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ملخص:
تعتبر منظومة التعبئة والتغلیف عنصر أساسی فی تمکین المنتج من المنافسة فی األسواق العالمیة باعتبار أن التعبئة السلیمة
الواجهة األولى للسلعة التی یتلقاها المستهلک ألول وهلة ,فمما ال شک فیه إن التعبئة والتغلیف حاجة ضروریة والزمة ألی
تبادل تجاری للسلع ,حیث تعد نظم التغلیف عالم من اإلبداع فی میادین تطویر خصائص الخامات المتعارف علیها فی
التغلیف ,کما أنه یتوقف على الخصائص االقتصادیة والبیئیة للخامات الداخلة فیه.حیث ان حسن التعامل مع مواد التعبئة
والتغلیف وتدویرها للحفاظ على البیئة وتعزیز االقتصاد هو أحد المؤشرات الحضاریة فی العالم والتی تهدف بشکل أساسی
إلى إیجاد أو تحسین مواد للتغلیف غیر الضارة بالبیئة قدر اإلمکان ذات مردود اقتصادی ,وأیضا ً التوجه نحو استحداث
أسالیب وطرق جدیدة لتدویر المخلفات لمواد التعبئة والتغلیف .حیث أصبحت التعبئة والتغلیف وسیلة هامة لتسویق المنتجات
والتأثیر على خیارات المستهلک ,وفی مجال األغذیة مثال  ,نجد أن هناک طرق عدیدة یتم بناء الفکرة للتغلیف على متطلبات
التسویق القائمة على فکرة العبوات الصحیة ،مما یؤثر على قناعة الناس وتوقعاتهم الصحیة ،وتجربتهم الحسیة ،واستهالکهم.
حجم وشکل العبوات والحاویات تؤثر على حجم االستهالک من خالل تغییر تصور الناس عن مقدار الطعام الذی یتم تقدیمه،
ومقدار ما یأکلونه .وألن الخامة هی وسیلة التعبیر الفنی الوظیفی ،فهی تکسب التغلیف المعانی والقیم الجمالیة ویمکن أن
تتحول إلى وسیلة إعالنیة ,إذا تم االستفادة منها عملیاً ،وتم تحویلها إلى شئ له قیمة جمالیة ووظیفة ,بحیث یستطیع المصمم
من خاللها أن یستغل الخصائص البیئیة للخامات المتنوعة ویستخدمها وفق اإلحتیاج التصمیمی.تنبع المشکلة البحثیة من
الحاجة لتحقیق االستفادة بتوظیف الخامات البیئیة المحلیة بمنظور اقتصادی بحیث تحقق قیم إبداعیة وتصمیمیة ممیزة .یهدف
البحث إلى تسلیط الضوء على أسس التصمیم اإلبداعی للخامات البیئیة فی التغلیف من منظور اقتصادی.

الكلمات المفتاحية:
التصمیم اإلبداعی ,الخامات البیئیة ,التغلیف

Abstract:
The packing and packaging system is an essential factor in enabling the product to compete in
international markets, considering that the appropriate packaging is the first impression that the
consumer receive. Thus, packing and packaging are undoubtedly an important and required
necessity in any product commercial exchange; packaging systems have a world of creativity
in the field of improving the features of the commonly used packaging materials, as it depends
on the economic and environmental features of these materials .Handling packing and
packaging materials properly; as well as recycling them to preserve the environment; is one of
the international civilized indicators that mainly aims to find or develop as much packaging
materials; which are environmentally friendly and economically rewarding; as possible, also,
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attempting to create new methods and ways to recycle these materials as well.Packing and
packaging have become a crucial tool in marketing the product and influence the consumers
choices, in the food industry for instance, we find that that there are many methods on which
the creation of the ideas for packing is based, such as the idea of healthy packing which impacts
people’s convictions, their health expectations, sensory experience and consumption, as the size
and shape of packs and containers affect the size of consumption by modifying people’s
perception of the amount of food being served; and the amount of food they consume.The
practical study was based on the integration of three main aspects of creative design of
packaging; environmental aspect (using local environmental materials), economical aspect
(using economically inexpensive materials and ideas) and the creative aspect (relying on
unusual ideas that are not used in the Egyptian society), hence; the exquisiteness factor is based
on the idea, assemblage and printing methods.The problem of this research emerges from the
need to set techniques to utilize the local environmental materials with an economic perspective
that accomplishes distinctive aesthetic and design values .The research aims to discover the
economics of creative utilization of the environmental materials in packaging, it is based on the
hypothesis which proclaims that attempting to use and utilize the environmental materials in
packaging in a creative way; will induce creation of new packaging methods that obtain the
environmental aspect and hold evident economical outputs.

