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ملخص البحث-:
يتضمن البحث مناقشة حول مفهوم االستدامة فى التصميم التفاعلى لعبوات
التغليف لألطفال ليعطى قيمة مضافة للتغليف القابل إلعادة االستخدام والتنوع
الوظيفى من خالل تطبيق األساليب التفاعلية فى عبوة التغليف ،باإلضافة
إلى تلبيه الحاجات العقلية للطفل مثل البحث واالستطالع ،ويتم ذلك من
خالل توسيع بيئة الطفل و إستخدام خامات البيئة في أدوات ولعب الطفل.
ويمكن تطبيق هذه االساليب فى التغليف الدوائى لألطفال أو تغليف المنتجات الغذائية
ومن أنماط األساليب التفاعلية التى يمكن تطبيقها أسلوب اللعب وتتمثل فى ألعاب
التركيب والبناء المخططة ،ألعاب الجمع والتصنيف ،ألعاب التحليل والتفسير ،األلعاب
الفنية كالرسم والتلوين واألسلوب الفنى كطريقة الخدش (إزالة بعض أجزاء التصميم)
أو استخدام األسطح البارزة والمجسمة أو أسلوب طي الورق (األورغامي) .باإلضافة
الى إمكانية تطبيق رمز االستجابة السريعة لربط عبوة التغليف باإلعالن الخاص بالمنتج
المغلف لترسيخ المنتج فى ذهن الطفل ،وزيادة النشاط التسويقى .ويعد مفهوم اإلستدامة
من أهم االمور فى مجال التعبئة والتغليف فى وقتنا الحاضر لتقليل الحد من تراكم النفايات
من خالل اعادة التدوير أو إعادة األستخدام والحد من اإلسراف فى إستخدام الخامات.
ويهدف البحث إلي تعزيز اإلستدامة التصميمية من خالل توظيف األساليب
التفاعلية فى عبوات التغليف لألطفال ،وفى هذا الصدد تقوم هذه الدراسة على
القاء نظرة شاملة على أساليب التغليف التفاعلية المتنوعه والتوسع فى دور
التغليف ليصبح مالئم بشكل أفضل لألطفال من خالل تنمية قدراتهم اإلبداعية.

المقدمة
التعبئة والتغليف هي واحدة من أهم جوانب اإلعالن في معظم المجاالت،
دورا حيويًا في اختيار المنتج وعادة ما يختار الناس نوع
ويلعب التغليف ً
المنتجات مع عبوات تجذبهم أكثر .حتى الصناعة الدوائية والطبية تقوم
بعمل جيد في مجال التغليف ،ويجب أن يكون تصميم العبوات الطبية
بسي ً
طا وقويًا وحماية الدواء بكفاءة ويجذب العمالء أيضًا بسماته الفريدة.
واإلتجاه للتغليف التفاعلى لألطفال يؤدى الى تحسين المبيعات من خالل
عبوة إبداعية تفاعلية ستزيد بالتأكيد مبيعات المنتج حيث سيتم جذب
المزيد من العمالء إليها .باإلضافة إلى أن اتصال الطفل المباشر بعبوات
التغليف وتفاعله معها ينمى مهاراته المختلفة  .يعد تصميم تغليف المنتجات
عامالً مه ًما ،حيث أن وجود نوع من التعبئة والتغليف مبتكرة أو مختلفة
سيجعل اإلعالن عن المنتج أكثر فاعلية  ،ويؤثر إيجابيا ً على حصة
المنتج فى السوق فعندما يتم بيع منتج جيدًا مقارنةً بالمنتجات األخرى
من نفس النوع ،فإن المنتج الذي يتم بيعه جيدًا يتمتع بميزة الحصول
على حصة أكبر من السوق والتي ستؤثر على المدى الطويل على شهرة
الشركة .وارتفاع المبيعات عبر اإلنترنت والتسويق المباشر للمستهلكين،

الكلمات المفتاحية-:
التفاعلية  -األساليب التفاعلية  -التغليف
التفاعلى– التصميم المستدام.

