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 ممخص الدراسة:
لنفس الصناعي لطالب ىدفت الدراسة إلى إعداد تصور مقترح في عمـ ا أهداف الدراسة:

 المدارس الثانوية الصناعية وتنمية المفاىيـ النفسية لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية.
                ( طالبة كمجموعة تجريبية درست وحدة03اشتممت عمى ) مجموعة الدراسة:

اعي مف طالبات )دوافع وانفعاالت السموؾ االنساني( لبناء المقرر المقترح في عمـ النفس الصن
إدارة اسيوط التعميمية ، الفصؿ  -الصؼ الثاني الثانوي بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بأسيوط

 .0303/0302الدراسي االوؿ لمعاـ الدراسي 
تـ إعداد إطار نظري في عمـ النفس الصناعي، متطمبات سوؽ العمؿ،  اجراءات الدراسة:

الدراسة وأدواتيا والتي شممت قائمة لتحديد متطمبات سوؽ المفاىيـ النفسية، وكذلؾ تـ إعداد مواد 
( متطمبا( قائمة لتحديد المفاىيـ النفسية بوحدة دوافع وانفعاالت السموؾ 02العمؿ بمغت )

( مفيوما، تصور لمقرر مقترح في عمـ 03االنساني لطالب المدارس الثانوية الصناعية بمغت )
ة الدراسة مصاغا وفقا لبناء المقرر المقترح، اختبار النفس الصناعي، دليؿ المعمـ لتدريس وحد

 تحصيمي لممفاىيـ النفسية.
 نتائج الدراسة: توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

أف فاعمية المقرر المقترح في تدريس مادة عمـ النفس الصناعي لو أثر واضح كما جاء     
 بالنتائج التالي:

سطي درجات طالبات مجموعة الدراسة في التطبيقيف وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متو  -
( 3.32القبمي والبعدي لمجموع وأبعاد اختبار المفاىيـ النفسية وذلؾ عند مستوى داللة )

لصالح متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدي حيث بمغت قيمة )ت( لمجموع درجات 
 (.86.74االختبار )

( مما يدؿ 3.48معادلة ايتا تربيع بمغت قيمتيا )وقد تـ حساب قيمة حجـ االثر باستخداـ  -
عمى وجود أثر لممقرر المقترح في عمـ النفس الصناعي ساىـ في تنمية المفاىيـ النفسية 

 بشكؿ فعاؿ.
           مقرر مقترح في عمـ النفس الصناعي، متطمبات سوؽ العمؿ، : الكممات المفتاحية
 المفاىيـ النفسية.
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Abstract 
Study Title :-A proposed course in industrial psychology in light of the 
requirements of the labor market to develop some psychology concepts 
among industrial high school students.  

Objectives of the study:-  The study aimed to prepare a proposed 
concept in industrial psychology for industrial high school students and 
to develop psychosocial concepts among industrial high school students.  

Study group:-   It included 30 students as an experimental group. that 
studied the unit of motivations and emotions of human behaviour by 
building the proposed course for industrial psychology from secondary 
school students at the industrial secondary school for Girls in Assiut, 
Assiut Educational  Administration in the First semester of the academic 
year (2020 - 2021).  

Study procedures:- A theoretical framework was prepared on industrial 
psychology, labor market requirements in psychology concepts, as well 
as the preparation of study materials and tools, which included a list to 
defined psychological concepts with a unit of motivations and emotions 
of human behaviour for industrial high school students amounting to 39 
concepts, and another to determine the requirements of the labor 
market amounted to 31 requirements in the course proposed in 
industrial psychology. The teacher's guide for teaching the study unit is 
formatted according to the proposed course building in the acheivement 
selection of psychological concepts.  
Results of the study :- The study found the following results :           
The effectiveness  of the proposed course in teaching the subject of 
industrial  
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psychology has a clear effect as it came with following results :-
The presence of a stastically significant difference between the mean 
scores of the study group students in the pre and post applications of 
the sum and dimensions of the selection psychological concepts at a 
significant level (0.01) in favor of the average scores of the students in 
the two dimensional applications where the value of (T) for the total 
selection scores was(68 and 47). The value of the effect size was 
calcucalated using the ita-squared equation and its value was (0.84) 
indicating the presence 

of an effect of the proposed course in industrial psychology 
contribute to the effective development of psychological concepts. 
Opening Words :Industrial  psychology , Labor market , Psychological 
concepts  
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 مقدمة
برزت أىمية التعميـ الثانوي الصناعي مف خالؿ دوره في تحقيؽ التقدـ االقتصادي والتنمية      

العممية، والتكنولوجية، ويعد التعميـ الصناعي أحد مقومات التقدـ في شتى المجاالت لكؿ بمداف 
اعية ضرورة العالـ المتقدمة والنامية، لذلؾ أصبح االىتماـ بمخرجات المدارس الثانوية الصن

