات االرةنية ا  الغذائية الاراة أغلفة من متنرعة مجارعة  الي ث مجتاإل شال

 . غالفا55 عدةها وبلغفي األسراا الا لية 

 الدراسة: عينة  -3-3

 فهي طهريقتين ثالياحه اتيهإل دفقه الارسهر  األههداك ت قهق بطريقهة الي هث نتائج إلى الردرل لغرض 

 :العينة اختيار

 الكايههة النتههائج اسههتخراج ألغههراض غههالك( 55) عههدةه  واليههالغ الي ههث مجتاههإل كامههل اختيههار تمسههي: أوال

 .الغذائية الانتجات أغلفة في والرسرم والعناوين الصرر  استخدام نسية لاعرفة

 . ت ليلاا لغرض عشرائية بطريقة الغذائية األغلفة من نارذج  65 اختيار تمسي: ثانيا
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 وات الدراسة:أد -4-3

 االعتيارات وفق الي ث بارضرع الاتعلقة الاعلرمات ساإل في الاالحظة طريقة عتاد الياحث أ :أوال

 : اآلتية

 . الغذائية الانتجات أغلفة على الارسرة  والرسرم والعناوين  الصرر مالحظة .6

 . خراج الناائي للتصايم العنادر الرنائية للغالك في اال عالية مالحظة .2

الاستخدمة في  والرسرم والعناويننردية الصرر  معرفة لغرض الاعلرمات تفريغ استاارتي انا : ثانيا

الاستخدمة في تصايم التغليف ماا  والرسرم( و مرضرع الصرر 6تصايم التغليف ماا في الجدول ريم )

لياحث وباساعد  الاشرك ات ليل عنادر   من خالل ت ليل عينة استطالدية يام ا(2في الجدول ريم )

وتم  على مجارعة من الخررا الا للة النااذج مإل  اااعرض االغلفة واةراها ضان استاار  وسدول تم

فيال عن االستفاة  من الجانب النظر  للي ث  تعديلااا في ضر  الاالحظات التي ااداها الخررا  

 الياحث. سيتيعاا وطريقة الاالحظة التي

 ( يبين نوعية الصوروالرسوم والعناوين المستخدمة في تصميم التغليف0م )جدول رق
 نوع الصوروالرسوم والعناوين عدد األغلفة النسبة المئوية

 صورة فوتوغرافية  
 رسوم توضيحية تخطيطية فقط.  
 رسوم توضيحية مجسمة  
 صورة فوتوغرافية و رسوم توضيحية  
 بدون صورة أو رسوم توضيحية  
 عنوان رئيسي باللغة العربية فقط  
 عنوان رئيسي باللغة االنجليزية فقط.  
 عنوان رئيسي باللغة العربية واالنجليزية.  
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 ( يبين موضوع الصوروالرسوم المستخدمة في تصميم التغليف.9جدول رقم )

 # موضوع الصورة او الرسوم عدد األغلفة النسبة المئوية
 -0 حده.تظهر المنتج لو   صورة  

 -9 .المنتج استخدام طريقة تظهر صورة  

 -3 صورة تظهر فوائد المنتج  
 -4 .المنتج الستخدام النهائية تظهر النتيجة صورة  

 -5 .المنتج صنع طريقة تظهر صورة  

صييورة تظهيير أسييم المنييتج والعالميية التجارييية أو   
 .االسم التجاري 

6- 

 -7 توظيف صور المشاهير.  

 -8 تظهر طريقة تقديم المنتج.صورة   

 -2 صورة تظهر أصل المنتج.  

 -01 صورة تظهر الجانب العاطفي.  
 -00 صورة ذات وظيفة تزينيه فقط.  
 -09 صورة ليس لها عالقة بالموضوع.  
 03 رسوم توضيحية ذات عالقة بالمنتج.  
 04 رسوم توضيحية ليس لها  عالقة بالمنتج.  

 

 اة:صدق االد  -5-3

تم عرض اةوات الي ث الخادة بالت ليل الكاي والاتاثلة بجداول مصنفة حسب العنادر 

( من 2التي تستخدم في تصاميم االغلفة ونرعيتاا على مجارعة من الخررا  وماا في الال ق ريم )

خذ اساتذ  يسم التصايم الجرافيكي في الجامعات االرةنية والعربية حيث اادو بعض الاالحظات وتم اال

 (.6ماا في الال ق ريم )باالعتيار ااذه الاالحظات وظارت بصيغتاا الناائية الاعتاد  في الت ليل 
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 متغيرات الدراسة: -6-3

  اغلفة الانتجات الغذائية: مستقل متغير  -

 الرنية الشكلية والصرية واللرنية وبنية النص) الكتابة والعناوين(.متغير تابع:  -

 قة الطياعة ونرع الخامة الاستخدمة في التغليف .طريمتغيرات اخرى:  -

 المعالجة االحصائية: -7-3

الغراض الت ليل االحصائي ورسم الجداول الريانية . ماا يام  EXLLيام الياحث باالستعانة اررنامج 

الياحث باالحصا ات الردفية والنسب الا رية وحساب عدة التكرارات لريان عدة مرات استخدام 

 رر وانراعاا والعناوين وانراعاا .مراضيإل الص

 اجراءات الدراسة: -8-3

االطالع على الدراسات الا لية والعربية والعالاية السابقة ذات العالية بالدراسة ال الية لاعرفة اوال:

 . اوسه الشيه واالختالك اينااا والدراسة ال الية

لدراسات والي رث العلاية لغرض االفاة  ساإل الاعلرمات والااة  العلاية النظرية من الكتب واثانيا:  

 مناا في اسرا ات الدراسة وتطريقاا.

  ديد مناج الي ث الذ  سيلري متطليات هذه الدراسة وي قق اهدافاا ويجيب عن التساؤالت.تثالثا: 

 ت ديد مجتاإل الي ث الخاص بالدراسة وساعه وترثيقه.رابعا: 

 ت ديد عينة الدراسة .خامسا :

 دول ت ليل العينات نرديا وسدول لت ليل العينات مايا.اعداة سسادسا:

 من خالل عرضاا على مجارعة من الخررا . االةا  التأكد من ددا سابعا: 

 منايشة النتائج التي تم التردل الياا  وتفسيرها علايا ومنطقيا.ثامنا: 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة 

 تحليل العينات 

 اوال :التحليل النوعي:

 (0العينة رقم )

 سايد سائل الياشا اسم الانتج
 ا الرةن  –اار عرة  اخران  الشرمة الاصنعة 

 سم  6×26الجرانب  – 5.5×26الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تههتلخص الفكههر  التصههاياية للغههالك علههى ترظيههف الصههرر  الفرترغرافيههة للانههتج  الفكر  التصاياية  

  عند االستخدام.

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في مل  تم تقسيم الفيا  ليتخذ اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

لذ  نتج عنه غالك ذو انية عارةية االتجاه  ماا ساح للاصام ان يناور في ترزيإل حيزين متقاالين وا

عنادره التصاياية واستغالل مامل الاساحات الارسرة  حيث استطاع الاصام ان يقسم الرسه االول 

الاخصص باللغة العربية الى نصفين االعلى السم الانتج والشعار اما االسفل فكان للصرر  ومذلك 

 إل الرسه الثاني باللغة االنجليزية.ال ال م

( على النصف االعلى لرساي الغالك SOLDساة اللرن االخير الاصات )بنية اللون: -6

لي قق حالة من التياة العالي مإل الصرر  التي اختريت النصف الثاني للاساحة اللرنية  لقد 

انتج بالطريعة  كاا سا  استخدام اللرن االخير النقي لييفي ةاللة تعريرية للتصايم وربت ال

حاول الاصام ان يخفف من حالة التياة اللرني مإل الصرر  باستخدام خطرط من نية باللرن 

االزرا والرماة . اما الجانرين فقد لرنا باللرن الرماة  اليارة والخفيف لياتي مكاال للرماة  

 ال للرن الا ايد.الارسرة في الخطرط الان نية في الرسه االول والثاني ليردو امتداةا ومكا

 العرضم الاصام الصرر  الفرترغرافية الرايعية للانتج اثنا  ااستخدبنية الشكل او الصورة: -9

بطريقة الفتة للنظر من خالل الترميز على درر  طرق الانسف والل م الارسرة عليه باا يثير 

 ب شاية الاستالك وييفي على الانتج ددا اكثر  كاا استطاع ان يخلق حالة من الس

ن باللرن االزرا ياالتجاهي لعين الاستالك ن ر الصرر  من خالل حصرها اين الخطين الان ني

والرماة  وحالة التياة اللرني العالي اين م تريات الصرر  والفيا  التصاياي للرسه 

االول.كاا امتاز الجر العام للرنية الشكلية للغالك في الرسه االول والثاني بالترازن الاتااثل 

  قيق متل شكلية وبصرية استقرت على فيا  الغالك االخير.وت
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تارضإل العنران اعلى الصرر  وفي وست الغالك وبقياة االايض  لي قق بنية المادة المكتوبة:  -3

عالية ربت مإل الصرر  لت قيق ةاللة تعريفية بالانتج وما تعرر عنه الصرر   اال ان تارضإل 

على تعريف طريعة السلعة واحداث  راةى الى التاثي العنران الجانري والشعار اعلى العنران

تياين في قيار ال رك فيه نسية الى العنران وبترظيف نفس القيم اللرنية   باا ييفي نرع من 

االثرا  واالغنا  للتصايم في ت قيق الجذب الجاالي له  وعلى الرغم من تياينه مإل الفيا  

ل يز االسفل من الفيا  اال انه لم يتخذ نسقًا الا يت به واحداث التناغم اللرني مإل قياة ا

تنظيايًا يظار بعدًا سااليًا  بسرب حالة الفراغ التصاياي الارسرة في الجز  االعلى  ان 

تارضإل شعار الانتج في منطقة الجذب) الارمز اليصر ( ساهم في احداث هذا الخلل 

اليطل االساسي في الغالك.  التصاياي وخلق حالة من الفراغ والانافسة مإل الصرر  التي هي

في حين ادى الرسه االول للغالك خاليا من الكتابة باستثنا  العنران الرئيس والجانري 

ومعلرمات الرزن في االسفل.في حين وظفت الااة  الاكتربة وباللغتين العربية واالنجليزية على 

 الرساين الثالث والربإل باللرن االسرة .

يخلههص الههى أن قررليههة التصههايم بالشههكل العههام اال ان الياحههث ياكههن بههالرغم مههن م    االسييتنتاج: -6

 مجارعة من االستنتاسات:

اةى تيههههاين ترزيههههإل مراضههههإل الرحههههدات اههههين هههههذه االسههههطح لت تههههل مراضههههعًا اعلههههى واسههههفل الفيهههها    -أ

وباظاارات عكسية ما اين الفيا ات الاجهاور  واحهداث نرعهًا مهن الشهد الفيهائي اينااها  الهى ايجهاة 

التيهههاين فهههي انههها  التشهههكيل الرنهههائي للرحهههدات   واضهههفى لكهههل حيهههز نرعهههًا مهههن الخصردهههية حالهههة مهههن 

 الرنائية تيعًا لاسترى فاعليته لالةا  الرظيفي للغالك باا ي اله من ميامين تعريفية .
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ان مجاهههل الاعالجهههات التصهههاياية اةت الهههى اظاهههار غهههالكا ي اهههل تنرعهههًا مرئيهههًا فهههاعاًل فهههي ت قيهههق   -ب

ر  ةاعاة للداللة التعريفية فهي ترظيهف الصهرر الرايعيهة باحهداث الاناغها  ال سهية الجذب الجاالي وي

 لدى الاستالك  وتطااق الشكل مإل الايارن وفاعليتاا االةائية في استقطاب انظار الاستالك.