Keywords:
Creative Design , Environmental Materials , Packaging

المقدمة :
تختلف الفنون من مجتمع إلى آخر تبعا ً لتنوع الخامات التي تزخر بها هذه المجتمعات ,وتعد الخامة وسیلة من وسائل التعبیر
في التصمیم اإلبداعي للتغلیف ،فهي تكتسب المعاني والقیم كلما أدركنا كیف یستفاد منها عملیاً ،وكیف نستطیع تحویل
الخامات خاصة البیئیة المتوافرة في البیئة المحلیة إلى شئ له قیمة ووظیفة من خالل تصمیم مبدع.
فالعملیة اإلبداعیة للتغلیف یصاحبها تفكیر یرتبط دائما بطبیعة المادة ،سواءاً كانت زجاجا ً أو خشبا ً أو ورقا ً أو غیرهم ,وكلما
إزدادت معرفتنا بخصائص الخامة وامكانیاتها التشكیلیة ،إزدادت أفكارنا اإلبداعیة ،وتكامل العمل الفني معها أثناء التنفیذ،
وذلك من خالل أفعال متتالیة ومتالحقة معه ،حیث تظهر في بعض المراحل ،تألف مواد جدیدة لم تكن مدرجة في الحسبان.
وبإحتدام شدة المنافسة أصبح من الضروري على المؤسسات اإلنتاجیة اإلهتمام بوضع إستراتیجیات وبرامج تسویقیة فعالة
تضمن لها إبقاء حصتها السوقیة أو توسیعها من جهة ،وتحقیق متطلبات ورغبات المستهلك بما یتوافق وأذواقه ومیوالته من
جهة أخرى ،ویعتبر سوق سلع االستهالك النهائي من بین أهم األسواق تأثرا بسلوك المستهلك وتصرفاته االستهالكیة ،خاصة
مع التنوع الكبیر في المنتجات والسلع المعروضة على هذا األخیر ،فمع تقارب هذه السلع البدیلة من حیث الجودة والسعر
وحتى الشكل ,وجب على المؤسسات العمل إلضفاء صبغة ممیزة لمنتجاتها في ظل هذا الصراع ،للتغلغل في ذهن المستهلك
والتأثیر علیه من الجانب النفسي السیكولوجي من أجل جذبه لشراء المنتج ،وهنا یأتي دور تغلیف المنتج كاحد هذه العناصره
لیحقق هذا المكسب ،باغتباره أهم مكون من مكوناته ،فهو یعتبر وسیلة فعالة تربط بین المنتج والمستهلك لتحقیق أهداف
الطرفین (.النحالوي,محـمـد عالء)2010 :
حیث أصبحت التعبئة والتغلیف وسیلة هامة لتسویق المنتجات والتأثیر على خیارات المستهلك ,وفي مجال األغذیة مثال  ,نجد
أن هناك طرق عدیدة یتم بناء الفكرة للتغلیف على متطلبات التسویق القائمة على فكرة العبوات الصحیة ،مما یؤثر على قناعة
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الناس وتوقعاتهم الصحیة ،وتجربتهم الحسیة ،واستهالكهم  .حجم وشكل العبوات والحاویات تؤثر على حجم االستهالك من
خالل تغییر تصور الناس عن مقدار الطعام الذي یتم تقدیمه ،ومقدار ما یأكلونه)Chandon, Pierre: 2012( .
وألن الخامة هي وسیلة التعبیر الفني الوظیفي ،فهي تكسب التغلیف المعاني والقیم الجمالیة ویمكن أن تتحول إلى وسیلة
إعالنیة ,إذا تم االستفادة منها عملیاً ،وتم تحویلها إلى شئ له قیمة جمالیة ووظیفة ,بحیث یستطیع المصمم من خاللها أن
یستغل الخصائص البیئیة للخامات المتنوعة ویستخدمها وفق اإلحتیاج التصمیمي.
مشكلة البحث :
تنبع المشكلة البحثیة من الحاجة لتحقیق االستفادة بتوظیف الخامات البیئیة المحلیة بمنظور اقتصادي بحیث تحقق قیم إبداعیة
وتصمیمیة ممیزة.
هدف البحث :
یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على أسس التصمیم اإلبداعي للخامات البیئیة في التغلیف من منظور اقتصادي.
فرضية البحث :
إن العمل على استخدام وتوظیف الخامات البیئیة في التغلیف من منظور اقتصادي وبشكل إبداعي سوف یعمل على إبداع
أشكال جدیدة من التغلیف تحقق البعد البیئي واالقتصادي.