مما جعل من األهمية إضفاء ميزة جديدة للتغليف تجذب انتباه العمالء.
وهناك بعض اإلعتبارات الواجب مراعاتها فى تصميم التغليف التفاعلى
لألطفال تتمثل فى إنشاء عبوة تفاعلية صديقة للبيئة ومدمجة ومثال على
ذلك تحويل العبوة الى لعبة يتفاعل معها الطفل والتقليل من إستخدام
المواد الالصقة فى العبوة .وإنشاء عبوة صديقة لألطفال تنتج رد فعل
مؤثر فيهم ،باإلضافة الى إستخدام تصميمات وعالمات تجارية بسيطة
وأظهرت األبحاث أن عقول األطفال تكتسب المعلومات بسهولة حيث
أن األطفال يمكنهم التعرف على العالمات التجارية في عمر ال يتجاوز
ستة أشهر ،وبحلول ثالثة سنوات يمكن لبعض األطفال طلب سلع مثل
األلعاب أو الطعام بنا ًء على اسم العالمة التجارية الخاصة بالمنتج.
مشكلةالبحث:تتضحمشكلةالبحثمنخاللمحاولةاإلجابةعنالتساؤلاآلتي:هل يمكن التأكيد على االستدامة التصميمية من خالل
إستخدام االساليب التفاعلية فى عبوات التغليف لألطفال؟
 هدف البحث :يهدف البحث الى:تعزيز اإلستدامة التصميمية من خالل توظيف األساليب التفاعلية
فى عبوات التغليف لألطفال ،ليعطى قيمة مضافة للتغليف القابل إلعادة
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االستخدام والتنوع الوظيفى ،باإلضافة إلى تلبيه الحاجات العقلية للطفل.
 فروض البحث :يفترض البحث أن:ً
ً
أساليب التغليف التفاعلية تلعب دورا هاما فى تعزيز استدامة التصميم.
 منهجية البحث :يعتمد هذا البحث على استخدام المنهج الوصفى التحليلى. . ١التغليف المستدام ودورتقنيات التغليف التفاعلي
 .١.١التغليف المستدام
شهدت السنوات األخيرة تطورات كبيرة فى مجال تصميم التغليف وإستحداث
أنماط مبتكرة لتعزيز المفهوم الجديد للتصميم المستدام لتحقيق النمو االقتصادي
من خالل تصميم عبوة تغليف قابلة إلعادة اإلستخدام عند االنتهاء من إستخدام
المنتج ،يعاد استخدام العبوة نفسها في استخدامات اخري اكثر من مرة.
االستدامة هى عملية تحسين مستمرة تفى باالحتياجات الوظيفية
واالقتصادية للحاضر وغالبا ما يشار إليها بمسمى التصميم األخضر أو
«البيئي» وتم تفسيره على أنه استجابة تكنولوجية ومادية للممارسات
التي تساعد على تحسين البيئة ،االستدامة أفضل تطبيق علمي ،يطبق
علي جميع المجاالت التصميمية ويوفر الطرق لتحسين البيئة )11( .
في عام  ،2005قام تحالف التغليف المستدامSustainable
الواليات
ومقره
)Packaging
Coalition
(SPC

