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بحوث التصميم

ملخ�س البحث
يعــــد املل�صــــق الغذائــــي م�صــــدر للمعلومــــات عــــن العنا�صــــر الغذائيــــة التــــي يحتويها 
الطعــــام ملنتــــج معــــني . ل�صيما ان اغلــــب الغذية املنتجــــة ت�صتخــــدم و�صيلة العالن 
لرتويــــج عــــن منتجاتها وخا�صة املل�صق الذي يعد الأكر تداوًل ملا له من اأهمية يف 
تنميــــة الوعي الت�صايل واجلمــــايل لدى املتلقي . من هنا جاءت اهمية هذا البحث 
) توظـيــــف ال�صــــورة الرقميــــة يف ت�صاميم املل�صــــق الغذائي ( . وقد حتــــددت امل�صكلة 
وفق الت�صاوؤلت التي اأثارها الباحث وهي : 1- ماهي انواع التوظيفات والتنظيمات 

ال�صكلية الداخلة يف ت�صميم املل�صق.
2- ماهي اأنوع ملفات ال�صورة الرقمية وماهي انظمة اللوان امل�صتخدمة. ولالإجابة 
علــــى هــــذه الت�صــــاوؤلت ا�صتهــــدف البحث مــــا ياأتــــي :1- الك�صف عــــن دور التنظيمات 

ال�صكلية يف توظيف ال�صورة الرقمية . اما حدود
البحــــث تظمنــــت باملل�صقــــات الغذائيــــة املعلقــــة يف حمــــالت الت�صــــوق الغذائــــي ملدينة 
بغــــداد. مــــن بدايــــة عــــام 2010 م اإىل نهايــــة 2011 م وذلك لدخول مــــواد غذائية من 
خمتلــــف املنا�صــــئ العاملية و ما حتمله من مل�صقات دعائية لها . ويكتب الباحث اهم 
النتائج :1- جاء نوع التوظيف يف العينات رقم ) 1 ،  3،  4 (  تو�صيحي والذي يدعو 
اىل التامــــل والتفكــــري امــــا يف العـينــــة رقــــم ) 2 (  فجــــاء تف�صريي والــــذي يـدعو اىل 
التف�صــــري بدرجــــات خمتلفة وحـ�صب تفكري وثقافة املتلقــــي .2- ان التنظيم ال�صكلي 
للعينــــات رقــــم )  1 ، 3  ( اعتمــــد التنظيــــم املركــــزي ) البــــوؤري ( والــــذي يتمركز نحو 
ذاتــــه و حتيــــط به جمموعة من الأ�صــــكال الثانوية ، اما العينات رقم )  2 ، 4 ( فجاء 

جتميعيا والذي  تتجمع الأ�صكال مع بع�صها ب�صفة مـرئية م�صرتكة .

توظيف الصورة الرقمية
في تصاميم الملصق الغذائي
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Especially that most of the food produced using 
advertising as a means to promote their products 
and private label, which is the most heavily traded 
issue because of its importance in the development 
of communication and aesthetic awareness of the 
recipient, which is characterized by the length of 
the offer price of licenses published in many areas, 
Hence the importance of this study (The formal re-
cruitment of the image in digital designs nutritional 
label)  . 1-What types of investments and organi-
zations involved in the design of the formal label. 
2-What type of image files and color schemes used? 
To answer these questions targeted research is the 
following: 1. Disclosure of the role of employment 
and formal organizations of the digital image. Has 
been the adoption of the length of time from 2010 
until 2011 to study the posters, , a poster food 
of the year 2010 until 2011, The research sample 
was selected a sample because of the intentional 
nature of the research, and search out several rec-
ommendations: 1- was the type of employment 
in the number of samples (1.3, 4) demonstration, 
which calls for reflection either in the sample num-
ber (2) came and Legend, which calls for
 interpretation to varying degrees, according to the 
thinking and culture ofthe recipient.2- The formal 
organization of the samples number (1.3) adopt-
ed a central organization (focal length), which is 
centered around the same and is surrounded by 
a group of secondary forms, while the number of 
samples (2.4) came synthesis, which accumulate 
in some way with visible joint.

Abstract
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م�سكلة البحث       
تعد ال�صـــورة الرقمية من العنا�صـــر االأ�صا�صـــية يف بناء املل�صـــق الغذائي وحتديد هيكله العام ، وهي 
و�صـــيلة من و�صـــائل جنـــاح املنتج ، وتهـــدف اإىل اإعالم القـــارىء مبحتوى املـــادة ، وجـــذب انتباهه ، 
وتو�صـــيل املعنـــى الـــذي يعد قوةً كامنـــةً تثري املتلقي ) امل�صـــتهلك ( ، وجتعله فعـــاال يف عملية االإدراك 
ال�صـــكلي للمل�صـــق ، لذا تـــربز احلاجة على راأ�ـــس االأولويات التي حتدث تغيرياً كبـــرياً يف منط تفكري 
االإن�صـــان ، كمـــا حتـــدث تغيريًـــا يف �صـــعيه اىل حتقيـــق تلك احلاجـــة ، ممـــا   يدعوذلـــك اإىل البحث 
 عـــن منهـــج جديـــد ، يكـــون قـــادراً علـــى ترجمة اأفـــكار االإن�صـــان وات�صـــاقها جتـــاه البيئـــة واملحيط .
 واملل�صـــقات الغذائية ميكن اأن تكون م�صو�صـــة حتى للمت�صوقني املحنكني ، الأن املل�صق الغذائي يوظف 
يف اإر�صـــاء متطلبات احلاجة النفعية واال�صـــتهالكية ، من هنا تربز اأهمية البحث يف توظيف ال�صورة 
الرقمية من خالل اآليات التنظيم ال�صـــكلي ، وقد قام الباحث مب�صـــح ميداين للمل�صقات فوجد عدداآ 
من االإ�صكاليات الت�صميمية التي توؤدي اإىل احداث خلل يف توظيف ال�صورة الرقمية متثل بقلة االملام 
باليـــات التوظيف ال�صـــكلي لل�صـــورة الرقمية، والأجل ذلك حدد الباحث م�صـــكلة البحث بالت�صـــاوؤالت 

االآتية:
1 - ما انواع التوظيفات والتنظيمات ال�صكلية الداخلة يف ت�صميم املل�صق الغذائي ؟

2 - ما اأنواع ملفات ال�صورة الرقمية ومااأنظمة االلوان امل�صتخدمة فيها  ؟

اأهمية البحث
     تكمن اأهمية البحث احلايل يف كونه ــ:

1- �صدّ النق�س  املعريف لالليات توظيف ال�صورة الرقمية يف املل�صق الغذائي .
2- �صّد احلاجة اإىل تنمية  الوعي املهاري و تعزيز اليات توظيف ال�صورة يف املل�صق الغذائي.