أوالً  :المفهوم واألهمية والعوامل المؤثرة في التغليف
 1/1مفهوم التغليف :
التغلیف هو العملیة الّتي یتم بمقتضاها تجهیز السلعة ،تقسیمها وفق رغبات المستهلك ،ووضعها في حیز یحویها ویحافظ علیها
بكامل قواها األدائیة طوال عمرها االفتراضي( .مولود ,حواس)2011 :
كما تعرف عملیة التعبئة والتغلیف كعنصر من عناصر مزیج التسویق الذي تتوقف وظائفه في مجال التسویق بشكل أساسي
على خدمة مصالح عملیة التسویق من خالل وسائط اإلعالم الخاصة بالجهة المصنعة والوسطاء والمستهلكین ،ویناقش هذا
الدور بشكل أساسي في ما یتعلق بالسلع أو المنتجات المعبأة بسرعة ,ووفقا للتعریف الوارد أعاله ،توجه الجهود نحو دراسة
مختلف الوسائل التي یحدد بها هذا العنصر من عناصر المزیج التسویقي مصالح الجهات الفاعلة الرئیسیة الثالثة في كامل
عملیة التسویق) Oghojafor, B. E. A. et al. : 2012 (.
ومن البعد التصمیمي یعد التغلیف هو فن وعلم وتقنیة إغالق وحمایة المنتج بغرض التوزیع أو التخزین أو البیع أو االستخدام.
كما یعبر مصطلح التغلیف عن عملیة تصمیم وتقییم و تصنیع الغالف .ویمكن وصف التغلیف كونه نظام متكامل لتحضیر
المنتجات للنقل والتخزین والبیع واالستخدام (.النحالوي ,محـمـد عالء)2010 :
 2/1أهمية للتغليف :
تنبعث أهمیة التعبئة والتغلیف للمنتجات من كونها مجال حیث العرض والطلب یتغیر باستمرار بسبب تطور سوق المواد
الغذائیة وانتقالها إلى أبعاد جدیدة تستهدف التكیف مع المستهلك والتوزیع والمتطلبات البیئیة والتكنولوجیة ,ویمكن توضیح
أهمیة التغلیف في النقاط التالیة )Price water house Coopers, 2010( :
 -1للتغليف أهمية كبيرة في التسويق والترویج للمنتجات بجانب دوره الوظیفي لحمایة المنتجات.
 -2الحفاظ على المنتج وحمايته  :یتسم هذا الدور بأهمیة خاصة في صناعة األغذیة ،حیث كانت التطورات في التعبئة
والتغلیف حافزا مهما في المساعدة على الحد بشكل كبیر من نسبة الفقد في المنتجات التي تهدر في سلسلة التورید.
 -3نقل صورة العالمة التجارية :شكل وتصمیم التعبئة والتغلیف هو أداة رئیسیة للمسوقین في إبراز صورة العالمة التجاریة
لمنتجاتهم.
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 -4نقل المعلومات :قد یتضمن ذلك معلومات عن كیفیة استخدام المنتج أو المعلومات المطلوبة مثل قوائم المكونات.
 -5تحقيق االرجونومية :ویشمل هذا مجموعة كاملة من الجوانب بما في ذلك الراحة للعمیل في كیفیة استخدام المنتج،
والراحة لتجار التجزئة في كیفیة تخزین وعرض العبوة.
 3/1العوامل المؤثرة في صناعة التغليف :
تتعدد العوامل المؤثرة التي تتحكم في جودة وجمالیات التغلیف ویمكن تلخیص العوامل المؤثرة على صناعة التعبئة والتغلیف
للمنتجات على النحو التالي)Coles, Richard et al. : 2003 ( :

شكل (  ) 1العوامل المؤثرة التي تتحكم في صناعة التغليف

 العوامل التكنولوجیة  :ناتجة عن التطور التكنولوجي في مجاالت التصمیم والتصنیع واستحداث خامات جدیدة. العوامل السیاسیة والقانونیة :ناتجة عن السیاسات المتبعة في كل دولة ومدى التزامها باتفاقیات دولیة. العوامل االجتماعیة والثقافیة  :ناتجة عن ثقافة الجمهور المستهدف ومیوله وأذواقه. العوامل السكانیة :ناتجة عن المستوى التعلیمي واالقتصادي للجمهور المستهدف. العوامل البیئیة  :ناتجة عن االتجاه نحو البیئة والمنتجات الخضراء. -العوامل االقتصادیة  :ناتجة عن توافر المواد الخام االقتصادیة وتكنولوجیا التصمیم والتصنیع المحلیة.

