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اتجاهات خريجات قدؼ الدكؽ وإدارة المنزل لمعمل في ترميؼ نؾافذ عرض المذاريع الرغيرة 
 المؤقتة

 حجازي حنان عبد الرحيؼ دمحم أميؽ د/ 

 جامعة أـ القري  -كمية التراميؼ  -أستاذ مداعد بقدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ 

 
 الممخص:

تعتبػػر طرةقػػة العػػره مػػؽ أ ػػؼ اتمػػؾر التػػ  تجػػ م الجسمػػؾر وتحػػرؾ مذػػاعر ؼ تجػػا  مػػا  ػػؾ 
ولػ  مػا الجسمػؾرف كاػؼ مػؽ معروه مؽ مشتجػا  وأكاػارف كؾسػ مة العػره  ػ  لتػة التخاطػ  ات

كاػػرة قققػػػ  كذػػً ذرةعػػػات تضمػػػا لػػؼ تعػػػره بالذػػػكد السظمػػؾمف وكسػػػا تمعػػػ  دورات كب ػػرات كػػػ  تحرةػػػػ 
وق ث أف خرةجػا  سدػؼ  و الدم  عم  السبيعا فأالعاطفة لدى الزبؾف مسا يشعكس إما باإليجام 

تشد ق السعاره وضؾاكػ  الدكؽ وإدارة السشزؿ يحتجؽ إل  دخؾؿ عالؼ السذارةا الرت رة مؽ خًؿ 
العرهف كقد عسمػ  بعػض الخرةجػا  كػ  إعػداد وتجم ػز العديػد مػؽ واجمػا  العػره السس ػزة كػ  
مذارةعمؽ اتخ رة. لاؽ عدـ تفع د     السذارةا ك  عرضما عم  س دا  اتعسػاؿ بح ػث يكػؾف 

ض ترػػػسيؼ وتشف ػػػ   ػػػ   الؾاجمػػػا  مجػػػاؿ عسػػػد لمػػػقبل الخرةجػػػا  كػػػ  السدػػػتقبد جعػػػد  شػػػاؾ بعػػػ
ضذال مذارةا خاصة لمؽ ف وسػد إالسذكً  الت  واجم  الخرةجا  ك  اتخاذ ؽ لم ا السجاؿ ك  

ضاسش البحث     السذكً  لتفع د اتكاار والترػاميؼ لػدى الخرةجػا  عمػ  أره الؾاسػا وجعممػا 
 مذروعا خاصا لما ك  السدتقبد .

 : إلىويهدف البحث 

 جاذبة لسشتجا  السذارةا الرت رة السقستة .تظؾةر طرؽ العره التقم دية لجعمما وس مة  -1

تفع د اتكاار والتراميؼ لخرةجا  الدكؽ ك  ترسيؼ ضؾاك  العره السقستة وجعمما ممشة  -2
  .لمؽ ك  السدتقبد
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 عينـة البحـث : 

تاؾض  ع شة الدراسة مؽ ع شة عذؾائية مؽ خرةجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ مؽ جامعة أـ 
 القرى .

 : إلى وتؾصل البحث

وجؾد كروؽ ك  ابتجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره ب ؽ الخرةجا  باتسر ذوي الدخد  -1
السرتفا وكً مؽ الخرةجا  باتسر ذوي الدخد الستؾسط والسشخفض لرالح الخرةجا  

 باتسر ذوي الدخد السرتفا.

الخرةجا  ق ث أف ذوا  ك  جؾدة طرؽ العره ب ؽ وجؾد كروؽ ذا  دبلة إقرائية  -2
  .الدخد السرتفا  ؽ اتكزد ك  جؾة العره

وجؾد عًسة ارتباط طردي ب ؽ استبياف اتجا ا  الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره  -3
الخرةجا  زاد اتجا   استبياف تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستةف كامسا ومحاور

بسحاورة  الرت رة السقستة تق يؼ ضؾاك  عره السذارةاكمسا زاد  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره
 ."جساؿ طرةقة العره وابتاار اف  تعدد استخداـ ضؾاك  العره"جؾدة طرؽ العرهف 

 :وأوصي البحث بــ 

عسد برامج وضدوا  متخررة عم  أسس عمسية لتظؾةر طرؽ العره التقم دية وجعمما  -1
 وس مة جاذبة .

والت  تدا ؼ ك  إضجاح أكاار اإلطًع عم  كد ما  ؾ جديد مؽ أسال   ترسيؼ ضؾاك  العره  -2
 السذارةا الرت رة.

اب تساـ بتدرةس مادة ضؾاك  العره ك  الاميا  الستخررةف ومدايرة ابتجا ا  العالسية  -3
 لًستفادة مؽ التقدـ الحادث بالجامعا  اتجشبية.

ة يتذجيا الظالبا  وخرةجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ عم  العسد ك  السجاب  الترسيس -4
 .مخرجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ والتشف  ية سؾال لشؾاك  العره السقستة وغ ر ا مؽ
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 المقدمة :

يعتبر الترسيؼ ضغاـ أساس  مؽ اتسس الفشية لحياتشا السعاصرة, ق ث امتد الترسيؼ ليذسد 
جما ذلػ مؽ السشتجا  الت  ضحتاالعسارة واتثاث والشديج والخزؼ واإلعًـ بكد أضؾاعه إل  غ ر 

 .(12 ص ف 2005 فك  قياتشا )إسساع د شؾس  

وتشبا أ سية الترسيؼ مؽ قاجتشا إليه ومؽ واسا قياتشا وكسا تاسؽ ك  أدال ممستشا وتدم د 
قياة اإلضداف, كإف العسد ممسا كاف ذا صشعة ج دة إب أضه ب يمف  الشغر إب إذا كاف ذا ترسيؼ 
ج ام ل لػ ضرى أف الذركا  تحاوؿ سدر السدتظاع تظؾةر تراميسما لج م اضتبا  السدتممػ 

 (.56صف 2012ل قد ؽف وآخروفف )كدا

والترسيؼ الج د أساس لاد عسد كش ف وعسمية الترسيؼ    العسمية الت  تف  بتحق ق جسيا 
الستظمبا  الؾعيفية والتربؾةةف وةكؾف ذلػ مؽ خًؿ اتخ  بع ؽ ابعتبار جسيا السعاي ر 

 والسعدب  الترسيسية لاد عشرر مؽ عشاصر الترسيؼ. 

مؽ أسدـ أشكاؿ ابتراؿ الجسا  ري, وأسرعما أثرات, ق ث يرجا  تعتبر وسائد العرهو 
تارةخما إل  عمؾر السشتجا  وتظؾر الرشاعة واضتذار اتسؾاؽ, وما عمؾر السشتجا  وجد 
اإلضداف ضفده ك  قاجة إل  عرضما واإلعًف عشما بالذكد واتسمؾم ال ي يتفق ما مكاف 

 العره وجسمؾر السذترةؽ. 

ره مؽ أ ؼ اتمؾر الت  تج م الجسمؾر وتحرؾ مذاعر ؼ تجا  ما  ؾ وتعتبر طرةقة الع
معروه مؽ مشتجا  وأكاارف كؾس مة العره    لتة التخاط  اتول  ما الجسمؾرف كاؼ مؽ 
كارة ققق  كذً ذرةعات تضما لؼ تعره بالذكد السظمؾمف وكسا تمع  دورات كب رات ك  تحرةػ 

 اإليجام أو الدم  عم  السبيعا العاطفة لدى الزبؾف مسا يشعكس إما ب
http://www.cairolens.com/  . 

وسد اتخ   ضؾاك  العره أشكاؿ بشائية متعددة وصشع  مؽ خاما  مختمفة والمدؼ 
لسعروه بما, كالعره يعد إعًف اتساس  مؽ ذلػ  ؾ تحق ق الرؤةة الؾاضحة لسعامد السشتج ا

http://www.cairolens.com/view/id/5676#.Vu72W5pdaJl
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خارج  لمسشتج ق ث يج م ضغر السذا ديؽ إليه ثؼ يقثر عميه وةذجعه عم  إتخاذ سرار الذرال 
 .(53 ص ف2010ف سميساف ف وآخروف  ة)كفاي

كترسيؼ ضؾاك  العره ك  وستشا الحال  عامد ممؼ ك  عسمية التدؾةق كمؾ اقد مجاب  
 ف2005 فإسساع د شؾس  رت رة بأسال   مدتحدثه وجاذبه )الشذاط الفش  إلعمار السذارةا ال

 .(12 ص

وتسثد السذروعا  الرت رة والستؾسظة إقدى القظاعا  ابسترادية الت  تدتحؾذ عم  
ا تساـ كب ر مؽ سبد دوؿ العالؼ كاكةف وبدأ  السسماة العربية الدعؾدية مقخرات ك  خؾه تجربة 
السذروعا  الرت رة مؽ اجد مذاركة الذابا  بالتشسية بسراقمما السختمفةف وبدأ  الحكؾمة 

 http://vb.elmstba.comمؽ البرامج الداعسة لقظاع السذروعا  الرت رة. بؾضا العديد 

وتمع  السذارةا دورا ممسا ك  تظؾةر أي مشغسة أو مشذاة أو مقسدة وةزداد اب تساـ ك ما 
م  اإلجسال  وإكدام لتؾسا أعسالما وضذاطاتما. وخمق كرص عسد, وزةادة الشاتج السح

السدتخدم ؽ وتعمسمؼ ممارا  ذا  كائدة وةعتسد السذروع عم  مقؾما  أساسية مشما العشرر 
البذري, وتؾكر أطراؼ تشغيسية وأ داؼ محددة ذا  طبيعة ربحية تدع  إل  الشسؾ والبقال, 

اكما ك لػ وابعتساد عم  استراتيجيا  وبرامج وسؾاعد عسمية بؾصفما وسائد كعالة إلضجاز أ د
(ف 4ص فـ2010 ف)الحظاممتابعة التظؾرا  التاشؾلؾجية, ثؼ إشباع قاجا  ورغبا  السدتممػ 

 فإبراليؼ( و)2004)عبدالمظيف (ف 1993)قسد (ف أ1999)و  ا ما أكدته دراسة كد مؽ شمب  
2000.) 

كالسذروع الرت ر عبارة عؽ مشذأة شخرية, مدتقمة ك  السماية واإلدارة و ؾ ضذاط أو 
جسؾعة مؽ اتضذظة تقـؾ عم  أساس تحق ق أ داؼ محددة مؽ خًؿ ترجسة لفارة كرصة م

سؾقية وتقديؼ خدمة أو سمعة إل  جسمؾر السدتمما ؽ ك  مشاطق مختمفة, وةقبمؾف عم  شرائما 
و ؼ عم  سشاعة تامة أف ما يحرمؾف عمية يتظ  قاجتمؼ لم   الدمعة أو الخدمة. وغالبا ما 

 (.2005محددة )الدي ف د سؾؽ السشاكدة وبعشاصر إضتاج تعسد السشذأة ك  ع

http://vb.elmstba.com/t207543.html
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كم  تمػ اتضذظة ابسترادية ذا  الاياضا  السحدودة والت  يتراوح عدد العامم ؽ ك ما ب ؽ 
خسدة إل  عذرة أشخاص, وإضما    الت  تتحدد بأضذظة محددة وتسارس عسمياتما وكعالياتما 

 .(2006حد ش  ف جترافية مع شة )عرؼ الابسترادية ك  مشاطق 

وق ث أف خرةجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ يحتجؽ إل  دخؾؿ عالؼ السذارةا الرت رة 
وةرجا ذلػ إل  أف السحؾر الرئيد  لعسمية تعميؼ  قبل الخرةجا   ؾ اعداد كادر متخرص 
 مشمؽ يستماؽ مؽ العمؼ والسمارة الت  تس ز ؽ عم  السدتؾى اإلداري والسمش  والفش  لتربح مؽ

س دا  اتعساؿ ذا  مذروع تجاري يعؾد عم ما بالشفا سؾال كاف عم  مدتؾى أسري أو تجاري 
 صت ر وتؾسط وةتؾسا ليربح مشذأة تجارةة متااممة ك  السدتقبد. 

وضجد أف مؽ ضسؽ السؾاد الت  تدرس ك  آخر مدتؾى لمظالبا   ؾ تشد ق السعاره 
وتجم ز العديد مؽ واجما  العره  وضؾاك  العرهف وسد عسم  بعض الخرةجا  ك  إعداد

السس زة ك  مذارةعمؽ اتخ رة. لاؽ عدـ تفع د     السذارةا ك  عرضما عم  س دا  اتعساؿ 
بح ث يكؾف ترسيؼ وتشف       الؾاجما  مجاؿ عسد لمقبل الخرةجا  ك  السدتقبد جعد  شاؾ 

 ضذال مذارةا خاصة لمؽبعض السذكً  الت  واجم  الخرةجا  ك  اتخاذ ؽ لم ا السجاؿ ك  ا
ومؽ  شا عمر  مذكمة البحث ك  دراسة اتجا ا  الخرةجا  لقدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ ك  

 العسد ترسيؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة.

 مذكمة البحث :

تتسثد مذكمة السذارةا الرت رة السقستة بسديشة مكة ك  غيام المسدة الجسالية لظرةقة 
واتخاذ ا لظابا عره تقم دي بابعتساد عم  السشتج أكثر مؽ اب تساـ بشؾاك  عره السشتجا  

العره. وسد قرص  خرةجا  سدؼ الدكؽ عم  إيجاد أكاار لترسيؼ ضؾاك  عره مقستة لما 
سسة التس ز واببداع ك  ابخراج باإلضاكة إل  الجؾدة ك  الترسيؼ وسمؾلة الشقد والترك   لم   

 د     اتكاار وإخراجما تره الؾاسا جعد  شاؾ بعض الرعؾبة ك  تقبد الشؾاك . لاؽ عدـ تفع
س دا  اتعساؿ ك  تت  ر ضؾاس  العره السقستة لديمؽ واختيار أكاار الخرةجا  ك  عره 

 مشتجاتمؽ.
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 وةسكؽ تمخيص مذكمة البحث ك  التداؤب  التالية:

    ج م الزبائؽ ؟ما مدى كاعمية ترسيؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة ك -1

 د يسكؽ تفع د اتكاار والتراميؼ لدى خرةجا  الدكؽ ك  ترسيؼ ضؾاك  عره مقستة  -2
 وجعمما مذروع صت ر لمقبل الخرةجا  ؟

 .ما   السعؾسا  الت  تقمد مؽ رغبة الخرةجة ك  العسد بترسيؼ ضؾاك  العره السقستة -3

 أهداف البحث :

 .جاذبة لسشتجا  السذارةا الرت رة السقستة تظؾةر طرؽ العره التقم دية لجعمما وس مة -1

تفع د اتكاار والتراميؼ لخرةجا  الدكؽ ك  ترسيؼ ضؾاك  العره السقستة وجعمما ممشة لمؽ  -2
 .ك  السدتقبد

 أهميـة البحـث :

تاسؽ أ سية البحث ك  كؾضه يشاسش اقد أ ؼ العؾامد الت  تمؼ صاقبا  اتكاار الرت رةف ق ث 
صاقبا  السذارةا عم  تشسية ترسيساتمؼ لشؾاك  العره السقستةف كسا اضه  أضه يعسد عم  مداعدة

 يزةد مؽ كرصة الخرةجا  ك  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ ك  العسد ك    ا السجاؿ.

