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المنتوجتصميم هوية 

ورشة 

تطبيقية



ة كيف يكون تصميم التعبئ

والتغليف؟



بغض النظر عن المنتج، على األغلب كل شيء يحتاج إلى نوع من 

التعبئة والتغليف، على األرجح المستهلك سوف يشتري أفضل 

تصميم لهذه التعبئة والتغليف



ماذا يفعل مصممو 

التعبئة والتغليف؟



.هأجلمنيعملونالذيبالمفهومالمصممونيبدأالدور،عنالنظربغض

المنتجأويفوالتغلالتعبئةتصميمكليةمنيتراوحأنيمكنالمفهومتصميم

.علبالفمؤسسةتجاريةعالمةأولقالبالجرافيكيالعملمثلشيءإلى

:أثناء هذه المرحلة، ننصح بشدة المصممين بجمع بيانات حول

.طبيعة المنتج

.الفئة المستهدفة

(.إن ُوجد)االستهداف الجغرافي 

.الكلمات الرئيسية التي تمثل هوية الشركة

.لوحة األلوان المفضلة

.وسائل النقل واألسطح المحتمل استخدام الشعار عليها

.ضرورة االتساق مع الهوية المؤسسية إن ُوجدت

.نوع الشعار المفضل

.Mascotsالحاجة إلى تصميم 
كما هو واضح، القائمة ليست تامةً لكنها تحتوي على أهم الوظائف الالزمة لتحديد الهدف العام 