ثانيا ً  :التصميم اإلبداعي للتغليف
 1/2عناصر التصميم اإلبداعي للتغليف وتمييز المنتج
عندما تقوم شركات المنتجات بتعدیالت ابتكاریه في شكل المنتج  ،فالعبوة نفسها غالبا ما تتغیر بالتبعیة وفق هذه التعدیالت
اإلبداعیة ,ومن ثم یكون العمل الفني مرتبط بنسبة كبیرة بشكل العبوة الذي دائما ما یكون دائم التغیر  ،وتعد هذه التغییرات
فى التعبئة والتغلیف من أهم الطرائق اإلعالنیة لجذب المتلقي لشراء المنتج او تكوین صورة ذهنیة إیجابیة عنه ,لذلك یشترك
في تحقیق هذا الدور اإلبداعي العدید من اإلطراف وهم ( المصممین  ,مجموعة انتقائیة من الجمهور المستهدف ,مسئولي
التسویق بالشركة ,المنتج  ,عملیات االنتاج ,التكنولوجیا ) ومن ثم فإن إدارة العمل الفني للتغلیف تحدث في إطار من التعاون
المتبادل بین هذه األطراف.
ویرتبط التصمیم اإلبداعي للتغلیف بطبیعة المنتج وحجم العبوة ,وتتعدد األشكال التصمیمیة لتغلیف المنتج الواحد وقد تختلف
في الشكل والحجم حتى إذا كان الحجم الفعلي للعبوة یبقى ثابتا ،حیث یمكن للمصممین التأثیر على الحجم المتصور من خالل
تغییر بعض عناصر تصمیم العبوة ،أو عن طریق تغییر الخامة المستخدمة)Chandon, Pierre: 2012( .
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لذلك تتجه الشركات نحو إحداث تمایز واختالف في شكل منتجاتها عبر إحداث تمایز واختالف في شكل التغلیف ,فنحن نجد
أن "تمایز المنتج یتطور ،من أجل البقاء والنمو في سوق المنافسة مع غیره من الشركات المصنعة .فالعدید من استراتیجیات
التسویق تمیل أساسا إلى أن تستمد قوتها من الضغوط الشدیدة فى المنافسة بین المسوقین في نفس السوق .وبالتالي ،یمكن
النظر إلى تمایز المنتجات كاستراتیجیة تسویقیة قد تكون وظیفتها هي عزل الصانع أو المسوق (إلى حد ما) عن ضغوط
المنافسة ،والتعبئة والتغلیف طریقة واضحة لتحقیق ذلك)Oghojafor, B. E. A. et al. : 2012 ( " .
عناصر التصمیم اإلبداعي للتغلیف هى مفردات لغة الشكل التى یستخدمها المصمم ،وسمیت بعناصر التصمیم اإلبداعي أو
التشكیل نسبة إلى إمكانیاتها المرنة فى إتخاذ أى هیئة وقابلیتها لإلندماج والتآلف والتوحد بعضها مع بعض لتكون شكالً كلیا ً
للتصمیم ونعنى بعناصر التصمیم اإلبداعي للتغلیف كل ما یمكن رؤیته فى تصمیم التغلیف من عالمة تجاریة ،صور ،كتابات
...الخ و بفهم كل عنصر من هذه العناصر یساعد على إستخدامه بالطریقة التى تعبر عن شخصیة الشركة المنتجة وتظهرها
بالمظهر الالئق وتبرز فیها نواحى الجمال ,فعند بناء تصمیم التغلیف من الضرورى التفكیر فى كل عنصر من العناصر
المكونة لها على حدة حتى یمكن أن یتالئم مع باقى العناصر فال یشذ أحدهما عن اآلخر ,بل البد أن یكون هناك ترابط وتناسق
بین العناصر داخل التصمیم ,لذلك تتجه الشركات نحو تمییز منتجها أو خطوط منتجاتها عن المنافسین لها باستخدام عناصر
التصمیم اإلبداعي للتغلیف ,وتشمل هذه العناصر ما یلي )Richard Coles et al. : 2003 ( :
( )1لون العبوة

شكل ( )2تأثير اللون على التصميم اإلبداعي للتغليف

( )2شكل وحجم العبوة

شكل ( )3تأثير حجم العبوة أو شكلها على التصميم اإلبداعي للتغليف
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( )3الطباعة والكلمات المكتوبة على العبوة

شكل ( )4تأثير الطباعة والكلمات على التصميم اإلبداعي للتغليف

( )4المعنى الداللي لفكرة تصميم العبوة .