 مرظمحات البحث :

 الترميؼ : 

 ؾ العسمية الااممة لتخظيط شكد ما وإضذائه بظرةقة مرضية مؽ الشاقية الؾعيفية أو الشفعية,  -
وتجم  الدرور والفرقة إل  الشفس أيزات, وةعتبر   ا إشباع لحاجة اإلضداف ضفعيات وجساليات ك  

  .(2012)بدر غ ثف كدال قد ؽف  واقدوس  

 نؾافذ العرض المؤقتة :

الشاك ة    كتحة ك  الجدار يشف  مشما المؾال والزؾل إل  الحجرة وجسعما ضؾاك . وك  مجاؿ  -
لما سدرة عم  تحؾةد كث ر مؽ الؾعائف البيعية إل  وعائف كشية البحث    الؾس مة الت  

وغالبا ما تدس  اآلف باسؼ البازارا  الت  تاؾف عبارة عؽ  .لتشسية الظم  عم  السعروضا 
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 عره السشتجا  لفترة مع شة ب تتجاوز اتسبؾع أو اتسبؾع ؽ وةتؼ ازالتما بعد اضتمال الفترة
  .(2005)شؾس  إسساع دف 

 :عات الرغيرة المذرو 

 :Small businessالمذروع الرغير 

 ؾ السذروع ال ي يدتخدـ عددا سميً مؽ العامم ؽ وةدار مؽ سبد السالا ؽ وةخدـ الدؾؽ 
 (.2004 ف)ماجدة العظية السحمية

تاؾةؽ وقدا  اجتساعية تقـؾ بسجسؾعة مؽ الشذاطا  إليجاد سمعة أو خدمة لتقديسما 
 (.2000 ف)بياف قرملمسجتسا وتمدؼ إل  تحق ق الربح بذكد أساس  

 وتعرؼ إجرائيا بأضما:

( 3اتعساؿ الرت رة الحجؼ الت  تاؾف صاقبتما س دة, لما ك  العسد ما ب يقد عؽ )
ًت و   50( أكراد و ب يزةد عؽ )3ما ب يقد عؽ ) سشؾا ف وةعسد بم   اتعساؿ ( كردات عام

 .(2014 )ديسة بشدسج ف تمدؼ إل  تحق ق الربح بذكد أساس 

 فروض البحث :

تؾجد كروؽ ذا  دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك  اتجا مؼ لمعسد  -1
 .بترسيؼ ضؾاك  العره تبعا لستت را  الدراسة

دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك  جؾدة طرؽ العره تؾجد كروؽ ذا   -2
 .ا  الدراسةتبعا لستت ر 

تؾجد كروؽ ذا  دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك  تعدد استخداـ ضؾاك   -3
 .العره تبعا لستت را  الدراسة

طرةقة العره  جساؿتؾجد كروؽ ذا  دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك   -4
 .ا  الدراسةتبعا لستت ر  وابتاار ا
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 تؾجد عًسة ارتباطية ب ؽ استبياف اتجا ا  الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره ومحاور -5
 .استبياف تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة

كػػراد تختمػػف اتوزاف الشدػػبية تولؾةػػة أبعػػاد تق ػػيؼ ضؾاكػػ  عػػره السذػػارةا الرػػت رة السقستػػة ت -6
 .ع شة البحث

تختمف ضدبة مذاركة العؾامد السقثرة عم  اتجا ا  الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك   -7
 .العره

  :اتبا   ا البحث السشمج منهـج البحـث : 

 المنهج الؾصفي التحميمي :

ةعتسد و ف ـ(2006خروف ف آ)عب دا  و وال ي يقـؾ عم  وصف الغا رة وجسا البياضا  عشما 
بؾضعما الحال  وتحم مما وتفد ر ا ومعركه السعؾسا  والدمبيا  ومحاولة  الغا رةعم  وصف 

 .تقديؼ الحمؾؿ والبدائد ثؼ اختيار أكزد الحمؾؿ أو البدائد ك  شكد ترؾر مقترح

وةتؼ ذلػ مؽ خًؿ عره مخترر لألعساؿ اببتاارةة لدى خرةجا  الدكؽ وكيفية تفع مما 
مكة السكرمة وقياس مدى تظب ق     اتكاار ك  أره  ك  السذارةا الشدائية الرت رة ك  مشظقة

 الؾاسا.
 المنهج التجريبي :

يقـؾ عم  بشال وترسيؼ تجرةب   إلقداث تت  ر ما ك  الؾاسا إلثبا  كروه البحث 
مقستة ومبتارة لمسذارةا  هوال ي يعتسد عم  ترسيؼ ضؾاك  عر  (ف2008)الدرةح  وآخروفف 

 ـ(.2016 ف)عب دا  وآخروف  تما الرت رة السقستة وقياس مدى كاعم

 عينـة البحـث : 

تاؾض  ع شة الدراسة مؽ ع شة عذؾائية مؽ خرةجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ مؽ جامعة أـ 
 القرى .
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 أدوات البحث :

 استمارة البيانات العامة : -0

تؼ إعداد ا بمدؼ الحرؾؿ عم  بعض السعمؾما  الت  تف د ك  تحديد خرائص ع شة 
 . عسر ف الدخد الذمرى"الف  السدتؾي التعميس "البحث واشتسم      ابستسارة عم  

 استبيان تقييؼ نؾافذ عرض المذاريع الرغيرة المؤقتة "إعداد الباحثة" : -7

خرةجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ ك  ترسيؼ  تؼ إعداد   ا ابستبياف بمدؼ دراسة اتجا ا  
 ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة ف وأشتسد عم  ثًث محاور رئيدية   : 

 جؾدة طرق العرض : -أ

 ( عبارا  تكيس مدي جؾدة طرةقة العره .5وأشتسد عم  )    
 تعدد استخدام نؾافذ العرض :  -ب

 تتعدد ك  استخداـ ضؾاك  العره .( عبارا  تكيس  د  شاؾ 5وأشتسد عم  )    
 جمال طريقة العرض وابتكارها :  -ج

 ( عبارا  تكيس مدي جساؿ طرةقة العره وابتاار ا .5وأشتسد عم  )    
 

وسد استخدم  الباقثة بستبياف تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة السكياس 
اكق" ف وسد أعظ  الباقثة لاد استجابة غ ر مؾ  –قد ما  إل  –الستدرج مؽ ثًث درجا  "مؾاكق 

 " لمعبارا  الدمبية .3ف  2ف  1" لمعبارا  اإليجابية ف و"1ف  2ف  3مؽ     ابستجابا  درجا  "
 حـدود البحـث : 

 ػ .  1437 - 1436خًؿ الفرد الدراس  الثاض  مؽ العاـ الدراس   الحدود الزمنية : -
  ػ  1438 -1437والفرد الدراس  اتوؿ مؽ العاـ الدراس  

 خرةجا  سدؼ الدكؽ ودارة السشزؿ ""مديشة مكة السكرمة  الحدود المكانية : -

 اإلطار النغري :
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 الترميؼ : 

أي التشاسق ال ي يجسا ب ؽ الجاض  الجسال  ف  ؾ تشغيؼ وتشد ق مجسؾع مؽ العشاصر
 .( 11 ص ف 2005 ف)إسساع د شؾس  والشفع  ك  وس  واقد 

 العؾامل المؤثرة في الترميؼ :

يتأثر الترسيؼ بعؾامد خارجية عؽ البشال الفش  ذاته , ق ث أف الفشاف السرسؼ ب يعبر عؽ 
 .الفش  ك  كراغ , ولاشه يدتعسد ك  ذلػ التعب ر بخاما  وأدوا  متبايشة  إقداسه

 :  الفني اإلخراجعممية العؾامل التي تؤثر في 

 الخامات واألدوات :  -0

تحدد طبيعة الخاما  وطرؽ استخدامما ك  بشال الذكد السرسؼ, كامسا اتدع  معركة 
جتما وةقدي ذلػ إل  زةادة أكاار  التخ مية السرسؼ اتدع  معركته بإمكاضيا  الخامة وطرؽ معال

وسدرته عم  الخمق, وتديظر الخامة عم  ضؾعية اتشكاؿ الت  تشتج مشما, تف لاد خامة قدود ا 
 .(19 ص ف 2005 ف)إسساع د شؾس   وإمكاضياتما وضؾاق  سرؾر ا الظبيعية

 الؾعيفة :  -7

السرشؾعة ترسؼ لخدمة وعيفة يحقق الذكد السبتار التره مشه كاث ر مؽ اتشيال 
خاصة, وباختًؼ الؾعيفة تختمف الخامة وةختمف الذكد. ول لػ كالفشاف السرسؼ يج  عميه أف 
يدرس متظمبا  وعيفة الذ ل السظمؾم ليزسؽ ضجاح الترسيؼ وليختار الخاما  السشاسبة 

  .(20ص ف 2005 ف)إسساع د شؾس  وةذكمما بؾع  بح ث تف  بالمدؼ مشما

 ضؾع : المؾ  -2

يقثر السؾضؾع عم  العسد الفش  وةجعمه أقياضات زاخرات بالسادة الفشية متذبعات بالشؾاق  الفشية, 
وعم  السرسؼ أف  فتضه يؾق  لمسرسؼ بأشكاؿ وألؾاف وقيؼ سظحية تتعمق بشفس السؾضؾع

يدتخمص مؽ   ا السؾضؾع سساته الفشية, يحممما إل  عشاصر كشية كالخط والمؾف والكيؼ الدظحية 
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وب لػ يكؾف السؾضؾع  إقداسهفيختار مشما ما  ؾ أكثر أ سية ومشاسبة لترسيسه وما يعبر عؽ 
  .(21 ص ف 2005 ف)إسساع د شؾس  مردرات إللماـ الفشاف

 خرائص العمل الفني : 

 وقدة الذكد : والت  يبدو ك ما الترسيؼ كؾقدة متساسكة . -1

 التشؾةا : وك ما يختمف قجؼ وكثاكة الؾقدا  السدتخدمة ك  الترسيؼ .  -2

 الديادة: وك ما يديظر السؾضؾع اتساس  لمترسيؼ ال ي يقا ك  السركز البرري لمسذا د .  -3

إثارة أقاسيس العسق الفراغ  : و ؾ ما يعبر عشه بالتمؾةة قت  ولؾ كاف الترسيؼ مدظحات  -4
 ثشائ  اتبعاد . 

إثارة اتقاسيس الحركية: و ؾ ما يؾق  باإلضديابية , أي بقدرة الع ؽ عم  ابضتقاؿ مؽ جمة  -5
 تخرى دوف تع  أو مجمؾد . 

  كشية سميسة ك  قجؼ أو مداقا  العشاصر مراعاة الشد : و ؾ العسد عم  وجؾد عًسا -6
 والؾقدا  السدتخدمة ك  الترسيؼ . 

التؾازف: و ؾ تؾزةا أجزال الترسيؼ قؾؿ السركز البرري لمترسيؼ لمسداقا  واتشكاؿ  -7
 السدتخدمة.

 الترميؼ والمداحات : 

قة    تؾزةا السداقا  يرتبط بالترسيؼ الفش  وأسمؾم السرسؼ ك  إخراج السؾضؾع والسدا
وقدة البشال ك  الترسيؼ , وتختمف السداقا  ك  الترسيسا  عؽ بعزما ك  أضؾاع مختمفة 

 أ سما : 

 شكد وعدد السداقا  الت  تاؾف داخد الترسيؼ . • 

 وضدبتما مؽ ضاقية الرتر والابر بالشدبة لبعزما . • 

 وك لػ اتلؾاف الت  تتظ      السداقا  الستشؾعة . • 
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يؼ ضاجح يراع  أسمؾم تؾزةا السداقا  ك  الترسيؼ, ومؽ أمثمة ذلػ ولمحرؾؿ عم  ترس
: مراعاة التؾازف والشد  الجسالية لعًسا  السداقا  ما بعزما البعض عم  أف تحقق وقدة 
الترسيؼ ما التشؾةا, وسيادة مداقة مؽ السداقا  عؽ باس  السداقا  اتخرى سؾال ك  

السداقا  الفاتحة والتامقة لما القدرة عم  إثارة مدظحما أو لؾضما, وعم  أف يكؾف تؾزةا 
اإلقداس بالعسق الفراغ  ما اتفاؽ تؾزةا السداقا  وسيادة اتلؾاف ودرجاتما لمسؾضؾع اتساس  

)كدال قد ؽف لمترسيؼ , وعم  أف تراع  العًسة ب ؽ السداقا  وإطار الترسيؼ الخارج  
 .(124ص  ف 2012 وآخروفف

 لؾان : االندجام أو تؾافق األ 

إف اإلقداس باضدجاـ اتلؾاف ك  التاؾةؽ المؾض  سد يحقق اضدجاما وتؾاكقات إذا ما أثر عم  
الشفس والع ؽ تأث رات قدشات ترضيه الشفس وابضدجاـ خاضا لألذواؽ الفردية , كاد شخص له 
تفز د لتؾاكق لؾض  تتسذ  ما ب ئته وم ؾله الذخرية وأ ؾائه ومزاجه وخبراته الجسالية الدابقة 
الت  مر بما والتؾاكق ب يسكؽ إخزاعه لقؾاض ؽ ثابتة كتتأثر عسمية التؾاكق بالح ز ال ي تذتمه 

 .(133ص ف 2012)كدال قد ؽ ف وآخروفف     اتلؾاف وبسداقتما وقجسما 

 : مفهؾم المعارض

يعتسد عم  مفمؾـ وكارة محددة تؾضح مفمؾـ وكمدفة كد معره ق ث تعدد  وتشؾع  ك  
ى أف كد معره يقاـ يعتسد ك  إسامته عم  أ داؼ يرج  أ فكارة السعارهالعرر الحديث 

تحق ما مؽ إسامة السعره كإسامة السعاره التجارةة بكاكة أضؾاعما يمدؼ إل  تدؾةق الدما 
 .(3ف طبعه  2013)أيسؽ اقسد عياد ف والسشتجا  ابستمًكية 

اتعساؿ الفشية لمجسمؾر, ك  أماكؽ لعره الدما أو تقديؼ الخدما , أو عره كالسعاره 
وةتؾسف ضؾع   ا التأثر ودرجته عم  ات داؼ الت  ف يذا د ا, وةتمقا ا, وةتفاعد معما, وةتأثر بما

 .د. ارةج دمحم اؿ عقراف( ف)مقرر تشد ق السعاره وضؾاك  العرهيرم  العره الت  تحكيقما 

 أهدافها :
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 تروةجيه -1

 تجارةة -2

 إعًميه -3

 عمسيه وتاشؾلؾجيا -4

 ةتعميسي -5

 تثكيفية -6

 تؾثيكية -7

 تربؾةة -8

 تروةحية ترك مية -9

 أهمية المعارض:

 مؽ ق ث : تعتبر السعاره مؽ أ ؼ الؾسائد التروةجية

  بيا أو عره السشتجا . 

 بشال شبكة عًسا  تجارةة 

  تعزةز صؾرة الذركة ك  الدؾؽ الخارج 

 طرح واختبار مشتج جديد 

 مراقبة السشاكد ؽ 

 (3ف طبعه  2013اقسد عياد ف )أيسؽ  إجرال البحؾث التدؾةكية 

 : تأثيرها

< كتدؾةق الظعاـ / السًبس / -< تذبا قاجا  اإلضداف الظبيعية والسعيذية -ماديه ػ -1
 مدتحزرا  التجس د

 < ترك ميه / تؾعؾةة-< إقداث تت ر أو تبديد ك  سمؾؾ الستمق  -معشؾةة  -2

 :أنؾاع المعارض
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 : رع مشما أضؾاع عديدة قد  ما يم تشقدؼ السعاره إل  أربعة أضؾاع رئيدية تتف    

 : : مؽ حيث النؾع أوالا 

 السعاره الذاممة -1

 تترف بالذسؾؿ والعسؾمية . 

 تاؾف الدما والسؾاد السعروضة ك ما غ ر محددة 

 السعاره الستخررة -2

 تترف بالخرؾصية الشؾعية 

  السعروضة ك ماالدما والسؾاد السعروضة محددةف وغالبات ما تاؾف أسسائما مرتبظة بالدما 

 : : مؽ حيث الزمؽ ثانياا 

تقاـ برفة زمشية مشتغسة ومتتالية ومتاررة مرة واقدة ك  الدشةف أو مرت ؽف : معاره دورةة -1
السعره السذترؾ لدوؿ الخميج  : مؽ أمثمتماف و  وغ ر ذلػف أي تدور ك  مدة زمشية محددة

 .سشؾي  -العربية

كقط وب تتاررف وعادة ما تقاـ أثشال السشاسبا  وتشتم  تقاـ لسرة واقدة : معاره غ ر دورةة -2
السعاره التجارةة الت  تقاـ بسشاسبة زةارة دولة ماف  : مؽ أمثمتماف باضتمال تمػ السشاسبا 

 . تشتم  باضتمال زةارة ذلػ السدئؾؿ

 معاره دائسة -3

 تجارةة  و   السراكز التجارةة الت  تشذأ ك  الداخد والخارج لتاؾف أسؾاؽ أو معاره
 . دائسة وب تشتم  عشد مدة مع شة

 مختمفة تتؾزع ك  أضحال السديشة وتتدؼ بديكؾرا  وتراميؼ . 

 : مؽ حيث المدتؾى: ثالثاا 
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السعاره الدولية: تقاـ عم  مدتؾى دول  واساف وتقدؼ اتجشحة ك ما عم  أساس  -1
السشغسة لتمػ السعاره الدوؿف وتب ؿ ك      السعاره جمؾد تشغيسية كب رةف وتقؾـ الجما  

معره بارةس  -بتؾك ر مداقا  وصاب  كب رة لمعرهف مؽ أمثمتما: معره بتداد الدول 
 الدول .

السعاره اإلسميسية : تقاـ عم  مدتؾى إسميس  واقدف ب ؽ مشاطق تتس ز برفا  طبيعية  -2
 أو اجتساعية تجعمما وقدة خاصةف وتمدؼ     السعاره إل  تشسية إمكاضيا  التاامد

 ابسترادي والتبادؿ التجاري وتشسية التعاوف التقش .

السعاره السحمية : تقاـ عم  مدتؾى الدولة الؾاقدةف وتقدؼ اتجشحة ك ما عم  أساس  -3
أسبكية الحجز سؾال ك  السعاره العامة أو الستخررة. وابشتراؾ ك ما متاح لمذركا  

 والسقسدا  السحمية الت  تتدؼ بالرفة الؾطشية.

الخاصة بالسشذأة : تقاـ عم  مدتؾى مشذأة واقدة تعره مؽ خًلما مشتجا   السعاره -4
 أو سما  أو خدما  أو مشجزا  تمػ السقسدة بالداخد أو الخارج.

 : : مؽ حيث المكان رابعاا 

معاره ثابتة: تقاـ ك  مكاف ثاب  ومحدد وتشتم  ك  ضفس السكاف دوف أي تشقد. مؽ  -1
و   إما داخمية تقاـ داخد الدولةف أو خارجية تقاـ ك  ف ارهأمثمتما: الفشادؽ وشركا  السع

 مؽ أمثمتما معره الرشاعا  الدعؾدية السقاـ ك  دولة سظر.ف خارج الدولة

 معاره غ ر ثابتة:  -2

معاره متشقمة: لم   السعاره جاذبية كب رةف وعرض  أكاار كث رة لذكد     السعاره  -أ
كقد استخدم  الدفؽف القظارا ف ومركبا  الشقد العاـف ضال  درجا  متفاوتة مؽ الشجاحف 

 والظائرا . وتحتاج إل  الاث ر مؽ العسد الذاؽ جدات إلعداد ا.