 (9العينة رقم )

 كية ترست اسم الانتج

 نريل للاراة الغذائية الشرمة الاصنعة 

 سم   1.5×25.5الجرانب  – 25.5×25.5اني الرسه االول والث االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تههتلخص الفكههر  التصههاياية للغههالك علههى ترظيههف الصههرر  الفرترغرافيههة للانههتج  الفكر  التصاياية  

 لرئيسية في التصايم. وم ترياته عند التقديم معنصر من عنادر الجذب ا

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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يعد الفيا  التصاياي وشكله عنصرا مااا واساسيا من عنادر تصايم الغالك ويتخذ التحليل:

حجاه من خالل حجم الانتج الارسرة في ةاخله  لذلك سا  تصايم هذا الغالك وفق هذا الاردأ او 

 العلى واالسقل للغالك متساوية ومختلفة مإل الجرانب االربعة االخرى .السياا   لتظار ابعاة الرسه ا

ساة اللرن االخير ادرساته فيا  الرسه االعلى للغالك الذ  سا  على شكل بنية اللون:  -0

مساحات واشكال متارسة ومن نية اعلى الرسه اما اسفل الرسه فقد مان باللرن االخير 
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يلتف حرل العلية من سايإل سااتاا ولياتد  ( بشكل مستطيل استطاع انSOLDالاصات )

الى الجرانب االربعة ويشكل ياعد  تصاياية للاصام استطاع من خاللاا تشكيل الرنية 

الصررية الكتااية او النصية  ومن اسل مسر حالة الرتابة في سياة  اللرن االخير استطاع 

يرا  اما منطقة الرست هري ةاخل الاساحة الخذالاصام ان يييف الخت الاتارج باللرن ال

فكانت من نصيب اللرن الرماة  الايي  ليكرن الاساحة اللرنية ال اضنة للصرر  وعنصر 

الكتابة   ماا ت ققت عالية انسجام الاتياةات من خالل عالية التكامل اللرني اين االخير 

 واالحار الد  تجسد في عنصر الكتابة وسز  من الصرر  الاستخدمة.

ي سصر اسانلقد سا  استخدام الصرر  في تصايم الغالك معالصورة:بنية الشكل او  -2

يف درر  وايعية للانتج اثنا  ظومعرر ومكال للفكر  التصاياية لغالك الانتج من خالل تر 

ب اليصر  ذالتقديم وااراز مكرناته الثيات ددقية الانتج وسرةته ليساهم في ت قيق عنصر الج

من  %11للاستالك وايناعه اة احتلت الصرر  نسية  الرئيسي وت قيق عالية الس ب اليصر  

الاساحة الكلية للغالك وت قيق التنرع من خالل التنرع اللرني الارسرة فياا  ومن اسل 

استغالل الجز  االسفل لرسه الغالك وظف الاصام الرمرز واالشكال الاجرة  باللرن االايض 

القطإل للصرر  من الجانب االيان لرسه التي تعرر عن الا تريات وزمن االستخدام .ان عالية 

الغالك سا ت لتخلق حالة من االتجاه وال رمة وت قيق عالية الس ب الفيائي للغالك باا 

 يؤمن ترظيف العنادر الكتااية في التصايم.

استخدم الاصام في تكرين الرنية النصية للغالك اللغتين بنية المادة المكتوبة: -3

لياتي العنران الرئيسي للانتج في الجانب االيسر وفي الرست  العربيةواالنجليزية وبالتناوب
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وب جم بسيت سدا لم يستطإل ان ينافس حجم ولرن شعار الشرمة الانتجة بالرغم من لرنه 

االحار الد  تياة مإل االرضية اما العنران الجانري فكان باللرن االسرة  وعندما ناعن النظر 

جدها مستطيلة الشكل لم تستطإل ان ت قق ا  عالية شد في الشكل العام لرنية التص الرئيسية ن

ب بصر  لعين الاستالك  اما الاعلرمات الثانرية الاتاثلة بالرزن وعدة القطإل وبالرغم ذاو س

من وسرةها في االسفل اال اناا استطاعت ان تنافس العنران الرئيس وتس ب عين الاستالك 

 باتجاهاا.

في ت قيق انية شكلية للغالك اال انه ياكن للياحث ان بالرغم من نجاح الاصام االستنتاج:  -6

 يؤشر مايلي :

 وسرة حالة من االرباك الشكلي وال جاي للااة  الاكتربة في اسفل الغالك. -أ

 ضعف العنران الرئيسي بسرب الاكان ومنافسة شعار الشرمة له. -ب

في امكانية استغالل الفيا  العلر  للغالك لغرض التخفيف من االزةحام ال ادل  -ج

 االسفل.

 تصغير حجم شعار الشرمة وتغيير مريعه باا اليؤثر على العنران. -ة
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 (3العينة رقم )

 خليت اليانكيك اسم الانتج

 العاللي الشرمة الاصنعة 

 -سم 6×68الجرانب  –66×68الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separation االوفسيت طريقة الطياعة

تههتلخص الفكههر  التصههاياية للغههالك علههى ترظيههف الصههرر  الفرترغرافيههة للانههتج  الفكر  التصاياية  

مإل العنادر الاكالة له عند القديم. مإل متل ومساحات شهكلية ولرنيهة لتيهفي 

 دفة العالية اللرنية مإل الانتج.

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في مل  تم تقسيم الفيا  ليتخذ اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

حيزين متقاالين والذ  نتج عنه غالك ذو انية عارةية االتجاه  منح الفيا  قياة لرنية واحد  شالت 

ة تعريفية متالئاة مإل مجال الاساحات الستة بقياة اللرن الررتقالي الذ  ييفي بعدا سااليا و ةالل

 طريعة السلعة.

ساة اللرن الررتقالي على مجال الاساحة اللرنية للغالك بجايإل االوسه  ماا حرص بنية اللون:-0

الاصام ان اليخرج من ةائر  االلران ال ار  ليييف اللرن الرني الا ار والران درر  الانتج 

ة التام للتصايم وخلره من عنصر القريية من اللرن العام للغالك,ماا خلق حالة من الرمر 

اسة التصايم وضعف ال الة االاتكارية والاعالجة التقنية ذالتنرع.وليظار للاتخصص س

ب االنتياه واثار  الاتلقي ذوالتصاياية للاصام والتي ادورها تؤة  الى عدم ت قيق عنصر س

 بصريا.

الغالك ويستطيإل الياحث  هذالقد تنافس الشكل مإل الصرر  في تصايم بنية الشكل او الصورة: -9

ان يؤمد ان عنصر الشكل والاتاثل بالدائر  الرنية استطاع ان ي قق عنصر السياة  والايانة 

على الصرر  التي سا  ترظيفاا بطريقة بسيطة وال تستطيإل ان تس ب عين الاشاهد الياا 

الصرر  مقارنة بشكل الدائر ,كاا زاة من اضعاك ةور الصرر الرئيسية عالية الارنتاج 

اليعيفة للاراة الاكالة في طريقةالعرض للانتج ومن خالل النظر  العامة للرنية اليصرية 

 لالشكال والصرر الاستخدمة نالحظ سياة  الشكل الدائر  على الجر العام للتصايم.

تايزت الااة  الاكتربة في الرسه االول للغالك والاتاثلة باسم الانتج بنية المادة المكتوبة:  -3

غتين العربية واالنجليزية بالرضرح من خالل عالية التياة اللرني مإل االرضية واحتاللاا بالل
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منطقة الرست في الغالك  اال ان تراكب شعار الشرمة الانتجة باللرن االحار والكتابة الرييا  

نافس هدا العنران ويلل من فاعليته اليصرية  اما الااة  الكتااية االخرى التي تشال طريقة 

يير الانتج ومرادفاته فقد تم ترظيفاا على الجانرين وباللرن االايض على االرضية ت 

 الررتقالية.

 يستنتج الياحث في ضر  الت ليل السااق لعنادر تصايم الغالك ما يلي االستنتاج: -4

 هناك ضعف في التكرين ويصرر في ترزيإل العنادر التصاياية للغالك .  -أ

 رر  عن الانتج من حيث الاريإل .وسرة خلل في استخدام الصرر  الاع -ب

حالة الرتابة العامة التي يعيشاا التصايم واالكتفا  ب الة التياة اللرني وعدم استغالل  -ج

 الاساحة الفيائية لرسه الغالك.

 (4العينة رقم )
 خلطة ةساج اروستد حار اسم الانتج

 شرمة واة  األرةن للصناعات الغذائية الشرمة الاصنعة 
 سم 6.5×68الجرانب  – 65×68االول والثاني  الرسه االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة
 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تههتلخص الفكههر  التصههاياية للغههالك علههى ترظيههف الصههرر  الفرترغرافيههة للانههتج  الفكر  التصاياية  
لريان النردية والنكاة مإل مساحة  مإل اشار  رمزية تاثلت بالفلفل االحار ال ار

 مارضية للتصايم. تم ترظيفاالرنية متدرسة 
 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في  تم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

التجاه  منح الفيا  قياة لرنية متدرسة كل حيزين متقاالين والذ  نتج عنه غالك ذو انية عارةية ا

من حيث القياة والكثافة شالت مجال الاساحات الستة بقياة اللرن الررتقالي الا ار تار  وادفر تار  

 اخرى لينسجم مإل طريعة السلعة.

ال ديثة من افيل الرسائل التي استطاع الاصام الجرافيكي  الظاهر التقنيات  تعدبنية اللون:-0

عاله وهذا ما نشاهده في تصايم هذا الغالك الذ  ساة فيه اللرن الررتقالي  ان يرظفاا في

الا ار في الرسه االول والاصفر في الجرانب  حيث وظف الاصام تقنيات التدرج اللرني 

 قق في الجز  االسفل من الرسه هالة ضرئية احتينت الصرر  الفترغرافية للانتج ليالدائر  

رر عن وايعية استخدام هذا الانتج  وسز  من النظام اللرني العام الذ  استطاعت الرانه ان تع

في الغالك استخدم الاصام اللرن االحار في العنران الرئيسي والثانر  لينسجم مإل لرن الفلفل 

في االسفل.كاا حاول الياحث ان ينرع في الرانه من خالل شعار الشرمة باللرن 

في استخدام الشعار والرانه مإل الجر اللرني العام االخير,بصرر  عامة لم يكن الاصام مرفقا 

 لرسه الغالك ماا خلق ارتياكا وتنافسا واض ا مإل بقية العنادر.

امتازت الرنية الشكلية للرسه االول للغالك انجاح الاصام في ترزيإل بنية الشكل او الصورة: -9

دساج في الجز  عنادره على مجال الفيا  التصاياي حيث سا  مريإل الصرر  الفترغرافية لل

من الاساحة ويشكل اؤر  بصرية ونقطة سذب  %66االسفل من الغالك ولي تل ما نسرته 

عالية للاستالك من خالل تفاديل الصرر  التي ترين االستخدام  ماا استطاع ان يعرر عن 

على حرار  الانتج  كاا  اللةنكاة الانتج من خالل اضافة درر  الفلفل االحار ال ار للد
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الران الانتج تناغاا لرنيا مإل الاساحة العليا للغالك ماا خلق وحد  بصرية للشكل العام احدثت 

 لرسه الغالك.