شكل ( )5تأثير المعنى الداللي للفكرة على التصميم اإلبداعي للتغليف

( )5نوعية خامات تغليف العبوة

شكل ( )6تأثير نوعية الخامات على التصميم اإلبداعي للتغليف
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( )6وضوح العالمة التجارية أو البراند في تصميم العبوة

شكل ( )7تأثير وضوح العالمة التجارية أو البراند على التصميم اإلبداعي للتغليف

كما أن تمییز التغلیف یختلف تبعا لبعض األبعاد التي تتوقف على طبیعة المنتجات ,وهذه األبعاد هي:


التمایز المادي لشكل المنتج.



التمایز النفسي لقبول المنتج.



االختالفات في بیئة الشراء.



االختالفات في ضمان الرضا بعد الشراء.



الفروقات في األسعار وشروط البیع)Oghojafor, B. E. A. et al. : 2012 ( .

 2/2اثر الخامة على التصميم اإلبداعي للتغليف
تختلف الفنون من مجتمع إلى آخر تبعا ً لتنوع الخامات التي تزخر بها هذه المجتمعات ,وتعد الخامة وسیلة من وسائل التعبیر
في التصمیم اإلبداعي للتغلیف ،فهي تكتسب المعاني والقیم كلما أدركنا كیف یستفاد منها عملیاً ،وكیف نستطیع تحویل
الخامات خاصة البیئیة المتوافرة في البیئة المحلیة إلى شئ له قیمة ووظیفة من خالل تصمیم مبدع.
فالعملیة اإلبداعیة للتغلیف یصاحبها تفكیر یرتبط دائما بطبیعة المادة ،سواءاً كانت زجاجا ً أو خشبا ً أو ورقا ً أو غیرهم ,وكلما
إزدادت معرفتنا بخصائص الخامة وامكانیاتها التشكیلیة ،إزدادت أفكارنا اإلبداعیة ،وتكامل العمل الفني معها أثناء التنفیذ،
وذلك من خالل أفعال متتالیة ومتالحقة معه ،حیث تظهر في بعض المراحل ،تألف من عناصر ومواد جدیدة لم تكن مدرجة
في الحسبان.
حیث تظهر الخامة في التصمیم اإلبداعي للتغلیف طبیعة الشكل وعالقته بمضمون ما تحویه العبوة ,ومن ثم یدل شكل التغلیف
على الكیفیة التي صیغت بها العناصر الحسیة المرتبطة بخامة التغلیف ذاتها  ،وبالطریقة التي یؤثر بها كل عنصر في اآلخر،
وبالطریقة التي عولجت بها ،لذلك هناك وحدة تصمیمیة تحققت بتنظیم الخامة والفكرة ،كما یعتبر الشكل والخامة للتغلیف
كیان واحد مستقل ال یمكن فصله ،وللشكل والخامة للتغلیف وظیفة تتلخص أهمیتها في ترتیب عناصر العمل بصورة ،من
شأنها أن تظهر قیمتها الحسیة والتعبیریة والجمالیة وبالتالي الوظیفة األولیة وهي حمایة المنتج والوظیفة الثانویة وهي البعد
التسویقي.
وتوضح األشكال التالیة أثر اختالف الخامة على التصمیم اإلبداعي للتغلیف :
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شكل ( )8أثر اختالف الخامة على التصميم اإلبداعي للتغليف

