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 المستخلص
Abstract 

 ع

الدراسة إلى الكشف عن تفعيل دور التصميم الداخلي في تطوير صاالت العرض المؤقتة لبرامج األسر تهدف 
 :في اإلجابة على التساؤل التالي  وتكمن المشكلةاالساسية".مدينة جدة"المنتجة في

 ؟تسويق المنتج في نجاح  المؤقتة  هل يؤثر التصميم الداخلي لصاالت العرض
وتم استيفاء بيانات . والمنهج التجريبي,والمنهج االستقرائي , وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 .أسرة منتجة (051)ا هذه الدراسة باستخدام االستبيان مع عينة قصديه بلغ قوامه
العامة استمارة البيانات : وقد أعدت الدارسة لتحقيق أهداف الدراسة واستخالص النتائج األدوات التالية 

 أولية عن المشروع الخاص بعينة الدراسة بيانات  , لدراسة الخاصة بأفراد عينة ا
من خالل رامج األسر المنتجة بيانات متخصصة لقياس دور التصميم الداخلي في تطوير صاالت العرض لب,

بيانات أولية عن اشترك عينة الدراسة بالمعارض الجماعية , قياس الجوانب الفنية والتصميمية لعينة الدراسة 
وكانت أهم النتائج التي . بيانات أولية عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية من المشروع على عينة الدراسة ,

تفعيل دور التصميم الداخلي لصاالت العرض المؤقتة لنجاح تسويق المنتج  توصلت إليها الدارسة أن مستوى 
كما أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مجموعة , (6..3)كان بمستوى متوسط وبانحراف معياري بلغ 

توفر ,عدد سنوات الخبرة ,المهنة قبل االلتحاق بالمشروع ,الحالة االجتماعية ,العمر)من المتغيرات منها 
 عالقة ذات داللة إحصائية كذلك وجود,وبين دور التصميم الداخلي لنجاح تسويق المنتج (مصدر دخل إضافي 

 .بين دور التصميم الداخلي لنجاح تسويق المنتج وبين اآلثار االجتماعية واالقتصادية للمشروع 
المنتجة بأهمية تصمميم المنتجمات بجمودة تحقمق الميمزة التنافسمية   األسرالعمل على توعية وقد أوصت الدارسة 

ضممرورة عمممل المؤسسممات الحكوميممة كممذلك  ,، ومتابعممة الجديممد فممي أسمماليب عممرض المنتجممات  فممي المعممارض
كسماب األسممر ,وفقما  لمعممايير التصمميم الجيممد   ,صمماالت عمرض لعممرض منتجمات األسممروالخاصمة علممى تموفير   وا 

طرق علمية لمساعدتهم على  التخطيط لطريقة عرض المنتج في الموقمع عمن طريمق عقمد المشاركة بالبرنامج 
 . دورات علمية تدريبية على اختيار النواحي التصميمية الفعالة والتي كشفت عنها الدراسة الحالية 
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The study aims to detect the activation of the role in the development of interior 

design showrooms for the temporary family programs produced in the "city of 

Jeddah." The study adopted descriptive analytical method, and methodology of 

inductive and experimental method. Was updated data for this study using the 

questionnaire with a sample at a strength of deliberate (150) Family productive. 

Study has been prepared to achieve the objectives of the study and draw 

conclusions, the following tools:  A questionnaire about primary  data  the public 

and private on individuals sample under study. A questionnaire about primary  

data  Project special to sample under study. A questionnaire about specialized 

data  to measure  of role interior design in the development of the showroom to 

family programs produced by measuring the technical aspects and design to 

sample under study. A questionnaire about primary  data on the participation of 

sample under study in  exhibits collective. A questionnaire about primary  data  

for economic and social impacts of the project on a sample study. 

The main findings of the study that the level of activating the role of interior 

design showrooms temporary for the success of marketing the product, the level 

of the average standard deviation was (6.23), and there was significant statistical 

relationship between a set of variables including (age, marital status, occupation 

before joining the project, the number of years of experience, provide a source of 

additional income) and the role of interior design for the successful marketing of 

the product, as well as a statistically significant relationship between the role of 

interior design for the successful marketing of the product and the social and 

economic impacts of the project.. 

Has recommended the study to raise awareness of the productive families of the 

importance of product design, quality check and competitive advantage, and 

follow the new methods of display products at exhibitions, as well as the necessity 

for government and private institutions to provide additional equipment to 

design the site according to the criteria of good design, and give families 

participating in the program scientific methods to help them planning to view the 

product in the site by holding training sessions on the scientific aspects of the 

design of effective choice that were revealed by the present study. 
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