استخدم الاصام ال روك الجاهز  في ال اسرب في متابة العنران بنية المادة المكتوبة:  -3

ندسي الرئيسي باللغة االنجليزية باللرن االحار الغامق مكتلة بصرية احتلت الارمز اليصر  الا

االعلى فرا درر  الانتج اما العنران الرئيسي باللغة العربية فيردو ان الاصام لم ياتم به 

مقارنة باالول ماا سعله ال يعدو اكثر من مجرة متابة بالرغم من م اولته اارازه من خالل 

الاستطيل االحار الاائل ولكن في حقيقة االمر ان هذا الايالن ووسرة الاستطيل اضعف 

ة الكتااية للتصايم  اما بايي العنادر الكتااية الاتاثلة بصفة الانتج فقد وضعت اعلى الرني

الاساحة الكلية للرسه االول لتشكل مإل الشعار الخاص بالشرمة والذ  وضإل اعلى العنران 

مقلربا  ويردو ان اغلب الاصااين الا ليين ياتارن ل جم شعار الشرمة ويتم اارازه على  اً هرم

ل العام او الادك الخاص من التصايم  حيث سا  مرر متلة الشعار منافسا حساب الشك

للصرر  والعنران من حيث الشكل واللرن.اما سانري الغالك فقد يلب الاصام الاعاةلة اللرنية 

هذه ى واستخدم اللرن االدفر مجز  من حالة التدرج اللرني ادال من االايض ووزع  عل

 الانتج بالصرر مإل تكرار الشعار في االعلى. خطرات استعاالليرضح  الاساحة 

 ان اهم ما نستنتجه من ت ليل هذا الغالك هراالستنتاج: -4

نكاة الانتج والرنا  او  طعم و نجاح الاصام باستخدام االستعار  الصررية للتعرير عن -أ

 النظام الذ  استخاه في الرنية الشكلية .

   بالترميز على عنصر الصرر  فقت . عدم ةراسة الرنية الكتااية بصرر  سيد  واالكتفا -ب



79 
 

عدم ةراسة الاصام اللران الشعار من حيث الترظيف مإل اللرن العام للغالك ومان  -ج

بامكانه معالجة ذلك اتصغير حجاه ووضعه في احد الزوايا وباا اليؤثر او ينافس 

 العنادر االخرى مرنه تكرر في سايإل الجرانب .

 (5العينة رقم )

 بالشرمالتهمالرية  اسم الانتج

 واوالةه التجارية عدنان الخير   الشرمة الاصنعة 

 سم 1.5×66الجرانب  – 66×66الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

 ظيههف الصههرر  الفرترغرافيههة للانههتجتههتلخص الفكههر  التصههاياية للغههالك علههى تر  الفكر  التصاياية  

 مههههإل مسههههاحة لرنيههههة متدرسههههة ومصههههاتة وظفههههت مارضههههية  وهرسههههاهز للتنههههاول 

 للتصايم.

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في  تم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

تلخصت الفكر  التصاياية للغالك بالتاكيد على  عارةياعنه فيا ا  كل حيزين متقاالين والذ  نتج

 مإل انشا  متل ومساحات لرنية وشكلية مت رمةالكل.لعنصر الصرر  الفترغرافية للانتج وهر ساهز 

 بااللران الانسجاة والاتياة . وتنرعا شامال
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منتج هر التايز من اهم العنادر التصاياية التي تيفي على التصايم لغالك ا  بنية اللون:-0

في استخدام االلران في تصايم هذا  ما تم مالحظتهوالريي باستخدام االلران الاناسية  وهذا 

منسجاا ومتناغاا اين االشكال والصرر والفيا  الخلفي الغالك  حيث سا  االستخدام 

مصات  اني م ار االعلى  ئينفقسم الفيا  التصاياي للرسه االول لرنيا الى سز  للغالك 

انتاى بشريت لرني ذهري ليرتيت لرنيا مإل الجز  الثاني وسه الغالك باللغة العربية  ( SOLD)ا

وبالرغم من حالة الادو  اللرني  وينسجم ويترافق مإل الكتل والاساحات الشكلية الاجاور  له 

 التي حاول الاصام ان ي ققاا اال ان الايالغة في استخدام اللرن الذهري واالدفر افقد الغالك

اليات اللرنية في ععلى الجانب اليصر  للغالك .ويد تكررت نفس الملياهذا الادو  وسيطر 

 الرسه الثاني للغالك باللغة االنجليزية والجرانب .

مإل امتازت الرنية الشكلية للغالك  ارسايه وسرانيه بالتااثل والتكرار بنية الشكل او الصورة: -9

 6الى 2ية سلاصام ان يقسم فياؤه التصاياي اناختالك الاريإل بسرب اللغة   اذ استطاع ا

اذ خصص ثلث مساحة الرسه االول الى الكتلة الرنية التي احاطت باالوسه االربعة للغالك 

كاا وظف الاساحة الاتيقية للرسه الى عنصر الصرر  الفرترغرافية الرايعية للانتج التي ادت 

للاصام استدراكه لكاية ي سب حاضر  بصريا ومنسجاة لرنيا مإل بقية العنادر   ماا 

العنادر الارسرة  في الرسه الراحد ومعالجته لاذه ال الة بطريقة ترزيعاا باا ي قق بالاجال 

تناسيا مإل الصرر  االدلية التي تتاثل بالانتج .ونالحظ مذلك م اولة الاصام ت قيق 

ني ماا حقق انية شكلية لالشكال من خالل ال رمة واالتجاه والتدرج اللر  الثاالحسار باليعد الث

 ولرنية انسجات مإل بعياا بالرغم من مثر  العنادر الاستخدمة.
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تعد الرنية الكتااية متاثلة بالعناوين الرئيسية والثانرية عنصرا ساندا بنية المادة المكتوبة:  -3

باستخدام الخت العربي الاصام ما حاول ان ينفذه ومؤمدا للرنية الشكلية لتصايم الغالك  وهنا 

من ال اسرب وتنفيذ تقنيات اظاارية على العنران الرئيسي ويرى الياحث ان الاصصم لم يكن 

في اختيار نردية ال رك او الاعالجات التقنية ال اسربية الاتاثلة اتكرار الخت الخارسي ًا مرفق

STROK  وهذه ال الة تكررت في الرساين العربي واالنجليز  في حين مان اختياره الى لرن

ونرع العنران الثانر  مرفقا وساهم في الرنية الشكلية واللرني للغالك  اما الكتابة وحجم 

الترضي ية الاتاثلة بشرح الاكرنات والارادفات واالنتاج فقد احتلت الجانرين وتم ترزيعاا 

 بطريقة مقررلة .

 ان اهم ما نستنجه من ت ليل مثل هذا التصايم هر  االستنتاج:-4

ؤه التصاياي وامتالكه رؤية شكلية ساهات في انا  الشكل العام سيطر  الاصام على فيا -أ

 للغالك.

ساة اللرن الذهري واالدفر على الجر اللرني العام للغالك بالرغم من م اولة الاصام اضفا    -ب

الادو  على التصايم من خالل انشا  ارضية الغالك والاتاثلة باللرن الرني الا ار واالرضية 

 الفات ة.

 .نجليز  ام مرفقا في اختيار نردية ال رك ومعالجته في النرعين العربي وااللم يكن الاص -ت

 ت قيق االحسار باليعد الثالث من خالل الشكل واللرن وال رمة. -ث
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 (6العينة رقم )

 فريكة انت الييعة اسم الانتج

 شرمة اار عرة  اخران الشرمة الاصنعة 

 سم 6.5×68الجرانب  – 62×68الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تتلخص الفكر  التصاياية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافيهة للانهتج   الفكر  التصاياية  

وهههر سههاهز للتقههديم واسههتخدام اسههلرب االرضههية ذات اللههرن الاصههات وفههتح 

 صاياي واخترايه من يرل الصرر .الفيا  الت

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في  تم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

كل حيزين متقاالين والذ  نتج عنه فيا ا عارةيا  تلخصت الفكر  التصاياية للغالك بالتاكيد على 

   الفترغرافية للانتج وهر ساهز للتقديم.عنصر الصرر 

في تصايم هدا الغالك نظام اللرن الراحد لالرضية  والتي   استخدم الاصامبنية اللون:  -0

(   ليستطيإل من خاللاا ترزيإل بقية عنادره ماا SOLDتاثلت باللرن االخيرالاصات )ا 

ام لرني مإل االخير رضية للااة  الاكتربة وي قق انسجأاستخدم اللرن الرماة  الايي  م

مإل الران الصرر  الفنرغرافية ,بصرر  عامة ياكن لنا ان نرى ان هناك لرن سائد في  اَ وترازن

في اللرن وهر االدفر في الرسه االول للغالك  الشكل العام للغالك وهر االخير وتااثالَ 

شا بصريا .مإل ضرور  االنتياه الى ان اللرن االايض الاستخدم في ارضية الشعار خلق تشري

 في الرنية الشكلية واللرنية .

تارمزت الرنية الشكلية للغالك على عنصرين مااين تصارعا في  بنية الشكل او الصورة: -2

فرض وسرةهاا وتنافسى في عالية شد االنتياه اذ سا ت عالية القطإل الاتارج في منتصف 

استطاع تارج الخت  الغالك لي تين درر  الانتج وهر في حالة االستخدام والتقديم   حيث

وحدوةه الرييا  ان يعطي انطياعا للرائي بالعاق الفيائي للصرر  والغالك اما العنصر 

  لم يكن فيه الاصام مرفقا  من حيث ذاالخر والد  نافس الصرر  في االنتياه هرالشعار وال

له بصريا الشكل او اللرن او ال جم   اة مانت الايالغة الكرير  في زياة  حجم الشعار واشغا

نصف االعلى للغالك سريا رئيسيا في ضعف الرنية الشكلية لرسه الغالك  .كاا حاول لل
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الاصام ان يكرر الصرر  في الرسه الخلفي للغالك مإل اختفا  الخطرط الاتارسة الارسرة  في 

 الرسه االول.

العناوين  ترزعت الرنية النصية على اوسه الغالك االربعة فترمزتبنية المادة المكتوبة:    -3

الرئيسية والثانرية باللغة العربية واالنجليزية  وباللرن االدفر الذهري في الرسه االمامي 

والخلفي في حين ترزعت الااة  الكتااية االيياحية والردفية للانتج في الرسه الخلفي 

 والجانرين  عند استقرا  الرنية النصية في الرسه االول نجدها حاولت ان ت قق االستقرار

االتجاهي في الشكل العام والتكامل مإل الصرر  الفرترغرافية والخلفية شكال ولرنا ,فلرن العنران 

االدفر الذهري تناغم او تقارب مإل لرن بعض اسزا  الصرر  اما العنران باللغة االنجليزية 

 فكان باللرن االايض الد  تكامل مإل حدوة الصرر  اسفله والاتاثل باللرن االايض 

  :اجاالستنت-4

 التصايم بصرر  عامة سيد . -أ

 وسرة ضعف في الرؤية التصاياية للاصام وماارته في ترزيإل عنادره على الغالك . -ب

 تاثلت مشكلة هذا التصايم في الشعار من حيث ال جم واللرن والاريإل . -ج

كان بامكان الاصام ان يستخدم اسلرب الاعالجة التصاياية للشعار وتقريب الرانه مإل الجر  -د

لغالك مرنه ليس شعار الشرمة واناا مخصص للانتج  فيال عن تصغير حجاه العام ل

ااية الارسرة  على الصرر  في توتغيير مريعه لغرض التخفيف من العنادر الرمزية والك

 .االسفل.
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 (7العينة رقم )

 زعتر اسم الانتج

 شرمة اانا  مروان مياتيلر الشرمة الاصنعة 

 سم 6.5×68الجرانب  – 62×68الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تههتلخص الفكههر  التصههاياية للغههالك علههى ترظيههف الصههرر  الفرترغرافيههة للانههتج   الفكر  التصاياية  

ى مسهههاحات اثنهها  االسههتخدام مههن خههالل تقسههيم فيهها  الرسههه االول والثههاني الهه

لرنية انظام القطهإل الاندسهي للاسهتطيل الكريهر وت ريلهه الهى ثهالث مسهتطيالت 

 مختلفة الاساحات واالعتااة على اسلرب التياة اللرني الظاار عنادره.