المحور الثالث  :البعد البيئي واالقتصادي للتغليف
 1/3البعد البيئي للتغليف :
یعد تغلیف المواد الغذائیة ضرورة حیاتیة تطورت وال تزل تتطور لتالئم متطلبات المستهلک والمجتمع الحدیث .فال یمکن
معالجة األغذیة المصنعة تجاریا ً وتوزیعها بأمان وکفاءة دون تعبئة وتغلیف موائم .تقدر منظمة التغلیف العالمیة )(WPO
أن أکثر من  ٪25من الطعام یضیع بسبب سوء التغلیف ،مما یلقی بدوره العبء على التغلیف للحد من الفقد الکبیر فی الغذاء
من خالل التطور المستمر فی خامات التعبئة والتغلیف وطرقها بما یتناسب مع المنتج الغذائی(.عزب ,منى عبد الحي
واخرون)2020:
یمكن القول إن أهم تأثیر في مستقبل صناعة التغلیف هو معرفة الكیفیة التي یتم بها التخلص من النفایات الناتجة من التعبئة
والتغلیف ,فیقدر في الوالیات المتحدة األمریكیة أن كمیة النفایات الصلبة الناتجة عن شراء المواطن الحتیاجاته الیومیة بنحو
 %30من مخلفات المدن.
كما إن تزاید حجم النفایات الصلبة الناتجة عن التغلیف تخلق أمام المجتمعات المختلفة صعوبات للتخلص منها ،وتسعى
السلطات والمنظمات المعنیة عامة إلى تخفیض الضغوط البیئیة الناتجة عن وجود النفایات الصلبة بتنظیم طرق التخلص منها،
والحد من خطرها ومن حجمها ،وتشجیع عملیات إعادة التصنیع  ،recyclingبفرز النفایات إلى ثالث مجموعات متجانسة
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على األقل ،هي مجموعات األلمنیوم واللدائن والزجاج ،لتسهیل التخلص منها ،ومدى مالءمتها إلعادة التصنیع ومدى توافقها
مع المعاییر الموضوعة لصحة البیئة.
وبعد صدور سلسلة مواصفات االیزو  14000التي تعنى بإدارة البیئة .أصبح لزاما ً على منتجي العبوات ومستخدمیها
االلتزام بمتطلبات هذه المواصفة التي تحدد نوعیة العبوة لكل سلعة مع إیضاح كامل بالبطاقة التعریفیة لكیفیة التعامل مع هذه
العبوات بعد استخدامها بطرق تحافظ على سالمة البیئة ,ومن شروط هذه المواصفة االلتزام بوضع العالمات التوضیحیة
) (Eco labelingبغیة االستفادة من العبوات المرتجعة .أما على شكل إعادة التدویر أو التخلص منها بالطرق العلمیة
الصحیحة التي تراعى البیئة واهم االشتراطات الخاصة بالعبوات الغذائية:
 - 1ان تكن مصنوعة من مادة قابلة إلعادة االستعمال أو إعادة التصنیع أو یسهل التخلص منها دون إحداث أي ضرر
بالبیئة.
 - 2ان تكون مصنعة من مادة مطابقة للمواصفات الصحیة وال تترك أي أثر ضار أو تلوث على المادة المعبأة أو المتعاملین
مع العبوة.
 - 3ضرورة عدم تأثرها بظروف التخزین والترحیل المناسب.
 - 4ان تحمل العبوة البطاقة التعریفیة متضمنة اسم المادة ،والصنف ،والعالمة التجاریة والمكونات واإلضافات ،والوزن
القائم والصافي ،والحجم ،والعدد ودرجة الجودة ،وشروط التخزین ،وموسم االنتاج ،وتاریخ التعبئة وتاریخ الصالحیة ،وبلد
المنشأ ومنطقة االنتاج ،وعالمة مراقبة التسویق واسم المنتج وعنوانه.
 - 5ان تحمي المادة المعبأة من التلوث والتلف.
 - 6ان تكون العبوة نظیفة وخالیة من أي مواد غریبة.
 - 7یجب ان تخلو البطاقة من أي كتابات أو رسومات مخلة بالمثل والقیم والعادات.
 - 8كتابة البیانات على العبوة بلون ثابت غیر قابل للمحو ،وسهل القراءة یجوزاستخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربیة.
 - 9یمكن تمییز الدرجات بواسطة االلوان الممیزة لكل درجة.
 - 10ان تكون خالیة من الزوائد التصنیعیة.
 - 11ان تكون سهلة التنظیف.
بالرغم من الحقائق العلمیة التي تثبت ان حسن استخدام مواد التعبئة والتغلیف یؤدي الى تقلیل االضرار البیئیة وان ملوثات
البیئة بصورة عامة ومن مصادر التلوث المختلفة تضع مواد التعبئة بالدرجة الدنیا ،اال ان مشكلة مواد التعبئة للمواد الغذائیة
خاصة ظاهرة للعیان .وأشارت بعض الدراسات على سبیل المثال الى ان فضالت البیوت في الدول المتقدمة تشمل كنسب
مئویة لمكوناتها ( )30%بقایا الطبخ )20%( ،صحف ومجالت )10%( ,أوراق )9%( ،زجاج )8%( ،معادن)6.5( ,
بالستیك  )13%( ،مواد أخرى .الدعوات للحد من تلوث البیئة الناتج عن مواد التعبئة والتغلیف أجریت العدید من االبحاث
في مختلف المراكز التطوریة وتم تحدید بیانات بیئیة لطبیعة المواد المستخدمة في صناعة التعبئة
والتغلیف(المعدنیة،البالستیكیة،الزجاجیة ،الورقیة) لتحدید احتیاحاتها من الطاقة والهواء المتأثر بها والمیاه وما تحتاجه من
حیز للخزن  ,كما تم اعتماد مبادئ توجیهیة لتحدید افاق التعامل البیئي مع العبوات وموادها وتسمى (  )Four RSوتتضمن
تقلیل الكمیات المستخدمة(  )Reduceاعادة استخدام المواد (  )Reuseتدویر المواد (  )Recycleواستعادة أكبر كمیة
منها ) )Recoverكما تم اعتماد (في العدید من الدول) قوانین وأنظمة للتعامل مع المعطیات البیئیة لمواد التعبئة والتغليف
تشمل التالي:
-

قوانین تدویر المواد االولیة.