المتحدة قد قدم تعريفا للتغليف المستدام على النحو التالي:
هو التغليف المفيد واآلمن والصحي لكل من األفراد والمجتمعات خالل
دورة حياته كلها ويفي بمعايير السوق في األداء والتكلفة ،باإلضافة
إلي أستخدامه للطاقة المتجددة بداية من مصدره ،وتصنيعه ،ونقله
وحتي وصوله إلعادة التدوير كما إنه يحسن إستخدام الخامات سواء
كان مصدرها متجدد أو معاد تدويره ويتم تصنيعه بإستخدام تقنيات
اإلنتاج النظيف وأفضل الممارسات )10( .و يهدف التغليف المستدام
الي تلبية االحتياجات الحالية والحد من استنزاف الموارد الطبيعية.
 .٢.١تقنيات التغليف التفاعلي
التغليف التفاعلى يجعل المنتج أكثر متعة ويصبح المستخدم أكثر إرتباطا ً
بالعالمة التجارية ويجعل الطفل نفسه جزء من الحدث ،والقيمة المضافة فى
تنمية قدراته اإلبداعية وترسيخ فكرة إعادة اإلستخدام من خالل تطبيقات فعلية
لتقنيات التغليف التفاعلي على العبوات الغذائية أو الدوائية كما هو موضح
في شكل ( ،)1لحلول بعض المشكالت التى تتمثل فى رفض الطفل للدواء أو
الغذاء فيمكن الحد من ذلك عن طريق إضافة جانب من المتعة والترفية فى
عبوة التغليف .وبدأت العديد من العالمات التجارية في دمج ميزات تفاعلية
على عبواتها لتشجيع المستهلكين على التواصل مع شركاتهم بطريقة مميزة.

شكل ( )1تقنيات التغليف التفاعلي

 1 .2 .1رموز االستجابة السريعة (QR) Quick Response Codes
إن رموز االستجابة السريعة ( )QRليست تقنية جديدة  ،ألنها موجودة منذ فترة
طويلة .ولكنها في الوقت الحالي  ،ربما تكون هذه هي التكنولوجيا األكثر شيوعًا
لإلستخدام وعندما يتعلق األمر بالتغليف التفاعلي يدرك العديد من المستهلكين
رموز  QRويعرفون كيفية استخدامها بفعالية  ،وهذا هو السبب في أن الكثير
من العالمات التجارية تتواجه الي إستخدام رموز  QRعلى عبواتها لخلق
تجارب فريدة .على سبيل المثال  ،يمكن للمستخدم شراء عبوة غذائية لطفله
بها رمز االستجابة السريعة عند مسحها الكترونيا ً تظهر لعبة صغيرة مجانية
على هاتفه .تساعد اللعبة الصغيرة على توفير الترفيه للمستخدم ويمكن أن تقدم
قسائم شاء لتشجيع المبيعات في المستقبل )1( .ويمكن طباعة رموز  QRعلى
تصميم العبوة أثناء التصنيع .إنها إضافة بسيطة يمكن استخدامها لجميع المالمح
اإلضافية التي تعزز من عملية الشراء  ،بما في ذلك القسائم الشرائية والمحتوى
الرقمي والمسابقات باإلضافة الي التواصل مع العمالء ومعرفة أرائهم في المنتج
واالستفاده من ارائهم في عمليات البحث والتطوير لإلرتقاء بجودة المنتج.
 2 .2 .1اتصال المدى القريب (NFC) Near Field
Communication
تحتوي معظم الهواتف الذكية الحديثة ،على خاصية تسمى “ ،”NFCوالتي
تعني “اتصال المدى القريب”،وهي ببساطة إنشاء اتصال السلكي قصير
المدى بين األجهزة .قامت العديد من الشركات بإضافة ملصقات  NFCإلى
منتجاتها للسماح للعمالء لتنزيل المحتوى الرقمي ،مثل القسائم الشرائية أو
األلعاب الصغيرة أوالمسابقات الخاصة  ،لذلك عندما يشتري أحد العمالء
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المنتج  ،يكون لديه شيء أكثر الستكشافه حول العالمة التجارية)2( .
 3 .2 .1الواقع المعزز (AR) Augmented Reality
بدأت تصميمات التعبئة والتغليف تتجه الي تقنية الواقع المعزز لجميع أنواع
المنتجات ،إلطالق العنان للواقع المعزز الذي يساعد مستخدم المنتجات على
فهم العالمات التجارية اوالتواصل معها .وما يفرق الواقع المعزز عن الواقع
االفتراضي هو أن الواقع المعزز يضيف مستويات رقمية إلى بيئة موجودة
بالفعل العميل موجود فيها  ،بينما يميل الواقع االفتراضي إلى إنشاء بيئة جديدة،
هذا يعني أن المستخدم سيرى إتصاالت رقمية من خالل الواقع المعزز عبر
عرض محيطه .تقوم العديد من الشركات بدمج تجارب الواقع المعزز مع
عبواتها لتزويد العمالء بأكثر من مجرد إستخدام منتجهم فقط ،ولكن أيضًا تجعل
العميل يتواصل مع العالمة التجارية من خالل األلعاب المتعلقة بالمنتج)2( .
عندما يتعلق األمر بالتسويق والعالمة التجارية للمنتجات  .تعد رموز QR
وتفاعالت  NFCوتجارب الواقع المعزز كلها ميزات فعالة يمكن أن تجعل
العميل يتواصل مع العالمة التجارية بخالف شراء المنتجات  ،ويمكن
دمجها بسهولة في تصميم العبوة .ومن المؤكد أن هذه التقنيات وغيرها
انتشارا في المستقبل القادم لصناعة التعبئة والتغليف.
سوف تصبح أكثر
ً
 .2األساليب التفاعلية المستخدمة فى عبوات التغليف لألطفال
تتعدد أنماط األساليب التفاعلية المستخدمة فى عبوات التغليف الموجهة
لألطفال كما هو موضح فى شكل ( ،)1وتحديد األسلوب التفاعلى المستخدم
تبعا ً للفئة العمرية للطفل والخامات التى يمكن أستخدامها بحيث تكون آمنة
على الطفل ،وكذلك تبعا لطبيعة المنتج لتحديد االسلوب التحفيزى المالئم له.