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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ث تطابقًا في لت د تم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

كل حيزين متقاالين والذ  نتج عنه فيا ا ووزعت عنادر الغالك على هذه االوسه والجرانب فاحتلت 

للااة  الاكتربة واالشكال  تم ترظيفااالصرر  الفترغرافية للانتج الرسه االمامي والخلفي اماالجرانب فقد 

 الترضي ية وتكرار شعار الشرمة .

في انا  نظامه اللرني في تصايم الغالك على عالية التياة  استخدم الاصام بنية اللون: -0

اللرني اين االزرا واالحار والغامق والفاتح واالضا   العالية في الصرر  الفرتغرافية  فاحتل 

اللرن االزرا  الغامق مامل مساحة الثلث االعلى للغالك في سايإل اوساه وسرانيه ليشكل 

  ذويتامته لييغت ويتياة مإل الشريت االحار الييق الكتلة لرنية ضخاة بسرب مثافة اللرن 

ا الشريت ذاييا التف حرل الغالك ويتياة لرنيا مإل االزرا الد  حد من مساحته وليتكرر ه

االحار في اسفل الغالك باساحة ايل بكثير عن االعلى لت قيق الترازن الشكلي واللرني في 

ان يصنإل شريت نصفي يلتف على سز   ل الاصماو الغالك  ولغرض تادئة التصايم لرنيا ح

من الغالك باللرن االخير وليتكامل مإل االحار الارسرة اعاله وي تين العنران الثانر  ومن 

 مايزات هذا الغالك ان الترزيإل اللرني ترزع على سايإل اسزاؤه.

ن حيث تداخل مفارم الرنية الشكلية في هذا الغالك مإل الرنية اللرنية م بنية الشكل او الصورة: -9

الاساحات الاستطيلة التي اكتسرت الراناا الاتياة  ولتعطي تياينا واض ا في االةراك اليصر  

للعنادر الارسرة  علياا  اذ استخدم الاصام درر  فرترغرافية ذات اضا   عالية سدا مإل 

بعض الاساحات الرييا  فياا ماا ساهم في ت قيق عنصر التياين ةاخل الغالك  كاا 

صام ان يرظف شعار الشرمة مكتلة لرنية وشكلية ساهات في اشغال الفيا  استطاع الا
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وت قيق عنصر السياة  في التصايم ويردو ان الاصام يد حاول ان يسرا شعار الشرمة 

بالتراز  مإل الانتج  ويد تكرر نفس نظام القطإل والترزيإل للرنية الشكلية في الرسه الثاني باللغة 

يالحظه الاصام في الصرر  ومعالجتاا بال اسرب ماا خلق تشريه االنجليزية مإل خلل فني لم 

االيتراب من االسلرب حاول الاصام نجد هنا ان بصر  للصرر  الاشاااة في الرسه االول و 

 الترمي وااليطالي في تصايم اغلفة الاراة الغدائية وخادة الاكرونة.  

في خلق اؤر بصرية وضرئية ساهات كان للرنية الكتااية ةور فاعل بنية المادة المكتوبة:    -3

في ال د من يتامة اللرن االزرا الغامق وحققت عالية التياة مإل االرضية اتقية ال فر كاا 

ساهات ال رمة الارسرة  في الشعار على ت قيق االتجاه   استخدم الاصام في العنران 

تشكيل في حين الرئيسي ال روك الارسرة  في ال اسرب ا  الجاهز  ادون ا  معالجة في ال

اعتاد اسلرب التشكيل الخطي في تصايم شعار الشرمة  وبسرب الجر اللرني العام للتصايم 

استطاع الاصام ان يرظفه في خدمة ال روك ولييفي على العناوين والااة  الاكتربة في 

 مجال التصايم اللرن االايض .

 ان اهم مانستنجه من تصايم هدا الغالك هر :: جاالستنتا -4

 وتاكن الاصام من فيا اته واالةار  الذمية لعنادره من حيث الاريإل والشكل واللرن . سيطر  -أ

للياحث وساة نظر باا يخص الصرر  الاستخدمة في الرسه الثاني )االنجليز  ( حيث مان بامكانه  -ب

لتجاوز التشره ال ادل في بعض اسزا   REFLECTتكرار الصرر  مإل تطريق امر االنعكار 

 الصرر .
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 (8ة رقم )العين

 سرنة شيدر مطررخة –الدنا  اسم الانتج

 شرمة االليان الدناارمية االرةنية الشرمة الاصنعة 

 سم5×66الجانرين  – 6×66الرسه االعلى  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

فكر  التصاياية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافيهة للانهتج  تتلخص ال الفكر  التصاياية  

وهر ساهز للتقديم واستخدام اسلرب االرضية ذات اللرن الراحد وتياةه مهإل 

 العنادر االخرى  وتكرار الفكر  التاياية في سيإل الجرانب.

 

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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في الجرانب  فيائيا  لت دث تطابقاً  اربعة مساحات متساوية     تم تقسيم الفيا  على شكل التحليل:

 االربعة. الفكر  التصاياية للغالك بالتاكيد على عنصر الصرر  الفترغرافية للانتج وهر ساهز للتقديم.
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تايزت الرنية اللرنية لاذا الغالك بسياة  اللرن االدفر الفايإل على سايإل اوسه بنية اللون:  -0

ارج بسيت  باللرن االايض في الزاوية السفلية اليانى لرسه الغالك الغالك مإل يطإل مت

كا اولة للاصام لتادئة حدت اللرن االدفر وترظيف الفراغ االايض ال ادل للكتابة   ماا 

وظف الاصام  لرن الغالك ولرن درر  الانتج والشعار اتشكيلة لرنية متياة  في القياة 

خير مإل االحار واالدفر(  اذا حاول ان ي قق حالة )االدفر واالحار( ومتياة  لرنيا )اال

من االنسجام الاتياة اين الران الغالك من خالل اةخال الشعار ولرنه سز  من النظام 

الشكلي واللرني للغالك   ان اارز ما يايز النظام اللرني للغالك هر تنافس سايإل عنادره 

خالل اللرن ماا ان سياة  اللرن االدفر لرنيا وبالتالي ياكن ان نفقد عنصر سذب االنتياه من 

وتداخلة من حيث القياة اللرنية مإل لرن الانتج افقد التصايم عنصر س ب عين الاستالك 

 لصرر  الانتج .

ان اكثر ما يلفت االنتياه للرنية الشكلية في تصايم هذا الغالك هر  بنية الشكل او الصورة: -9

لتفرة مإل غيره من الانتجات  وبالرغم من ترظيف بساطة التصايم ماا افقده عنصر الانافسة وا

ج واشغالاا نصف ال يز الفيائي للرسه االعلى اال ان وضإل شعار الانج تالصرر  الرايعية للان

في الرست وباللرن االحار س ب عين الاستالك من النظر مياشر  الى درر  الانتج مإل 

صص اناا درر  عاةية سدا وال التاكيد على سر  اختيار الصرر  وحالتاا حيث ادت للاتخ

ت قق عنادر التصرير االعالني الذ  يشكل سز ا مااا في انية الصرر  وترديل الرسالة 

اليصرية الاطلربة  وعند النظر للتصايم بصرر  ملية تجد انه هناك خلل واضح في عالية 

 حيث الفراغات والتفكك اليصر  الراضح سدا.ترزيإل العنادر على الرسه 
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الرنية النصية في هذا التصايم فقير  سدا وتعتاد مليا على  نجد ان مادة المكتوبة: بنية ال  -3

 ضعيفال رك العربي الاستخدم في الشعار وباالايض على ارضية حارا  ومان اسم الانتج 

وغير مثير لالنتياه وي تل زاوية بصرية بعيد  عن عين الاشاهد   ولم تساهم الرنية النصية في 

ضافة الى االشكال الترضي ية الارافقة بااللعام ال خلقت مشاكل بصرية .ةعم التصايم ا

للتصايم والتي زاةت من الاشكلة الرنائية واللرنية ال احدثت خلال في النظام التصاياي 

 للغالك.

 ان اهم ما نستنتجه من هذا التصايم هر : جاالستنتا -4

 اليعف الراضح في الرنية الشكلية واللرنية والكتااية . .أ

جر  الاصام الى الطريق السال وعدم ةراسة الارضرع بعاق من حيث الربت الداللي  واللرني ل .ب

 مإل اسم الانتج .

اليعف الراضح في ترزيإل العنادر الشكلية وعدم اهتاامه بالنص الكتااي عنرانا مان ام  .ج

 معلرمات ترضي ية.
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 (2العينة رقم )

 فريكة خيرا  خشنة اسم الانتج

 شرمة الفانت للانتجات الغدائية  الشرمة الاصنعة

 سم 5.5×67الجرانب  – 62×67الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

شههكل تههتلخص الفكههر  التصههاياية للغههالك علههى  التاثيههل اللههرني للانههتج فههي ال الفكر  التصاياية  

العهههام للغهههالك ترظيهههف الصهههرر  الفرترغرافيهههة الرايعيهههة  للانهههتج  وههههر سهههاهز 

 للتقديم  مإل استخدام نظام االلران الاتكاملة مإل اضافة لرن مشتق.

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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تطابقًا في  لت دث تم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

كل حيزين متقاالين والذ  نتج عنه فيا ا عارةيا   واحداث يطإل في الجز  االسفل من وسه الغالك 

 االول لترظيف درر  الانتج.

امتاز الجر العام للغالك بجايإل اوساه بسياة  اللرن االخير وةرساته من خالل بنية اللون:  -0

للرنية للرن ذاته  ماا حاول الاصام ان استخدام ال اسرب في خلق هذه التارسات والدرسات ا

ي قق عنصر سذب االنتياه في تصاياه للرسه االول وت قيق عالية التكامل اللرني باستخدام 

ا افظة على عالية الترازن اللرني اين لرن الشعار وعنران لشعار الشرمة باللرن االحار مإل ا

د انتياه الاشاهد   اما الرسه الثاني الانتج ماا شكل متلة بصرية ولرنية واحد  استطاعت ان تش

فقد حاول فيه الاصام ان يقلل من حد  التياة باعطا  الدرسة الثانية لقياة اللرن الاشتق من 

اللرن االخير واضفا  حالة من الترازن اللرني اين هاتين الدرستين.فيال عن ذلك استطاع 

للرنية العامة من خالل تقنية الاصام ان ينشى  اؤر بصرية ساهات في مسر حالة الرتابة ا

 ال فر اليرئي والاتاثل الرن خامة الكارترن االايض في الكتابة .

تايزت الرنية الشكلية للغالك بصرر  عامة اثالث حاالت تاثلت  بنية الشكل او الصورة: -9

االولى بعالية القطإل الاائل والعارة  للرسه االول لتيم الانطقة الاقطرعة درر  تاثل الانتج 

اما ال الة الثانية فتاثلت بالرسه الثاني للغالك  بانشا  عالية تياةلية للشكل على الغالك  

لي تين الكتابة الترضي ية شعار الشرمة  اما ال الة الثالثة فتاثلت بالجانرين الاتقاالين حيث 

تين لم يقسم فياؤهاا   ولر عدنا الى الرسه االول للغالك لرسدنا ان فياؤه الانقسم الى متل

حرص الاصام ان يرظف الشعار مإل العنران لت تل الجز  االعلى في حين وظف الصرر  في 
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الجز  االسفل مإل اضافة شكل ياثل سرة  الانتج باللرن الذهري  كاا استطاع الاصام ان 

ي قق عنصر االتجاه وال رمة لالعلى من خالل الشريت او الخت الاتارج الفادل اين الكتلتين 

يصيح عنصر قياة  واتجاه الى شعار الانتج ومان بامكان الاصام ان يكرر الى االعلى ل

التصايم الارسرة في الرسه االول في الرسه الثاني وترحيل الكتابة الخادة بالاعلرمات عن 

مرر في سايإل االوسه  مإل   الانتج الى الجانرين الذ  مانا خاليين باستثنا  شعار الشرمة الذ 

الانشأ  ماا يرى الياحث ان الترزيإل الفيائي للكتل في الرسه الثاني  سطرر متااية بسيطة عن

افيل بكثير من الرسه االول لاا يت ريه من تشكيل متلر  وبنائي ياكن ان يفسح الاجال 

 لعنصر الصرر  بالظارر افيل من ال الة التي هر علياا االن.