 (.0، 0323ممحة لكؿ المجتمعات وخاصة المجتمعات النامية )عمي سيد عبد الجميؿ، 
( أف التعميـ الثانوي الصناعي مرحمة ميمة في حياة 03، 0333) بالؿ محمد أبو طير ويرى    

الطالب، فيو يؤىؿ لاللتحاؽ بسوؽ العمؿ أو بالتعميـ العالي، كما يعد بوجو خاص أحد الركائز 
ألساسية إلعداد العمالة الفنية الماىرة التي تحتاجيا التنمية بؿ إنو مسئوؿ عف إعداد وتدريب ا

 تمؾ العمالة.
( قد اىتمتا 2، 0330(، )أبو زيد، 0، 0323وقد وجدت الباحثة أف دراستي)عبد الجميؿ،     

ي الصناعة، وأنو بالتعميـ الثانوي الصناعي لما لو مف دور ميـ في مواجية التطورات المتالحقة ف
البد مف العمؿ عمى تأىيؿ طالب ىذه المرحمة باإلمكانات والمعمومات التي تساعدىـ عمى 

 مواجية ىذه التطورات.
( مدى تأخر المناىج بالمدارس الثانوية الصناعية 058، 0330ويوضح محمد شكري وزير )    

 عدـ مواكبة سوؽ العمؿ.عف مالحقة التغيرات الحادثة في المجاؿ الصناعي، مما أدى إلى 
ويعد ربط التعميـ الصناعي باإلنتاج ومتطمباتو مف المياـ التي تواجو التربية ومحاولتيا     

لتطوير المؤسسات التربوية، وليذا أدركت كثير مف الدوؿ ضرورة إجراء تعديالت لنظميا 
مت بشكؿ خاص التعميمية وتطويرىا لكي تواكب متطمبات التكنولوجيا في عالـ العمؿ، واىت

 .(Masri, 2002)بالتعميـ الثانوي الصناعي لما لو مف دور في ىذا المجاؿ 
        ( عمى ضرورة تعدد أنواع التعميـ الثانوي الصناعي،0334ويؤكد زكي البحيري )     

 ومناىجو، وأشكالو.
الصناعي ىذا وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى ضرورة تطوير مناىج التعميـ الثانوي     

 (.086، 0323لمواكبة سوؽ العمؿ، والتغيرات الجذرية فيو )أحمد حسيف عبد المعطي، 
وقد أشار كثيرًا مف الباحثيف إلى أف التنمية ال تتـ إال مف خالؿ تطوير النظـ التعميمية     

وربطيا بقيـ العمؿ وحاجات المجتمع، والشؾ أف كثير مف األنظمة التعميمية مقصر إلى حد 
 (.056، 0335ر في تحقيؽ ذلؾ )عبد العزيز المجمي، كبي
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ويتسـ العصر الحالي بالتطورات العممية السريعة والمتالحقة في المعمومات واالختراعات، لذا     
عداده نفسيًا وعقميًا ومينيًا ألداء ميمتو أو مينتو عمى الوجو الذي يتناسب  يحب تييئة الطالب وا 

مكاناتو.  ويتالءـ مع قدراتو وا 
حيث إف سوؽ العمؿ يحتاج مف الفرد أف يتحمى بالعديد مف المعارؼ ويكتسب العديد مف      

           الخبرات، والمعمومات، والميارات العقمية، والوجدانية وغيرىا مف الميارات االجتماعية المتنوعة
 (.0، 0333) شعباف عبد العظيـ أحمد ،

ي الصناعي ومقرراتو في ضرورة اكساب الطالب وىنا يبرز دور مناىج التعميـ الثانو     
 .(Kathreen, 2009,3)المعارؼ، والميارات 

وفي خضـ ذلؾ فإف نجاحنا في عممية التعميـ الصناعي يعتمد عمى إدراكنا إدراكا واعيا      
 .(Barton, 2006, 29)لمفاىيـ ومبادئ عمـ النفس الصناعي 

يدرؾ المتعمـ طبيعة المفيـو وطبيعة تعممو وصفاتو  وىنا نجد أف تعمـ المفيـو يحدث عندما    
ومع ماذا يتشابو، ومع ماذا يختمؼ، فإف ىذا يساعد ويسيـ إسياما كبيرا في نجاح مينة التعميـ 

 (.208، 0322)محمد حمدي زكي، 
وقد احتمت المفاىيـ مكانة اساسية في العممية التعميمية )حممي أحمد الوكيؿ، محمد أميف     

 (.05، 0338المفتي 
إضافة إلى ذلؾ فإف المفاىيـ النفسية ذات أىمية في تعميـ وتفسير العمـو النفسية     

