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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

وتمثل ذلك في ، منذ أن ُخلق اإلنسان وهو يحاول إشباع حاجاته األساسية ومتطلبات حياته

رق إشباعها وتلبية متطلباتها في وبتطور حياته تطورت حاجاته وط، بحثه الدائم عن الطعام والمأوى

لى جانب ذلكك لكم يغفكل اإلنسكان عكن التعبيكر عكن ، محاوالت تتجدد وتتطور في كل مرحلة يعيشها وا 

وهككذا مككا نجككده فككي رسككوم الكهككوف التككي تمثككل بعككض   ؛جوانككب حياتككه بالرسككم تاركككًا أثككرًا ألجيككال قادمككة

عبر مراحل تطور حياته كافة عن التعبير  جوانب الحياة كمشاهد الصيد وغيرها، ولم ينقطع اإلنسان

مكن خكالل الرسككم والحفكر علكى جككدران الكهكوف واألمككاكن التكي سككنها كمككا فكي المعابكد التككي مكا زالككت 

 عكرف بفكنقائمة إلى غاية عصرنا الحديث، وفي مرحلة متأخرة تطورت تلك الرسوم إلكى فكن مسكتقل 

ي القكرن الخكامس عشكر، حيكث  اتخكذ هكذا الجرافيكك والكذي تحكددت مالمحكه بظهكور لالت الطباعكة فك

ومككككع التطككككور ، الفككككن مجككككاالت محككككددة كطباعككككة الكتككككب والتطككككور إلككككى طباعككككة الملصككككقات السياسككككية

الصكككناعي المتسكككارع ككككان البكككد مكككن الحاجكككة إلكككى تصكككاميم لتغطيكككة الجوانكككب الصكككناعية كاإلعالنكككات 

 والتغليف للمنتجات بأنواعها.

ت المنافسة شكديدة جكدًا بكين الشكركات المنتجكة فكي وفي ظل التطور الصناعي الهائل أصبح

مما دعا تلك الشكركات ، جميع أنحاء العالم من أجل تسويق منتجاتها على الصعيد المحلي والعالمي

إلكى االهتمككام بتصكميم التغليككف والبحكث عمككا هكو مناسككب ومنكافس مككن الناحيكة التصككميمية واالهتمككام 

تصككميم أي عبككوة تغليككف البككد وأن  حيككث أنيككة التنفيككذ، بشكككل العبككوة والخامككات المسككتخدمة فككي عمل

منهككا أن يككتمكن المسككتهلك مككن التمييككز بككين منككتج  ،هككدافاأل مجموعككة مككنيحمككل عككدة مزايككا لتحقيككق 

ولخر أو شركة منتجة وأخرى، وبما يحمله المنتج من تصميم عالمكات تجاريكة وصكورًا أو رسكومًا أو 
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ومككن جهككة أخككرى فككون المعلومككات التككي يحملهككا تصككميم لوانككًا فهككذا يشكككل عامككل جككذب للمسككتهلك، أ

المحتويكات والقكيم الغذائيكة للمنكتج إذا  إلكىغالف أي منتج تسكهم فكي تثقيكف المسكتهلك حيكث يتعكرف 

أو ربمككككا تحمككككل تلككككك  مككككا كككككان فككككي مجككككال االسككككتهالك الغككككذائي مككككن أطعمككككة ومشككككروبات وحلويككككات،

فكككككي مسكككككاحيق التنظيكككككف وغيكككككر ذلكككككك)  المعلومكككككات تحكككككذيرات تتعلكككككق باالسكككككتخدام كمكككككا هكككككو الحكككككال

 (.2111الفرحاتي،

 ،ال تككاد أغلكب تصكاميم التغليكف تخلكو مكن األشككال والرسكوم والصكورنكه أومما ال شك فيكه 

المختلفكككة مكككن  األشككككالكمكككا فكككي رسكككوم معينكككة وهكككذه األشككككال إمكككا أن تككككون مجكككردة أو ذات دالالت 

ما أن تكون بشكل جزئي أو كامل الطبيعة أو واقع حياتنا اليومية كاألشخاص والحيوانا ت والطيور وا 