ك العربية الجاهز  واليسيطة السم تاثلت الرنية الكتااية هنا بال رو بنية المادة المكتوبة:    -3

الانتج والشروحات التفصيلية االخرى   حيث تكرر اسم الانتج باللرن االايض في سايإل 

سرانب الغالك وباحجام مختلفة  ويردو ان الاصام يد دب اهتاامه على الرنية الشكلية 

ان عالية ترزيإل الرنية  واللرنية ةون االهتاام بالنص الكتااي والعنران الرئيسي ماا يؤمد الياحث

الكتااية على سايإل االوسه بطريقة غير متناسقة والتي مان باالمكان حصرها في الجانرين مإل 

 اعطا  مساحة افيل للرساين االول والثاني. 

 :  نستنتج مايلي:جاالستنتا -4

ة التكامل النظام اللرني في التصايم ماثل للفكر  وتم ت قيق الترازن والتناغم اللرني . ت قيق حال -ج

 اللرني .
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التقسيم الفيائي للاساحات الارسرة  مقنإل ومان باالمكان ان يكرن افيل لر استخدم الرسه الثاني  -ة

 كاسار للفكر  التصاياية وترزيإل بايي العنادر.

 اعاة  النظر انردية ال رك الاستخدم في العنران وترزيإل الااة  الاكتربة في الجرانب.  -ه

 (01العينة رقم )

 س لب -الطاحرنة الزريا  نتجاسم الا

 واوالةه التجارية عدنان الخير   الشرمة الاصنعة 

 سم 1.5×66الجرانب  – 66×66الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

ية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافيهة للانهتج  تتلخص الفكر  التصايا الفكر  التصاياية  

 وهر ساهز للتقديم .

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في  تم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

 عت عنادر التصايم على الرسه االول والثاني.كل حيزين متقاالين والذ  نتج عنه فيا ا متنرعا ترز 

الررتقالي ادرستين تايزت الرنية اللرنية للتصايم في مامل الرسره والجرانب باللرن بنية اللون:  -6

حاول .مإل مساحات في اعلى الجانرين بالرنفسجي الا ارلتنسج مإل لرن الرعا  ال او  للانتج 

والررتقالي واالايض  ولم   الرنفسجي والررتقاليحالة التياة اللرن من خالل  الاصام ان ي قق

ختيار اللرن العام للغالك من الناحية التعريرية مرن هذا اللرن الترسد له اب مرفقا يكن الاصام

ويد ساةت على الجر العام اية عالية بالانتج من الناحية الرظيفية او االدل او التعرير .

والتي تاثلت اتياة ارضية الجز  االعلى للغالك مإل للغالك من الناحية اللرنية عالية التياة 

 االسفل في سايإل سرانيه واوساه فيال عن عالية التياة اللرني اين الكتابة واالرضية.

خصص الى الصرر   االسفل الذ  سزئين يسم الاصام فياؤه الى بنية الشكل او الصورة: -9

هذه الصرر  متناغاة ومنسجاة مإل الخادة بالانتج وهر في حالة التقديم لتردو الران وعنادر 

اما الجز  الثاني في االعلى والذ  مان ضعف الجز  االسفل فقد ساة  الخلفية الارسرة  علياا  

فيه اللرن الررتقالي ادرستين ولييغت وبقر  غلى عنصر الصرر  اذ خصص هذه الاساحة 

انا  الرنية الشكلية في الرسه ران الرئيس والثانر  للانتج  ويد تكرر هذا النظام في نالكرير  للع

ب الثاني اييا  ومن خالل نظره استقرائية على الشكل العام للرسه نالحظ ان عنصر الجذ 

الرئيس او الرؤر  اليصرية التي حققت الجذب في الانطفة العليا لسررين االول اللرن الررتقالي 

افقد الصرر  الارسرة  الاياة للجز  الذ  يتيان الصرر  ودغر مساحة الجز  االسفل ماا 

في االسفل للانتج قياتاا االتصالية معنصر رئيس .اما في الجانب فقد استخدم نفس النسية 
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في القطإل الفيائي مإل فارا وحيد هر استخدام اللرن الرنفسجي مكتلة داا  تيم الكتابة 

ب للصرر  التي امتدت مساحتاا على مامل اوسه وسرانلية مإل ترك الجز  االول يالتفص

 الغالك.

الاشكلة بالخت حاول الاصام ان يرظف في الرنية الكتااية ال روك بنية المادة المكتوبة:    -1

على  االايضوباللرن  العالمة التجاريةسم أوالتي تاثلت ب العربي اليدو  في الرسه االول

يد و وباللرن االايض   الجاهز من ال اسرب بالخت  اسم الانتجمان  حين في ارتقالية ارضية 

ان اهم ما يؤشر على عنصر تكررت هذه ال الة في الرسه الثاني اييا في اللغة االنجليزية 

الكتابة في الرسه االول والثاني والجرانب هر طريقة متابة وحرمة العنران الثانر  لييفي على 

مإل مالحظة ميالغة الاصام في مرر حجم الكتابة التصايم شي  من االتجاه وال رمة.

إل االرضية ماا افقد الغالك ساته الجاالية وسعل عنادره غير مترافقة. فيال عن الاتياة  م

حالة التياة التام التي ساةت الغالك بسرب لرن الكتابة االايض على االرضية الغامقة في 

 سايإل الجرانب.

 االستنتاج: ان اهم ما نستنتجه من تحليل هذا التصميم ما يلي: -4

 ر العام للغالك.سياة  اللرن الررتقالي على الج -أ

فقدان التصايم تقسيم الفيا  التصاياي الى متلتين متياةتين في اللرن وال جم اةى الى   -ب

 قياته الجاالية ورسالته االتصالية.

تالله مامل الجز  االعلى للرساين االول والثاني اثر حزياة  حجم العنران الرئيسي والثانر  وا -ت

 على القياة االتصالية والجذاية للصرر .

 .لم يكن الاصام مرفقا في اختيار قياه اللرنية من الناحية التعريرية.  -ث
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 ( 00العينة رقم )

 كفتة بالياذنجان مإل االرز اسم الانتج

 نريل للاراة الغذائية الشرمة الاصنعة 

-سههههههههههم   6.5×21الجرانههههههههههب  –68×21الرسههههههههههه االول والثههههههههههاني  االبعاة

68×6.5 

 رترن(.الررا الاقرى )كا الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تتلخص الفكر  التصاياية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافيهة للانهتج   الفكر  التصاياية  

وهههر سههاهز للتقههديم واسههتخدام اسههلرب االرضههية ذات اللههرن الاصههات وفههتح 

  .الفيا  التصاياي واخترايه  من منطقة الرست من يرل الصرر 

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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تم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات وساين واربعة سرانب يليلة االرتفاع تلف العلية  التحليل:

 باللرن االخير .

تح اامتازت الرنية اللرنية للغالك باستخدام اللرن االخير بقياتيه الغامق والفبنية اللون:  -0

بال رمة في وسه الغالك االول في حين ارتكز تصايم الغالك بصرر  لن قق تارسات اوحت 

كلية الى ياعد  من شريت من اللرن االخير الغامق في اسفل الرسه االول ولياتد الى 

الجرانب االربعة  ولغرض مسر التكرار في االلران الاستخدمة لجأ الاصام الى وضإل اللرن 

اه االسفل من الرسه االول لي تين سلسلة من الرماة  الفاتح سدا في منطقة الرست باتج

تاثل في الران الصرر  الاستخدمة والشعار والعنران  لرنياً  وغناً  االلران التي اضفت تنرعاً 

الرئيسي والثانر  وبعض الرمرز الشكلية .ومن خالل نظر  شاملة الى الكل الاتكرن في الرسه 

ل اللرني اين االخير واالحار وخلق ترازن االول لرنيا نجد ان الاصام لجأ الى نظام التكام

 بصر  لرني يعطي مسافة للراحة اليصرية للاشاهد. 

مان للرنية الشكلية الاتاثلة بالاساحات الشكلية الناتجة عن تقسيم  بنية الشكل او الصورة: -9

الفيا  التصاياي  للرسه االول وترظيف درر  للانتج وهر ساهز للتقديم اثرا بالغا في خلق 

ية سذب بصر  اين هذه العنادر اذ ت ققت هذه العالية اين شكل الشعار الدائر  والرانه عال

مإل شكل الص ن وم ترياته ماا خلق متل بصرية متناغاة مإل بعياا ساهات في تكرين 

الرحد  الشكلية للتصايم  فيال عن وسرة االشكال الرمزية الدائرية الصغير  التي وضعت على 

ق اسفل الرسه لتنشأ نظاما تكامليا مإل بقية العنادر.اذ استطاع الاصام الشريت االخير الغام

ان يرظف درر  للانتج وهر في حالة التقديم وساهز لالستخدام بطريقة مقنعة وتسام في تاكيد 
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ت الياحث ان الاصام هنا استطاع ان يستخدم شعار الشرمة مجز  من التكرين رالا ترى .ويث

ة بصرية خادة بالشرمة مإل مراعا  ال جم الذ  تايز به عن بقية الشكلي واللرني وت قيق هري

 الشعارات في االغلفة االخرى.

لقد استطاع الاصام ان ي قق انية نصية تاثلت بالعنران الرئيسي بنية المادة المكتوبة:    -1

والثانر  في الرسه االول بطريقة التياين على االرضية اذ وظف اللرن االحار الغامق في متابة 

اسم الانتج باللغتين العربية واالنجليزية من ال اسرب  فيال عن الاعلرمات التفصيلية االخرى 

والتي مانت باالايض والرماة  الفاتح  اال انه ما يثرت على هذا الترظيف الخلل الذ  ويإل فيه 

( STROKللرزن باللرن االحار وبخت خارسي اايض )أكيدية الاصام وهراعطا  قياة لرنية وت

ا سعله ينافس العنران الرئيس من حيث القياة اليصرية بالرغم من ااتعاةه عنه .كاا مرر ما

الاصام اسم الانتج باللرن االايض على االرضية الخيرا  الغامقة على الجرانب االربعة مإل 

 الشعار  

 : في ضوء ما تقدم يمكن ان نستنتج ما يلي:جاالستنتا -4

تنرعة ومتكاملة اعطت لانتجات الشرمة الارية اليصرية نجاح الاصام في خلق انية لرنية م -ا -أ

 الخادة ااا .

م الرنية اللرنية وخلق اؤر بصرية ساهات في نجاح ييتنكان للرنية الشكلية االثر الفاعل في  -ب

 التصايم من حيث  الصرر  الاستخدمة وحجم االشكال الناش ة.
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الرزن واعطاؤها قياة لرنية وبصرية وسرج خلل في متابة بعض الاعلرمات التفصيلية والاتاثلة ب -ج

عالية ساهات في منافسة العنران الرئيس بصريا وهذا خلل يؤشر على التصايم اذ مان 

 باالمكان تقليل ال جم وبدون خت خارسي .