-

قوانین تقلیل استخدام مواد التعبئة.
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-

ایجاد محاذیر الستخدامات بعض مواد التعبئة.

-

اعتماد محاذیر لطبیعة استخدام بعض مواد التعبئة.

-

التركیز على مواد للتعبئة قابلة للتحلل في التربة.

-

اعتماد ضرائب وقوانین لتغریم المخالفین للشروط البیئیة.

-

تحدید استخدامات المواد المدورة ( المعاد تصدیرها) ( .جبر ,فالح سعید)2006 :

يوليو 2021

لذلك شهدت خامات التغلیف البالستیكیة زیادة كبیرة في العقدین الماضیین ،وحلت محل المواد التقلیدیة مثل الزجاج والورق
والمعادن في العدید من تطبیقات التغلیف ,ویرجع ذلك إلى قدراتها االقتصادیة والبیئیة المتعددة حیث ان تكلفتها وكثافتها
المنخفضة تمیزها اقتصادیاً ،بینما یمیزها بیئیا ً مقاومتها للتآكل  ، resistance to corrosionوالخواص الفیزیائیة ومنها
الحجز الجید للغازات والماء والخواص المیكانیكیة والبصریة الجیدة و سهولة المعالجةSong, & Davis, G.: 2006 (.
)J.H.
 2/3البعد االقتصادي للتغليف :
یتم تطویر نظم التعبئة والتغلیف عندما تواجه مشاكل على المنتج وتعزیزاته التسویقیة .غیر أنه یلزم توخي الحذر بالنظر إلى
االعتبارات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة ,حین تدخل تقنیات التعبئة والتغلیف حیز التنفیذ عاند تحسین جودة الغذاء,
فاألغذیة المنتجة یدویا ،على سبیل المثال ،عندما تنتج بكمیات كبیرة باستخدام التكنولوجیا المتطورة ،قد تكون غیر قادرة على
الحفاظ على صحة المنتج ونكهته وحتى شكله .وعلى نفس المنوال ،فإن المشاریع الصغیرة التي قد تبدو أعماال بسیطة في
البدایة عندما تعمل على مستوى متوسط الحجم (بالنسبة القتصادات الحجم) مع رفع مستوى التكنولوجیا قد توفر تحدیات أكبر
من المتوقع ،وغالبا ما تتنافى مع التقالید ویصعب التعامل معها من قبل أصحاب المشاریع التجاریة الصغیرة .وإذا لم تعالج
بشكل مناسب في البدایة ،فقد یؤثر ذلك على الجدوى االقتصادیة للمشروع ،كما ستتأثر مؤسسة التعبئة والتغلیف التي تستمد
أعمالها منه)Manalili, Nerlita M.: 2011( " .
وتؤثر التعبئة والتغلیف على تكلفة كل نشاط اقتصادي في سلسلة التورید ،ولها تأثیر كبیر على اإلنتاجیة .وترتبط تكالیف النقل
والتخزین ارتباطا مباشرا بحجم العبوات وكثافتها .تكلفة المناولة تعتمد على أحمال الوحدات .وتعتمد مراقبة المخزون على
دقة أنظمة تحدید الهویة.المطبوعة على التغلیف ,كما تعتمد خدمة العمالء على مدى جودة التشطیب النهائي للتغلیف والتي
تحمي المنتجات ومدى سهولة فتح العبوة وعرضها .ویعتمد أثر االقتصاد البیئي على المواد وطریقة تصنیعها وإعادة استخدامها
والتخلص منها .
لذلك فإن هناك ثالث وظائف مترابطة مع التغلیف االقتصادي  :الحمایة ،والفائدة واالتصاالت التسویقیة .وهناك اتجاه متزاید
نحو النظر إلى التغلیف من حیث الوظائف والقیمة التي یقدمها باعتباره جزء من نظام إجمالي ،مع المسؤولیة لتقلیل تكلفة
اإلنتاج فضال عن تعظیم المبیعات.
 الحماية  :وتتمثل المهمة األولى في حمایة المنتج فالحمایة هي وظیفة التغلیف الهامة. االقيمة المضافة  :یتم تعریف وظیفة التغلیف الثانیة ،الفائدة كقیمة مضافة للمستخدم .في حالة التغلیف االقتصادي ,والتيتعود على المستخدم ,أما اإلنتاجیة ببساطة هي نسبة اإلنتاج الحقیقي إلى المدخالت الحقیقیة:
اإلنتاجیة = عدد مخرجات حزم التغلیف  /المدخالت االقتصادیة.
 االتصاالت التسويقية  :وظیفة التعبئة والتغلیف الثالثة ،االتصال التسویقي ,وهي وظیفة أكثر أهمیة نظراً ألن نظمالمعلومات االقتصادیة أصبحت أكثر شموال .حیث أصبح تبادل البیانات اإللكترونیة والرقابة عنصرا أساسیا في تطویر صناعة
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التغلیف ,ومن ثم اصبح الجمیع ملزم بتقدیم معلومات دقیقة في الوقت المناسب عن حالة المنتج المعبأ ولجمیع األغراض
العملیة)Twede, Diana and Harte, Bruce: 2003( .