وضا السعروضا   معاره طؾاكة: تتاؾف مؽ أجزال يدمد ترك بماف كسا يراع  عشد ترسيسما -م
ما الرشاديق الت  تحتؾةما بظرةقة تجعد مؽ الدمد ترت بما وتشغيسما بدرعة. وتجؾم السدف 
السختمفة ك  ضفس البمد أو ك  البمداف السجاورة. وتقدي دورات كب رات ك  التعرةف بالدما 

 والتروةج لماف وعقد صفقا  تجارةة لبيعما.
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 نؾافذ العرض : 

اـ مؽ اتجزال السكؾضة لؾاجمة السحد التجاري وتتخ  قجسما وشكمما ُعّرك  عم  أضما جزل  
كترسيؼ الح ز  ؾ  سزة الؾصد ب ؽ  فمؽ ضذاط السحد ضفده وطبيعة السعروضا  الت  تحتؾةما

 الداخد والخارج لإلطار ال ي يعظ  قيسة لمسعروضا . 

 األبعاد الكياسية لنافذة العرض :

 تفاع مدتؾى قاعدة نافذة العرض مؽ خالل عدة نقاط :ارتفاع نافذة العرض : يتحدد ار  -1

* ضؾعية وقجؼ الدما السعروضة: يختمف قجؼ ضاك ة العره تبعات لشؾعية الدما السعروضة, كسا 
ف  شاؾ بعض السعروضا  تحتاج إل  الترك ز البرري , مثد السكسً  واإلكددؾارا  أ

سؼ عؽ  90ى ضاك ة العره قؾال  وذلػ ضتيجة لرتر قجسما ودسة تفاص مما , ك رتفا مدتؾ 
 مدتؾى اتره .

* تجم زا  العره: يحتاج العره ك  الشاك ة إل  ضؾع ؽ مؽ التجم زا  و   التجم زا  الثابتة 
عم مسا يتحدد قجؼ وارتفاع الشاك ة وإتاقة الحركة داخد الشاك ة أمر مؽ  والستحركة, وبشالات 

ػ عؽ طرةق استخداـ وسائد العره الستحركة اتمؾر السمسة إلعظال الح ؾةة لمعره وةتؼ ذل
ذا  التجم زا  الخاصة والت  يتظم  بعد ا عؽ اتضغار كتؾضا أسفد ساعدة ضاك ة العره 

 ول لػ ترتفا القاعدة عؽ اتره بقدر قجؼ تمػ التجم زا . 

عمق نافذة العرض يختمف عمق نافذة العرض حدب نؾع وحجؼ الدمعة المعروضة وبرفة  -7
 ( )كفايه سميمان وآخرون,7.5–0.5عمق نؾافذ العرض يتراوح ما بيؽ ) عامة فإن

 .(55 ، ص7101

 أنؾاع نؾافذ العرض الخارجية :

ضاك ة العره الستمقة:   ا الشؾع مؽ الشؾاك  يكؾف مشفرد عؽ السحد بجدار يحج  رؤةة  -1
 وتتس ز بأضما :  السارة له مؽ الداخد وةختمف عسق     الشاك ة تبعات لمسداقة الامية لمسحد,

  .تعسد عم  ترك ز البرر عم  الشاك ة وقر ا 
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  تدسح بإعظال الجؾ السشاس  لمسعروضا  عؽ طرةق اإلضالة الرشاعية السشاسبة دوف التأثر
 بإضالة السحد الداخمية. 

  تحج  رؤةة السحد مؽ الداخد ضغرات لؾجؾد الحؾائط والجدراف الخاصة بما, اتمر ال ي يتيح
 يكؾف السحد مؽ الداخد ذو شخرية مدتقمة.الفرصة تف 

  . تحس  السعروضا  مؽ التمف الشاتج مؽ لسس العسًل لما 

ضاك ة العره السفتؾقة : صسس  بح ث تربح كؾقدة عره كب رة وذلػ باستخداـ الزجاج  -2
لاد مؽ ضاك ة العره واتبؾام , بح ث يبدو السحد كمه مؽ الخارج واضحات جميات بكد 

  ا الشؾع يتشاس  ما السحاؿ الرت رة ق ث أضه يتيح استتًؿ أكبر مداقة. و  فتفاص مه
 وتتس ز بأضما: 

  وجؾد التداخد ب ؽ داخد السحد وخارجه تذجا الستدؾس ؽ عم  دخؾؿ السحد والتعرؼ
 والتدؾؽ بذكد وّدي وسرةا .

  .تدسح بدخؾؿ الزؾل الظبيع  داخد السحد فيقمد مؽ تامفة اإلضالة الرشاعية 

 عم  زةادة السداقة.  تعسد 

  . تجعد الدما السعروضة ك  الشاك ة ك  متشاوؿ يد مؾعف  البيا السؾجؾديؽ ك  السحد 

ضاك ة العره السفتؾقة جزئيات:    سرةبة جدات مؽ ضاك ة العره السفتؾقة ولاؽ يدتخدـ بما  -3
قج  دعاما  وسؾائؼ مشفرمة وتاؾف مؽ السعدف أو البًستيػ, ذا  كتحا  لتعسد عم  

  ا الشؾع  ؾ الحد الؾسط و  فمداقة الشاك ة عؽ أرضية البيا وب تحج  الرؤةة الامية لمسحد
ب ؽ الشؾع ؽ الدابق ؽ كم  تسشا وصؾؿ الستدؾس ؽ إل  السعروضا  وعدـ لسدما, كسا أضه 
ًت عؽ ذلػ كإضما ب  مؽ السسكؽ أف تاؾف أسد تامفة ك  الؾس  والساؿ مثد الشؾاك  الستمقة كز

 ممػ مداقا  كب رة . تدت

ضاك ة العره عم  شكد الجزةرة :    عبارة عؽ صشدوؽ مؽ الزجاج يؾضا به ضسؾذج  -4
عره واقد وذلػ لترك ز ضغر السذا د إليه وةداعد   ا الرشدوؽ عم  رؤةة الشسؾذج مؽ 
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)كفايه  جسيا الجما , ول لػ كإضه يج  تجش  استخداـ اإلضالة السباشرة بقدر اإلمكاف
 .(57 ص ف وآخروف ف سميساف

و   ف ضاك ة العره الشرفية )صشدوؽ الغد(:    عبارة عؽ ضاك ة صت رة عالية ومعمقة -5
غالبات ما تؾضا عم  جاضب  السحد وتدتخدـ تمػ الشؾاك  لمسعروضا  الرت رة ك  الحجؼ 

 مثد أربظة العشق والحقائ  واتق ية. 

 تخداـ اتلؾاف القؾةة لمسعروضا . ولج م ابضتبا  لتمػ الشؾاك  الرت رة يراع  اس

ضاك ة العره ذا  الرواؽ : تستاز تمػ الشؾاك  بؾجؾد ضاك ت ؽ متجاورت ؽ يفرد ب شمسا ق ز  -6
كراغ  وترسؼ تمػ الشؾاك  بتشؾعا  مختمفة وكقات لشؾعية الدما السعروضة داخمما والسداقة 

و مدتظ د أـ شكد السؾجؾدة ق ث يسكؽ أف تاؾف عم  شكد مشحش  أو شبه مشحرؼ أ
 متدرج . وتشاس  تمػ الشؾاك  عره الدما الت  تحتاج إل  ضؾع مؽ السفاضمة والسقارضة ب شما

 .(58ف ص)كفايه سميسافف وآخروف 

 عناصر العرض المرئي : 

يعتبر اب تساـ بعشاصر العره السرئ  مؽ أ ؼ اتسبام الت  تبرز السعروضا  ك  صؾرة 
ج دة ودراسة التشد ق الاامد لمعديد مؽ تمػ العشاصر يكؾف المدؼ مشه زةادة الترك ز البرري , 

 وتذتسد تمػ العشاصر عم  : 

 الدمعة :  -0

كالدمعة ف مية العره تعتبر الدمعة    العشرر اتساس  الت  مؽ أجمما ضذأ  عس
اتساسية كم  الت  يتخرص ك  بيعما السحد التجاري , أما الدمعة السكسمة كم  الدمعة كم  
الت  تاسد الدمعة اتساسية. وةعتبر اب تساـ بالدمعة اتساسية ك  عسمية التشد ق مؽ اتمؾر 

الدمعة السكسمة مؽ مشظمق الت  ضدع  إل  إبراز ا داخد التاؾةؽ العاـ لمشؾاك , وةأت  اب تساـ ب
 . (1999)شمب  وآخروفف  خدمة الدمعة اتساسية
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ومؽ اتمؾر الت  ببد وأف تمق  ا تساـ مشدق الشاك ة  ؾ دراسة اتسمؾم الفش  الستبا داخد 
ترسيؼ القظا اتساسية, أي معركة الظابا أو السدرسة الفشية الت  يتبعما   ا الترسيؼ قت  يأت  

ؽ مشظ ق تأك د السعاض  الجسالية الخاصة بترسيسا  الدما اتساسية. وةأت  اختيار السكسد م
بعد ذلػ كد مكؾضا  الشاك ة بسا ك ما مؽ عشاصر ج م إل  تأم د السظمؾم رؤةته ك  الدما 

 .(60 ص اتساسية )كفايه سميسافف وآخروفف

 مناسبة العرض :  -7

ؿ بالسشاسبا  السختمفة ق ث يداعد ذلػ يقرد بالسشاسبة اتعياد الؾطشية والديشية وابقتفا
عم  ابتاار عشاصر جديدة وةدتفاد مشما ك  ترسيؼ الشاك ة قت  تعظ  اتثر الشفد  السظمؾم 
ك  جسمؾر السذترةؽ وإشعار ؼ بزرورة استشال السعروضا  السؾجؾدة ك  الشاك ة, وتعتبر 

ك ة العره وإقداث اتثر السشاسبا  السختمفة وك لػ كرؾؿ الدشة مردر مؽ مرادر ترسيؼ ضا
العاطف  السظمؾم كسشاسبة أو مؾضؾع العره له الدور اتساس  ك  تحديد باس  ومعغؼ 

 .(61 ص )كفايه سميساف ف وآخروف فالعشاصر اتخرى السكؾضة لمعره 

 مدتؾيات العرض :  -2

 تحتاج عسميا  العره إل  مدتؾةا  أككية ورأسية مداعدة يتحقق بما العره ذاته وةتؼ
تؾزةعما لذتد كراغ الشاك ة, كأثشال العسمية التخظيظية يحدد السرسؼ الذكد البشائ  لشاك ة العره 
واتجزال الثابتة والستحركة بما, وك لػ يقؾـ بعسد السداسط الخاصة بالشاك ة ومداسط اتشكاؿ 

عم      السداسط  السؾجؾدة بالشاك ة واتشكاؿ الت  س تؼ وضعما ك ما ثؼ يقؾـ بتشد ق الشاك ة بشالات 
 ص كفايه سميمان، وآخرون،والسدتؾةا  اتككية عبارة عؽ عدة مجدسا   شدسية متعددة )

67). 

 خمفيات العرض :  -4
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أو اثش ؽ  دك  أي عسمية عره يج  أف يكؾف  شاؾ محددا  لفراغ العره مؽ جاض  واق
لخمفية كثؾاب  لتعم ق أو ثًثة عم  اتكثر وذلػ خمفية لسا  ؾ معروه, كسا يسكؽ استخداـ ا

 البزائا عم ما . 

 أنؾاع الخمفيات : 

خمفيا  ثابتة :    خمفيا  تؾجد برؾرة دائسة ك  ضاك ة العره وةتؼ تت  ر لؾضما قد   -1
لؾف السعروضا  الت  تعره أمامما وتشف  الخمفيا  بخاما  مختمفة , وترسؼ الشؾاك  الت  

ر ا الداخم  والخارج  يسكؽ تت  ر  مؽ وس  آلخر تدتخدـ تمػ الخمفيا  بأف يسكؽ تشف   إطا
 قد  ترسيؼ العره. 

خمفيا  مقستة:   ا الشؾع مؽ الخمفيا  يتؼ تت  ر  كد ما تؼ تت  ر السعروضا  بح ث تاؾف  -2
متشاسبة معما وتعسد عم  إبراز ا, وةؾجد كث ر مؽ الخاما  الت  يسكؽ استخدامما كخمفية 

سيسية, وةسكؽ أف تؾضا أماـ الخمفيا  الدائسة بعدة مقستة وذلػ لفارة العره التر
سشتيسترا , وتتس ز     الخمفيا  بتعدد ألؾاضما وترسيساتما وسمؾلة تت  ر ألؾاضما مؽ خًؿ 

 التت  ر ك  درجا  اإلضالة وألؾاضما السؾجمة إل ما.

تشاس   الخمفيا  السفتؾقة: و   تعش  عدـ وجؾد خمفيا  أي أف الشاك ة مؽ الداخد و   -3
الستاجر الرت رة ق ث يسكؽ استتًؿ أكبر مداقة مسكشة. وك    ا الشؾع تعتبر السداقة 
الداخمية كمما عره وخمفية ول لػ كالترسيؼ الداخم  لمسحد واإلضالة الداخمية وأسمؾم 
العره الداخم     خمفيا  العره الحكيكية إلعمار الدما, ولم ا الشؾع مؽ الخمفيا  

وةقخ  ك  ابعتبار طرةقة وضا السعروضا  باستخداـ  لشاك ة السفتؾقة,مس زا  وع ؾم ا
وسائد العره الخاصة لا  يسكؽ مذا دتما مؽ جسيا الزوايا كسا تدتخدـ الرؾر والسعمقا  

 .(64والخارج )كفاية سميسافف وآخروف ف والسظبؾعا  ذا  الؾجم ؽ لسذا دتما مؽ الداخد 

 مكمالت العرض : 
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عشاصر وأدوا  لخدمة العره كم  تعد مؽ العشاصر السكسمة لمسعروضا     عبارة عؽ 
وتربح جزل ب يتجزأ مؽ التاؾةؽ العاـ لشاك ة العره وسد يعتسد عم ما وقد ا دوف ابعتساد عم  
الخمفية إليزاح كارة العره, وذلػ لسا لما مؽ إمكاضيا  التعب ر السباشر عؽ السؾضؾع ولسروضة 

 ص ف2001إسساع د شؾس ف ) ة بالتعديد والتحؾةر ك  أشكمما وألؾاضمااستخداماتما الستعدد
177-178). 

بالرغؼ مؽ أضما عشرر  اـ مؽ عشاصر العره إب أضما يج  أب تظت  عم  السعروضا  و 
اتساسية بد تاؾف لخدمتما وإبراز كشياتما و شاؾ العديد مؽ اتكاار الت  تؾضح أسال   استخداـ 

 ة متًئسة ما السعروضا  مكسً  العره ك  صؾر 

لؾاف وةتزح مؽ التاؾةؽ العاـ أف  شاؾ خظة مدروسة لتاؾةؽ الشاك ة مؽ ق ث الخظؾط وات
والسداقا  والاتد واستظاع مؽ خًؿ تمػ العشاصر واتسس أف يحرؾ ع ؽ السذا د عم  
 السعروضا  مؽ السمؼ كاتسد أ سية, وعمر واضحات دور مكسً  العره ك  خدمة السشتج

اتساس  ولع  تؾزةا اإلضالة بأجزال الشاك ة دور  اـ ك  الترك ز عم  تفاص د السشتج مؽ ق ث 
ًت بذكد  ًت كشيات متاام الذكد والمؾف والخاما  السدتخدمة, وب لػ أصبح  ضاك ة العره تسثد عس

  .(66 ص ف 2010ف عاـ )كفايه سميسافف وآخروف 

 :خظؾات ترميؼ نؾافذ العرض 

 السعمؾما  عؽ مذكً  ضؾاك  العره الت  يحاوؿ السرسؼ قمماتجسيا  -1

 سا لمحد الترسيس  اسأتحم د السعمؾما  واستقرال مجسؾعه مؽ القؾاعد الت  تذكد  -2

التؾليف و   السرقمة الت  تتزسؽ تؾل د وخمق قمؾؿ ترسيسيه وتق د تمػ الحمؾؿ بختيار  -3
 .ةضؾاك  العره الحديث عض البدائد طبقا لسزاياعؽ إجرال ب ةالحد ابمثد ال ي سد يكؾف عبار 

 (22ص ف  2005إسساع د شؾس ف )الشمائ  مرقمة تق يؼ وتقؾةؼ الحد  -4

 :أهؼ األصؾل التي تراعى عند عرض الدمع بالنؾافذ 

 أف يعره بالشاك ة الدما الت  يزداد الظم  عم ما 
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 اممؼاشتساؿ السعروضا  عم  ش ل يج م اضتبا  السارة  و يث ر ا تس 

 بياف اتسعار عم  السعروضا  بذكد واضح 

  العشاية بشغاكة وإضالة الشاك ة 

 قساية الدما السعروضة مؽ أشعة الذسس 

  تخر مؽ وس وكارة العره  ةتت  ر محتؾةا  الشاك 

 تجش  ازدقاـ الشؾاك  بالدما السختمفة و العسد عم  تبديط كارة العره 

  العامة لمتدرة   ة)السقسد )ألؾاف الدما والديكؾر واإلضالة(العشاية باختيار اتلؾاف السشدجسة
 ( 58/   57الفش  والسمش  ف 

 المذروع الرغير: 

محط ا تساـ عالس  ضغرات لسا تقدمه مؽ كرص  ةاتخ ر  ةوضأصبح  السذارةا الرت رة ك  اآل
 عسد وتحد ؽ الدخد وزةادة التشسية عم  الرع د الفردي وعم  الرع د الجساع  .