.لعملية التصميم

مفهوم التصميم



.تةثابتجاريةعالمةاآلنحتىلديهليسالمنتجربما

باعتبارهجللمنتوالتغليفالتعبئةيتصورسوفالمصمم

ويخلقالشاملة،التجاريةالعالمةمنيتجزأالجزءا

،والتغليفالتعبئةومفاهيمالنمط،وأدلةالشعارات،

.العميلأوالمنتجرؤيةمعانسجاماوالمزيد

التجاريةانشاء العالمات 



تعبئةالتصميمفيالمشاركةالجرافيكيةاألعمالكل

طباعة،الالتوضيح،التخطيط،الشعارات،.والتغليف

أومنهاأيفيالمصممونيسهمقد.ذلكمنوأكثر

.التصميمعمليةمنالجوانبتلككلحتى

الجرافيكتصميم 



.ناعيالصبالتصميمالدرايةبعضيتطلبالتصميمهذا

أوالكائنتغليفكيفيةمعرفةيعنينفسهالقالبتصميم

لىإوماالعرض،الحقيبة،اللصيقة،،الصندوق)المنتج

اجاتالحوماهيالحقيقيالعالمفيالعملإلىيحتاجو(ذلك

.أجلهامنيصنعهالتي

والتغليفتصميم قالب التعبئة 



العوامل الرئيسية لتصميم 

التعبئة والتغليف الجيد



التعبئةك،المستهلقبلمنبسهولةيفهمالمنتجيجعلالجيدوالتغليفالتعبئة

.للمستهلكواضحالمنتجيجعلجيدا  والتغليف

كونيأاليجب،بسهولةومشاهدتهاالتجاريةوالعالماتالشعاراتتمييزيجب

وجميع،(مابطريقةنفسهاالتجاريةالعالمةمنجزءاذلكيكنلمما)مربكاالمنتج

العبوةلىععليهاالمستهلكيتعرفأنفيالمحتوىمنشئويرغبالتيالمعلومات

.ذاتهابحد

بوة،العمحتوياتمجردحتىأوالشركة،رسالةأوالمنتج،وصفذلككانسواء

ماكلهموفإليها،والنظرالعبوة،التقاطعلىقادراالمستهلكتجعلأنوينبغي

المستهلكىعلالصعبمنالسيئةالتعبئةتجعلسوف.يعرفهأنلهالمنشئيريد

.معهاالتفاعلوكيفيةداخلهاهومافهم



العناصر البصرية 

والكتابية للتعبئة والتغليف



:العناصر البصرية للتغليف

أنيمكنالتياألجزاءأوالمكوناتمجموعةهي

و.فنيعملأيتصميمفيومحددةمعروفةتكون

دقالتيالرسائلمنواسعةمجموعةتحملأنيمكن

.الباحثينقبلمنالتفاصيلمتباينةتكون

اسم : ولكن عموما تشمل العناصر البصرية

، العالمة، نوع خط الكتابة ، شكل العبوة ، األلوان

مواد التصنيع ،الرسومات والصور



كيفية تصميم العناصر 

البصرية للتغليف



تصميم شكـــــــل العبوة

تهلكالمسطرفمناستخدامهايسهلالذيبالشكلالعبوةتصميميجب
عبواتشكلبتغييراألخيرةالسنواتفيالمنظماتقامت:ذلكأمثلةومن

الحتىيالمشترقبلمنوالغلقالفتحسهلةعلبوضععبرالغازيةالمشروبات

ذلك،فيجهدادنييبذل

والمرونةبتتميزأصبحتالتياألسنانبمعاجينالخاصةالقاروراتإلىإضافة

.المتلقيمتخدالتياألشكالفيالتيسيربشانمستمرةزالتالالدراساتأننجد

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن العديد من القوانين تنص على انه ال يجب إيهام المستهلك بان 