اأهداف البحث
تكمن اأهداف البحث احلايل يف :

1- تعرفّ  دور التنظيمات ال�صكلية يف توظيف ال�صورة الرقمية للم�صلق الغذائي.

حدود البحث:
1 -  احلد املو�صوعي : درا�صة توظيف ال�صورة الرقمية يف ت�صاميم املل�صق الغذائي .

2 - احلد املكاين :   املل�صقات الغذائية املعلقة يف حمالت الت�صوق الغذائي ملدينة بغداد.
3 -  احلـــد الزمـــاين :  مـــن بداية عام 2010 م اإىل نهاية عام 2011 م وذلك لدخول مواد غذائية من 

خمتلف املنا�صئ العاملية و ما حتمله من مل�صقات دعائية لها .

حتديد امل�سطلحات  
  التوظيف :

وظف فالنا : يظف وظفا اإذا اتبعه، ماأخوذ من التوظيف  ،  ووظفت له توظيفا  يوظفه يتبعه : ويقال : 
توظف، يتوظف الوظيفة : توظف ال�صيء على نف�صه. ويقال : ا�صتوظف ا�صتوعب ذلك كله .1 

يعـــرف �صـــليبا م�صـــطلح التوظيف باأنه » العمل اخلا�ـــس الذي يقوم به ال�صـــيء اأو الفرد يف جمموعة 
1 - ابن منظور : ل�صان العرب ، جملد3 ، دار ل�صان العرب ، د ت ، �س 949ـ950 .

م.م. نبيل احمد فوؤاد          م.م. لينا عماد فتحيتوظيف ال�صورة الرقمية يف ت�صاميم املل�صق الغذائي



142 األكاديمي

مرتابطة االأجزاء ومت�صـــامنة ، وتطلق يف علم النف�س على جمله من االأ�صـــباب والعمليات املوجهة اإىل 
هدف واحد ، كوظائف االإدراك ، واالنفعال ، والتخيل «.  2  

ويعرفها فالدميري بروب على« اأنها فعل �صخ�صية تعرف من وجهة اأهميتها مل�صرية الفعل«. 3 
ال�صكل :

ذلك الرتتيب الذي يوؤلف االأجزاء للكل من تعددية العنا�صـــر، ولهذا فاإنه مينح تلك العنا�صـــر قالبها 
املميز.4

تنظيم عنا�صـــر الو�صـــيط املادي التي يت�صـــمنها العمل الفني، وحتقيق االرتباط بينها، فهو يدل على 
الطريقة التي تتخذ منها عنا�صـــر العمل مو�صـــعها يف العمل كل بالن�صبة لالخر، وبالطريقة التي يوؤثّرّ 

بها كل منها باالخر5.
التعريف الإجرائي للتوظيف ال�صكلي :

وهـــي عمليـــة ت�صـــميمية فكرية اإبداعية جمالية ، ترتبط ب�صـــكل مبا�صـــر باأ�صـــلوب امل�صـــمم وتقنيته 
اخلا�صة يف التعامل مع ال�صورة ، مبا يوائم تطلعاته ودوافعه الذاتية، لي�صكلها ويبثها من خالل عمله 
الت�صـــميمي مبـــا حتمله من الرموز واالإ�صـــارات ذات الـــدالالت التعبريية .. مراعيًـــا يف ذلك اجلانب 
اجلمايل للتكوين العام وقوة العمل )االي�صالية( وا�صتعمالها بو�صفها معامل مفاهيمية تداولها النا�س 
وهـــي يف ذلك ذات قيمة يف توجيه العمل الت�صـــميمي بهدف التاأثـــري يف املتلقي مبا حتمل من دالالت 
او حاالت وجدانية ف�صـــالً عن اأنها و�صـــيط منا�صـــب بو�صـــفها �صـــكالً لوحدة فنية قد ا�صـــتعملت لبعد 

اجتماعي وثقايف معني . 
ال�صورة الرقمية :

  �صورة مكونة من مئات االآالف اأو ماليني املربعات ال�صغرية وتدعى عنا�صر ال�صورة اأو بيك�صالت . 
عندما يبداأ احلا�صب بر�صم ال�صورة فاإنه يقوم يتق�صيم ال�صا�صة اأو ال�صفحة املطبوعة اىل �صبكة من 

البيك�صالت ثم يقوم با�صتخدام القيم املخزنة لل�صورة الرقمية ليعطي لكل بيك�صل لونه و�صطوعه ، 
6. bit-maps وتدعى ال�صور  bit mapping وتدعى هذه الطريقة تو�صيع اخلانات

- هي �صـــكل من اأ�صكال الت�صوير ي�صتخدم جمموعة من اأجهزة اال�صت�صعاراحل�صا�صة لل�صوء اللتقاط 
ال�صورة التي تركز العد�صـــة، بدال من التعر�س على الفيلم احل�صا�س لل�صوء. ثم يتم تخزين ال�صورة 
التي مت التقاطها كملف رقمي جاهزللمعاجلة الرقمية كت�صحيح االألوان ، والتحجيم ، ثم عر�صها اأو 

طباعتها . 7  
-  هي متثيل ل�صورة ثنائية البعد با�صتعمال نظام العد الثنائي على �صكل �صفر وواحد. هناك نوعان 
لل�صـــور الرقمية، �صور م�صح خطي (�صور را�صرت : وت�صتعمل يف متثيل ال�صور الفوتوغرافية، وال�صور 
الرقمية املاأخودة بوا�صـــطة الكامريات الرقمية اأو املا�صح ال�صوئي( اأو �صور منجهية ) وتتميز بدرجة 
و�صوح عالية جدا لل�صورة يف حالة تكبريها الأنها تعتمد على معادالت ت�صف مكونات ال�صورة ( ، ويف 

حال مل يذكر نوع ال�صورة فاإن م�صطلح ال�صورة الرقمية يرمز يف الغالب ل�صور امل�صح اخلطي. 7  

 
2 - �صليبا، جميل، املعجم الفل�صفي، ج2، دار الكتاب اللبناين، بريوت1982 ، �س581 .