رسكوم يكتم تنفيكذها بشككل احترافكي أو بطريقكة مبسكطة كمكا هكو الحكال فكي  ، ويمككن الحكديث هنكا عكن

تحمككل معنككى يعبككر علككى مزايككا  وألككوان رسككوم الكرتككون وفككي بعككض األحيككان يككتم اسككتخدام رسككوماً 

 (.2144المنتج)العمري ،

يتطلكككب اسكككتخدامًا لونيكككًا واللكككون بحكككد ذاتكككه هكككو جكككاذب إن أي تصكككميم فكككي مجكككال الجرافيكككك 

لإلنتبكاه ولككن إذا مكا تكم اسكتخدامه بمسكتوى عكالذ مكن الذائقكة والدقكة وخاصكة إذا مكا اقتكرن بلكون لخكر 

وهنكا تقكع مسكؤولية مهمكة  ،كما هو الحال فكي األلكوان المسكتخدمة فكي مجكال تصكميم عبكوات التغليكف

معلومات الكافية عن محتوى العبوة ومزاياها وطريقة استخدامها على المصمم فال بد أن تكون لديه ال

بل ويحدد القيم اللونيكة للصكورة التكي سكيتم التقاطهكا  ،حتى يتمكن من وضع نظام لوني خاص للعبوة

ومن جهكة أخكرى عليكه أن يحكدد الفئكة المسكتهدفة والمتوقعكه لشكراء المنكتج  ،واستخدامها  في التصميم

 (.(Arntson, A. E.2011واستخدامه

ليسككت عمليككة فرديككة يقككوم بهككا فككي تصككميم أغلفككة المككواد الغذائيككة  اختيككار الرسككومإن عمليككة 

نمكككا تعتمكككد علكككى دراسكككات مسكككبقة للمنكككتج والمنتجكككات المنافسكككة والفئكككات العمريكككة  منفكككردًا، المصكككمم وا 
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لحال فكي ومن جهة أخرى ال بد من مراعاة بعض المعايير في اختيار الرسوم، كما هو ا المستهدفة،

 (.2118الصناعات والمنتجات الغذائية وما تحمله هذه الرسوم من دالالت معرفية وثقافية)زعتر،

 مشكلة الدراسة: 

تتلخص مشكلة الدراسة باالستخدام العشوائي للرسوم المستخدمة في تصميم المنتجات 

فون أغلبها دخيٌل  ومن جهة أخرى ةمن جه ،الغذائية حيث إنها ال تكون ذات عالقة مباشرة بالمنتج

على مجتمعنا المحلي حيث إنها شخصيات تحمل شيئًا من العنف في طياتها وهذا بالتالي يؤثر 

 .والفتيةعلى الفئة المستهلكة لتلك المنتجات وخاصة األطفال 

 أهداف الدراسة:

 الرسوم المستخدمة في تصميم عبوات التغليف في األردن. علىالتعرف  -

 بشكل عام في عبوات التغليف في األردن. بالتصميم عالقة الرسوم -

 الدور الوظيفي الذي تؤديه الرسوم في تصميم عبوات التغليف في األردن  . -

عالقة الرسوم بالمفردات األخرى كالعالمات التجارية والعناوين بتصميم عبوات التغليف في  -

 األردن.

 أهمية الدراسة: 

التي نستهلكها يوميًا والتي تندرج تحت  تأتي أهمية الدراسة من الحجم الهائل للمنتجات

أكثر من مجال كالمجال الغذائي والمشروبات ومواد التنظيف ومواد التجميل واألدوية ...وغيرها، 

أنهم يتعاملون معها بشكل مباشر على  وال سيما ،فهذه المنتجات بمثابة رفيق دائم للمستهلكين

 من جهة ا تصميم تغليف مانحفية، إذ ال يستوقفالعكس من اإلعالنات الخارجية أو اإلعالنات الص

ومن جهة أخرى فوننا نتفاعل ونتأثر بهيئة تلك العبوات وما تحمله من تصاميم والتي تتخذ أنظمة 
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لونية مختلفة وأشكااًل ورسومًا متعددة وبالتالي فهي تلعب دورًا مهمًا في حياتنا اليومية ، ويمكن أن 

