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انؼُٕاٌ : "أثش ذؼضٌض يٍكظ قشاس ضذ اخرٍاس اإلسشاد ) دساعاخ حانح  . . انشعانح4102، ػاو  . ٌٔجٍاَى، اٌكا

 يٕجٕأجَٕج, جٕيثاَج.( Sony Sugema Collageفً انًؤعغاخ خظٕطً 

 حغٍ ، انًجغرٍش إسياٌُرى . : انًششف

 ٔاخرٍاس انقشاسانكهًاخ انشئٍغٍح : انرشٌٔجٍح يٍكظ ، 

 

 

، SSCخهفٍح ْذفد ْزِ انذساعح إنى ذحذٌذ ذأثٍش قشاس اخرٍاس يضٌج االششاف انرشٌٔجٍح يؼٓذ اإلسشاد 

الَٓا اعاعا كاَد انششكح نذٌٓا دائًا يُافغا فً األػًال انرجاسٌح ، َٔظشا نم يؼاٌٍش انؼانٍح انرخشج انحانٍح إتقاء 

انرٕجٍٓاخ يٍ انرؼهى. فً األعاط يؤعغح ذًد صٌاسذٓا دائًا انًُافغٍٍ فً انطالب فً جًاػاخ حاشذج ل اذثاع 

 األػًال انرجاسٌح ، ٔتانرانً فئٌ انًضٌج انرشٌٔجً انالصيح نضٌادج طهة انًغرٓهكٍٍ ػهى انخذياخ انًقذيح.

(  X3ا ) ٔذشٌٔج انًثٍؼ ( ،  X2( ، انثٍغ انشخظً )  X1ٔكاَد انًرغٍشاخ انًغرقهح انًذسٔعح : اإلػالٌ ) 

  SSC( يغ انًرغٍش انراتغ ْٕ قشاس اخرٍاس دسٔط  X5( ، ٔانرغٌٕق انًثاشش )  X4، ٔانؼالقاخ انؼايح ) 

(Y) اعرخذاو ذحهٍم االَحذاس انًرؼذد تٕاعطحt  ٍ011أعانٍة ذحهٍم ٔاخرثاس ٔ . ذغرخذو ْزِ انذساعح ػٍُح ي 

يُطقح يٕجٕأجَٕج, جٕيثاَج. فً حٍٍ أخز انؼٍُاخ انًغرطهؼٍٍ انزٌٍ اذثؼٕا إسشاد انطالب انزٌٍ ٌذسعٌٕ فً 

تاعرخذاو أخز انؼٍُاخ غٍش االحرًانٍح ال ذؼطى انفشص نهؼُاطش انرً عٍرى اخرٍاسْا تاػرثاسْا انغكاٌ ػٍُح 

طشٌقح أخز انؼٍُاخ يضٌذ يٍ طذفح ْٕ اخرٍاس ػٍُح ػًذا إنى أي شخض ٔاجٓرٓا. ٌغرخذو االخرثاس الخرثاس أداج 

االخرثاس ، فً حٍٍ  F  ٔtطالحٍح اخرثاس ٔاخرثاس انًٕثٕقٍح. انفشضٍح اخرثاس تاعرخذاو اخرثاس  انثحث فً شكم

ذحهٍم انثٍاَاخ تاعرخذاو ذحهٍم االَحذاس انًرؼذد . أظٓشخ انُرائج أَّ اعرُادا إنى َرائج ذحهٍم االَحذاس انًرؼذد 

 انرً حظهد ػهٍٓا انًؼادنح :

 

Y = -3.639 0.191 0.327 0.415 X1 X2 X3 X4 0365 0803 0.05 
. فً حٍٍ أٌ انقٍى  1.111يغ أًٍْح  21..44( ذى انحظٕل ػهٍٓا يٍ اخرثاس ٔ  0ٔذشٍش َرائج انثحث إنى أٌ ) 

 1102انشخظٍح إنى  4،2.1اإلػالَاخ، تٍغ  4.222 1.102اخرثاس ل أًٍْح  tانرً ذى انحظٕل ػهٍٓا تٕاعطح 

 2.2.4،  1.112انؼالقاخ انؼايح يغ أًٍْح  4،911،  1140 4،021يٍ أًٍْح ، ػهى أًٍْح ذشٌٔج انًثٍؼاخ 

. جضئٍا يٍ انًضٌج انرشٌٔجً خًغح يرغٍشاخ ذشٍش إنى أٌ انرغٌٕق انًثاشش  1.111انرغٌٕق انًثاشش يغ أًٍْح 

 SSC.انُفٕر انًًٍٍٓ يرغٍش ػهى قشاس اخرٍاس انذسٔط 

 