شكل ( )2األساليب التفاعلية المستخدمة فى عبوات تغليف األطفال

 1 .2أسلوب األلعاب
من أهم العوامل التي تمنحها البيئة للطفل كي يحقق عامل النضح
والنمو ،فهو عامل تكمن وظيفته في اكتساب الطفل خبرات ومهارات
متعددة ،ويعتبر من أهم وسائل الطفل لفهم العالم المحيط به ،كأحد
وسائل التعبير عن النفس ،ألنه يتيح استخدام الحواس والعقل ويسمح
للطفل باكتشاف العالم من حوله وفهم بيئته ومعرفة ذاته؛ إذ تتطور
قدراته ومهارات تفكيره من خالل ممارسته أللوان مختلفة من
اللعب فيتفاعل مع مواده وأدواته ويتعلم ثقافة مجتمعه ولغته لتكون
عونا ً له على التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي من حوله لذلك
تعد أحد أساليب التفاعل التى يمكن دمجها فى عبوات األطفال )8( .
 1 .1 .2األلعاب التركيبية (البنائية):
وهى المعالجة اليدوية لألشياء لفك وتركيب أو بناء أو تشكيل شيء
ما ،ويساعد ذلك على تنمية مهارات التخطيط والتنظيم والتفكير
المنطقي لدى الطفل باإلضافة إلى تنمية التعبير الفني الجمالي.
يعد البازل  Puzzleمن األلعاب التركيبية في عبوة تغليف ويستخدم إلكساب
الطفل معلومات عن أوضاع الحركة واالتجاهات والفراغ ،واألحجام
وأساليب الفك والتركيب ،ويوضح شكل ( )2استخدم البازل المجسم
« « 3D Puzzleفي العبوة ،كأسلوب من أساليب التفاعل مع العبوات.