 ثقافة. تضيف لنا شيئًا من المعرفة وال

 أسئلة الدراسة: 

 تأتي أسئلة الدراسة كاآلتي :

 ما هو دور الرسوم في تصميم عبوات التغليف في األردن ؟ -

 ما هي عالقة الرسوم بتصميم العبوة بشكل عام في عبوات التغليف في األردن؟ -

 ما هو الدور الوظيفي الذي تؤديه الرسوم في تصميم عبوات التغليف في األردن؟ -

ة الرسوم بالمفردات األخرى كالعالمات التجارية والعناوين بتصميم عبوات ما هي عالق -

 التغليف في األردن ؟

 حدود الدراسة : 

 تتحدد الدراسة بالمجاالت اآلتية :

: المملكة األردنية الهاشمية )مصانع المواد الغذائية في األردن ( مصانع مادة  الحدود المكانية

 مًا. الشيبس التي تحمل منتجاتها رسو 

 . 2148 الحدود الزمانية :

 محددات الدراسة :

نتاج العبوات الغذائية في  - أثر القيود التي قد تفرضها التكلفة المادية في تطوير التغليف وا 

 األردن.

 طبيعة المادة الخام وتكلفتها التي تدخل في صناعة العبوات الغذائية.  -

ذائية مع البيئة التصميمية مدى مالءمة المادة التي تدخل في صناعة العبوات الغ -

 للمنتجات.
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 الدراسة:مصطلحات 

 " Packet " :العبوة ) نظريًا ( 

"هي أوعية تم تصميمها من خامات مختلفة كالبالستيك والزجاج والكرتون لعزل المحتوى 

 (2143وحفظه عن المؤثرات الخارجية".)التوم و النور و بابكر ،

  " Packet " :العبوة )إجرائيًا ( 

وق صغير محكم اإلغالق يحتوى على كمية صغيرة من منتج للتجزئة )عبوة صند

مستهلك(، أو كمية أكبر من منتج أو عدد من الوحدات أو العبوات الصغيرة للنقل والتخزين )عبوة 

 نقل(. 

 :  Label"ملصق المعلومات ) نظريًا (  "

إلصاقها على الغالف  "قطعة من الورق أو أي مادة أخرى، تحتوي معلومات عن المنتج يتم

 (.Ahmed, M. S. (2012)أو على المنتج"

 " :Packagingالتغليف )نظريًا( "

"إن العبوات بجميع أشكالها مثل حزم ملفوفة ، أو أنبوبة أو :عرفه المعهد العالمي للتغليف

، واء ، الحماية ، الحفظ ، االتصالعلب مختلفة األشكال ، تم تشكيلها لعدة وظائف وهي االحت

  )2013Tian, F., Decker, E. A., & Goddard, J. M) .(اإلقناع "

 " :Packagingالتغليف )إجرائيًا( "

"هو الوسيلة التي يتم من خاللها إيصال المنتج إلى تاجر الجملة وتاجر التخزين والمستهلك 

أن لها جانبًا وهذا يعني أن العبوة تحمي المحتوى خالل النقل، و  ، النهائي بحالة جيدة وبأقل تكلفة

ا، ومدة معرفيًا، إذ البد أن تمد العبوة المستهلك بمعلومات مثل وصف ما بداخلها، ومكوناته

 (.2116، أي أن العبوة جزء من عملية التسويق" )ناجي، اوكيفية استعمالهالصالحيتها 
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 :" Shape"الشكل 

األشياء في ما  "هو أحد عناصر التصميم األساسية واألولية الذي يقوم بتعريف وتمييز

وسيلة بو  وباالستخدام العام لكلمة الشكل فونها تدل على الخطوط الخارجية لشيء ما") ،بينها

 (. 2146،سنة.

 : "Color"اللون

هو االنطباع الذي يقوم بتوليده النور وعكسه على العين والذي يتم نشره وتوزيعه من خالل 

 (.2141األجسام المعرضة للضوء)الربيعي،
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