3 - بروب ، فالدميري ، مورفولوجيا احلكاية اخلرافية ، تر :ابو بكر احمد ، النادي االأدبي ، جدة 1989،�س77.  
4 - �صتولينتز، جريوم : النقد الفني، ترجمة فوؤاد زكريا، مطبعة جامعة عني �صم�س، القاهرة، 1974، �س340 
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5 - Eqilson Etienn : form and Substamces in The Art , U. S . A ., 1966 , p : 4 .
6 - www.answers.com/topic/digital-photoghraphy
7 -  www. wikipedia.org/wiki/- صورة -  رقمية- مقالة
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8 - http://www.alittihad.ae/details.php?id=203&y=2010-

املل�صق الغذائي :
 - هو عبارة عن ورقة مطبوعة تل�صـــق على املنتج الغذائي لتعريف امل�صـــتهلك على باأ�صم املنتج ونوعه 

ومكوناته الغذائية وطريقة تخزينه. 8
التعريف االإجرائي :

يتميز املل�صـــق الغذائي من بقية املل�صـــقات باحتوائه على معلومات ار�صـــادية املطلـــوب كتابتها على 
املل�صق وهي :

1- ا�صم �صاحب امل�صنع او املعمل وعنوانه .
2- ا�صم املنتج .

3- كمية املحتويات ) يعرب عنها اإما بالوزن اأو احل�صة او العدد(.
4- قائمـــة املكونـــات  تنق�صـــم املنتجـــات الغذائية اىل جمموعتـــني هما:منتجات لي�س لها موا�صـــفات 
قيا�صية للتماثل اأو املطابقة – منتجات لها موا�صفات قيا�صية للتماثل اي لها موا�صفات قيا�صية تتعلق 

بقائمة املكونات التي يجب ان يحتويها املنتج مثل املربى ( .
5- البطاقة التغذوية

 low  اأ- االأغذية املراد االعالن عن خوا�صها التغذوية ال�صيما االأغذية القليلة )حمدودة ( الطاقة
calorie  او القليلة الدهن  low fat او الغنية بفيتامني ج .

ب- االأغذيـــة املدعمـــه او املقـــواة مثل �صـــرييال االفطار الذي ي�صـــاف اإليه بع�ـــس الفيتامينات يجب 
اأن حتتـــوي البطاقـــه التغذوية على معلومـــات حمدودة مثل العنا�صـــر الغذائيـــة الثمانية ))الربوتني 
والكال�صـــيوم واحلديد وفيتامني اأو ج وب1 وب2 والنيا�صـــني((وكمية ال�صـــعرات يف احل�صـــة الواحدة 
وكميـــة الربوتـــني والكربوهيـــدرات والدهـــون باجلرامـــات يف احل�صـــة الواحـــدة وكمية ال�صـــوديوم 
باملليجرام ويجب ذكر الربوتني يف البطاقة مرتني احداهما يف �صورة مليجرامات واالأخرى يف �صورة 

 8 . u.s.RDA ن�صبة مئوية من

املبحث االول: التوظيف والتنظيمات ال�سكلية
     تعد ال�صـــور و�صـــيلة تعبريية م�صـــتقلة تت�صـــمن م�صـــمونا مميـــزاً ي�صـــعى امل�صـــمم يف انتخابها،اإىل 
اإظهـــار التوافـــق الكلـــي مـــع م�صـــمون الر�صـــالة االإعالنيـــة ) 9 ، �ـــس388 ( ، مبا متلكه مـــن مميزات 
 ، الت�صـــميم فقـــط  �صـــكالً خـــالل  تعـــد  اأنهـــا ال  اذ  املتلقـــي احل�صـــية،  للتاأثـــري يف مـــدركات  فاعلـــة 
بـــل   �صـــرورة داخـليـــة وباعثٌـــاآ ي�صـــوغ الفكـــرة ويج�صـــدها يف �صـــكـل حـــي ، يفرت�ـــس توظيفهـــا يف 
 الت�صـــميم بق�صـــدية وا�صـــحة ، واالأثـــر التحفيـــزي جلـــذب انتبـــاه املتلقي نحوهـــا )17، �ـــس 112 ( .

فلكل �صكل ي�صعى امل�صمم اىل جت�صيده داخل عمله الت�صميمي  غاية وهدف ، عالوة على اأن له حمتوى 
داللياً. فمن حيث املفهوم .. هناك ثالثة اأنواع للوظيفة  : 

االول يعني بالوظيفة )Function( اأي العمل والن�صـــاط ، اأي يف ما يخ�س الن�صـــاط عن طريق حتليل 
الثقافة اىل عدد من اجلوانب كالرتبية، ال�صـــبط االجتماعي، االقت�صـــاد، ... املعتقدات، االخالقيات. 
النوع الثاين يت�صـــمن االعتماد على العالقة املتبادلة مع العنا�صـــر الثقافية او االجتماعية االخرى ، اما 
النوع الثالث فيعني اأهدافاً معنية كاحلفاظ على ن�صق ثقايف معني  ) 14، �س 366 (. ولقد تطرق )اللو( 

اىل تلك الوظائف امل�صاعدة ، م�صنفا اياها على النحو االآتي : 
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اول: الوظيفة التقنية وهنا يتخذ الفن �صورة ن�صاط �صناعي حر، فيحيا الفنان يف عامل من ال�صور 
اجلمالية، مكتفيا مبمار�صة ن�صاطه الفني لذاته. 

ثانيــــا: الوظيفــــة الكماليــــة  وهنا تكون مهمة الفن ان ين�صينا احلياة، بان ي�صرفنا اىل اللهو او اللعب 
او الرتف او ما اىل ذلك .

ثالثا: الوظيفة الت�صجيلية  وهنا تكون مهمة الفن هي ت�صجيل الواقع بق�صد العمل على ا�صتبقائه 
والحتفـــاظ ب�صورتـــه، او م�صاعفـــة احلياة عن طريق زيـــادة �صدة الحداث، او تكـــرار احلقائق مع 

التغيري منها يف ا�صيق نطاق ممكن) 1 ، �ض 238 (. 
كذلك بحث ) اروين ادمان( يف تلك الوظائف امل�صاعدة للت�صميم ، م�صنفا اياها على الوجه االآتي: 

1- الوظيفة التي تكمن يف حوا�س االن�صان ، مثل العني  فوظيفة امل�صمم وجناح العمل الت�صميمي تقا�س  
جزئيا  بالقدر الذي ت�صبح فيه حوا�صنا ا�صارات لاليحاء باملح�صو�س واالبانة عنه . 