 : سذارةا تتزسؽ ثًثة عشاصر أساسية و  الو 

 وتسثد اآلب  والسعدا . : ةالسؾارد السادي -1

 وتسثد السمارا  الذخريه ك  العسد. السؾارد البذرةة : -2

مذروع )جماد عفاضهف وآخروفف ق ث يعتبر المدؼ اتساس  مؽ كتح اي  : مؾرد الربح -3
 .(12-11 ص الظبعه العربيه ف

 المذاريع الرغيرة :صفات وخرائص  

ضغرات بختًؼ السعاي ر لتحديد السذارةا الرت رة مؽ دوله تخرى كإضشا ضدتظيا إدراج أ ؼ 
 : تمػ السعاي ر السحددة لمسذارةا الرت رة كسا يم 

 السذروع الرت ر  ؾ ال ي يدير  أصحابه بذكد كعاؿ.-1

 يحسد الظابا الذخر  بذكد كب ر. -2
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 الت  يعسد بما. ةبكؾضه محميا ال  قد كب  ك  السشظق يتس ز السذروع الرت ر -3

 له قجؼ صت ر ضدبيات ك  الرشاع  الت  تشتس  ال ما. -4

ف ةاجد ضسؾ  )جماد عفاضلتسؾةد راس الساؿ مؽ  ةيعتسد بذكد كب ر عم  السرادر الداخمي -5
 (.14-13 ص ف ةالعربي ةالظبع فوآخروف 

 :  والثبات الردق

 .الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العرهاتجا ا  استبياف 

  : صدق االستبيان

 .سدرة ابستبياف عم  قياس ما وضا لكياسه هيقرد ب 

 : صدق االتداق الداخمي 

تؼ قدام الردؽ باستخداـ ابتداؽ الداخم  وذلػ بحدام معامد ابرتباط )معامد ارتباط  
)اتجا ا  الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  ب رسؾف( ب ؽ درجة كد عبارة والدرجة الامية لًستبياف 

 : العره(

)اتجاهات  قيؼ معامالت االرتباط بيؽ درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان :(0جدول )
 الخريجات لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض(

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

0- 0.822 0.01 9- 0.931 0.01 

7- 0.871 0.01 10- 0.749 0.01 

2- 0.758 0.01 11- 0.625 0.05 

4- 0.912 0.01 12- 0.803 0.01 

5- 0.890 0.01 13- 0.774 0.01 
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6- 0.707 0.01 14- 0.607 0.05 

7- 0.846 0.01 15- 0.925 0.01 

8- 0.640 0.05  

( 0.05 – 0.01أف معامً  ابرتباط كمما دالة عشد مدتؾى ) (1) يتزح مؽ الجدوؿ
 بسترابما مؽ الؾاقد الرحيح مسا يدؿ عم  صدؽ وتجاضس عبارا  ابستبياف.

 الثبات :

وعدـ تشاسزه ما ضفدهف   دسة ابختبار ك  الكياس والسًقظ reabilityيقرد بالثبا  
مؾؾ السفحؾصف و ؾ الشدبة ب ؽ تبايؽ واتداسه  واطراد  فيسا يزودضا به مؽ معمؾما  عؽ س

 الدرجة عم  السكياس الت  تذ ر إل  اتدال الفعم  لمسفحؾصف و تؼ قدام الثبا  عؽ طرةق :

 Alpha Cronbachمعامد الفا كروضباخ    -1

    Split-halfطرةقة التجزئة الشرفية -2

 Guttmanج ؾتساف  -3

 قيؼ معامل الثبات الستبيان اتجاهات الخريجات لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض :(7جدول )

 جيؾتمان التجزئة النرفية معامل الفا 

ثبات استبيان اتجاهات الخريجات لمعمل 
 بترميؼ نؾافذ العرض

0.849 0.800 – 0.875 0.831 

أف جسيا قيؼ معامً  الثبا  : معامد الفا ف التجزئة الشرفية ف  (2)يتزح مؽ الجدوؿ 
 مسا يدؿ عم  ثبا  ابستبياف .  0.01ج ؾتساف دالة عشد مدتؾى 

 استبيان تقييؼ نؾافذ عرض المذاريع الرغيرة المؤقتة :

  : صدق االستبيان
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 يقرد به سدرة ابستبياف عم  قياس ما وضا لكياسه . 

 اق الداخمي بيؽ الدرجة الكمية لكل محؾر والدرجة الكمية لالستبيان :الردق باستخدام االتد

 تؼ قدام الردؽ باستخداـ ابتداؽ الداخم  وذلػ بحدام معامد ابرتباط )معامد ارتباط
جساؿ ف تعدد استخداـ ضؾاك  العرهب رسؾف( ب ؽ الدرجة الامية لاد محؾر )جؾدة طرؽ العرهف 

ة الامية لًستبياف )تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة ( والدرجطرةقة العره وابتاار ا
 .السقستة(

تقييؼ نؾافذ عرض  قيؼ معامالت االرتباط بيؽ درجة كل محؾر ودرجة استبيان :(2جدول )
 المذاريع الرغيرة المؤقتة

 الداللة االرتباط 

 0.01 0.794 : جؾدة طرؽ العره  السحؾر اتوؿ

 0.01 0.885 ضؾاك  العره السحؾر الثاض  : تعدد استخداـ

 0.01 0.736 جساؿ طرةقة العره وابتاار االسحؾر الثالث : 

     

( بسترابما مؽ 0.01أف معامً  ابرتباط كمما دالة عشد مدتؾى ) (3) يتزح مؽ جدوؿ
 الؾاقد الرحيح مسا يدؿ عم  صدؽ وتجاضس محاور ابستبياف .         

 الثبات :

دسة ابختبار ك  الكياس والسًقغةف وعدـ تشاسزه ما ضفدهف  reabilityيقرد بالثبا  
واتداسه واطراد  فيسا يزودضا به مؽ معمؾما  عؽ سمؾؾ السفحؾصف و ؾ الشدبة ب ؽ تبايؽ الدرجة 

 عم  السكياس الت  تذ ر إل  اتدال الفعم  لمسفحؾصف و تؼ قدام الثبا  عؽ طرةق :

 Alpha Cronbachمعامد الفا كروضباخ   -1
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   Split-halfطرةقة التجزئة الشرفية -2

 Guttmanج ؾتساف   -3

 تقييؼ نؾافذ عرض المذاريع الرغيرة المؤقتة قيؼ معامل الثبات لمحاور استبيان :(4جدول )

 جيؾتمان التجزئة النرفية معامل الفا اورـــــــــــــــــالمح

 0.915 0.952 – 0.888 0.927 : جؾدة طرق العرض  المحؾر األول

 0.850 0.896 – 0.821 0.865 المحؾر الثاني : تعدد استخدام نؾافذ العرض

 0.771 0.810 – 0.743 0.782 جمال طريقة العرض وابتكارهاالمحؾر الثالث: 

ثبات استبيان تقييؼ نؾافذ عرض المذاريع 
 الرغيرة المؤقتة ككل

0.819 0.774 – 0.842 0.804 

 

أف جسيا قيؼ معامً  الثبا : معامد الفاف التجزئة الشرفيةف  (4) يتزح مؽ جدوؿ
 مسا يدؿ عم  ثبا  ابستبياف.  0.01ج ؾتساف دالة عشد مدتؾى 

  العامةالبيانات 

 :عمر ال -0

 تؾزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر  :(5جدول )

 الندبة% العدد العمر  

 %38 19 سشة  22أسد مؽ 

 %44 22 سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ 

 %18 9 سشة كأكثر 24مؽ 
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 %100 50 السجسؾع

 

سشة ال  أسد  22مؽ مؽ أكراد ع شة البحث تراوق  أعسار ؼ  22( أف 5يتزح مؽ جدوؿ )
سشة  22أسد مؽ أعسار ؼ  كاض مؽ أكراد ع شة البحث  19ف يم مؼ %44بشدبة  سشة 24مؽ 

 .%18بشدبة  سشة كأكثر 24مؽ مؽ أكراد ع شة البحث كاض  أعسار ؼ  9ف وأخ را %38بشدبة 

 : المدتؾى التعميمي لمؾالديؽ -7

 تؾزيع أفراد عينة البحث تبعاا لمتغير المدتؾى التعميمي لمؾالديؽ: (6جدول )

 األم األب المدتؾى التعميمي لمؾالديؽ

 الندبة% العدد الندبة% العدد

 %26 13 %18 9 الذمادة الثاضؾةة كأسد

 %32 16 %36 18 دبمـؾ

 %42 21 %46 23 شمادة جامعية

 %100 50 %100 50 السجسؾع
 

أم بع شة البحث قاصم ؽ عم  الذمادة الجامعية بشدبة  23( أف 6يتزح مؽ جدوؿ )
 الأب 9ف ثؼ يأت  ك  السرتبة الثالثة %36بشدبة  دبمؾـأم قاصم ؽ عم   18ف يم مؼ 46%

ف كسا يتزح أف أعم  ضدبة ك  السدتؾى % 18بشدبة  الثاضؾةة كأسدقاصم ؽ عم  الذمادة 
لسدتؾى التعميؼ الجامع  ف يم مؼ اتمما  % 42التعميس  لألمما  بع شة البحث بمت  

الذمادة الثاضؾةة ف ثؼ يأت  بعد ؼ اتمما  الحاصً  عم  %32بشدبة  دبمؾـالحاصً  عم  
 .% 26بشدبة  كأسد

 : مهنة األب -2
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 تؾزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير مهنة األب :(7جدول )

 الندبة% العدد مهنة األب

 %48 24 وعيفة قكؾمية

 %30 15 سظاع خاص

 %22 11 أعساؿ قرة

 %100 50 السجسؾع
 

ف % 48بشدبة  يعسمؾف بؾعائف قكؾميةأم بع شة البحث  24( أف 7يتزح مؽ جدوؿ )
يعسمؾف أم  11ف ثؼ يأت  ك  السرتبة الثالثة % 30بشدبة  يعسمؾف بالقظاع الخاصأم  15يم مؼ 

 % .22بشدبة باتعساؿ الحرة 

 : عمل األم -4

 عمل األمتؾزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير  :(8جدول )

 الندبة% العدد   عمل األم

 %38 19 تعسد 

 %62 31 ب تعسد

 %100 50 السجسؾع

 أـ 19 ب شساف % 62بشدبة  غ ر عامً ع شة البحث ب أـ 31( أف 8يتزح مؽ جدوؿ )
 .% 38بشدبة  عامً ع شة البحث ب

 :  دخل الذهري ال -5

 عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختمفة أفرادتؾزيع  :(9جدول )
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 الندبة% العدد دخل الذهري ال

 %30 15 رةاؿ 3000اسد مؽ 

 %34 17 رةاؿ 6000رةاؿ إل  اسد مؽ  3000مؽ 

 %26 13 رةاؿ 9000رةاؿ إل  اسد مؽ  6000مؽ 

 %10 5 رةاؿ كأكثر 9000مؽ 

 %100 50 السجسؾع
 

ع شة البحث كاف ك  الفئة )مؽ  تكراد( أف أكبر كئا  الدخد الذمري 9يتزح مؽ جدوؿ )
رةاؿ(ف كقد بمت  ضدبتمؼ  3000رةاؿ(ف تم ما الفئة )اسد مؽ  6000سد مؽ أرةاؿ إل   3000

رةاؿ إل  اسد  6000ذوي الدخد )مؽ أكراد الع شة (ف وةأت  بعد ذلػ %30ف %34عم  التؾال  )
رةاؿ  9000ذوي الدخد )مؽ أكراد الع شة ف وأخ را %26رةاؿ( ق ث بمت  ضدبتمؼ  9000مؽ 

 .%10كأكثر( ق ث بمت  ضدبتمؼ 

 البحث : نتائج

 :       األولالفرض 

كروؽ ذا  دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك  اتجا مؼ لمعسد  تؾجد 
 .بترسيؼ ضؾاك  العره تبعا لستت را  الدراسة

ولمتحقق مؽ   ا الفره تؼ تظب ق اختبار ) (ف وقدام تحم د التبايؽ لدرجا  أكراد الع شة 
 .ك  اتجا مؼ لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره

تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في اتجاههؼ لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض تبعـا  :(01جدول ) 
 لمتغير العمر 
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 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات العمر 

 2 645.785 1291.569 ب ؽ السجسؾعا 
59.843 

0.01 
 47 10.791 507.189 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1798.758 السجسؾع
    

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 59.843( إف قيسة )ؼ( كاض  )10يتزح مؽ جدوؿ )    
( ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  اتجا مؼ لمعسد بترسيؼ 0.01مدتؾى )

لمسقارضا  ضؾاك  العره تبعا لستت ر العسرف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه 
 .الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(00)جدول 

 سنة 77أقل مؽ  العمر
 74.117 م =

سنة الي  77مؽ 
 سنة 74أقل مؽ 

 20.765 م =

سنة  74مؽ 
 فأكثر

 41.889 م =
   - سشة  22أسد مؽ 

  - **7.263 سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ 

 - **9.624 **16.887 سشة كأكثر 24مؽ 
 

تجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره ب ؽ أكراد اب( وجؾد كروؽ ك  11يتزح مؽ جدوؿ )
سشة ال  أسد مؽ  22مؽ "الدؽ  ا وكً مؽ أكراد الع شة ذو  سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا الع شة ذو 

عشد مدتؾى  سشة كأكثر 24مؽ لرالح أكراد الع شة ذوي الدؽ  سشة" 22أسد مؽ  فسشة 24
وأكراد  سشة 24أسد مؽ  إل سشة  22مؽ الدؽ  ا تؾجد كروؽ ب ؽ أكراد الع شة ذو  كسا(ف 0.01)

 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا لرالح أكراد الع شة ذو سشة  22أسد مؽ الدؽ  ا الع شة ذو 
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سشة  24مؽ الدؽ  ا (ف ق ث بمغ متؾسط درجة أكراد الع شة ذو 0.01عشد مدتؾى دبلة ) سشة
بستؾسط  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا مؼ أكراد الع شة ذو (ف يم 40.889) كأكثر

(ف فيأت  ك  24.002بستؾسط )سشة  22أسد مؽ الدؽ  ا (ف وأخ را أكراد الع شة ذو 31.265)
اتجا  لمعسد بترسيؼ كاضؾا أكثر ق ث  سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا السرتبة اتول  أكراد الع شة ذو 

ك  السرتبة الثاضيةف  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا الع شة ذو ضؾاك  العرهف ثؼ أكراد 
 .ك  السرتبة اتخ رة سشة  22أسد مؽ الدؽ  ا ثؼ أكراد الع شة ذو 

تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في اتجاههؼ لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض تبعا  :(07جدول )
 .لألب لمتغير المدتؾي التعميمي

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات مي لألبالمدتؾي التعمي

 2 540.865 1081.730 ب ؽ السجسؾعا 
42.513 

0.01 
 47 12.722 597.945 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1679.675 السجسؾع
     

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 42.513( إف قيسة )ؼ( كاض  )12يتزح مؽ جدوؿ )
(ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  اتجا مؼ لمعسد بترسيؼ 0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لألم ضؾاك  العره تبعا لستت ر السدتؾي التعميس 
 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(02جدول )

 بالمدتؾي التعميمي لأل
 الذهادة الثانؾية فأقل

 77.000 م =
 دبمؾم

 79.415 م =
  شهادة جامعية

 28.667 م =

   - الذمادة الثاضؾةة كأسد

  - **7.294 دبمـؾ
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 - **9.262 **16.556 شمادة جامعية

أبشػػال تجػػا  لمعسػػد بترػػسيؼ ضؾاكػػ  العػػره بػػ ؽ اب( وجػػؾد كػػروؽ كػػ  13يتزػػح مػػؽ جػػدوؿ )
ف أبشػػال اتبػػالوكػػً مػػؽ  شػػمادة الجامعيػػةالحاصػػم ؽ عمػػ   اتبػػال الذػػمادة  الحاصػػم ؽ عمػػ  "دبمػػـؾ

(ف 0.01عشػػد مدػػتؾى دبلػػة ) الحاصػػم ؽ عمػػ  شػػمادة الجامعيػػة بػػالأبشػػال اآللرػػالح " الثاضؾةػػة كأسػػد
الذػػمادة الحاصػػم ؽ عمػػ   وأبشػػال اتبػػال الحاصػػم ؽ عمػػ  دبمػػؾـ أبشػػال اتبػػالكسػػا تؾجػػد كػػروؽ بػػ ؽ 