شكل ( )3أستخدام البازل المجسم كأحد أساليب التفاعل مع العبوة

 2 .1 .2ألعاب القدرات العقلية:

وهي تعتمد على المالحظة واالكتشاف وحل المشكالت للوصول
إلى الحل  ،وتعد لعبة المتاهة من ألعاب القدرات العقلية التى يمكن
تطبيقها في عبوة تغليف وتستخدم لعبة المتاهة لتنمية قدرة الطفل
على المالحظة ،وجذب انتباهه باإلضافة إلى قدرته على حل
المشكالت والوصول للهدف ،وتنمية قدراته العقلية ،وزيادة ارتباطه
بالمنتج  .ويوضح شكل ( )3تطبيق أسلوب اللعب (لعبة المتاهة) في
أحد أوجه عبوة تغليف لمنتج نسكويك لتحفيز األطفال لشرب اللبن.

شكل ( )4تطبيق أسلوب اللعب (لعبة المتاهة) في أحد أوجه عبوة نسكويك
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 2 .2األسلوب الفني
يتمثل في النشاطات التعبيرية التي تنبع من الوجدان والتذوق الجمالي ومن مميزاته إنه يزيد من ثقة الطفل بقدراته عندما ينجز
نشاطه الفني ،ويرتبط الطفل أكثر بالمنتج ألنه مشارك فيه .ويشمل على األسلوب الفنى التعبيرى واألسلوب الفنى المهاراتى.
 1 .2 .2األسلوب الفنى التعبيرى:
يمارس الطفل أنشطة فنية مختلفة مثل الرسم ،التلوين ،التوصيل ،التكملة ،حيث تسمح هذه األنشطة المجال للطفل للتعبير عن مشاعره بحرية (. )8وأطلقت
شركة  Nim›sالوجبة الغذائية الخفيفة (الفواكه المجففة) لألطفال وتتبع أحد أوجه العبوة الكرتونية األسلوب الفنى التعبيرى كما هو موضح فى الشكل (.)4

شكل ( )5تطبيق األسلوب الفنى التعبيرى في أحد أوجه العبوة

 2 .2 .2األسلوب الفنى المهاراتى:
وهو توليف بنائى يعتمد على تعدد الخامات واتساق مكوناتها مثل الورق والخيوط ( ،)9وشكل رقم ( )5عبوة تفاعلية تستخدم األسلوب
الفني المهاراتى من خالل قص الماسك من العبوة الذى يتمثل فى أشكال وجوه الحيوانات التى يرتبط بها االطفال وأستخدامها.

شكل ( )6عبوة تفاعلية لألطفال تستخدم األسلوب الفني المهاراتى

 3 .2أسلوب طي الورق (األورغامي):
األورغامي هو طي الورق  ،ويترجم حرفيا ًّ في اليابان كاألتى :أوري
(قابلة للطي) ،غامي (ورقة)  ،وهو فن قديم يعتمد على االستخدام اليدوي
وعن طريق طي قطعة من الورق ( .)6ويعد األسلوب الوحيد الذي يستخدم
التالعب في األوراق دون أي مواد أخرى من خالل تحويل ورقة مسطحة
إلى شكل ثالثي األبعاد ،وذلك من خالل التنسيق بين اإلدراك والمهارات
الحركية الدقيقة ،ومن ثم يكون هناك تفاعل مستمر بين العمل وعملية التفكير.
ويقوم الطفل ببناء المفاهيم التي تؤدي في النهاية إلى منتج ثالثي األبعاد.
فعندما يواجه الطفل قطعة من الورق الفارغ ،يكون لديه الرغبة في الكتابة
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أو الرسم ،ولكن في حاالت نادرة جدا ًّ ال يستخدم الطفل الورقة نفسها
كوسيلة إبداعية ( ،)7ويوضح شكل ( )6استخدام الورق كبديل للبالستيك
فى تغليف  KitKatباليابان لتقليل النفايات البالستيكية ،تقوم نستله اليابان
 Nestlé Japanباستبدال أغلفة كيت كات البالستيكية الخاصة بها
بنسخة ورقية يمكن إعادة استخدامها من خالل تطبيق فن األورغامى .
ولتشجيع هذه النتيجة  ،ستأتي العبوة المحدثة مع إرشادات
حول كيفية صنع األورغامى .ولتحقيق األستدامة بصورة كاملة
يستخدم الورق المقاوم للماء القابل إلعادة التدوير بالكامل وتم
اعتماده من قبل )3( )FSC (Forest Stewardship Council