2- الوظيفة الثانية هي تو�صيح وجالء التجربة .. وهذا الكالم ي�صدق كذلك ابتداءً من امل�صتوى املبا�صر 
للحوا�س اىل م�صـــتوى التامل والتفكري فعقولنا وعاداتنا خمتلفة، كل منها وفق طبيعتها اخلا�صـــة، وهما 

تعينانا على اال�صتجابة لال�صياء ، ال جمرد منبهات مادية فح�صب بل بو�صفها معاين. 
3- والوظيفة الثالثة هي تف�صري احلياة بدرجات متفاوتة ، فاالعمال الت�صميمية هي لغة انا�س مل يكتفوا 
مبجـــرد النظـــر واال�صـــتمتاع بالعني ، وامنا هم قد و�صـــعوا على العمل الت�صـــميمي �صـــورة لفكرتهم عن 
امل�صمون اجلوهري  للحياة  ) 2  ،  �س 26 ( . ومما جتدر اال�صارة اليه هو ان ارادة امل�صمم يف التوظيف 
ال�صكلي ،  رمبا تكون م�صلوبة يف بعـ�س االحيان وتتم عـن غري ق�صد  ، “ فقد يتخري الفنان �صكال حمـددا 

بدال من �صكل اخر من دون ان يدري �صببا حمددا لذلك “) 16 ،  �س 110 ( . 
ان عملية التوظيف ال تعني يف كل االحوال حتويل ال�صي اىل �صيٍء اآخر فقط ، وامنا هي حالة من التفكري 
تقـــع على اخلامة التـــي متتلك وجودها املنطقي يف العقـــل، اال انها تبقى وجودا م�صـــترتا وعدمي الفائدة 
حتى ي�صقط االن�صان عليها دالالت جديدة تختلف عما كانت عليه. فرمبا ت�صتثري اخلامة الفنان وجتتذبه 
بجمالها، فيقبل على توظيفها كما هي على �صـــطح اللوحـــة ، او حتويرها قليال لتوائم طبيعة عمله الفني 
وفكرته . ويف حاالت اخرى ينتقي الفنان ) اخلامة ( ليوظفها كما هي ، ال جلمالها وامنا لل�صرورة الفنية 
يف حني تاخذ مفهومها اجلمايل �صمنا . وهذا ما نلم�صه يف فن الكوالج . فق�صا�صات ال�صحف وب�صمات 
االيادي واال�صـــابع ، وبقايا االقم�صـــة املتهرئة، يقوم الفنان بتجميعها على وفق تقنية خا�صـــة على �صطح 
عمله الت�صـــويري، لتاأخذ بذلك بعدا اخر غري الوظيفة التي كانت تقوم بها هذه اخلامات ، “ ان الفنان 
يبدع ال�صكل من املواد، با�صتعمال االدوات )Tools( اىل جانب التقنيات التي ي�صتعملها الفنان، ف�صال 

عن ذلك طريقته ال�صخ�صية وا�صلوبه يف هذه الو�صائل واالدوات “ )7 ، �س 12 (. 

التنظيم ال�سكلي :
ان عمليات التنظيم ال�صـــكلي ،على الرغم من حتددها ب�صـــروط اإن�صائية ،تتم بفعل املهارة يف اإ�صفاء 
عدد من التنويعات التقنية التي متثل ال�صـــفة املظهرية للمفردات و االأ�صـــكال الت�صميمية بو�صفها “ 

الو�صيط املادي الذي يعطي العملية االإن�صائية اجتاهاً “ ) 11، �س147( .
لغر�ـــس حتقيـــق الهدف من الت�صـــميم مـــن الناحيتني ا لوظيفيـــة واجلمالية فالقيـــم اجلمالية ،اإمنا 
يحققهـــا امل�صـــمم باأدائه املتقن للمو�صـــوع ثم حتقيق الرتويج الـــالزم الذي يـــوؤدي وظيفته وكل تلك 
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العمليات اإمنا تتم ، �صـــمن اأنظمة خا�صـــة داخل نظام عام “ يكون عن�صـــراً مكوناً من نظام اأم ، وهو 
نف�صه يتكون من عدد من االأنظمة ، تُ�صكل بدورها عنا�صر اأو مكونات وهكذا تتم عمليات التفاعل بني 
عنا�صـــر النظام” )10 ، �س32( والعنا�صـــر هنا هي املفردات التيبوغرافية وما يحدثه امل�صـــمم من 
عالقات بينها توؤدي ناجتاً ت�صـــميمياً عالقاتياً ذا قيمة جمالية �صـــمن وظيفة حمددة خا�صعة لنظام 
عـــام ومنـــه تخرج اأنظمة خا�صـــة وهنا ياأتي دور امل�صـــمم يف اختيار “النظام الفعـــال الذي يوفق بني 
املتناق�صـــات التي تفر�صـــها ظروف العمل الت�صـــميمي .. وبعبارة اأخرى فاإنه يتيـــح املجال لالرجتال 
والت�صـــرف بحرية �صـــمن الوحدة الكلية “ )12 ، �س197( ، اأي اإن اختيار النظام اإمنا ياأتي للتوفيق 

بني عنا�صر ومفردات العمل الت�صميمي .
وهنـــاك اإمكانيـــة يتحملها النظام لولـــوج ابتكارات عديدة  ، حيث “يكون التعامـــل مع اأنظمة متعددة 
متداخلـــة ولي�ـــس نظـــام واحد” )14، �ـــس74( اأي اإن االأنظمـــة العامة التي تتولد فيها اأنظمة خا�صـــة 
متتـــد بفعل التنويعات يف التنظيم ال�صـــكلي وما فيـــه من تقنيات حتملها املفردات الت�صـــميمية ولهذا 
فـــاإن عمليـــات التنوع يف التنظيم ال�صـــكلي هـــي عمليات اأداء تقنـــي تُحرك فيها العنا�صـــر واملفردات 
املُعَدة لتج�صـــيد الفكرة داخل م�صاحة الت�صميم �صـــمن نظام عام مهيّاأ �صلفاً ب�صورة اأولية اأي ميتلك 
مرونة التنوع وميكن عده “امل�صـــودة” التي يوؤ�صـــ�س عليها امل�صـــمم كل عمليات الت�صميم مبا فيها من 
تنوعـــات تقنية تكون جاذبة من خـــالل قيمها اجلمالية وهذا ال يتم اإالّ باإمكانية امل�صـــمم على اإيجاد 
تلك التنويعات �صـــمن تنظيم �صـــكلي ناجح الأن “ العمل االإعالين يتطلب قدرة على تنظيم املفردات 
على وفق النظم الت�صـــميمية والعالقات الرتكيبية بني تلك املفردات” )4، �س95(. وهناك عدد من 