(ف ق ػػث بمػػغ 0.01عشػػد مدػػتؾى دبلػػة ) الحاصػػم ؽ عمػػ  دبمػػؾـ بػػالأبشػػال اآللرػػالح  الثاضؾةػػة كأسػػد
 بػػػالأبشػػػال اآل( ف يمػػػ مؼ 38.667) الحاصػػػم ؽ عمػػػ  شػػػمادة الجامعيػػػة بػػػالأبشػػػال اآلمتؾسػػػط درجػػػة 

الذػمادة الثاضؾةػة الحاصػم ؽ عمػ   أبشػال اتبػال(ف وأخ ػرا 29.405بستؾسػط ) الحاصم ؽ عم  دبمػؾـ
 الحاصم ؽ عم  شػمادة الجامعيػة أبشال اتبال(ف فيأت  ك  السرتبة اتول  22.111بستؾسط ) كأسد

كػ   الحاصػم ؽ عمػ  دبمػؾـ أبشػال اتبػالف ثػؼ  اتجػا  لمعسػد بترػسيؼ ضؾاكػ  العػرهكػاضؾا أكثػر ق ث 
 .ك  السرتبة اتخ رة  الذمادة الثاضؾةة كأسدالحاصم ؽ عم   أبشال اتبالالسرتبة الثاضية ف ثؼ 

حميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في اتجاههؼ لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض تبعا ت :(04جدول )
 لألم لمتغير المدتؾي التعميمي

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات المدتؾي التعميمي لألم

 2 555.879 1111.757 ب ؽ السجسؾعا 
54.989 

0.01 
 47 10.109 475.122 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1586.879 السجسؾع

     

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 54.989( إف قيسة )ؼ( كاض  )14يتزح مؽ جدوؿ )
(ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  اتجا مؼ لمعسد بترسيؼ 0.01مدتؾى )
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ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه ف لألـ ضؾاك  العره تبعا لستت ر السدتؾي التعميس 
 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(05جدول )

 الذهادة الثانؾية فأقل المدتؾي التعميمي لألم
 74.472 م =

 دبمؾم
 25.050 م =

 شهادة جامعية
 47.747 م =

   - الذمادة الثاضؾةة كأسد

  - **10.728 دبمـؾ

 - **7.096 **17.824 جامعية شمادة
 

أبشػػال تجػػا  لمعسػػد بترػػسيؼ ضؾاكػػ  العػػره بػػ ؽ اب( وجػػؾد كػػروؽ كػػ  15يتزػػح مػػؽ جػػدوؿ )
ف أبشػػػال اتممػػػا وكػػػً مػػػؽ  الحاصػػػً  عمػػػ  شػػػمادة الجامعيػػػة اتممػػػا   الحاصػػػً  عمػػػ  "دبمػػػـؾ

عشػد مدػتؾى دبلػة  الحاصً  عمػ  شػمادة الجامعيػة أبشال اتمما لرالح " الذمادة الثاضؾةة كأسد
الحاصػً   وأبشػال اتممػا  الحاصػً  عمػ  دبمػؾـ أبشال اتمما (ف كسا تؾجد كروؽ ب ؽ 0.01)

عشػػػد مدػػػتؾى دبلػػػة  الحاصػػػً  عمػػػ  دبمػػػؾـ أبشػػػال اتممػػػا لرػػػالح  الذػػػمادة الثاضؾةػػػة كأسػػػدعمػػػ  
(ف 42.247) شػمادة الجامعيػة  الحاصػً  عمػ أبشػال اتممػا (ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.01)

 أبشػػػػػال اتممػػػػػا (ف وأخ ػػػػػرا 35.151بستؾسػػػػػط ) الحاصػػػػػً  عمػػػػػ  دبمػػػػػؾـ أبشػػػػػال اتممػػػػػا يمػػػػػ مؼ 
أبشػػػال (ف فيػػػأت  كػػػ  السرتبػػػة اتولػػػ  24.423بستؾسػػػط ) الذػػػمادة الثاضؾةػػػة كأسػػػدالحاصػػػً  عمػػػ  

اتجػا  لمعسػد بترػسيؼ ضؾاكػ  العػرهف كػاضؾا أكثػر ق ػث  الحاصً  عم  شمادة الجامعيػة اتمما 
الحاصػً  عمػ   أبشػال اتممػا كػ  السرتبػة الثاضيػةف ثػؼ  الحاصػً  عمػ  دبمػؾـ شػال اتممػا أبثؼ 

 .ك  السرتبة اتخ رة الذمادة الثاضؾةة كأسد
 

تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في اتجاههؼ لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض تبعا  :(06جدول )
  مهنة األبلمتغير 
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 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات مهنة األب

 2 571.242 1142.484 ب ؽ السجسؾعا 
34.902 

0.01 
 47 16.367 769.239 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1911.723 السجسؾع

    

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 34.902( إف قيسة )ؼ( كاض  )16يتزح مؽ جدوؿ )
(ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  اتجا مؼ لمعسد بترسيؼ 0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  ممشة اتمضؾاك  العره تبعا لستت ر 
 .الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(07جدول )

 وعيفة حكؾمية ة األبمهن
 78.011 م =

 قظاع خاص
 21.748 م =

 أعمال حرة
 28.269 م =

   - وعيفة قكؾمية

  - *2.148 سظاع خاص

 - **8.121 **10.269 أعساؿ قرة
     

أبشال تجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره ب ؽ اب( وجؾد كروؽ ك  17يتزح مؽ جدوؿ )
الؾعائف  فبالقظاع الخاصأبشال اتبال العامم ؽ "وكً مؽ  اتبال العامم ؽ باتعساؿ الحرة

تؾجد كروؽ  ب شسا(ف 0.01عشد مدتؾى ) أبشال اتبال العامم ؽ باتعساؿ الحرةلرالح  الحكؾمية"
أبشال لرالح بالؾعائف الحكؾمية أبشال اتبال العامم ؽ بالقظاع الخاص و أبشال اتبال العامم ؽ ب ؽ 

أبشال اتبال (ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.05عشد مدتؾى دبلة )اع الخاص بالقظاتبال العامم ؽ 
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بستؾسط بالقظاع الخاص بال العامم ؽ أبشال اآل( ف يم مؼ 38.369) العامم ؽ باتعساؿ الحرة
(ف فيأت  ك  28.100بستؾسط ) بالؾعائف الحكؾميةأبشال اتبال العامم ؽ (ف وأخ را 30.248)

اتجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  كاضؾا أكثر ق ث  بال العامم ؽ باتعساؿ الحرةأبشال اتالسرتبة اتول  
أبشال اتبال العامم ؽ ك  السرتبة الثاضيةف ثؼ بالقظاع الخاص أبشال اتبال العامم ؽ العرهف ثؼ 

 .ك  السرتبة اتخ رةبالؾعائف الحكؾمية 

الفروق في متؾسط درجات أفراد العينة في اتجاههؼ لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض : (08جدول )
 عمل األمتبعا لمتغير 

المتؾسط  عمل األم
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات  العينة
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 19 4.115 36.591 تعسد 
48 12.657 

 0.01داؿ عشد 

 31 2.349 22.027 ب تعسد العامً لرالح 
 

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 12.657( أف قيسة ) ( كاض  )18يتزح مؽ الجدوؿ )    
أبشال اتمما  ف ق ث بمغ متؾسط درجة  أبشال اتمما  العامً ( لرالح 0.01مدتؾى دبلة )

(ف مسا 22.027) أبشال اتمما  غ ر العامً (ف ب شسا بمغ متؾسط درجة 36.591) العامً 
أبشال اتجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره مؽ كاضؾا أكثر  أبشال اتمما  العامً يدؿ عم  أف 

 اتمما  غ ر العامً .

تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في اتجاههؼ لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض تبعا : (09جدول )
 لألسرة لمتغير الدخل الذهري 

دخل الذهري ال
 لألسرة

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات المربعاتمجمؾع 
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 2 587.749 1175.499 ب ؽ السجسؾعا 
44.135 

0.01 
 47 13.317 625.896 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1801.395 السجسؾع
   

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 44.135( إف قيسة )ؼ( كاض  )19يتزح مؽ جدوؿ )
يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  اتجا مؼ لمعسد بترسيؼ  ( ف مسا0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لألسرة ضؾاك  العره تبعا لستت ر الدخد الذمري 
 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(71جدول )

 منخفض لألسرة دخل الذهري ال

 08.776=  م

 متؾسط

 79.715=  م

 مرتفع

 28.822=  م

   - مشخفض

  - **10.929 متؾسط

 - **9.128 **20.057 مرتفا 
 

اتبشال تجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره ب ؽ اب( وجؾد كروؽ ك  20يتزح مؽ جدوؿ )
لرالح  والسشخفضذوي الدخد الستؾسط  اتبشال باتسروكً مؽ  السرتفاذوي الدخد  باتسر

اتبشال تؾجد كروؽ ب ؽ  كسا(ف 0.01عشد مدتؾى دبلة ) السرتفاذوي الدخد  اتبشال باتسر
ذوي  اتبشال باتسرلرالح  السشخفضذوي الدخد  واتبشال باتسرذوي الدخد الستؾسط  باتسر

ذوي الدخد  اتبشال باتسر(ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.01الدخد الستؾسط عشد مدتؾى دبلة )
(ف وأخ را 29.705ذوي الدخد الستؾسط بستؾسط ) اتبشال باتسر(ف يم مؼ 38.833) السرتفا

اتبشال (ف فيأت  ك  السرتبة اتول  18.776بستؾسط ) السشخفضذوي الدخد  اتبشال باتسر
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اتبشال ف ثؼ  اتجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العرهكاضؾا أكثر ق ث  السرتفاذوي الدخد  باتسر
 . السشخفضذوي الدخد  اتبشال باتسرذوي الدخد الستؾسط ك  السرتبة الثاضية ف وأخ را  باتسر

 :       الثانيالفرض 

تؾجد كروؽ ذا  دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك  جؾدة طرؽ العره  
 ا  الدراسةتبعا لستت ر 

لتبايؽ لدرجا  أكراد الع شة ولمتحقق مؽ   ا الفره تؼ تظب ق اختبار ) (ف وقدام تحم د ا
 .ك  جؾدة طرؽ العره

 تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في جؾدة طرق العرض تبعا لمتغير العمر  :(70جدول ) 

 الداللة )ف( قيمة درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات العمر 

 2 1256.282 2512.564 ب ؽ السجسؾعا 
34.116 

0.01 
 47 36.824 1730.744 السجسؾعا داخد  داؿ

   49  4243.308 السجسؾع
     

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 34.116( إف قيسة )ؼ( كاض  )21يتزح مؽ جدوؿ )
(ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  جؾدة طرؽ العره تبعا 0.01مدتؾى )

 .تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  الستعددةلستت ر العسرف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ 

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(77جدول )

 سنة 77أقل مؽ  العمر
 74.771 م =

سنة الي  77مؽ 
 سنة 74أقل مؽ 

 76.584 م =

سنة  74مؽ 
 فأكثر

 27.199 م =
   - سشة  22أسد مؽ 
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  - *2.314 سشة 24أسد مؽ  إل سشة  22مؽ 

 - **5.515 **7.829 سشة كأكثر 24مؽ 
 

مؽ الدؽ  ا ( وجؾد كروؽ ك  جؾدة طرؽ العره ب ؽ أكراد الع شة ذو 22يتزح مؽ جدوؿ )
أسد مؽ  فسشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ "الدؽ  ا وكً مؽ أكراد الع شة ذو  سشة كأكثر 24
تؾجد  ب شسا(ف 0.01عشد مدتؾى ) سشة كأكثر 24مؽ لرالح أكراد الع شة ذوي الدؽ  سشة" 22

الدؽ  ا وأكراد الع شة ذو  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا كروؽ ب ؽ أكراد الع شة ذو 
عشد مدتؾى  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا لرالح أكراد الع شة ذو سشة  22أسد مؽ 
( 32.099) سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا (ف ق ث بمغ متؾسط درجة أكراد الع شة ذو 0.05دبلة )

(ف وأخ را 26.584بستؾسط ) سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا  مؼ أكراد الع شة ذو ف يم
(ف فيأت  ك  السرتبة اتول  أكراد 24.270بستؾسط )سشة  22أسد مؽ الدؽ  ا أكراد الع شة ذو 

 ا ف ثؼ أكراد الع شة ذو  جؾدة طرؽ العرهب امتازواق ث  سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا الع شة ذو 
أسد مؽ الدؽ  ا ك  السرتبة الثاضية ف ثؼ أكراد الع شة ذو  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ 

 .ك  السرتبة اتخ رة سشة  22

تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في جؾدة طرق العرض تبعا لمتغير المدتؾي  :(72جدول )
 لألب التعميمي

المدتؾي التعميمي 
 لألب

متؾسط  مجمؾع المربعات
 المربعات

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية

 2 1375.457 2750.914 ب ؽ السجسؾعا 
42.505 

0.01 
 47 32.360 1520.906 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  4271.820 السجسؾع
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( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 42.505( إف قيسة )ؼ( كاض  )23يتزح مؽ جدوؿ )
درجا  أكراد الع شة ك  جؾدة طرؽ العره ( ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ 0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  لألم  تبعا لستت ر السدتؾي التعميس 
 .الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(74جدول )

 الذهادة الثانؾية فأقل المدتؾي التعميمي لألب
 70.217 م =

 دبمؾم
 78.005 م =

 شهادة جامعية
 25.279 م =

   - الذمادة الثاضؾةة كأسد

  - **6.813 دبمـؾ

 - **7.214 **14.027 شمادة جامعية
 

الحاصم ؽ عمػ   أبشال اتبال( وجؾد كروؽ ك  جؾدة طرؽ العره ب ؽ 24يتزح مؽ جدوؿ )
ف أبشال اتبالوكً مؽ  شمادة الجامعية أبشػال لرػالح " كأسػدالذمادة الثاضؾةػة  الحاصم ؽ عم  "دبمـؾ

أبشػػال (ف كسػػا تؾجػػد كػػروؽ بػػ ؽ 0.01عشػػد مدػػتؾى دبلػػة ) الحاصػػم ؽ عمػػ  شػػمادة الجامعيػػة اتبػػال
أبشػػػال لرػػالح  الذػػمادة الثاضؾةػػة كأسػػدالحاصػػػم ؽ عمػػ   وأبشػػال اتبػػال الحاصػػم ؽ عمػػ  دبمػػؾـ اتبػػال
 أبشػػال اتبػػال(ف ق ػػث بمػػغ متؾسػػط درجػػة 0.01عشػػد مدػػتؾى دبلػػة ) الحاصػػم ؽ عمػػ  دبمػػؾـ اتبػػال

بستؾسػػط  الحاصػػم ؽ عمػػ  دبمػػؾـ أبشػػال اتبػػال(ف يمػػ مؼ 35.329) الحاصػػم ؽ عمػػ  شػػمادة الجامعيػػة
(ف 21.302بستؾسػػػط ) الذػػػمادة الثاضؾةػػػة كأسػػػدالحاصػػػم ؽ عمػػػ   أبشػػػال اتبػػػال( ف وأخ ػػػرا 28.115)

جػؾدة طػرؽ ب امتػازواق ػث  الحاصػم ؽ عمػ  شػمادة الجامعيػة بػالأبشػال اتفيأت  ك  السرتبة اتول  
الحاصػم ؽ عمػ   أبشػال اتبػالك  السرتبة الثاضيةف ثػؼ  الحاصم ؽ عم  دبمؾـ أبشال اتبالالعرهف ثؼ 

 .ك  السرتبة اتخ رة الذمادة الثاضؾةة كأسد
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متغير المدتؾي تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في جؾدة طرق العرض تبعا ل :(75جدول )
 لألم التعميمي

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات المدتؾي التعميمي لألم

 2 632.078 1264.156 ب ؽ السجسؾعا 
50.323 

0.01 
 47 12.560 590.337 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1854.493 السجسؾع

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 50.323)( إف قيسة )ؼ( كاض  25يتزح مؽ جدوؿ )
(ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  جؾدة طرؽ العره تبعا 0.01مدتؾى )

 .ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  الستعددةلألـ لستت ر السدتؾي التعميس 

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(76جدول )

الذهادة الثانؾية  مدتؾي التعميمي لألمال
 فأقل

 04.712 م =

 دبمؾم
 70.171 م =

 شهادة جامعية
 79.572 م =

   - الذمادة الثاضؾةة كأسد

  - **6.817 دبمـؾ

 - **8.503 **15.320 شمادة جامعية
 

الحاصػً   أبشال اتممػا ( وجؾد كروؽ ك  جؾدة طرؽ العره ب ؽ 26يتزح مؽ جدوؿ )
ف أبشػػال اتممػػا وكػػً مػػؽ  شػػمادة الجامعيػػةعمػػ   " الذػػمادة الثاضؾةػػة كأسػػد الحاصػػً  عمػػ  "دبمػػـؾ

(ف كسػػا تؾجػػد 0.01عشػػد مدػػتؾى دبلػػة ) الحاصػػً  عمػػ  شػػمادة الجامعيػػة أبشػػال اتممػػا لرػػالح 
الذمادة الثاضؾةػة الحاصً  عم   وأبشال اتمما  الحاصً  عم  دبمؾـ أبشال اتمما كروؽ ب ؽ 
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(ف ق ػث بمػغ متؾسػط 0.01عشد مدتؾى دبلة ) الحاصً  عم  دبمؾـ أبشال اتمما الح لر كأسد
 أبشػػػػػال اتممػػػػػا (ف يمػػػػػ مؼ 29.523) شػػػػػمادة الجامعيػػػػػة  الحاصػػػػػً  عمػػػػػ أبشػػػػػال اتممػػػػػا درجػػػػػة 