شكل ( )7استخدام أسلوب طي الورق (األورغامي) كبديل للبالستيك

وأثبتت الدراسات أن التغييرات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير  ،فمن المتوقع أن توفر المبادرة حوالي  380طنًا من العبوات
البالستيكية سنويًا  ،وفقًا لموقع .FoodNavigator-Asia

وتقول صحيفة االندبندنت البريطانية  UK newspaper The Independentإن اليابان تفتخر بأكبر سوق لشوكوالتة كيت كات حول العالم  ،حيث
يتم بيع أربعة ماليين كيت كات يوميًا .وتم استخدام اسلوب طى الورق كأحد أساليب التفاعلية ،وذلك بقص جزء من الملصق وطيها لتعطي شكل مجسم.

 . 3الدراسة التحليلية (التفاعلية في التصميم البنائي والجرافيكي لعبوات األطفال)
 2.1نموذج تحليلى ( )1لعبوة تغليف غذائية تفاعلية

شهرا)4( .
شكل ( )8منتج غذائى تفاعلى لألطفال  Medolinoمن عمر 12
ً
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 2.2نموذج تحليلى ( )2لعبوة تغليف تفاعلية اقتصادية

شكل ( )9عبوة تفاعلية اقتصادية تطبع بلون واحد

 2.3نموذج تحليلى ( )3لعبوة تغليف تتحول الي لعبة ورقية

شكل ( )10عبوة شوكو ستافيدينيوس  ))Choco Stafideniosصممت العبوة من قبل شركة  Matadog ™ Designاليونانية )12(.
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 2.4نموذج تحليلى ( )4لعبوة تستخدم تقنية الواقع اإلفتراضى لوجبات االطفال

شكل ( )11إستخدام تقنية الواقع اإلفتراضى( VR) Virtual Realityفى عبوات هابي ميل )Happy meal .(5

 2.5نموذج تحليلى ( )5لعبوة تغليف مجسمة لألطفال

شكل ( )12عبوات تغليف لألطفال تعتمد على أستخدام األسطح البارزة والمجسمة )POP UP)) .(13
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 2.6نموذج تحليلى ( )6لعبوة تغليف حركية

شكل ( )13عبوة تغليف تعتمد على أسلوب الحركة الفعلية)14(.

 . 4مقترح لتطبيق أحد أساليب التفاعل على أحد أوجه عبوة التغليف

شكل ( )14تطبيق األسلوب الفنى المهاراتى علي عبوة التغليف الغذائية (كورن فلكس )Corn Flakes
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 النتـائج. 3
:من خالل ماسبق ذكره في هذه الدراسة نستنتج ما يلي
تطبيق التفاعلية علي عبوات تغليف االطفال يساعد علي تلبية1 .1
.الحاجات العقلية للطفل
يمكن استخدام ألساليب التفاعلية فى عبوات التغليف بهدف2 .2
.التسويق للحمالت الترويجية الموجهة للطفل
يمكن رفع القيمة المضافة لعبوات التغليف من خالل تفعيل3 .3
.وظائف جديدة بعد االنتهاء من المنتج الذي تحويه العبوة
تقديم حلول تصميمية للوصول لـمنتج يحقق اهداف االستدامة4 .4
. من خالل إعادة استخدام العبوة لتساعد فى تنمية قدرات الطفل
تطبيق األساليب التفاعلية فى عبوات التغليف يعتبر فرصة5 .5
لتنمية القدرات اإلبداعية وتحسين المهارات المعرفية لدى الطفل
. مما يجذب الطفل إلى العبوة،بطريقة ممتعة
 المراجــع.4
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