التنظيمات ال�صكلية التي يتم اعتمادها يف عمليات ت�صميم املل�صق ومنها : 
اول : التنظيم املركزي )البوؤري( :

حمور متمركز نحو ذاته و حتيط به جمموعة من االأ�صـــكال الثانوية املتمركزة حول االأ�صكال املركزية 
االأ�صـــلية ال�صـــائدة )p،17.72(. و يعد هذا التنظيم ثابتاآ و م�صتقراآ و متمركزاآ حول مركز اإيهامي اأو 
مركز مرئي حيث تظهر جميع العنا�صر و الف�صاءات الثانوية مرتبطة بع�صها مع بع�س ب�صكل متكافئ 

كما يف االأمناط الدائرية .
ثانيا : التنظيم اخلطي :

تتـــوزع االأ�صـــكال على هياأة خط م�صـــتمر اأو متقطع اأو م�صـــتقيم ،و يف�صـــل ا�صـــتعمال هـــذا النمط مع 
الت�صـــكيالت الهند�صية التي قد يرتبط بع�صها  مع بع�س ب�صورة مبا�صرة اأو مع اأ�صكال اأخرى ارتباطا 
غري مبا�صـــرا اأي مرن ليحقق �صـــعوراآ باالجتاهية و اال�صـــتمرارية و اال�صـــتطالة و” ال�صـــيما اإذا كانت 

باأطوال خمتلفة “ )5، �س21( .
ثالثا : التنظيم التجميعي )العنقودي( :

و يتميز هذا التنظيم بكونه “ مرناً و له القابلية على النمو و التغيري دون اأن يوؤثر يف طابعه العام “ )3 
، �س25( حيث  تتجمع هذه االأ�صكال ب�صفة مـرئية م�صرتكة.   “ و ي�صتخدم القرب يف تنظيم االأ�صكال 

بع�صها مع البع�س االأخر، ليتم اإدراكها على �صكل مكون يف الت�صميم “ ) 8، �س30 ( .
رابعا : التنظيم ال�صبكي :

 يق�صـــم الف�صـــاء على “جمموعات خطية متوازية و متقاطعة على �صـــكل �صـــبكة تتوزع فيها املفردات 
داخـــل حدودهـــا “ )6، �ـــس54( ،  و خا�صـــية التقطيع “ للف�صـــاءات داخل حدود ال�صـــبكة  تعزز من 

مركزية هذا التنظيم وحتقق حركة م�صتمرة يف املجـال املـرئي” )5، �س172( .
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املبحث الثاين
اأوال : اأنواع ملفات ال�سور الرقمية :

اإن ملعاجلـــة ال�صـــورة الرقمية قدرة هائلة على تغيري واإعادة تنظيم اال�صـــكال من خالل اللقطة حيث 
ميكن توجيه املتلقي اىل م�صـــمون ال�صورة “ كاإخفاء ا�صياء كانت مرئية او اإظهار ا�صياء كانت خافية 
“ ) 9 �س 61 ( . وحتفظ ال�صـــور الرقمية والر�صـــوم يف و�صـــائط التخزين على �صـــكل ملفات باأنواع 
خمتلفة ، تبعًا حلجم التخزين املطلوب ، وكذلك ح�صب الغر�س من ال�صورة اي الن�صر على االإنرتنت 

اأو للطباعة اأو الكتب اأو اإعالنات جتارية ، ومن هذه الهياآت  ما ياأتي  :
)Joint Photographic Experts Group( JPEG   1-  ملفات 

من ا�صهر االأنواع امل�صتعملة يف ال�صور الرقمية ، وهي متوافقة مع معظم مت�صفحات وبرامج حترير 
ال�صور ، كما اأنها ت�صمح بحفظ ال�صور الرقمية اىل ما يقارب 10-20% من حجمها االأ�صلي ، اال 

انها تُفقد ال�صور قدرًا �صئيال من جودتها .
)Tagged Image File Format( TIFF 2-  ملفات 

وهذا النوع �صائع اال�صتعمال ومتوافق مع معظم برامج ا�صتعرا�س ال�صور وحتريرها ، وميكن ان 
يكون هذا النوع م�صغوطًا بطرقة ت�صمن عدم فقدان البيانات وي�صتعمل ب�صكل وا�صع كهياأة نهائية 

للملفات التي جتهز للطباعة والن�صر التجاري، اإال انها تتطلب �صعة تخزين عالية .
)  Graphics Interchange Format( GIF 3-  ملفات 

وهذا نوع �صائع وي�صتعمل بكثـرة يف �صفحات االإنتـرنت وميتاز ب�صغر احلجم وبه ي�صـرع مـن ت�صفح 
االنرتنت النه يحتاج اىل وقت قليل للتحميل والتنزيل .

)Photoshop Format( PSD 4-  ملفات 
ميثل هذا النوع من امللفات نوعـــاآ افرتا�صيـــــاآ للمـلفــات املنـ�صاأة با�صتعمال 

بـرنـامج  Adobe Photoshop ، وي�صتعمل حلفظ ال�صورة وتاأثريات الربنامج عليها ، 
بحيث ميكن اعادة فتحها با�صتعمال الربنامج نف�صه واإعادة معاجلتها دون فقدان التاأثريات .   