الذػػػمادة الحاصػػػً  عمػػػ   أبشػػػال اتممػػػا (ف وأخ ػػػرا 21.020بستؾسػػػط ) الحاصػػػً  عمػػػ  دبمػػػؾـ
الحاصػػػً  عمػػػ   أبشػػػال اتممػػػا (ف فيػػػأت  كػػػ  السرتبػػػة اتولػػػ  14.203بستؾسػػػط ) الثاضؾةػػة كأسػػػد

كػ   الحاصً  عم  دبمؾـ أبشال اتمما جؾدة طرؽ العره ف ثؼ ب امتازواق ث  شمادة الجامعية
 .ك  السرتبة اتخ رة  الذمادة الثاضؾةة كأسدالحاصً  عم   أبشال اتمما السرتبة الثاضية ف ثؼ 

  مهنة األبايؽ لدرجات أفراد العينة في جؾدة طرق العرض تبعا لمتغير تحميل التب :(77جدول )

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات مهنة األب

 2 604.805 1209.609 ب ؽ السجسؾعا 
35.788 

0.01 
 47 16.900 794.289 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  2003.898 السجسؾع
 

( و ػػػ  قيسػػػة دالػػػة إقرػػػائيا عشػػػد 35.788( إف قيسػػػة )ؼ( كاضػػػ  )27جػػػدوؿ )يتزػػػح مػػػؽ 
(ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  جؾدة طرؽ العره تبعػا 0.01مدتؾى )
 .ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  الستعددةممشة اتملستت ر 

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(78جدول )

 وعيفة حكؾمية مهنة األب
 08.108 م =

 قظاع خاص
 71.777 م =

 أعمال حرة
 76.752 م =

   - وعيفة قكؾمية
  - *2.204 سظاع خاص
 - **6.531 **8.735 أعساؿ قرة
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أبشال اتبال العامم ؽ ( وجؾد كروؽ ك  جؾدة طرؽ العره ب ؽ 28يتزح مؽ جدوؿ )
أبشال لرالح  الؾعائف الحكؾمية" فبالقظاع الخاصأبشال اتبال العامم ؽ "وكً مؽ  باتعساؿ الحرة

أبشال اتبال العامم ؽ تؾجد كروؽ ب ؽ  ب شسا(ف 0.01عشد مدتؾى ) اتبال العامم ؽ باتعساؿ الحرة
بالقظاع العامم ؽ أبشال اتبال لرالح بالؾعائف الحكؾمية أبشال اتبال العامم ؽ بالقظاع الخاص و 

 أبشال اتبال العامم ؽ باتعساؿ الحرة(ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.05عشد مدتؾى دبلة )الخاص 
أبشال (ف وأخ را 20.222بستؾسط )بالقظاع الخاص أبشال اتبال العامم ؽ ( ف يم مؼ 26.753)

أبشال اتبال (ف فيأت  ك  السرتبة اتول  18.018بستؾسط ) بالؾعائف الحكؾميةاتبال العامم ؽ 
بالقظاع أبشال اتبال العامم ؽ جؾدة طرؽ العرهف ثؼ ب امتازواق ث  العامم ؽ باتعساؿ الحرة

 .ك  السرتبة اتخ رةبالؾعائف الحكؾمية أبشال اتبال العامم ؽ ك  السرتبة الثاضية ف ثؼ الخاص 
 

 عمل األمالعينة في جؾدة طرق العرض تبعا لمتغير الفروق في متؾسط درجات أفراد : (79جدول )

المتؾسط  عمل األم
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات  العينة
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 19 3.267 34.675 تعسد 
48 8.379 

 0.01داؿ عشد 

 31 2.024 25.051 ب تعسد العامً لرالح 
 

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 8.379( أف قيسة ) ( كاض  )29يتزح مؽ الجدوؿ )
أبشال اتمما  ف ق ث بمغ متؾسط درجة أبشال اتمما  العامً ( لرالح 0.01مدتؾى دبلة )

( ف مسا 25.051) أبشال اتمما  غ ر العامً (ف ب شسا بمغ متؾسط درجة 34.675) العامً 
أبشال اتمما  غ ر ؽ م جؾدة طرؽ العرهب امتازوا أبشال اتمما  العامً يدؿ عم  أف 

 العامً .

تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في جؾدة طرق العرض تبعا لمتغير الدخل  :(21جدول )
 لألسرة الذهري 
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 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات لألسرةدخل الذهري ال
 2 1254.684 2509.369 ب ؽ السجسؾعا 

53.999 
0.01 
 47 23.235 1092.060 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  3601.429 السجسؾع
   

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 53.999( إف قيسة )ؼ( كاض  )30يتزح مؽ جدوؿ )
( ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  جؾدة طرؽ العره 0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا   لألسرة تبعا لستت ر الدخد الذمري 
 .الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(20جدول )

 منخفض لألسرة دخل الذهري ال
 08.521=  م

 متؾسط
 75.908=  م

 مرتفع
 25.489=  م

   - مشخفض

  - **7.388 متؾسط

 - **9.571 **16.959 مرتفا 

ذوي الدخد  اتبشال باتسر( وجؾد كروؽ ك  جؾدة طرؽ العره ب ؽ 31يتزح مؽ جدوؿ )
ذوي  اتبشال باتسرلرالح  والسشخفضذوي الدخد الستؾسط  اتبشال باتسروكً مؽ  السرتفا
ذوي الدخد  اتبشال باتسرتؾجد كروؽ ب ؽ  كسا(ف 0.01عشد مدتؾى دبلة ) السرتفاالدخد 

ذوي الدخد الستؾسط عشد  اتبشال باتسرلرالح  السشخفضذوي الدخد  باتسرواتبشال الستؾسط 
(ف 35.489) السرتفاذوي الدخد  اتبشال باتسر(ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.01مدتؾى دبلة )

ذوي الدخد  اتبشال باتسر(ف وأخ را 25.918ذوي الدخد الستؾسط بستؾسط ) اتبشال باتسريم مؼ 
 السرتفاذوي الدخد  اتبشال باتسر(ف فيأت  ك  السرتبة اتول  18.530بستؾسط ) السشخفض
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ذوي الدخد الستؾسط ك  السرتبة الثاضيةف  اتبشال باتسرجؾدة طرؽ العرهف ثؼ ب امتازواق ث 
 السشخفض.ذوي الدخد  اتبشال باتسروأخ را 

 :       الثالثالفرض 

تعدد استخداـ ضؾاك  تؾجد كروؽ ذا  دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك  
 .ا  الدراسةتبعا لستت ر  العره

ولمتحقق مؽ   ا الفره تؼ تظب ق اختبار ) (ف وقدام تحم د التبايؽ لدرجا  أكراد الع شة 
 .تعدد استخداـ ضؾاك  العرهك  

تبعا لمتغير  تعدد استخدام نؾافذ العرضالعينة في  تحميل التبايؽ لدرجات أفراد :(27جدول )
 العمر 

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات العمر

 2 1199.106 2398.213 ب ؽ السجسؾعا 
46.005 

0.01 
 47 26.065 1225.043 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  3623.256 السجسؾع
    

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 46.005إف قيسة )ؼ( كاض  )( 32يتزح مؽ جدوؿ )
تعدد استخداـ ضؾاك  (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )

 .تبعا لستت ر العسرف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  الستعددة العره

 المتعددةاختبار شيفيه لممقارنات  :(22جدول )

 سنة 77أقل مؽ  العمر

 05.627 م =

سنة الي  77مؽ 
 سنة 74أقل مؽ 

سنة  74مؽ 
 م = فأكثر

79.888 
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 71.170 م =

   - سشة  22أسد مؽ 

 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ 
 سشة

4.384** -  

 - **9.867 **14.251 سشة كأكثر 24مؽ 
  

 ا ب ؽ أكراد الع شة ذو  العرهتعدد استخداـ ضؾاك  ( وجؾد كروؽ ك  33يتزح مؽ جدوؿ )
 فسشة 24أسد مؽ  إل سشة  22مؽ "الدؽ  ا وكً مؽ أكراد الع شة ذو  سشة كأكثر 24مؽ الدؽ 

(ف كسا 0.01عشد مدتؾى ) سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا لرالح أكراد الع شة ذو  سشة" 22أسد مؽ 
 ا وأكراد الع شة ذو  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا تؾجد كروؽ ب ؽ أكراد الع شة ذو 

عشد  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا لرالح أكراد الع شة ذو سشة  22أسد مؽ الدؽ 
 سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا (ف ق ث بمغ متؾسط درجة أكراد الع شة ذو 0.01مدتؾى دبلة )

بستؾسط  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا (ف يم مؼ أكراد الع شة ذو 29.888)
(ف فيأت  ك  15.637بستؾسط )سشة  22أسد مؽ الدؽ  ا (ف وأخ را أكراد الع شة ذو 20.021)

 تعدد استخداـ ضؾاك  العرهق ث كاف  سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا السرتبة اتول  أكراد الع شة ذو 
ك  السرتبة الثاضيةف ثؼ  سشة 24أسد مؽ  إل سشة  22مؽ الدؽ  ا ف ثؼ أكراد الع شة ذو أكثرلديمؼ 

 .ك  السرتبة اتخ رةسشة  22أسد مؽ الدؽ  ا أكراد الع شة ذو 

تبعا لمتغير  تعدد استخدام نؾافذ العرضتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(24جدول )
 لألب المدتؾي التعميمي

قيمة  درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات المدتؾي التعميمي لألب
 )ف(

 الداللة
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 2 1186.783 2373.566 ب ؽ السجسؾعا 
31.743 

0.01 
 47 37.387 1757.181 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  4130.747 السجسؾع
     

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 31.743( إف قيسة )ؼ( كاض  )34يتزح مؽ جدوؿ )
تعدد استخداـ ضؾاك  (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لألم التعميس  ى تبعا لستت ر السدتؾ  العره
  .لمسقارضا  الستعددة

 ةاختبار شيفيه لممقارنات المتعدد :(25جدول )

 الذهادة الثانؾية فأقل المدتؾي التعميمي لألب
 09.775 م =

 دبمؾم
 70.779 م =

 شهادة جامعية
 21.296 م =

   - الذمادة الثاضؾةة كأسد
  - *2.504 دبمـؾ

 - **8.667 **11.171 شمادة جامعية
  

 أبشػػػال اتبػػػالبػػػ ؽ  تعػػػدد اسػػػتخداـ ضؾاكػػػ  العػػػره( وجػػػؾد كػػػروؽ كػػػ  35يتزػػػح مػػػؽ جػػػدوؿ )
ف أبشػػال اتبػػالوكػػً مػػؽ  الحاصػػم ؽ عمػػ  شػػمادة الجامعيػػة الذػػمادة الثاضؾةػػة  الحاصػػم ؽ عمػػ  "دبمػػـؾ

تؾجد  ب شسا(ف 0.01عشد مدتؾى دبلة ) الحاصم ؽ عم  شمادة الجامعية أبشال اتباللرالح " كأسد
 ؾةػة كأسػدالذػمادة الثاضالحاصػم ؽ عمػ   وأبشػال اتبػال الحاصػم ؽ عمػ  دبمػؾـ بػالأبشػال اآلكروؽ ب ؽ 

(ف ق ػػث بمػػغ متؾسػػط درجػػة 0.05عشػػد مدػػتؾى دبلػػة ) الحاصػػم ؽ عمػػ  دبمػػؾـ أبشػػال اتبػػاللرػػالح 
 الحاصم ؽ عم  دبمؾـ بالأبشال اآل(ف يم مؼ 30.396) الحاصم ؽ عم  شمادة الجامعية أبشال اتبال
بستؾسػػػػػط  الذػػػػػمادة الثاضؾةػػػػػة كأسػػػػػد  الحاصػػػػػم ؽ عمػػػػػ بػػػػػالأبشػػػػػال اآل(ف وأخ ػػػػػرا 21.729بستؾسػػػػػط )

ق ػػث كػػاف  شػػمادة الجامعيػػة  الحاصػػم ؽ عمػػ بػػالأبشػػال اآل(ف فيػػأت  كػػ  السرتبػػة اتولػػ  19.225)
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كػ  السرتبػة الثاضيػةف  دبمػؾـ  الحاصم ؽ عمػ بالأبشال اآلف ثؼ أكثرلديمؼ  تعدد استخداـ ضؾاك  العره
 .ك  السرتبة اتخ رة الذمادة الثاضؾةة كأسدالحاصم ؽ عم   أبشال اتبالثؼ 

تبعا لمتغير  تعدد استخدام نؾافذ العرضتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(26ول )جد
 .لألم المدتؾي التعميمي

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات المدتؾي التعميمي لألم

 2 546.878 1093.757 ب ؽ السجسؾعا 
47.044 

0.01 
 47 11.625 546.368 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1640.125 السجسؾع
      

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 47.044( إف قيسة )ؼ( كاض  )36يتزح مؽ جدوؿ )
تعدد استخداـ ضؾاك  (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )

الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه  ف ولسعركة اتجا لألـ تبعا لستت ر السدتؾي التعميس  العره
 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(27جدول )

 الذهادة الثانؾية فأقل المدتؾي التعميمي لألم
 09.546 م =

 دبمؾم
 77.098 م =

 شهادة جامعية
 24.422 م =

   - الذهادة الثانؾية فأقل

  - **7.652 دبمؾم

 - **7.235 **14.887 شهادة جامعية
 

 أبشػػال اتممػػا بػػ ؽ  تعػػدد اسػػتخداـ ضؾاكػػ  العػػره( وجػػؾد كػػروؽ كػػ  37يتزػػح مػػؽ جػػدوؿ )
ف أبشػػػال اتممػػػا وكػػػً مػػػؽ  الحاصػػػً  عمػػػ  شػػػمادة الجامعيػػػة الذػػػمادة  الحاصػػػً  عمػػػ  "دبمػػػـؾ
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عشػػػػد مدػػػػتؾى دبلػػػػة  الحاصػػػػً  عمػػػػ  شػػػػمادة الجامعيػػػػة أبشػػػػال اتممػػػػا لرػػػػالح " الثاضؾةػػػػة كأسػػػػد
الحاصػً   وأبشػال اتممػا  الحاصػً  عمػ  دبمػؾـ أبشال اتمما تؾجد كروؽ ب ؽ  كسا(ف 0.01)

عشػػػد مدػػػتؾى دبلػػػة  الحاصػػػً  عمػػػ  دبمػػػؾـ أبشػػػال اتممػػػا لرػػػالح  الذػػػمادة الثاضؾةػػػة كأسػػػدعمػػػ  
(ف 34.433) شػمادة الجامعيػة  الحاصػً  عمػ أبشػال اتممػا (ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.01)

 أبشػػػػػال اتممػػػػػا (ف وأخ ػػػػػرا 27.198بستؾسػػػػػط ) الحاصػػػػػً  عمػػػػػ  دبمػػػػػؾـ أبشػػػػػال اتممػػػػػا يمػػػػػ مؼ 
أبشػػػال (ف فيػػػأت  كػػػ  السرتبػػػة اتولػػػ  19.546بستؾسػػػط ) الذػػػمادة الثاضؾةػػػة كأسػػػد  الحاصػػػً  عمػػػ

ف ثػؼ أكثػرلػديمؼ  تعدد استخداـ ضؾاك  العػرهق ث كاف  الحاصً  عم  شمادة الجامعية اتمما 
الحاصػػػً  عمػػػ   أبشػػػال اتممػػا كػػػ  السرتبػػة الثاضيػػػةف ثػػؼ  الحاصػػً  عمػػػ  دبمػػؾـ أبشػػال اتممػػػا 

 .ك  السرتبة اتخ رة الذمادة الثاضؾةة كأسد

تبعا لمتغير  تعدد استخدام نؾافذ العرضتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(28جدول )
  مهنة األب

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات مهنة األب

 2 608.448 1216.896 ب ؽ السجسؾعا 
60.070 

0.01 
 47 10.129 476.063 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1692.959 السجسؾع

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 60.070( إف قيسة )ؼ( كاض  )38يتزح مؽ جدوؿ )
استخداـ ضؾاك  تعدد (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  ممشة اتمتبعا لستت ر  العره
 .الستعددة

 

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(29جدول )

 أعمال حرة قظاع خاص وعيفة حكؾمية مهنة األب
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 27.299 م = 74.065 م = 06.417 م =
   - وعيفة حكؾمية
  - **7.763 قظاع خاص
 - **8.234 **15.997 أعمال حرة

 

أبشال اتبال ب ؽ  تعدد استخداـ ضؾاك  العره( وجؾد كروؽ ك  39يتزح مؽ جدوؿ )
 الؾعائف الحكؾمية" فبالقظاع الخاصأبشال اتبال العامم ؽ "وكً مؽ  العامم ؽ باتعساؿ الحرة

أبشال تؾجد كروؽ ب ؽ  كسا(ف 0.01عشد مدتؾى ) أبشال اتبال العامم ؽ باتعساؿ الحرةلرالح 
أبشال اتبال لرالح بالؾعائف الحكؾمية أبشال اتبال العامم ؽ بالقظاع الخاص و اتبال العامم ؽ 