رابعا ً  :دراسة تطبيقية لتوظيف التصميم اإلبداعي للخامات البيئية في التغليف من منظور اقتصادي
اعتمدت الدراسة التطبیقیة على الدمج بین ثالثة محاور رئیسیة في التصمیم اإلبداعي للتغلیف وهذه المحاور هي :
 -1محور بيئي  :استخدام خامات بیئیة محلیة .
 -2محور اقتصادي  :استخدام خامات وأفكار غیر مكلفة اقتصادیا ً .
وقد تم استخدام الخامات التالیة  - :بريستول كوشيه  350جرام  -دوبلكس  350جرام
 كرتون مضلع  -ورق كرافت  300جرام -3محور إبداعي  :االعتماد على أفكار غیر تقلیدیة وغیر مستخدمة في المجتمع المصري ,یعتمد اإلبهار فیها على الفكرة
وطرق التجمیع والطباعة .
وتم تصمیم ثالثة مجموعات مقترحة لثالثة شركات /مؤسسات مصریة على النحو التالي :
 1/4النموذج المقترح األول  :شركة السنبلة للمنتجات الغذائية
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شكل (  ) 9تصميمات متعددة للتغليف للنموذج المقترح األول
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 2/4النموذج المقترح الثاني  :المنظمة الوطنية للتنمية
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شكل (  ) 10تصميمات متعددة للتغليف للنموذج المقترح الثاني

 3/4النموذج المقترح الثالث  :الشيف فوودز
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شكل (  ) 11تصميمات متعددة للتغليف للنموذج المقترح الثالث

نتائج البحث :
 .1عند بناء تصمیم التغلیف یتم التفكیر فى كل عنصر من العناصر المكونة له على حدة حتى یمكن أن یتالئم مع باقى
العناصر فال یشذ أحدهما عن اآلخر ,بل البد أن یكون هناك ترابط وتناسق بین العناصر داخل التصمیم ,لذلك تتجه الشركات
نحو تمییز منتجها أو خطوط منتجاتها عن المنافسین لها باستخدام عناصر التصمیم اإلبداعي للتغلیف.
 .2تتجه الشركات نحو إحداث تمایز واختالف في شكل منتجاتها عبر إحداث تمایز واختالف باستخدام التغلیف البیئي ذو
المردود االقتصادي حیث یرتبط التصمیم اإلبداعي للتغلیف بهذین البعدین .
 .3العملیة اإلبداعیة للتغلیف یصاحبها تفكیر یرتبط دائما بطبیعة خامة التغلیف ,سواء كانت زجاجا ً أو خشبا ً أو ورقا ً أو
غیرهم ,فكلما ازدادت معرفة المصمم بخصائص الخامة وإمكانیاتها التشكیلیة ،ازدادت أفكاره اإلبداعیة المرتبطة بالتغلیف.
 .4أن االهتمام بالخامات البیئیة والتقنیات الجدیدة في تصمیم وإنتاج التغلیف من شأنه أن یظهر الرؤى الجدیدة غیر المألوفة
في التغلیف ,والتي تستطیع إظهار قیم فنیة إبداعیة ترتقي بتشكیل المحتوى الفني للتغلیف بمردود اقتصادي كبیر.
 .5اعتمدت الدراسة التطبیقیة على الدمج بین ثالثة محاور رئیسیة في التصمیم اإلبداعي للتغلیف وذلك من خالل المحور
البیئي (استخدام خامات بیئیة محلیة) والمحور االقتصادي (استخدام خامات وأفكار غیر مكلفة اقتصادیاً) والمحور اإلبداعي
(االعتماد على أفكار غیر تقلیدیة وغیر مستخدمة في المجتمع المصري) ومن ثم أعتمد اإلبهار فیها على الفكرة وطرق
التجمیع والطباعة.
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