)55.p،17( 

 )Color Models( ثانًيا : اأنواع اأنظمة االألوان لل�سورة الرقمية
  وفيما ياأتي بع�س هذه االأنظمة :

 1-  نظام Bitmap  اللوين
ي�صتعمل هذا النظام لونني فقط هما االأبي�س واال�صود بدون تدرج بينهما ، فعندما تنظر لل�صورة 

 ترى بقعًا �صوداء قامتة اأو بي�صاء نا�صعة  .
 Grayscale  2- نظام التدرج الرمادي 

ي�صتعمل هذا النظام اللونني االأبي�س واال�صود مع التدرج بينهما بواقع 256 درجة فكل نقطة 
�صوئية يف ال�صورة Pixelلها درجة �صطوع ترتاوح بني درجة ال�صفر التي متثل االأ�صود القامت 

 ودرجة 255 التي متثل االبي�س النا�صع  .
RGB 3- نظام االألوان الثالثة 

حيث R اخت�صار لكلمة Red وتعني اأحمر و G اخت�صار لكلمة Green وتعني اأخ�صر و B اخت�صار 
 لكلمة Blue وتعني اأزرق
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هذا النظام مبني على االلوان الثالثة اال�صا�صية ) االحمر ، واالأخ�صر ، واالزرق ( وااللــــوان الناجتة 
.) 163.p،17 ( ، عن املـزج  بينهما بن�صـب تقدر بالدرجات من �صفر اىل 255 درجة لكل لـــــــــــــون

ثالثا :  اخلطوات االأ�صا�صية يف الت�صويرالرقمي وهي : االدخال ، واملعاجلة واالخراج  
1- اإدخال ال�صور :

على الرغم من وجود ادوات ادخال اىل احلا�صب التي اعتدنا عليها مثل لوحة املفاتيح والفاأرة ، هناك 
الكثري من اأدوات االإدخال ، �صوف نذكر بع�صها مما ي�صتعمل الإن�صاء ال�صور الرقمية :

- الكامريات الرقمية التي تلتقط ال�صور بتن�صيق رقمي .
-   املا�صحات ال�صوئية التي ت�صتخدم مل�صح ال�صور التقليدية .

-   كامريات الفيديو التي تلتقط ال�صور بتن�صيق فيديو، وبعد معاجلتها ن�صتطيع احل�صول على ال�صور الرقمية .
-   كامريات الفيديو الرقمية .

2-     معاجلة ال�صور:
حاملا ت�صبح ال�صور بتن�صيق رقمي عندئذ ن�صتطيع تخزينها ومعاجلتها بربنامج معاجلة �صور مثل 

برنامج الـ Photoshop ، حيث ميكن معاجلة ال�صور الرقمية بطرائق كثرية تكاد تكون ال منتهية 
، فيمكن مثالً تغيري االألوان ، اأو جعل ال�صور اأ�صغر ، وكذلك قطع بع�س االأجزاء اأو حتى تغيري مكان 

التقاطها عن طريق تغيري اخللفية ، وميكن مثالً : 
-   قطع اأجزاء من ال�صور الإظهار اجلزء املهم منها .

-   تقليل عدد البيك�صالت جلعل ال�صورة اأ�صغر مما ي�صهل اإر�صالها عرب الـ E-mail اأو ال�صبكة 
العاملية .

- ا�صتعمال املر�صحات لتجميل ال�صورة اأو جعلها تبدو كاأنها مر�صومة باالألوان املائية اأو الزيتية .
-   �صم اأكرث من اإطار الإن�صاء بانوراما .

-   �صم �صورتني الإعطاء مظهر ثالثي االأبعاد .
-   تغيري �صدة ال�صطوع والدقة لتح�صني ال�صورة .

-   قطع ول�صق اأجزاء من �صورة اىل اأخرى .
-   تغيري تن�صيق ال�صورة .

3- اإخراج ال�صور : 
حاملا حت�صـــل على ال�صـــورة بال�صـــكل املطلوب ، عليك اإخراجها لت�صـــرتك فيهامع االآخرين . وهنالك 

الكثري من الطرائق الإظهار وتوزيع ال�صور الرقمية و�صن�صتعر�س اأكرثها �صيوعاً :
-   طباعة ال�صور على طابعة ملونة .

-   اإدراج ال�صور �صمن م�صتند با�صتخدام برنامج معاجلة ن�صو�س .
-   ن�صر ال�صورة على ال�صبكة العاملية

. E-mail اإر�صال ال�صورة بو�صاطة الـ   -
-   اإر�صال ال�صورة عرب ال�صبكة العاملية ملقدم خدمات الطباعة على القم�صان ، االإعالنات ، حماالت 

املفاتيح اأو حتى قوالب احللوى .
-   تخزين ال�صورة ال�صتخدامها الحقاً .

-   ا�صتعمال م�صجل فيلمي لتحويل ال�صورة اىل ال�صكل الذي ميكن عر�صه بو�صاطة االإ�صقاط ال�صوئي، 
 . )78.p،19(

م.م. نبيل احمد فوؤاد          م.م. لينا عماد فتحيتوظيف ال�صورة الرقمية يف ت�صاميم املل�صق الغذائي



148 األكاديمي

موؤ�سرات االطار النظري
1- يتخـــذ الفن �صـــورة ن�صـــاط �صـــناعي حر، فيحيـــا الفنان يف عامل من ال�صـــور اجلماليـــة، مكتفيا 

مبمار�صة ن�صاطه الفني لذاته وهذا ما ي�صمى بالوظيفة التقنية.
2- عندما تكون مهمة الفن اأن ين�صـــينا احلياة ، باأن ي�صـــرفنا اىل اللهو او اللعب او الرتف او ما اىل 

ذلك يف هذا النوع يطلق عليه بالوظيفة الكمالية  .
3- عندما تكون مهمة الفن هي ت�صـــجيل الواقع بق�صـــد العمل على ا�صتبقائه واالحتفاظ ب�صورته ، او 
م�صـــاعفة احلياة عن طريق زيادة �صـــدة االأحداث، اأو تكرار احلقائق مع التغيري منها يف ا�صيق نطاق 

ممكن وهذا ما ي�صمى بالوظيفة الت�صجيلية . 
4- التنظيـــم املركزي حمـــور متمركز نحو ذاته و حتيط به جمموعة من االأ�صـــكال الثانوية املتمركزة 
حول االأ�صـــكال املركزية االأ�صـــلية ال�صائدة و يعد هذا التنظيم ثابتاآ و م�صـــتقراآ و متمركزاآ حول مركز 

اإيهامي اأو مركز مرئي .
5- التنظيم اخلطي تتوزع االأ�صـــكال على هياأة خط م�صـــتمر اأو متقطع اأو م�صتقيم   و يف�صل ا�صتعمال 
هذا النمط مع الت�صـــكيالت الهند�صية التي قد ترتبط مع بع�صها ب�صورة مبا�صرة اأو مع اأ�صكال اأخرى 
ارتباطا غري مبا�صـــر اأي مرن ليحقق �صـــعوراً باالجتاهية و اال�صتمرارية و اال�صتطالة ال�صيما اإذا كانت 

باأطوال خمتلفة.
6-  التنظيم التجميعي و يتميز هذا التنظيم بكونه  مرناً و له القابلية على النمو و التغيريمن دون ان 