أبشال اتبال (ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.01عشد مدتؾى دبلة )بالقظاع الخاص العامم ؽ 
بستؾسط بالقظاع الخاص ل اتبال العامم ؽ أبشا(ف يم مؼ 32.399) العامم ؽ باتعساؿ الحرة

(ف فيأت  ك  16.402بستؾسط ) بالؾعائف الحكؾميةأبشال اتبال العامم ؽ (ف وأخ را 24.165)
لديمؼ  تعدد استخداـ ضؾاك  العرهق ث كاف  أبشال اتبال العامم ؽ باتعساؿ الحرةالسرتبة اتول  

أبشال اتبال العامم ؽ ك  السرتبة الثاضية ف ثؼ بالقظاع الخاص أبشال اتبال العامم ؽ ف ثؼ أكثر 
 .ك  السرتبة اتخ رةبالؾعائف الحكؾمية 

تبعا  تعدد استخدام نؾافذ العرضالفروق في متؾسط درجات أفراد العينة في : (41جدول )
 عمل األملمتغير 

المتؾسط  عمل األم
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات  العينة
 الحرية

 الداللة قيمة )ت(

 19 3.452 30.872 تعسد 
48 7.109 

 0.01داؿ عشد 
 31 2.077 22.348 ب تعسد العامً لرالح 
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( و   قيسة دالة إقرائيا عشد مدتؾى 7.109( أف قيسة ) ( كاض  )40يتزح مؽ الجدوؿ )
 اتمما  العامً أبشال ف ق ث بمغ متؾسط درجة أبشال اتمما  العامً ( لرالح 0.01)دبلة 

(ف مسا يدؿ عم  22.348) أبشال اتمما  غ ر العامً (ف ب شسا بمغ متؾسط درجة 30.872)
أبشال اتمما  غ ر مؽ  أكثرلديمؼ  تعدد استخداـ ضؾاك  العرهكاف  أبشال اتمما  العامً أف 

 .العامً 

تبعا لمتغير  نؾافذ العرضتعدد استخدام تحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(40جدول )
 لألسرة الدخل الذهري 

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات لألسرةدخل الذهري ال

 2 1252.920 2505.840 ب ؽ السجسؾعا 
38.944 

0.01 
 47 32.172 1512.091 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  4017.931 السجسؾع

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 38.944إف قيسة )ؼ( كاض  )( 41يتزح مؽ جدوؿ )
تعدد استخداـ ضؾاك  (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )

ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لألسرة تبعا لستت ر الدخد الذمري  العره
 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(47جدول )

 منخفض لألسرة دخل الذهري ال

 72.447=  م

 متؾسط

 75.776=  م

 مرتفع

 24.000=  م

   - مشخفض

  - *2.284 متؾسط
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 - **8.385 **10.669 مرتفا 
 

 اتبشال باتسرب ؽ  تعدد استخداـ ضؾاك  العره( وجؾد كروؽ ك  42يتزح مؽ جدوؿ )
اتبشال لرالح  والسشخفضذوي الدخد الستؾسط  اتبشال باتسروكً مؽ  السرتفاذوي الدخد 

ذوي  اتبشال باتسرتؾجد كروؽ ب ؽ  ب شسا(ف 0.01عشد مدتؾى دبلة ) السرتفاذوي الدخد  باتسر
ذوي الدخد  اتبشال باتسرلرالح  السشخفضذوي الدخد  واتبشال باتسرالدخد الستؾسط 

 السرتفاذوي الدخد  اتبشال باتسر(ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.05)الستؾسط عشد مدتؾى دبلة 
اتبشال (ف وأخ را 25.726ذوي الدخد الستؾسط بستؾسط ) اتبشال باتسر(ف يم مؼ 34.111)

 اتبشال باتسر( ف فيأت  ك  السرتبة اتول  23.442بستؾسط ) السشخفضذوي الدخد  باتسر
ذوي  اتبشال باتسرف ثؼ أكثر لديمؼ  استخداـ ضؾاك  العرهتعدد ق ث كاف  السرتفاذوي الدخد 

 . السشخفضذوي الدخد  اتبشال باتسرالدخد الستؾسط ك  السرتبة الثاضية ف وأخ را 

 :       الرابعالفرض 

جساؿ طرةقة العره تؾجد كروؽ ذا  دبلة إقرائية ب ؽ متؾسط درجا  أكراد الع شة ك   
 لدراسةا  اتبعا لستت ر  وابتاار ا

ولمتحقق مؽ   ا الفره تؼ تظب ق اختبار ) (ف وقدام تحم د التبايؽ لدرجا  أكراد الع شة 
 .جساؿ طرةقة العره وابتاار اك  

تبعا لمتغيـر  جمال طريقة العرض وابتكارهاتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(42جدول )
 العمر 

 الداللة قيمة )ف( الحريةدرجات  متؾسط المربعات مجمؾع المربعات العمر

 2 1160.029 2320.059 ب ؽ السجسؾعا 
38.699 

0.01 
 47 29.975 1408.843 داخد السجسؾعا  داؿ
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   49  3728.902 السجسؾع
    

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد مدتؾى 38.699( إف قيسة )ؼ( كاض  )43يتزح مؽ جدوؿ )  
 جساؿ طرةقة العره وابتاار ا(ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01)

 .تبعا لستت ر العسر ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(44جدول )

 77 أقل مؽ العمر
 سنة
 م =

08.101 

سنة الي  77مؽ 
 سنة 74أقل مؽ 

 71.666 م =

سنة  74مؽ 
 م = فأكثر

78.477 

   - سشة  22أسد مؽ 

  - *2.656 سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ 

 - **7.761 **10.417 سشة كأكثر 24مؽ 
 

ب ؽ أكراد الع شة  جساؿ طرةقة العره وابتاار ا( وجؾد كروؽ ك  44يتزح مؽ جدوؿ )
 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ "الدؽ  ا وكً مؽ أكراد الع شة ذو  سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا ذو 

(ف 0.01عشد مدتؾى ) سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا لرالح أكراد الع شة ذو  سشة" 22أسد مؽ  فسشة
وأكراد الع شة  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا تؾجد كروؽ ب ؽ أكراد الع شة ذو  ب شسا

 سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا لرالح أكراد الع شة ذو سشة  22أسد مؽ الدؽ  ا ذو 
 سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا (ف ق ث بمغ متؾسط درجة أكراد الع شة ذو 0.05عشد مدتؾى دبلة )

بستؾسط  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا (ف يم مؼ أكراد الع شة ذو 28.427)
(ف فيأت  ك  18.010بستؾسط )سشة  22أسد مؽ الدؽ  ا (ف وأخ را أكراد الع شة ذو 20.666)

طرةقة العره أكثر جسً   ق ث كاض سشة كأكثر 24مؽ الدؽ  ا السرتبة اتول  أكراد الع شة ذو 
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ك  السرتبة الثاضيةف ثؼ أكراد  سشة 24سشة ال  أسد مؽ  22مؽ الدؽ  ا ف ثؼ أكراد الع شة ذو وابتاارا
 .ك  السرتبة اتخ رةسشة  22أسد مؽ الدؽ  ا الع شة ذو 

تبعا لمتغير  جمال طريقة العرض وابتكارهاتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(45جدول )
 لألب المدتؾي التعميمي

 الداللة قيمة)ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات المدتؾي التعميمي لألب

 2 1172.271 2344.541 ب ؽ السجسؾعا 
41.448 

0.01 
 47 28.283 1329.291 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  3673.832 السجسؾع

     

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 41.448( إف قيسة )ؼ( كاض  )45يتزح مؽ جدوؿ )
جساؿ طرةقة العره (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )
ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لألم تبعا لستت ر السدتؾي التعميس  وابتاار ا

 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(46جدول )

الذهادة الثانؾية  المدتؾي التعميمي لألب
 فأقل

 06.607 م =

 دبمؾم
 74.261 م =

 شهادة جامعية
 22.569 م =

   - الذمادة الثاضؾةة كأسد

  - **7.743 دبمـؾ

 - **9.209 **16.952 شمادة جامعية
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 أبشػػال اتبػػالبػػ ؽ  العػػره وابتاار ػػاجسػػاؿ طرةقػػة ( وجػػؾد كػػروؽ كػػ  46يتزػػح مػػؽ جػػدوؿ )
ف أبشػػال اتبػػالوكػػً مػػؽ  الحاصػػم ؽ عمػػ  شػػمادة الجامعيػػة الذػػمادة الثاضؾةػػة  الحاصػػم ؽ عمػػ  "دبمػػـؾ

(ف كسػا تؾجػد 0.01عشد مدػتؾى دبلػة ) الحاصم ؽ عم  شمادة الجامعية أبشال اتباللرالح " كأسد
 الذػمادة الثاضؾةػة كأسػدالحاصػم ؽ عمػ   بػالوأبشػال ات الحاصػم ؽ عمػ  دبمػؾـ أبشػال اتبػالكروؽ ب ؽ 

(ف ق ػػث بمػػغ متؾسػػط درجػػة 0.01عشػػد مدػػتؾى دبلػػة ) الحاصػػم ؽ عمػػ  دبمػػؾـ أبشػػال اتبػػاللرػػالح 
 الحاصم ؽ عم  دبمؾـ أبشال اتبال(ف يم مؼ 33.569) الحاصم ؽ عم  شمادة الجامعية أبشال اتبال
بستؾسػػػػػط  الذػػػػػمادة الثاضؾةػػػػػة كأسػػػػػدالحاصػػػػػم ؽ عمػػػػػ   أبشػػػػػال اتبػػػػػال(ف وأخ ػػػػػرا 24.360بستؾسػػػػػط )

  ق ػث كاضػ الحاصػم ؽ عمػ  شػمادة الجامعيػة أبشػال اتبػال(ف فيأت  ك  السرتبػة اتولػ  16.617)
كػ  السرتبػة الثاضيػة ف ثػؼ  الحاصم ؽ عم  دبمػؾـ أبشال اتبالف ثؼ  طرةقة العره أكثر جسً وابتاارا

 .ك  السرتبة اتخ رة  ضؾةة كأسدالذمادة الثاالحاصم ؽ عم   أبشال اتبال

تبعا لمتغير  جمال طريقة العرض وابتكارهاتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(47جدول )
 لألم المدتؾي التعميمي

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات المدتؾي التعميمي لألم

 2 579.788 1159.576 ب ؽ السجسؾعا 
39.363 

0.01 
 47 14.729 692.279 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  1851.855 السجسؾع
     

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 39.363( إف قيسة )ؼ( كاض  )47يتزح مؽ جدوؿ )
جساؿ طرةقة العره (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )
ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لألـ تبعا لستت ر السدتؾي التعميس  وابتاار ا

 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(48جدول )
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الذهادة الثانؾية  المدتؾي التعميمي لألم
 فأقل

 07.188 م =

 دبمؾم
 09.444 م =

 شهادة جامعية
 77.689 م =

   - كأسد الذمادة الثاضؾةة

  - *2.356 دبمـؾ

 - **8.245 **10.601 شمادة جامعية
 

 أبشػال اتممػا بػ ؽ  جسػاؿ طرةقػة العػره وابتاار ػا( وجؾد كػروؽ كػ  48يتزح مؽ جدوؿ )
ف أبشػػػال اتممػػػا وكػػػً مػػػؽ  الحاصػػػً  عمػػػ  شػػػمادة الجامعيػػػة الذػػػمادة  الحاصػػػً  عمػػػ  "دبمػػػـؾ

( 0.01عشد مدتؾى دبلػة ) الحاصً  عم  شمادة الجامعية أبشال اتمما لرالح " الثاضؾةة كأسد
الحاصػػً  عمػػ   وأبشػػال اتممػػا  الحاصػػً  عمػػ  دبمػػؾـ أبشػػال اتممػػا تؾجػػد كػػروؽ بػػ ؽ  ب شسػػاف 

(ف 0.05عشػد مدػتؾى دبلػة ) الحاصػً  عمػ  دبمػؾـ أبشػال اتممػا لرػالح  الذمادة الثاضؾةة كأسػد
أبشػال (ف يمػ مؼ 27.689) صً  عم  شمادة الجامعيةالحا أبشال اتمما ق ث بمغ متؾسط درجة 

الحاصػػً  عمػػ   أبشػػال اتممػػا (ف وأخ ػػرا 19.444بستؾسػػط ) الحاصػػً  عمػػ  دبمػػؾـ اتممػػا 
الحاصػً   أبشػال اتممػا (ف فيػأت  كػ  السرتبػة اتولػ  17.088بستؾسػط ) الذمادة الثاضؾةػة كأسػد

 أبشػػػػال اتممػػػػا ف ثػػػػؼ  جسػػػػً وابتاػػػػاراطرةقػػػػة العػػػػره أكثػػػػر   ق ػػػػث كاضػػػػ عمػػػػ  شػػػػمادة الجامعيػػػػة
الذػػمادة الثاضؾةػػة الحاصػػً  عمػػ   أبشػػال اتممػػا كػػ  السرتبػػة الثاضيػػة ف ثػػؼ  الحاصػػً  عمػػ  دبمػػؾـ

 .ك  السرتبة اتخ رة  كأسد

تبعا لمتغير  جمال طريقة العرض وابتكارهاتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(49جدول )
  مهنة األب

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مؾع المربعاتمج مهنة األب

 0.01 54.607 2 602.151 1204.302 ب ؽ السجسؾعا 
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 داؿ 47 11.027 518.271 داخد السجسؾعا 

   49  1722.573 السجسؾع
 

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 54.607( إف قيسة )ؼ( كاض  )49يتزح مؽ جدوؿ )
جساؿ طرةقة العره (ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )
ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لمسقارضا  ممشة اتم تبعا لستت ر  وابتاار ا
 .الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(51)جدول 

 وعيفة حكؾمية األبمهنة 
 71.095 م =

 قظاع خاص
 76.200 م =

 أعمال حرة
 25.115 م =

   - وعيفة قكؾمية

  - **6.116 سظاع خاص

 - **8.694 **14.810 أعساؿ قرة

 

أبشال اتبال ب ؽ  جساؿ طرةقة العره وابتاار ا( وجؾد كروؽ ك  50يتزح مؽ جدوؿ )
 الؾعائف الحكؾمية" فبالقظاع الخاصاتبال العامم ؽ "أبشال وكً مؽ  العامم ؽ باتعساؿ الحرة

أبشال تؾجد كروؽ ب ؽ  كسا(ف 0.01عشد مدتؾى ) أبشال اتبال العامم ؽ باتعساؿ الحرةلرالح 
أبشال اتبال لرالح بالؾعائف الحكؾمية أبشال اتبال العامم ؽ بالقظاع الخاص و اتبال العامم ؽ 

أبشال اتبال (ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.01ى دبلة )عشد مدتؾ بالقظاع الخاص العامم ؽ 
بستؾسط بالقظاع الخاص أبشال اتبال العامم ؽ (ف يم مؼ 35.005) العامم ؽ باتعساؿ الحرة

(ف فيأت  ك  20.195بستؾسط ) بالؾعائف الحكؾميةأبشال اتبال العامم ؽ (ف وأخ را 26.311)
طرةقة العره أكثر جسً   ق ث كاض باتعساؿ الحرةأبشال اتبال العامم ؽ السرتبة اتول  
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أبشال اتبال العامم ؽ ك  السرتبة الثاضيةف ثؼ بالقظاع الخاص أبشال اتبال العامم ؽ ف ثؼ وابتاارا
 .ك  السرتبة اتخ رةبالؾعائف الحكؾمية 

عا تب جمال طريقة العرض وابتكارهاالفروق في متؾسط درجات أفراد العينة في  :(50جدول )
 عمل األملمتغير 

المتؾسط  عمل األم
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات  العينة
 الحرية

 قيمة
 )ت (

 الداللة

 19 2.354 24.378 تعسد 
48 6.229 

 0.01داؿ عشد 

 31 1.998 17.330 ب تعسد العامً لرالح 
 

( و   قيسة دالة 6.229( أف قيسة ) ( كاض  )28( وشكد )51يتزح مؽ الجدوؿ )
ف ق ث بمغ متؾسط درجة  أبشال اتمما  العامً ( لرالح 0.01إقرائيا عشد مدتؾى دبلة )

 أبشال اتمما  غ ر العامً ( ف ب شسا بمغ متؾسط درجة 24.378) أبشال اتمما  العامً 
 بتااراطرةقة العره أكثر جسً وا  كاض أبشال اتمما  العامً (ف مسا يدؿ عم  أف 17.330)

 أبشال اتمما  غ ر العامً .مؽ 

تبعا لمتغير  جمال طريقة العرض وابتكارهاتحميل التبايؽ لدرجات أفراد العينة في  :(57جدول )
 لألسرة الدخل الذهري 

 الداللة قيمة )ف( درجات الحرية متؾسط المربعات مجمؾع المربعات لألسرةدخل الذهري ال

 2 1283.448 2566.897 ب ؽ السجسؾعا 
59.012 

0.01 
 47 21.749 1022.195 داخد السجسؾعا  داؿ

   49  3589.092 السجسؾع
 



 
 

- 205 - 
  7106 يؾليؾ –(4مدمدل العدد ) –انىالثالعدد  –نىالثاالمجمد 

 