 ( 09العينة رقم )

 ايتزا الدساج اسم الانتج

 شرمة الراة  الغذائية الشرمة الاصنعة 

 سم   1.5×25.5الجرانب  –25.5×25.5الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تتلخص الفكر  التصاياية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافيهة للانهتج   الفكر  التصاياية  

الرمهههاة  الفهههاتح  وههههر سهههاهز للتقهههديم واسهههتخدام اسهههلرب االرضهههية ذات اللهههرن 

 عرر  عن الانتج.الي تين الصرر  ال

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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حرل ف تتم تقسيم الفيا  على شكل  اربعة مساحات وساين واربعة سرانب يليلة االرتفاع تل التحليل:

 العلية الرن الخامة االدلية للكارترن الاقرى االايض .

نية اللرنية للغالك باستخدام اللرن الرماة  الفاتح سدا والقريب من امتازت الربنية اللون:  -0

( مإل FLAGاالايض  الفاتح مإل مساحة مت رمة باللرن االخير واالدفر باسلرب العلم )

عنران الشرمة الرئيسي باللرن االحار  وعند النظر الى وسه الغالك االول نجد ان اللرن 

( للرسه BLOURعام للغالك من خالل تقنية التيريب )الرماة  الفاتح هر السائدعلى الجر ال

بصرر  عامة بالرغم من وسرة االلران االخرى في درر  الانتج والاستطيل والاتاثلة باالحار 

واالخير واالسرة  والعنادر الايافة للصرر  التي يطلق علياا الصرر التزينية ان النظام 

ويرمز على اسم الشرمة والذ  ياثل شعارها مه الاصام مان ضعيفا داللرني العام الذ  استخ

مإل التقليل من االهاية اللرنية ليايي العنادر باستثنا  الاساحة الخيرا  التي ضات  اسم 

 الانتج.

تاثلت الرنية الشكلية للغالك اايانة الصرر  الفرترغرافية للانتج على  بنية الشكل او الصورة: -9

طيل الاتارج الذ  استطاع ان يسيطر على كامل مساحة الغالك االول مإل الشكل الاست

ااا بعدم الرضرح واثار  الصرر  االساسية  اذا امتازت الرنية الشكلية بالرغم من مرر حج

 .االنتياه

تاثلت الرنية النصية في هذا الغالك اثالث حاالت االولى والتي   بنية المادة المكتوبة:  -1

ة الانتجة الذ  نفذ بالطريقة اليدوية وباللرن شكلت العنصر االكثر اهاية والاتاثل باسم الشرم

االحار اذا سا  احتالله العلى الغالك في الرست ليشكل نقطة سذب رئيسية في التصايم 
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ويترازن ويتكامل لرنيا مإل الاستطيل الاتارج اسفله والذ  ضم اسم الانتج باللرن االايض  اما 

لى  ارضية شفافة وباللرن االسرة الفاتح صية التي وضعت عنال الة الثالثة فكانت بالكتلة ال

 ترين مكرنات الانتج  فيال عن الكتابات االخرى الاتاثلة بالرزن والارادفات 

 : في ضوء ما تقدم يمكن ان نستنتج ما يلي:جاالستنتا -4

 ضعف الاعالجة التقنية للصرر  وضياع قياتاا اليصرية واللرنية . -أ

 اضعف الفكر  او الادك الرئيسي للتصايم. منافسة اسم الشرمة للصرر  االساسية ماا -ب

كا بامكان الاصام ان يلجأ الى تصغير حجم الانتج وترك مساحة مري ة من االعلى للترظيف  -ج

 التايررسرافي .

 ( 03العينة رقم )

 سايد سائل –سايد سدوةنا  اسم الانتج

 شرمة اثاار للتزويد الشرمة الاصنعة 

 سم 8×65.5الجرانب  – 62.5×65.5الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تتلخص الفكر  التصاياية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافيهة للانهتج   الفكر  التصاياية  

 ية.اثنا  االستعاال واستخدام اسلرب التياين اين الشكل واالرض

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في  تم تقسيم الفيا  ليتخذ اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

كل حيزين متقاالين والذ  نتج عنه غالك ذو انية عارةية االتجاه  منح الفيا  قياة لرنية واحد  
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ن االرني  الا ار مإل تياين واضح مإل بقية عنادر شالت مجال الاساحات الستة بقياة اللر 

 الغالك.

امتازت الرنية اللرنية في الغالك بصرر  عامة بسياة  اللرن الرني الا ار الغير بنية اللون:  .0

ي والتي لم تشكل ا  سنقي من خالل اليربات اللرنية ال ارا  ادرسة ايل من اللرن االسا

 فيال عن عالية التياة اللرني ال ادلة مإل الااة   اضافة لرنية او نردية للفكر  التصاياة

والاكتربة والصرر باللرن االايض  اذ امتاز النظام اللرني الاستخدم باليساطة واستغالله لريان 

 لصرر  والكتابة.اعنصر 

امتازت الرنية الشكلية للغالك اترظيف درر  الانتج وهرساهز  بنية الشكل او الصورة: .9

فة درر  مجاور  تاثل ادل الانتج والتي احتلت النصف االسفل من للتقديم فيال عن اضا

الرسه االول للغالك وتياةت بصريا وحققت عالية الس ب اليصر  والفيائي الياا من 

خالل حرمة السائل ولرنه الذ  تياة مإل اللرن الرني الغامق . ان ما يؤشر على الرنية 

لعنران الرئيس التي نافست الصرر  بسرب مإل متلة اتنافساا الشكلية في هذا التصايم هر 

 تشابه اللرن وتقارب ال جم .

مان ليخامة اسم الانتج ولرنه االايض على االرضية الغامقة االثر  بنية المادة المكتوبة:  .1

الفعال في خلق تشريش بصر  على عين الاشاهد وتنافس في الكتل ال جاية وافتقاره الى 

خرى وظار الرسه االول خالي من الكتابة باستثنا  العنران الرشاية واالنسجام مإل الكتل اال

والسطر االخير في حين انتقل بالكتابة التفصيلية وبنفس التقنية االايض على ارضية غامقة 

 على الجانرين وسايإل الااة  الاكتربة استخدم فياا ال رك الاستخدم في ال اسرب . .
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 ا يلي:: في ضوء ما تقدم يمكن ان نستنتج مجاالستنتا .4

 افتقار التصايم  الى التنرع اللرني . -أ

عدم االنسجام اين الرنية الشكلية واللرنية ومان بامكانه ان يقلل من حجم العنران وسعله على  -ب

 سطر واحد .

لجر   الاصام الى الخلفية الغامقة باللرن الرني الغامق اضعف من القياة الجاالية للغالك  -ج

  الصررية في ضر  العنران ووضإل درر  تاثل التراث ومان بامكانه ان يستخدم االستعار 

 .االرةني مخلفية للتصايم

 ( 04العينة رقم )

 سايد سائل ميستر اسم الانتج
 اليان الازرعة الشرمة الاصنعة 

 سم 8×65.5الجرانب  – 62.5×65.5الرسه االول والثاني  االبعاة
 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  ياعةطريقة الط
تتلخص الفكر  التصاياية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافية للانتج  الفكر  التصاياية  

 عند االستخدام.
 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في مل  احاتاا  تم تقسيم الفيا  ليتخذ اربعة مساحات تياينت احجاماا ومس التحليل:

حيزين متقاالين والذ  نتج عنه غالك ذو انية عارةية االتجاه  ماا ساح للاصام ان يناور في ترزيإل 

 عنادره التصاياية واستغالل مامل الاساحات الارسرة .

( على ثالثة ارباع الغالك بصرر  SOLDساة اللرن االخير الغامق الاصات )بنية اللون: -6

ترك شريت مستطيل اايض اللرن في الربإل االعلى استطاع الاصام من خالله وشكل كلية مإل 

شعار الشرمة واسااا ان يخترا هذا الفيا   ماا استطاع الاصام ان يقلل من حد  التياين 

ال ادل اين االرضيات الخيرا  والرييا  من خالل الران الصرر  التي استطاعت ان تاد  

 ة س ب بصر  بسرب اختالك الراناا.من حالة اللرنية وت قق حال

استخدم الاصام الصرر  الفرترغرافية الرايعية للانتج اثنا  االستخدام بنية الشكل او الصورة: -9

بطريقة الفتة للنظر من خالل الترميز على درر  طرق الانسف والل م الارسرة عليه باا يثير 

ن يخلق حالة من الس ب شاية الاستالك وييفي على الانتج ددا اكثر  كاا استطاع ا

االتجاهي لعين الاستالك ن ر الصرر  من خالل اتجاه الشكل ال اضن السم الشرمة واةا  

سكب الجايد ومتلة االنا  االايض الذ  ي تر  الانتج .اال انه هناك خلل واضح في زاوية 

منافستاا التقاط الصرر  التي اةت الى تيخيم حجم انا  التقديم على حساب الصرر  الاعرر  و 

 بال جم .

احتل العنران الرئيسي والثانر   وست الغالك وبقياة االايض فرا بنية المادة المكتوبة:  -3

الصرر  الفرترغرافية  لي قق عالية ربت مإل الصرر  لت قيق ةاللة تعريفية بالانتج وما تعرر 

ال الرسالة عنه الصرر   اذ امتازت الرنية النصية في الرسه بالادو  وعدم الايالغة وايص
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االعالنية بطريقة سلسة ومري ة في حين وزع الاصام بايي الرنية النصية على الجرانب 

 االخرى من خالل متلة اييا  احتينت الكتابة باللرن االسرة.

التصايم بالشكل العام اال ان الياحث ياكن يخلص  حالة القررل عنبالرغم من     االستنتاج: -6

 الى مجارعة من االستنتاسات:

سر  اختيار الصرر  او زاوية التقاط الصرر  اثر بصريا على الصرر  الاعرر  للانتج ومانت الايالغة  -ت

كرير  ومان باالمكان االستغنا  عن االنا  واالكتفا  بسدر الانسف واةا  الصب التي ادى من 

 خاللاا الجايد السائل ينسكب بكل مرونة .

 .من حيث االسم لنردية الانتج  تاثير اسم الشرمة وشعارها لرنيا ومنافسته  -ث

 ( 05العينة رقم )

 1فرسيلي بالقاح االسار مإل اوميجا  اسم الانتج

 العاللي الشرمة الاصنعة 

 سم 7.5×67الجرانب  – 615×67الرسه االول والثاني  االبعاة

 الررا الاقرى )كارترن(. الخامة الاستخدمة

 Four Color separationاالوفسيت  طريقة الطياعة

تتلخص الفكر  التصاياية للغالك على ترظيف الصرر  الفرترغرافية للانتج  الفكر  التصاياية  

 عند التقديم.

 من تصرير الياحث مصدر الصرر 
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لت دث تطابقًا في مل  تم تقسيم الفيا  ليتخذ اربعة مساحات تياينت احجاماا ومساحاتاا   التحليل:

ج عنه غالك ذو انية عارةية االتجاه  وخلق يطإل في الرسه االول لغالك حيزين متقاالين والذ  نت

 االول لترظيف الصرر  الفرترغرافية الرايعية للانتج.

(  واالايض على  سايإل اسزا  الغالك لينسجم SOLDساة اللرن الرني الاصات )بنية اللون: -6

ني ينسجم وعالية شد لرنيا مإل درر  الانتج   ويؤشر على التصايم  افتقاره الى نظام لر 

االنتياه او التاثير اليصر  على عين الاشاهد  فيال عن منافسة شعار الشرمة لرنيا بالرغم 

من دغر حجاه اذ سا  لرنه االحار ليس ب العين باتجاه ويغاةر الصرر  التي ادت متالشية 

 مإل االرضية الرييا  من االعلى .