يوؤثر يف طابعه العام حيث تتجمع هذه االأ�صكال ب�صفة مـرئية م�صرتكة.   
7-  التنظيم ال�صبكي يق�صم الف�صاء على جمموعات خطية متوازية و متقاطعة على �صكل �صبكة تتوزع 

فيها املفردات داخل حدودها و خا�صية التقطيع للف�صاءات داخل حدود ال�صبكة .
.  )TIFF،  GIF ، PSD ،  JPEG (: 8- تتميز ال�صورة الرقمية باأنواع عدة مللفات اخلزن وهي كاالتي 
9- ي�صتعمل يف اغلب برنامج الت�صميم الطباعي عددًا من انظمة االلوان امل�صتخدمة وهي كاالتي ( 

. )Grayscale  Bitmap RGB  :
10- اخلطوات االأ�صا�صية يف الت�صوير الرقمي وهي :) االدخال ، املعاجلة واالخراج (.

الف�سل الثالث : اجــراءات البـحث
منهج البحث :

اعتمـــد الباحـــث املنهج الو�صـــفي يف حتليـــل العينة لكونه  اأ�صــــلوباآ » من اأ�صـــاليب التحليل املركز على 
معلومات كافية عن ظاهرة اأو مو�صوع معني �صمن فرتة زمنية حمددة  ثم تف�صريها بطريقة مو�صوعية 

للو�صول اإىل اعمامات مقبولة مبا ين�صجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة  » ) * ( .
جمتمع البحث :

يتكون جمتمع البحث احلايل من ت�صـــاميم املل�صـــقات الغذائية  املعلقة يف ا�صواق بغداد اال�صتهالكية 
واملنزلية للمدة من ) 2010-2011 ( وبواقع 10 مناذج تتفق مع مو�صوع البحث احلايل .

عينة البحث ) طريقة اختيار النماذج (  :   مت االختيار بطريقة العينة الع�صوائية بحدود  اربع عينات 
من  ا�صـــل ) 10 ( ع�صـــر عينات وجدها الباحث ت�صـــتويف اغرا�س البحث العلمي ، وقد مت اختيارها 

�صمن معيارين:
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توفر اخل�صائ�س املو�صوعية لكل مل�صق غذائي التي تخ�س عنوان البحث وهدفه .
متيزت بتنوع التوظيف والتنظيمات ال�صكلية  لت�صميم للمل�صق .

اداة البحث : 
لغر�س حتقيق اهداف البحث افاد الباحث من املوؤ�صرات التي ا�صتخل�صها من االطار النظري يف بناء 
ا�صـــتمارة التحليل ) ** ( التي اعتمدت ا�صا�صـــا على معطيات االطار النظري ف�صـــال عن مقرتحات 
املتخ�ص�صـــني �صمن التخ�صـــ�س الدقيق للتعرف على اهم بنود التحليل عن ابرز خ�صائ�س جمالية 
التنظيم ال�صكلي يف ت�صميم املل�صق ال�صينمائي ، ومدى جناح امل�صمم يف تطبيقها وكذلك من خالل 

الرجوع اىل ادبيات االخت�صا�س .
�سدق االداة : 

جرى التاكد من �صـــدق اداة التحليل وثباتها بعد عر�صـــها على خبريين فقط ) *** ( قبل تطبيقها ، 
للتاكد من �صالمتها من الناحية املنهجية والفكرية ، وقد اعيد ت�صميم اال�صتمارة على وفق املالحظات 

ومن ثم اعتمدت اداة البحث بعد ان اكت�صبت �صدقها الظاهري من الناحية البحثية.

حتليل العينات :
عينة رقم ) 1 (

اعتمـــد التوظيف البـــراز اجلانب التو�صـــيحي الذي 
يدعو املتلقي اىل التامل والتفكري يف م�صمون املل�صق 
فقــــد جـاء التوظيف ال�صـــكلي لل�صـــورة بنظام بوؤري 
متثلـــت باال�صـــغال الف�صـــائي املركزي ا�صـــفل املحور 
االفقـــي متمركز نحو ذاته و حتيـــط به جمموعة من 
االأ�صـــكال الثانوية متثلت بالعنا�صر الكتابية وال�صعار 
بامتـــدادات متوازيـــة . امـــا ملـــف ال�صـــورة فهو من 
نـــوع JPEG وذلك ل�صـــهولة هذا النوع مـــن امللفات 
لعمليات اخلزن والن�صر والتحميل من خالل ال�صبكة 
العنكبوتيـــة ) االنرتنيـــت ( . امـــا النظـــام اللـــوين 
املعتمـــد يف هذه ال�صـــورة الرقمية )املل�صـــق( فجاء 
بنظام RGB حيث يت�صف هذا النوع باعتماده على 
ثالثة الوان ا�صا�صية وبتدرج 255 درجة لكل لون مما 
يعطي و�صوحاآ ودقة لونية . وجاءت طريقة الت�صوير 
باعتماد كامريا رقمية يف عملية االدخال اما املعاجلة 

الت�صـــميمية فقد نفذت باحدى برامج الت�صـــميم املعروفة واملتداولة ) فوتو �صوب، كوريل ( . اما نوع 
االظهار ) اخراج املل�صق ( فاعتمد على الطابعة امللونة .
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عينة رقم ) 2 (
اجلانـــب  البـــراز  التوظيـــف  جـــاء 
التف�صـــريي الـــذي يدعـــو املتلقـــي اىل 
تف�صـــري وحتليل اال�صـــكال يف م�صمون 
املل�صـــق حيث جاء التوظيف ال�صكلي 
لل�صـــورة بنظام جتميعي متثل بتجمع 
هذه االأ�صـــكال ) �صور رقمية ( ب�صفة 
مـرئيـــة م�صـــرتكة وا�صـــتعمل القـــرب 
يف تنظيـــم االأ�صـــكال مع بع�صـــها ليتم 
اإدراكها على �صكل متكامل يف ت�صميم 
املل�صـــق . امـــا ملـــف ال�صـــورة فهـــو 
مـــن نـــوع JPEG . و النظام اللوين 
املعتمـــد يف هـــذه ال�صـــورة الرقميـــة 
 RGB بنظـــام  فجـــاء  )املل�صـــق( 
اي�صـــا . وجـــاءت طريقـــة الت�صـــوير 
باعتمـــاد كامـــريا رقميـــة يف عمليـــة 
االدخـــال امـــا املعاجلـــة الت�صـــميمية 

نفذت باحد برامج الت�صميم اما نوع االظهار فاعتمد على الطابعة امللونة .