 مجمة دراسات وبحؾث التربية النؾعية

( و   قيسة دالة إقرائيا عشد 59.012( إف قيسة )ؼ( كاض  )52يتزح مؽ جدوؿ )
جساؿ طرةقة العره ( ف مسا يدؿ عم  وجؾد كروؽ ب ؽ درجا  أكراد الع شة ك  0.01مدتؾى )
ف ولسعركة اتجا  الدبلة تؼ تظب ق اختبار شيفيه لألسرة تبعا لستت ر الدخد الذمري  وابتاار ا

 .لمسقارضا  الستعددة

 اختبار شيفيه لممقارنات المتعددة :(52جدول )

 منخفض لألسرة دخل الذهري ال
 07.889=  م

 متؾسط
 75.158=  م

 مرتفع
 22.600=  م

   - مشخفض

  - **7.169 متؾسط

 - **8.553 **15.722 مرتفا 
 

 اتبشال باتسرب ؽ  جساؿ طرةقة العره وابتاار ا( وجؾد كروؽ ك  53يتزح مؽ جدوؿ )
اتبشال لرالح  والسشخفضذوي الدخد الستؾسط  اتبشال باتسروكً مؽ  السرتفاذوي الدخد 

ذوي  اتبشال باتسرتؾجد كروؽ ب ؽ  كسا(ف 0.01عشد مدتؾى دبلة ) السرتفاذوي الدخد  باتسر
ذوي الدخد  اتبشال باتسرلرالح  السشخفضذوي الدخد  واتبشال باتسرالدخد الستؾسط 

 السرتفاذوي الدخد  اتبشال باتسر(ف ق ث بمغ متؾسط درجة 0.01الستؾسط عشد مدتؾى دبلة )
اتبشال (ف وأخ را 25.058ذوي الدخد الستؾسط بستؾسط ) اتبشال باتسر( ف يم مؼ 33.611)

ذوي  اتبشال باتسر(ف فيأت  ك  السرتبة اتول  17.889بستؾسط ) السشخفضذوي الدخد  باتسر
ذوي الدخد  اتبشال باتسرف ثؼ طرةقة العره أكثر جسً وابتاارا  ق ث كاض السرتفاالدخد 

 . السشخفضذوي الدخد  اتبشال باتسرالستؾسط ك  السرتبة الثاضيةف وأخ را 

 :        الخامسالفرض 
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 تؾجد عًسة ارتباطية ب ؽ استبياف اتجا ا  الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره ومحاور
 استبياف تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة

ولمتحقق مؽ صحة   ا الفره تؼ عسد مرفؾكة ارتباط ب ؽ استبياف اتجا ا  الخرةجا  
 .عره السذارةا الرت رة السقستة استبياف تق يؼ ضؾاك  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره ومحاور

مرفؾفة االرتباط بيؽ استبيان اتجاهات الخريجات لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض  :(54جدول )
 استبيان تقييؼ نؾافذ عرض المذاريع الرغيرة المؤقتة ومحاور

 جؾدة 
طرق 
 العرض

تعدد استخدام 
 نؾافذ 
 العرض

جمال طريقة 
العرض 
 وابتكارها

تقييؼ نؾافذ عرض 
المذاريع الرغيرة 

 ككل المؤقتة

اتجا ا  الخرةجا  لمعسد 
 بترسيؼ ضؾاك  العره

0.879** 0.707** 0.611* 0.814** 

 0.05*  داؿ عشد                                 0.01** داؿ عشد 

( وجؾد عًسة ارتباط طردي ب ؽ استبياف اتجا ا  الخرةجا  لمعسد 54يتزح مؽ الجدوؿ )
استبياف تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة عشد مدتؾى  ضؾاك  العره ومحاوربترسيؼ 

تق يؼ كمسا زاد  الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العرهزاد اتجا   ف كامسا0.05ف  0.01دبلة 
تعدد استخداـ ضؾاك  بسحاورة "جؾدة طرؽ العرهف  ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة

 ."قة العره وابتاار اجساؿ طرةف العره

 : الدادسالفرض 

تختمف اتوزاف الشدبية تولؾةة أبعاد تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة تكراد ع شة 
 ولمتحقق مؽ   ا الفره تؼ إعداد جدوؿ الؾزف الشدب  التال  :  البحث
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الرغيرة المؤقتة ألفراد ألولؾية أبعاد تقييؼ نؾافذ عرض المذاريع الؾزن الندبي  :(55جدول )
 عينة البحث

الؾزن  تقييؼ نؾافذ عرض المذاريع الرغيرة المؤقتة
 الندبي

 الترتيب % الندبة المئؾية

 الثاض  %33.6 109 جؾدة طرؽ العره

 اتوؿ %39.5 128 تعدد استخداـ ضؾاك  العره

 الثالث %26.9 87 جساؿ طرةقة العره وابتاار ا

  %100 324 السجسؾع

أولؾةة أبعاد تق يؼ ضؾاك  عره السذارةا الرت رة السقستة تكراد ( أف 55يتزح مؽ الجدوؿ )
ف يم ما ك  السرتبة الثاضية جؾدة % 39.5بشدبة  تعدد استخداـ ضؾاك  العرهكاض   ع شة البحث

بشدبة  جساؿ طرةقة العره وابتاار اف وةأت  ك  السرتبة الثالثة %33.6طرؽ العره بشدبة 
26.9.% 

 الفرض الدابع :

تختمف ضدبة مذاركة العؾامد السقثرة عم  اتجا ا  الخرةجػا  لمعسػد بترػسيؼ ضؾاكػ  العػره    
ولمتحقق مؽ   ا الفره تؼ قدام ات سية الشدبية باسػتخداـ معامػد ابضحػدار )الخظػؾة الستدرجػة 

 .رهاتجا ا  الخرةجا  لمعسد بترسيؼ ضؾاك  الع إل  اتماـ( لمعؾامد السقثرة عم 

األهمية الندبية باستخدام معامل االنحدار )الخظؾة المتدرجة إلى األمام( لمعؾامل  :(56جدول )
 اتجاهات الخريجات لمعمل بترميؼ نؾافذ العرض عمى المؤثرة

المتغير التابع
 

اتجاهات 
الخريجات 

لمعمل 
بترميؼ نؾافذ 

ض
العر

معامل  المتغير المدتقل 
 االرتباط

ندبة 
 المذاركة

الدالل قيمة) ف(
 ة

معامل 
االنحدا

قيمة 
 )ت(

 الداللة
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 ر

 العسر
0.95

9 
0.921 

324.20
2 

0.0
1 

0.621 
18.00

6 
0.01 

 تعميؼ اتم
0.90

3 
0.815 

123.42
0 

0.0
1 

0.385 
11.10

9 
0.01 

 ممشة اتم
0.88

3 
0.779 98.678 

0.0
1 

0.320 9.934 0.01 

 تعميؼ اتـ
0.86

5 
0.748 83.170 

0.0
1 

0.268 9.120 0.01 

  

اتجا ا  الخرةجا   كاف مؽ أكثر العؾامد السقثرة عم  العسريتزح مؽ الجدوؿ الدابق إف 
% ف وةأت  ك  81.5% ف يميه تعميؼ اتم بشدبة 92.1لمعسد بترسيؼ ضؾاك  العره بشدبة 

 .% 74.8بشدبة  تعميؼ اتـ% ف وأخ را ك  السرتبة الرابعة 77.9بشدبة  ممشة اتمالسرتبة الثالثة 

 العرض المبتكرة لخريجات الدكؽ وإدارة المنزل :  نماذج
 

 مس زاتما  كيفية ابستفادة مشما كارة العره  ( 1القظعة رسؼ ) 
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وس مة عره 
مبتارة عبارة عؽ 
صشاديق خذبية 
يسكؽ ترت بما 
 قد  الرغبة. 

 

يسكؽ ابستفادة مشما عؽ 
طرةق وضا القظا 
السختارة لمبيا بذكد 

 ج ام .

 

سمؾلة 
 ابستخداـ 

تعظ  مداقة 
اكبر ترت   

الرشاديق قد  
 الحاجة 

 مس زاتما  كيفية ابستفادة مشما كارة العره  ( 2القظعة رسؼ ) 

 

وس مة العره ك  
الرؾرة السؾضحة 
   وس مة عره 
مبتارة عبارة عؽ 

شكد كأس مرشؾع 
 مؽ الحديد

يسكؽ زةادة سظا عم ما 
وةسكؽ ضقمما بدمؾلة 

عره  وتداعد ك 
ابكددؾار بفارة جديدة 
وةسكؽ تمؾةشما بالؾاف 
 مختمفة لتزةد ا جساب

تس ز  بذكمما 
الجس د 
 وبداطته,,

تداعد ك  
عره القظا 
السعروضة 
 بذكد واضح

 مس زاتما  كيفية ابستفادة مشما كارة العره  ( 3القظعة رسؼ ) 

 

وس مة العره ك  
الرؾرة السؾضحة 
   وس مة عره 

عؽ  مبتارة عبارة
ضص سظر مؽ 
 الحديد ابسؾد

تتس ز ببداطة الذكد 
وسمؾلة اختيار السًبس 

وسمؾلة ضقمما وةسكؽ 
اضاكة بعض 

ابكددؾارا  لما لتعظ ما 
روضق جس د وتداعد ك  

تداعد ك  
عره القظا 
السعروضة 

بذكد واضح 
وتتس ز بدمؾلة 
 ابستخداـ والشقد
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 اختيار القظا بذكد اسرع

 مس زاتما  كيفية ابستفادة مشما كارة العره  ( 4القظعة رسؼ ) 

 

اركف ما قامد 
 خذب  

القدرة عم  تؾزةا اتركف 
 قد  ضؾعية البزاعة

سمؾلة الترك   
 والشقد ف

جساؿ ك  
 العره 

 
 

 :نماذج مؽ نؾافذ العرض المؤقتة لخريجات قدؼ الدكؽ وإدارة المنزل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ضاك ة عره مقستة بكددؾارا  السشزؿ 2صؾرة     البحرةةضاك ة عره مقستة لمرقً   1صؾرة 
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 لعره الؾرد ضاك ة عره مقستة  4 صؾرة           ضاك ة عره مقستة عبارة عؽ عربة 3صؾرة 
 وابكدؾارا  السشزلية.      .                       لعره السشتجا  السختمفة 
 

 التؾصيات :

برامج وضدوا  متخررة عم  أسس عمسية لتظؾةر طرؽ العره التقم دية وجعمما عسد  -1
 وس مة جاذبة .

اإلطًع عم  كد ما  ؾ جديد مؽ أسال   ترسيؼ ضؾاك  العره والت  تدا ؼ ك  إضجاح  -2
 أكاار السذارةا الرت رة 

السية اب تساـ بتدرةس مادة ضؾاك  العره ك  الاميا  الستخررةف ومدايرة ابتجا ا  الع -3
 لًستفادة مؽ التقدـ الحادث بالجامعا  اتجشبية .

تذجيا الظالبا  وخرةجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ عم  العسد ك  السجاب  الترسيسة  -4
 والتشف  ية سؾال لشؾاك  العره السقستة وغ ر ا مؽ مخرجا  سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿ 
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 المراجع :

"الرشاعا  الرت رة وتشسية السدف الجديدة", رسالة ماجدت ر  (:0992احمد. حمدي عمي ) -1
 غ ر مشذؾرة , كمية اآلدام , جامعة اإلسكشدرةة

 -عساف ف اتسس الفشية لعره اتزةال ك  السحاؿ التجارةة :(7101) أحمد كفاية وآخرون  -2
 . السسماة اتردضية

  إدارة السذارةا الرت رة : أبؾ عبيد قاسؼ وآخرون  -3

"دور الرشاعا  الرت رة ك  ابستراد السرري , ما إشارة   (:7111نيفيؽ فرج )إبراليؼ,  -4
خاصة لدور ا ك  تشسية محاكغة السشؾفية" , دراسة تحم مية , رسالة ماجدت ر , كمية التجارة 

 جامعة السشؾفية .

 . مقرر تشد ق السعاره وضؾاك  العره :أريج دمحم -5

إلبداع واببتاار وتظبيقما ك  مشغؾمة التربية "أسس وممارا  ا (:7115الديب. إبراليؼ )  -6
والتعميؼ", البرضامج التدرةب  العسم  إلعداد السعمؼ السبدع ك  إعداد وتشف   أسال   التربية 

 والتعميؼ , وبشال الج د القادـ , مقسدة أـ القرى لمترجسة والتؾزةا , السشرؾرة

رة "ف مدخد استراتيج  لمسشاكدة "إدارة السذروعا  الرت  م(:7116الحديني. فالح حدؽ ) -7
 والتس ز ف دار الذرؽ لمشذر والتؾزةا , عساف ابردف

"خظه التشسية الثامشة سدم  قزمه متااممة مؽ السعالجا   م(:7118القريبي. خالد )  -8
 لتظؾةر أوضاع السرأة الدعؾدية ", جرةدة الرةاه

 .الترسيؼ أسس ومباديل :(7107) فداء حديؽ -بدر غيث  -9

وع  سػ ػدا  اتعػساؿ بإدارة الػقػيسة واضعػااسه عم   (:7104) ، ديمة دمحمبندقجي  -10
كفالة اتدال ك  السػذروعا  الرػتػ رة ف بحث ماجدت رف سدؼ الدكؽ وإدارة السشزؿف كمية 

 .التراميؼف جامعة أـ القرى 
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"مدخد إل  إدارة اتعساؿ", )الظبعة اتول (, مكتبة روعة (: 7111حرب. بيان هاني ) -11
 لمظباعة , عساف , اتردف

 .دار الراية ف الجديد ك  إدارة السذارةا الرت رة :(7101) سالؼ عرفة -12

ز رال الذرؽ  فالترسيؼ عشاصر  وأسده ك  الفؽ التذك م  :(7115) شؾقي إسماعيل -13
 .القا رة –

"إستراتيجية التخظيط لمسذارةا الرت رة", دار أسامة لمشذر  (:7101الحظاب. عمي ) -14
 , عساف , اتردفوالتؾزةا 

استراديا  اتسرة وترش د  (:0999شمبي. وفاء فؤاد و العدوى الظاهرة دمحم ) -15
 السدتممػ ك   مجاب  ابستراد السشزل  , دار الشمزة العربية القا رة.

"دور السشغسا  غ ر الحكؾمية ك  تسك ؽ السرأة  م(:7114عبد المظيف. لبه احمد ) -16
 ذؾرة , كمية الخدمة ابجتساعية , جامعة القا رةالسع مة", رسالة دكتؾرا  غ ر مش

16- http://vb.elmstba.com  

17- http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=51061 

18- http://www.cairolens.com 

19- http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=28082  

20- http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/-.docx 
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TRENDS GRADUATES DEPARTMENT OF HOUSING AND 

HOME MANAGEMENT TO WORK IN THE  

DESIGN OF WINDOWS DISPLAY SMALL  

TEMPORARY PROJECTS 

Dr. Hanan Abdel Rahim Mohamed Amin Hijazi 

Assistant Professor, Department of Housing and Home Management 

Faculty designs - Umm Al Qura University 

Abstract:     

Is the view from the most important things that attract the audience 

and move their feelings about what is on offer from the products and 

ideas, Phusilh display is the language of communication first with the 

public, how the idea has made a complete failure because it has not been 

submitted as required, and also plays a major role in moving the emotion 

with the customer, which reflect either positively or negatively on sales, 

as the graduates of the Department of housing and home management 

need to enter the world of small business through exhibitions and 

windows display format, some of the graduates have worked in the 

preparation and processing of many interfaces distinctive presentation in 

the last of their enterprises. But the lack of activation of these projects 

presented to the businesswomen so that the design and implementation of 

these interfaces, the field of work for these graduates in the future to 

make there are some problems faced by graduates in Atakazhn to this 

area in the creation of special projects for them, discussed the research of 

these problems to activate the ideas and designs to the graduates on the 

ground and make it a special project in the future. 

The research aims to: 

1. The development of traditional views to make way for an attractive 

product for small temporary projects. 

2. Activation ideas and designs for graduates of housing in the design of 

Windows temporary supply and make a career for them in the future. 
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The research sample: The study sample consisted of a random sample of 

graduates Department of Housing and home management of Umm Al 

Qura University. 

The research concluded: 

1. The existence of differences in the direction of the work of the design 

of display windows between graduates with families with high 

incomes, and both graduates of families with medium and low-income 

families for the benefit of graduates with high incomes. 

2. There were statistically significant differences in the quality of views 

between the graduates differences as women with high incomes are the 

best in the faces of the display 

3. The presence of extrusive correlation between graduates trends 

questionnaire to work designing display windows, axes assess the 

windows display small temporary projects questionnaire relationship, 

the more the direction of the graduates to work designing display 

windows whenever assess the windows display small temporary 

projects Bmhaorh "quality views, multi-use display windows 

increased, the beauty of the view and innovation. " 

I recommend Search for: 

1. The work of specialized programs and seminars on the scientific basis 

for the development of traditional views and make them an attractive 

way. 

2. See all that is new design methods and display windows that contribute 

to the success of small business ideas. 

3. Attention to the teaching of display windows in specialized colleges, 

and to keep pace with global trends to take advantage of the progress 

the incident foreign universities. 

4. Encourage students and graduates of the Department of Housing and 

home management to work in Altsamamh and operational areas both 

for temporary display windows and other outputs Department of 

Housing and Home Management. 