الفرترغرافية الرايعية للانتج اثنا  التقديم  استخدم الاصام الصرر بنية الشكل او الصورة: -9

بطريقة بسيطة وساذسة ال تعرر عن رؤية سرافيكية للاصام فيال عن عالية القطإل التقليدية 

على اسم الانتج باليغت  الذ  ي تر  والاستالكة في الفيا  التصاياي  كاا ساهم الشكل 

ر  عامة سرا  من حيث النظام او القطإل على الصرر  والتقليل من اهايتاا   الرنية الشكلية بصر 

 والتقسيم بسيطة وال ياكن لاا ان تنافس بقية الانتجات الاااثله له .

العنران بسيت سدا وال يثير حيث نرى ان لم ياتم الاصام بالرنية النصية بنية المادة المكتوبة:  -3

دة الكلاات ا  انتياه واضعفه شعار الشرمة واللرن الاكترب به ونرعيته فيال مثر  ع

الاستخدمة ومتااناا على نسق لرني وحجاي واحد ومان بامكانه ان يجزا العنران ويستخدم نرع 

 اخر من ال روك .
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 الغالك ياكن ان نستنتح ما يلي :  وحالةفي  ضر  الت ليل     االستنتاج: -6

 هناك خلل وضعف واضح في التقسيم الفيائي للاساحات التصاياية. -أ

 ى التنرع والغنى اللرني .افتقار التصايم ال -ب

 منافسة شعار الشرمة لرنيا للعنران الرئيسي ودرر  الانتج. -ج

 ثانيا :التحليل الكمي:

 :نوعية الصوروالرسوم والعناوين المستخدمة في تصميم التغليف -0

ت نتائج الت ليل الكاي لجايإل االغلفة الارسرة  في مجتاإل الي ث النتائج التالية وحسب تسلسلاا ر اظا

 لجداول الاعد :في ا

ماا يؤشر لجر  اغلب  %666وبنسية  55استخدام الصرر  الفرترغرافية سا  اوال بعدة تكراربلغ  -6

الاصااين الى استخدام الصرر  الرايعية لتقريب  الانتج وبنا  درر  ذهنية ووايعية تدعم 

 عامل الت فيز للشرا .

 65رتية الثانية وبعدة تكرار الغ اما االغلفة التي مانت ادون رسرم ترضي ية فقد مانت بالا -2

 ماا يؤشر لجر  اغلب الاصااين الى الصرر  فقت واالعتااة علياا. %68.62وبنسية 

من حيث الترظيف وبعدة تكرار  لثاسا   استخدام الصرر  الفرترغرافية والرسرم الترضي ية ثا -1

يصرية للغالك   اذ سا  هذا الترظيف من اسل تدديم الرسالة ال %16.57وبنسية   16الغ 

 او لغرض الترضيح.
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حيث  1كاا سا  استخدام العنران الرئيسي باللغة العربية واالنجليزية مساويا لاا ورة في الفقر  -6

امتازت اغلب االغلفة ااذا االستخدام ومان على شكلين اما ان يخصص الاصام الرسه االول 

 احد .بالعربي الثاني باالنجليز  او يستخدم االثنين في الرسه الر 

وهذا  %57.85وبنسية  55سا  استخدام العناوين باللغة العربية في االغلفة بعدة تكرار الغ  -5

مؤشر سيد يؤمد الارية الخادة بالانتج والشرمة فيال عن االمكانات الفنية التي ياكن ان 

ى يتاتإل ااا الخت العربي سرا  مان بال اسرب او الخت اليدو  من ياالية للتشكيل باا يؤة  ال

 اضفا  الجانب الجاالي للغالك.

وبعدة تكرار  ساةر اما استخدام العنران الرئيسي باللغة االنجليزية فقت فقد سا  بالتسلسل ال -6

ماا يشير الى وسرة نسية البار ااا من االستخدام لاا ياكن ان  %26.65وبنسية  26الغ 

خالل ال اسرب الضفا  يشكله هذا الترظيف من عالية تشكيل الخت والتالعب به تقنيا من 

 الك.غالساة الجاالية لل

اما فقر  استخدام الرسرم الترضي ية والاجساة فقد سا ت انتائج وعدة تكرار ضعيفة سدا وال  -7

تشكل ا  ريم مقارنة بالفقرات االخرى  ويرى الياحث ان االاتعاة عن الرسرم الترضي ية 

لصرر  وما تعرر عنه وايعيا مقارنة والاجساة سا  بسرب يناعة الاصام على االعتااة على ا

 يرضح ذلك. 1الاخطت الرياني ريم الجدول و و بغيرها.
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 نوع الصوروالرسوم والعناوين عدد األغلفة النسبة المئوية
 صورة فوتوغرافية 25 011%

 رسوم توضيحية تخطيطية فقط. 3 3.05%

 رسوم توضيحية مجسمة 1 1%

 وضيحيةصورة فوتوغرافية و رسوم ت 31 30.57%

 بدون صورة أو رسوم توضيحية 1 1%

 عنوان رئيسي باللغة العربية فقط  55  57.82%

 عنوان رئيسي باللغة االنجليزية فقط.  91  90.15%

 عنوان رئيسي باللغة العربية واالنجليزية. 61 63.05%

 

 6يرضح النسب الا رية والتكرارات الخادة بالجدول ريم  1الاخطت الرياني ريم 
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عدد األغلفة النسبة المئوية ٪ المجموع
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 والرسوم المستخدمة في تصميم التغليف: موضوع الصور -9

اظارت نتائج الت ليل الكاي في الجدول الثاني ان  استخدام الصرر  التي  تظار أسم الانتج  -6

وبنسية  55كان االول ترتييا حيث الغ عدة التكرارات  والعالمة التجارية أو االسم التجار  

رن درر  اسم الانتج والعالمة التجارية ال ماا يظار ان اغلب الاصااين يستخدم 666%

اظارت نتائج الت ليل النرعي ان اغلب االغلفة مان استخدام شعار الانتج فياا ب جم مرير 

 ينافس الصرر  الفرترغرافية.

 %82.26وبنسية  86وسا  استخدام الصرر  التي تظار الانتج لرحد  ثانيا وبعدة تكرار الغ  -2

ر  الانتج في تصاميم اغلفة الاراة الغذائية مرنه يعزز الرسالة ماا يعزز ضرور  استخدام در 

 اليصرية للتصايم.

اظارت النتائج الكاية ان الصرر الارسرة  في الغالك والتي ترين طريقة تقديم الانتج مان  -1

وذلك بسرب طريعة الانتج مرنه غذائي اذ يعاد  %78.56وبنسية  75عالية وبعدة تكرار 

سل تسايل الاعرفة بالانتج ان ييعر دررا للانتج في حالة التقديم او اغلب الاصااين ومن ا

 من اسل االثار  اليصرية.

وبنسية  67اما الصرر  التي تظار طريقة استخدام الانتج فقد سا ت رابعا بعدة تكرار الغ  -6

طياعا بأن الاصام يلجأ ومن اسل ايناع الاستالك ان يظار الانتج نماا يعطي ا 67.61%

 الة االستخدام .وهر في ح

وبنسية  26اما اظاار فرائد الانتج بالصرر  او الكتابة فقد مانت بسيطة اذ الغ عدة التكرارات  -5

وخادة الانافسة مإل غيره من وهذا مؤشر ياكن ان ييعف العالية التسريقية للانتج  26%
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اغلفة  الانتجات حيث الحظ الياحث ومن خالل ب ثه في مرايإل االنترنت واالسراا انه هناك

 منتجات اسنرية رمزت على فرائد الانتج بطريقة مفصلة .

اما الرسرم الترضي ية الاستخدمة في تصايم الغالك وذات عالية بالانتج فكانت ضعيفة  -6

حيث اكتفى الاصاارن ارضإل الرسرم  %65.78وبنسية  65حيث الغ عدة التكرار 

 االيياحية اليسيطة مرمرز في هذه التصاميم.

صرر ذات وظيفة تزينيه فقت و الرسرم الترضي ية  التي ليس لاا  عالية بالانتج فقد اما فقر  ال -7

وهي نسية التؤشر  %66.52وبنسية  66كانت ضعيفة اييا حيث سا ت بعدة تكرار الغ 

 فاعلية االستخدام لاذه الفقرات .

أدل  درر  تظار -في حين سا ت الفقرات )درر  تظار النتيجة الناائية الستخدام الانتج -8

 اتكرارات بسيطة سدا التشكل ا  تأثير.درر  ليس لاا عالية بالارضرع(  - الانتج

درر  تظار  -ترظيف درر الاشاهير.  -اما الفقرات )درر  تظار طريقة دنإل الانتج  -5

الجدول وماا مرضح في الجانب العاطفي( فقد مانت غير مرظفة في سايإل التصاميم .

 6الاخطت الرياني ريم و 

 # موضوع الصورة او الرسوم عدد األغلفة لمئويةالنسبة ا
 -0 تظهر المنتج لوحده.  صورة 81 84.90%

 -9 .المنتج استخدام طريقة تظهر صورة 45 47.63%

90.15%  -3 صورة تظهر فوائد المنتج 91 
 -4 .المنتج الستخدام النهائية تظهر النتيجة صورة 5 5.96%

1%  -5 .المنتج صنع طريقة تظهر صورة 1 

011% صييورة تظهيير أسييم المنييتج والعالميية التجارييية أو  25 
 .االسم التجاري 

6- 
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1%  -7 توظيف صور المشاهير. 1 

 -8 صورة تظهر طريقة تقديم المنتج. 75 78.24%

 -2 صورة تظهر أصل المنتج. 5 5.96%

 -01 صورة تظهر الجانب العاطفي. 1 1%
 -00 صورة ذات وظيفة تزينيه فقط. 01 01.59%
 -09 صورة ليس لها عالقة بالموضوع. 9 9.01%

 03 رسوم توضيحية ذات عالقة بالمنتج. 05 05.78
 04 رسوم توضيحية ليس لها  عالقة بالمنتج. 01 01.59%

 

 2يرضح النسب الا رية والتكرارات الخادة بالجدول ريم  6الاخطت الرياني ريم 
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 ثالثا: المقترح التصميمي:

لت ليههل النههرعي لعينههات الدراسههة وت ديههد الاشههاكل التصههاياية التههي ظاههرت فههي بعههض فههي ضههر  نتههائج ا

( وتهههم عهههرض هههههذه 66 – 5 – 6عينهههات الدراسهههة فقهههد حههههاول الياحهههث ان يعيهههد تصهههايم العينههههات ريهههم) 

 التصااميم على الاشرك لريان مدى القررل عناا.

 

 بعد التعديل من يرل الياحث 6العينة ريم 
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 د التعديل من يرل الياحثبع 5العينة ريم 

 

 بعد التعديل من يرل الياحث 66العينة ريم 
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة

 النتائج:

الذ  اسراه الياحث لعينة الي ث والت ليل الكاي في ضر  الجداول الاعد   ليل النرعي تفي ضر  ال

 تات الدراسة الى مجارعة النتائج وهي :ان

تجات الغذائية في االرةن يستخدمرن الصرر  الفرترغرافية للانتج نان اغلب الاصااين الغلفة الا1-  

وبنسية  55وهذا ما تم التأكد منه من خالل الت ليل الكاي اذ سا  ت هذه الفقر  بعدة تكرار الغ 

ترين من خالله ان سايإل عينات الي ث   النرعي الذ وما ةعاه الت ليل من مجارع العينة  666%

يد تم استخدام الصرر  الفرترغرافية الرايعية للانتج  لاا ت اله هذه الصرر  من تأثير مياشر وايناع 

 للاستالك بصدا الا ترى للعلية .