عينة رقم ) 3 (
اعتمـــد التوظيـــف البـــراز اجلانب  التو�صـــيحي 
للداللة  على م�صـــمون املل�صـــق الغذائي ب�صـــكل 
مب�صـــط بالالعتمـــاد الكلي على ال�صـــورة فقط 
.كمـــا جـــاء التوظيف ال�صـــكلي لل�صـــورة بنظام 
التنظيـــم املركـــزي البوؤري على حمـــور متمركز 
 JPEG نحو ذاته . اما ملف ال�صورة فهو من نوع
. و النظـــام اللـــوين املعتمـــد يف هـــذه ال�صـــورة 
الرقمية )املل�صـــق( فجاء بنظام RGB اي�صا . 
وجاءت طريقة الت�صوير باعتماد كامريا رقمية 
يف عملية االدخال اما املعاجلة الت�صميمية فقد 
نفذت باحد برامج الت�صـــميم امـــا نوع االظهار 

فاعتمد على الطابعة امللونة.
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عينة رقم ) 4 (
اجلانـــب  البـــراز  التوظيـــف  جـــاء 
التو�صـــيحي للمل�صـــق الـــذي يدعـــو 
اال�صـــكال  املتلقي اىلالتفكري بعالقة 
ال�صورية وعالقتها باملنتج ، كما جاء 
التوظيـــف ال�صـــكلي لل�صـــورة بنظام 
جتميعي متثل بتجمع هذه االأ�صكال ) 
�صور رقمية ( ب�صفة مـرئية م�صرتكة 
وا�صتعمال القرب يف تنظيم االأ�صكال 
مع بع�صـــها ليتم اإدراكها على �صـــكل 
متكامـــل يف ت�صـــميم املل�صـــق . امـــا 

ملف ال�صورة فهو من نوع TIFF الذي ي�صتعمل ب�صكل وا�صع كهيئة نهائية للملفات التي جتهز للطباعة 
والن�صر التجاري النها تتطلب �صعة تخزين عالية. اما النظام اللوين املعتمد يف هذه ال�صورة الرقمية 
)املل�صـــق( فجـــاء بنظام RGB اي�صـــا . وجاءت طريقة الت�صـــوير باعتماد كامـــريا رقمية يف عملية 
االدخال اما املعاجلة الت�صـــميمية فقد نفذت باحدى برامج الت�صـــميم اما نوع االظهار فاعتمد على 

الطابعة امللونة .

 النتائج
 1-  متحورت اأنواع التوظيف على نوعني : اأ التوظيف التو�صيحي الذي يدعو اىل التاأمل والتفكري  

كما يف العينات )1،3،4( ب التوظيف التف�صريي والذي يدعو اىل التف�صري بدرجات خمتلفة ح�صب 
تفكري وثقافة املتلقي   كما يف العينة رقم )2( 

ــــ التنظيـــم املركزي ) البـــوؤري ( الـــذي يتمركز  2-  متحـــورت التنظيمـــات ال�صـــكلية علـــى نوعـــني اأـ 
نحـــو ذاتـــة وحتيـــط به جمموعة مـــن االأ�صـــكال الثانويـــة كمـــا يف العينات بـــني ) 1،3( بـ ـــــ التنظيم 
 التجميعي اذا تتجمع االأ�صـــكال بع�صـــعها مع بع�س ب�صـــفة مرئية م�صـــرتكة .كما يف العينات ) 2،4( 
 3-  تركز نوع امللف لل�صـــورة الرقمية على ملف JPEG يف العينات رقم ) 4،3،2،1( وذلك ملا يتميز 

ب�صهولة التحميل واخلزن والنقل .
4-  انتهى البحث اىل �صيادة نظام اللون RGB اأما خطوات الت�صوير فهي يف جميع العينات كما ياأتي 

:اإدخال / كامريا الرقمية ،  معاجلة / ا�صتعمال برنامج، اإخراج / ا�صتعمال الطابعة 
اال�صتنتاجات

تدرجـــت العمليـــات الت�صـــميمية على مراحل ح�صـــب االأهمية ، امل�صـــتوى االأول ت�صـــمن اإزالة الت�صـــوه 
وحت�صـــني التباين وزيادة حدة ال�صـــورة ، والثاين ت�صـــمن تق�صيم ال�صـــورة اإىل مناطق اأو عنا�صر ثم 
و�صف هذه العنا�صر الختزالها اىل متثيل �صالح للمعاجلة باحلا�صب ، اما امل�صتوى الثالث فهوعمليات 

ذات م�صتوى عال وهذه تت�صمن عملية فهم اأو اإدراك ملجموعة من العنا�صر التي مت التعرف عليها.
اإن ال�صورة توؤدي دورا مهما يف اكت�صاب الب�صر للمعلومات . اإال اأن االإدراك الب�صري لل�صورة ينح�صر 
يف تلك ال�صور التي تقع يف النطاق املرئي من الطيف الكهرومغناطي�صي . خالفا لذلك جند اأن اآالت 
الت�صوير ت�صتطيع تغطية الطيف الكهرومغناطي�صي كله بداية من اأ�صعة جاما وحتى اأمواج الراديو . 
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اإن التداخـــل بـــني كل من معاجلة ال�صـــور وحتليلها يتمثل يف عمليات التعرف علي مناطق اأو عنا�صـــر 
معينة تنتمي لل�صورة . وبه ميكن و�صف املعاجلة الرقمية لل�صور علي اأنها العملية التي يكون االدخال 
واالخراج �صـــورة ف�صـــال عن عمليات ا�صـــتخال�س خ�صـــائ�س و�صـــمات ال�صـــورة وحتى التعرف علي 

العنا�صر التي تنتمي لل�صورة. 

التو�سيات  
1- االبتعاد عن التكثيف ال�صكلي واللوين قدر االإمكان ملا قد ي�صببه من اإرباك لب�صر املتلقي.

2- �صرورة اختيار النظام اللوين االأن�صب للفكرة الت�صميمية من حيث االأداء الوظيفي وال�صكلي. 
3- االهتمام بنوع التوظيف والتنظيم ال�صكلي مع االهتمام بالتوازن بني القيم ال�صوئية بني الوحدات 

ال�صكلية امل�صتعملة يف ت�صميم املل�صق الغذائي .
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