كمية البضاعة المغلقة اكبر من الحقيقة ،أي يجب أن تتناسب العبوة وشكل السلعة من 

.ناحية الحجم و كذلك من ناحية الوزن



رمزية شكـــــــل العبوة



أشكال العبوات حسب 

تفضيل 

المستهلك



تفضيل أشكال العبوات حسب نوع الجنس



تفضيالت المستهلكين لأللوان حسب البلدان



اللــــــــون المستخدم 

في الغالف أو العبوة



وجهليه،وعاأللوانتجاهحساسيةلديهويتخيلمماباأللوانيتأثرالمستهلكإن

معتماشىتأنيجببحيثاألغلفةعلىتوجدالتيلأللوانكبيرةعنايةالمعلنون

تحتويه،ما

تعددت األلوان و اختلفت فقد"األلوانبثورة "االن أصبح يوجد ما يعرف 

ونجد هنا أن للون عدة . وبهذا تالشى الزمن الذي كان للسلعة لون واحد فقط

أهداف يرغب المنتج في تحقيقه ومن أبرزها العمل على جذب انتباه 

المستهلك للمنتج والتأثير في نفسيته وجعله وفيا له









: األلوان تنقسم إلى قسمين

ختلفماألخيرةهذهمنوتتفرعاألزرقواألصفراألحمر،وهي:الرئيسيةاأللوان

.األخرىاأللوان

قالي،البرتوهيالسابقةاأللوانبينالخلطفيتتمثلوهي:الثانويةاأللوان

:إلىالحرارةحيثمناأللوانهذهتصنيفيمكنكما.البنفسجياألخضر،

وتقاليالبرواألحمر:فيوتتمثلبالدفءلمقتنيهاتوحيألنها:الدافئةاأللوان

.األصفر

واألخضر:فيوتتمثلبالبرودةإحساسالمستهلكلدىتولدلكونها:الباردةاأللوان

.والبنفسجياألزرق

:األحمراللون:يعتبرفانهالبعضبعضهامعاأللوانبينالتكميلحيثمنأما

مكمل:األصفراللون.األزرقللونمكمل:البرتقالياللوناألخضر،للونمكمل

.البنفسجيللون



ها تعبر الرسوم و الصور من أهم العوامل التي يجدر االهتمام ب

لى عند تصميم الغالف و العبوة وذلك لمدى تأثير الصورة ع

سلوك المستهلك، 

لعبوةاأوالغالفعلىالمتواجدةالرسومولأللوانأناألبحاثوالدراساتأثبتت

منالجانبلهااألهميةإعطاءإلىبالمؤسساتدفعماوهذابالغةتأثيراتلها

:ذلكأمثلةومنالتغليف

رسومأوةتاريخيرسومالغالفعلىتضعللمربىالمنتجةالشركاتأصبحتقد

طبيعيةادموهياإلنتاجفيالمستخدمةالمكوناتأنعلىللداللةالطبيعيةللمناظر

فقدالمجالهذافيعظيمةنجاحاتالشركاتهذهحققتوقداألولىبالدرجة

اريخية،التالرسوممنعدداكبرجمعلغرضالمربىهذايقتنيالمستهلكأصبح

.التقاليدوالعراقةواآلثارلمحبيبالنسبةوخاصة



تصميم مواد التصنيع



سية هناك العديد من المواد المستخدمة في صنع الغالف، وتعتبر أسا

:الستعمالها المكثف من قبل المنتج وتتمثل في

يعتبر الورق من أهم مواد 

التغليف واألكثر استعماال 

خاصة بالنسبة للمنتجات 

السريعة التداول وصغيرة 

.الحجم

خصائص الورقالكارتونوالورق 



التقنيةالزجاجخصائصرغم

وصاخصوالكيميائيةوالفيزيائية

الإالمحتوى،لطبيعةتحويلهعدم

منالسبعيناتبدايةمنذنشهدإننا

لواستبداإحاللالعشرينالــقرن

هذاك،بالبالستيللزجـــــاجتدريجي

بطتراإلىنتيجةإالهوماالتحويل

فيتتمثلعواملعدة

خصائص الزجــــــــاجالزجــــــــاج



لةفسهوكبيرة،بصورةالطبيعةفيالمادةهذهتوجد

وادالمأقدمأحدالخشبجعلوتشكيلها،تحويلهاعملية

أولغذائيةاالسوائللتخزينسواءالتغليففيالمستعملة

.الخشبيةالصناديق

الخشب



تصميم العناصر الكتابية 

للتعبئة والتغليف

الرسالة الغالفية

ةالمعياريوالبيانات الوصفية 

اسم العالمة التجارية



مفهوم الرسالة الغالفية

جالترويولإلعالنالالزمةالوسائلأهمالغالفيةبالرسالةنقصد

ومزاياباختصارلهليبينللمستهلكالمصنعيقدمهاحيثللمنتوج

عريفهتإلىإضافةالسلعةمنلالستفادةاألمثلواألسلوباستعماالت

كليحتوضمعينتجهاالتياألخرىالسلعوالسلعةالحجموبالسعر

."المنتجحولهايتمحورالتياألساسيةالمعلومات



ومفهوم البيانات الوصفية 

المعيارية
والمنتوجاتعبواتعلىتظهرأنيمكنالتيالبياناتمنكثيرةأنواعهناك

.أغلفتها

البيانات المعياريةالبيانات الوصفية

حتوضصور،شكلفيمكتوبةتكون

والكميةومحتوياتهاوالسلعةاسم

إعطاءواستعمالها،طرقومجاالت

إرشاداتأوتحذيراتأيالمشتري

بالسلعة؛خاصة

أوأرقامشكلفيبياناتهي

نةمعيدرجةمنهاكليعكسصفات

ويتطلبالجودة،درجاتمن

امالقيالتبيينهذاعلىاالعتماد

وسلعةلكلشاملةبدراسة

الرئيسيةخصائصها



اسم العالمة التجارية

شارةإاورمزاومصطلحاواسم"بأنهاالتجاريةالعالمةاألمريكيةالجمعيةتعرف

يقدمهامما،عنبائعمنالمقدمةوالخدماتالسلعتميزجميعا،هدفهامنهاتركيبةاو

":أنهابالصناعيةللملكيةالعالميةالمنظمةعرفتهاكما-"واآلخرون1المنافسون

اآلخرينعنللمؤسسةالخدماتاوالمنتجاتبتميزتسمحإشارة



أمثلة عن تصميمات أغلفة إيكولوجية

























تصميم

المجمع

ورشة 

تطبيقية
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