ينات اظارت النتائج ان الصرر  التي تظار الانتج لرحده في الغالك مان عالي سدا وماا في الع2- 

( واكد هذه النتيجة الت ليل  65 -66 -61 -62 -66 – 66 – 5 -8 -7 -6 -5 -6 -2ريم )

( وهذا يدل %86.26( وبنسية )86ي اذ الغ عدة تكرار فقر  الصرر  التي تظار الانتج لرحده )االك

ية على ترميز الاصام على اظاار الانتج بطريقة فاعلة ت قق الرسالة اليصرية وتخلق عامل الدافع

 والرغية بالشرا  .
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اما االغلفة التي تم فياا استخدام الصرر  الفرترغرافية والعالمة التجارية للشرمة والتي تظار 3- 

 -6 -1 -2 – 6وماا في العينات ريم ) %666وبنسية  55اسم الانتج فقد الغ عدة تكرارها 

6- 7- 5- 66 -66- 66- 65 ) . 

تكرار وبنسية  75الانتج فكانت حسب الت ليل الكاي اما الصرر التي تظار طريقة تقديم 4 -

 -6 -6 -2 -6وهذا ما تم الكشف عنه من خالل الت ليل النرعي في العينات ريم ) 78.56%

66 -66- 62- 66 .) 

اظارت نتائج الي ث والت ليل ان الصرر  الفرترغرافية التي تظار طريقة استخدام الانتج سا ت 5-

 -8 -7 -6 -1 -6وماا في العينات ريم ) %67.61وبنسية  65التكرار انسية معتدلة اذ الغ عدة 

66 -62.) 

 -5اظارت نتائج الت ليل استخدام الصرر  الفترغرافية مإل الرسرم الترض ية ماا في العينات )6-

وبنسية  16( ويد ةعم هذه النتيجة الت ليل الكاي اذ الغ عدة تكرار هذه الفقر   66 -5 -6-8

16.57%. 

اظارت نتائج الت ليل ااتعاة الاصام عن ترظيف الرسرم الترضي ية فقت في االغلفة كاا 7-

 %1.65وبنسية  1( 6ادون الصرر  الفترغرافية اذ سا  عدة تكرار هذه الفقر  في الجدول ريم )

م على استخدام تقنيات ال اسرب في انجاز رسرم اوهذا يرسإل الى سررين االول عدم يدر  الاص

ااكن ان ت اكي الانتج االدلي من حيث الرايعية او رغية الزبرن داحب ترضي ية من ال

 الشرمة الانتجة.
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اظارت نتائج الي ث ااتعاة اغلب الاصااين عن ترظيف الصرر  التي تظار ادل الانتج اذ 8- 

 . %5.26وبنسية  5( 2الغ عدة تكرار هذه الفقر  في الجدول ريم )

عربية فقت في وسه الغالك نسية سيد  اذ اظارت نتائج الت ليل كان الستخدام العناوين باللغة ال9- 

  6.وما في العينات التي حللت )%57.85تكرار وبنسية  55( 6الكاي لاذه الفقر  في الجدول ريم )

- 7- 8 – 66- 61- 66 -65 .) 

ت في حين اظارت النت ج للت ليل الكاي ان استخدام العنران الرئيس باللغة االنجليزية فق10- 

وماا في العينات التي  %26.65تكرار وبنسية  26على الرسه االول او الثاني في الجدول االول 

 ( . 7 -6- 6تم ت ليلاا ) 

تكرار  66في الرسه الراحد فكانت بعدة تكرار الغ اما استخدام اللغتين العربية واالنجليزية 11- 

 .%61.65وبنسية 

لي ث ان اللرن االخير وةرساته هر اللرن السائد في اظارت نتائج الت ليل النرعي لعينات ا12-

 (. 66 -66 -5 -6 -2 – 6ات ريم )نتصاميم هذه االغلفة ماا في العي

اظارت نتائج الي ث لجر  الاصااين الى استخدام عالية التياة اللرني اين عنادر 13- 

ن في مجال الصرر  الغالك او التياة او التياين في تقسيم مساحات الفيا  ومتله من حيث اللر 

او االرضية او الكتابة وخادة اللرن االايض مإل اللرن الاياة له والذ  يكرن بقياة لرنية عالية 

 (. 66 -61 -66- 66 -8 -7 -6 -2 -6سدا ماا في العينات ريم ) 
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اظارت نتائج الت ليل النرعي حالة استخدام الشعار ب جم مرير سدا في الارمز اليصر  14- 

ساحة الغالك ماا افقد العنادر االخرى قياتاا اليصرية ووظيفتاا في سذب االنتياه الرئيسي لا

 (. 66 -6 -5 -6 -6وماا في العينات ريم ) 

اظارت نتائج الت ليل ضعفا واض ا في عدم تاكن بعض الاصااين من السيطر  على 15- 

نجدها مرير  ومؤثر  على فياؤه التصاياي من حيث ال جم او الاريإل بالنسية للعناوين الرئيسية ف

( في حين نجد ان بعض العناوين يد فقدت 61 –8–7التصايم العام والصرر  ماا في العينة ريم )

 -6-2قياتاا اليصرية اما من خالل الاريإل او دغر حجااا او لرناا وماا في العينات ريم )

5-66-66.) 

ليزية باستخدام ال اسرب ةون لجر  اغلب الاصااين الى استخدام ال روك العربية واالنج16- 

 (.66 -8 -7-6ا  معالجة رياية لاا او االعتااة على تشكيل ال رك باستثنا  العينات ريم )

اظارت النتائج عدم ةراسة الرنية الكتااية بصرر  سيد  واالكتفا  بالترميز على عنصر الصرر  17- 

 .( 65 -62 – 66 -5 -8 -5 -6 -2فقت ماا في العينات ريم )

اظارت نتائج الت ليل وسرة خلل واضح في ترظيف الصرر  في التصايم من حيث حجم 18- 

 (.66-66 -5-6 -5 -1العينات ريم )الصرر  او وضرح م ترياتاا او تاثيلاا للانتج ماا في 

اظارت نتائج الت ليل انه هناك بعض التصاميم الغلفة الانتجات الغذائية ضعيفة سدا وال 19- 

 -5ايا وماا في العينات ريم )لفسة الانتجات الاشابه لاا م ليا او عربيا وعاتريى لاسترى منا

6-8- 61- 65.) 
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اظار نتائج الت ليل ان بعض التصاميم مانت الصرر  غير معالجة بال اسرب او مربكة 20- 

 (.65 -61 -66 -6 -5 -1للتكرين العام للتصايم وماا في العينات ريم )

دم اهتاام بعض الشرمات بالغالك وتصاياه وسرة  اخراسه وتنفيذه اظارت نتائج الت ليل ع21- 

 -8 -5 -1باا ي قق الانافسة والجرة  مإل نظيراته من الانتجات االخرى ماا في العينات ريم ) 

66 – 65.) 

 التوصيات :

جي والاتاثل ات ليل العينات ونتائجاا اانا ا على ماسا  في الدراسة من حيث الجانب النظر  والان

 يردي الياحث باا يلي:

 اد اب الشرمات باهاية الغالك لانتجاتام مرنه ياثل واساة ايتصاةية  التأكيد على  -6

 ودنادية تعكس تطرر االيتصاة ونار الذائقة الجاالية. -2

االهتاام بالارروث ال يار  للرلد وترظيفه في بعض الانتجات سياا وان بعياا يستخدم  -1

 ز  من الارية االرةنية.على الاسترى العام في االرةن وس

 االعتااة على الاصااين الا ترفين والاكاتب الاتخصصة في مجال تصايم التغليف . -6

حفظ حقرا الاصام والشرمة الانتجة لتصامياام باا يانإل استخداماا او ت ريرها لانتجات   -5

 اخرى .

الررامج ة والتاكن من استخدام ياالهتاام بالجانب التقني باا يخص الاعالجات التصايا -6

 ال اسربية الخادة بالتصايم الجرافيكي.
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تخصيص ماة  ةراسية ))تصايم التغليف(( مستقلة لطلية التصايم الجرافيكي في الكليات  -7

باا ي قق  والتي التدرر هذه الااة  ولم تيعاا في مفرةاتاا الدراسية والجامعات االرةنية

 اكساب الطلية الااارات االساسية في هذا الاجال .

 هتاام بارضرع التصرير وتقنياته االظاارية عند تصرير الانتج .اال -8
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 (0الملحق رقم )

 استمارة التحليل الكمي

 جامعة الشرق االوسط

 استمارة التحيل الكمي والنوعي

 كتور ........................................................................المحترمالد

 :تحية طيبة وبعد

تاهههدك ههههذه الدراسهههة الارسههه رمة )) فاعليهههة ترظيهههف الرنيهههة الشهههكلية فهههي تصهههاميم علهههب الانتجهههات فهههي 

رنيهة الشهكلية والهدور الهذ  الصناعة االرةنية (( الصناعات الغذائية انارذسا)إلى معرفة فعاليهة ترظيهف ال

 :تلعيه في تصاميم اغلفة الانتجات الغذائية من حيث

 . فعالية انية الصرر والرسرم واالشكال -

 .فعالية انية النص اليصر  الاتاثلة بالعناوين -

 . الدور الترويجي في التأثير على الاستالك واستاالته -

 .صايم الجرافيكيوهي سز  من متطليات نيل شااة  الااسستير في الت

( لريهههان مهههدى دهههالحية ههههذه 2( و)6ارسهههر التكهههرم بهههاالطالع عهههى العينهههات الارفقهههة مهههإل الجهههدول ريهههم )

 . الجداول السرا  عالية الت ليل الكاي والنرعي على عينة الي ث  شاكرا تعاونكم معي سلفا

 ...................وتفيلر بقررل فائق التقدير واالحترام

 طالب الماجستير
 مود فيصل عبابنهمح
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 نوع الصوروالرسوم والعناوين عدد األغلفة النسبة المئوية

 صورة فوتوغرافية  

 رسوم توضيحية تخطيطية فقط.  

 رسوم توضيحية مجسمة  

 صورة فوتوغرافية و رسوم توضيحية  

 بدون صورة أو رسوم توضيحية  

 عنوان رئيسي باللغة العربية فقط  

 غة االنجليزية فقط.عنوان رئيسي بالل  

 عنوان رئيسي باللغة العربية واالنجليزية.  

 

 ( يبين نوعية الصوروالرسوم والعناوين المستخدمة في تصميم التغليف0جدول رقم )
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 # موضوع الصورة او الرسوم عدد األغلفة النسبة المئوية

 -0 تظهر المنتج لوحده.  صورة  

 -9 .نتجالم استخدام طريقة تظهر صورة  

 -3 صورة تظهر فوائد المنتج  

 النهائييييييية تظهيييييير النتيجيييييية صييييييورة  

 .المنتج الستخدام

4- 

 -5 .المنتج صنع طريقة تظهر صورة  

صييورة تظهيير أسييم المنييتج والعالميية   

 .التجارية أو االسم التجاري 

6- 

 -7 توظيف صور المشاهير.  

 -8 صورة تظهر طريقة تقديم المنتج.  

 -2 هر أصل المنتج.صورة تظ  

 -01 صورة تظهر الجانب العاطفي.  
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 -00 صورة ذات وظيفة تزينيه فقط.  

 -09 صورة ليس لها عالقة بالموضوع.  

 03 رسوم توضيحية ذات عالقة بالمنتج.  

رسوم توضيحية ليس لها  عالقة   

 بالمنتج.

04 

 يم التغليف.( يبين موضوع الصوروالرسوم المستخدمة في تصم9جدول رقم )
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 ( والمحكمين الخبراء )اسماء9 رقم الملحق

 الجامعة االسم 

 جامعة حلوان ا.د محمد عبد الباسط

 جامعة حلوان ا.د.محمد عبد الباسط

 جامعة الشرق االوسط د.باسم العبيدي

 جامعة عمان االهلية د.ستار الجبوري 

 جامعة عمان االهلية د.عمران محمد حسن

 جامعة عمان االهلية د. محمود عطية

 جامعة فيالدلفيا د.فيصل العمري 

 جامعة بغداد د.حكمت العزاوي 

 

 