 .(Mansour, 2006, 118)واالجتماعية حيث تساعد في تفسير المواقؼ وحؿ المشكالت 
مما سبؽ تتضح أىمية عمـ النفس الصناعي في تنمية قدرات المتعمميف عمى الممارسة     

دية الميارات العقمية واليدوية، ومف خالؿ االطالع عمى ما سبؽ مف الدراسات، والتطبيؽ وتأ
والكتب المقررة تبيف خمو مناىج المدارس الثانوية الصناعية مف مقرر عمـ النفس الصناعي، كاف 
البد مف وضع مقرر عمـ نفس صناعي لتنمية المفاىيـ النفسية لدى الطالب، لمعمؿ عمى تنمية 

 عمؿ.متطمبات سوؽ ال
 مشكمة البحث:

تعتمد اقتصاديات الدوؿ المتقدمة عمى ثالثة محاور رئيسة ىي: االنتاج الصناعي، االنتاج       
الزراعي، والخدمات. ونشير ىنا إلى أحد ىذه المحاور الرئيسية وىو محور االنتاج الصناعي 

 كأحد الدعائـ األساسية القتصاديات دوؿ العالـ.
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الصناعي ال تقؿ أىمية عف مرحمة الثانوية التجارية، حيث يدرس فييا إف مرحمة التعميـ      
الطالب المفاىيـ النفسية التي ترتبط بالعمميات التجارية، وفي المعيد الصحي فيدرس الطالب 
المفاىيـ النفسية المرتبطة بالصحة النفسية وكذلؾ في معيد التمريض يدرس المفاىيـ النفسية 

 المرتبطة بالمرض.
ا سبؽ يتضح أف ىذه المرحمة الدراسية تدرس مقررا لعمـ النفس وطالب مرحمة التعميـ مم    

الصناعي ال يدرسوف مثؿ ىذا المقرر، وكذلؾ طالب ىذا التخصص في حاجة إلى مقرر في 
عمـ النفس الصناعي لدراسة المفاىيـ النفسية المرتبطة بسوؽ العمؿ، مثؿ االتجاه نحو العمؿ 

إلييا، والرضا الوظيفي، والتعاوف، وحسف العالقات مع الزمالء في العمؿ وحب المينة والميؿ 
 التي تناسب المرحمة العمرية لمطالب وكذلؾ مجاؿ العمؿ الميني.

دارييف ومعمميف، لذا       وىذا ما أكده معظـ العامميف في مجاؿ التعميـ الصناعي مف موجييف وا 
( معممًا وموجيًا، 06تعميـ الفني ويبمغ عددىـ )استطمعت الباحثة رأي السادة موجيي ومعممي ال

وكذلؾ مجموعة مف السادة أعضاء ىيئة التدريس، وأيضا العامميف في سوؽ العمؿ مثؿ بعض 
اإلدارييف في الشركات والمؤسسات مثؿ شركة تكرير البتروؿ بأسيوط وشركة االسمنت وىيئة 

داريًا.( 24السكة الحديد وىيئة النقؿ بمحافظة أسيوط وعددىـ )  عاماًل وا 
 ولقد تكون االستطالع من البعدين التاليين:

 أىمية تدريس مقرر عمـ النفس الصناعي بالمرحمة الثانوية الصناعية. -
 الموضوعات االساسية التي يجب تضمينيا بمقرر عمـ النفس الصناعي. -

 وتوصمت نتائج االستطالع إلى:
مقرر عمـ النفس الصناعي  %( مف طبؽ عمييـ االستطالع بأىمية تدريس30أشار ) -2

 لطالب المرحمة الثانوية الصناعية.
%( بأف مقرر عمـ النفس الصناعي يساعدىـ عمى االلماـ بالمفاىيـ النفسية 32اتفؽ ) -0

 الصناعية.
%( مجموعة مف المفاىيـ النفسية الميمة لطالب المدارس الثانوية 60حدد نسبة ) -0

اه، الرضا الوظيفي، حب العمؿ، وحب الصناعية ممف طبؽ عمييـ االختبار مثؿ االتج
          المينة، الميوؿ، العالقات االجتماعية... الخ، والتي تفيده بعد التخرج وااللتحاؽ 

 بسوؽ العمؿ.
%( ممف طبؽ عمييـ االستطالع بأف دراسة الطالب لممفاىيـ النفسية الصناعية 35أشار ) -8

 ستحسف مف أداء الطالب في الجانب العممي.
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خالؿ االطالع عمى الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة تبيف اتفاؽ العديد مف  ومف    
الدراسات السابقة عمى أىمية معرفة خريجي المدارس الثانوية الصناعية تساعدىـ عمى جودة 

( ودراسة عبداهلل بف خميس أمير ومروة 0337األداء في العمؿ، مثؿ دراسة السيد محمد ناسي)
( 0323(، ودراسة سمية عمي محمد )0333(، ودراسة السيد)  0322بنت محمد الينائي)

 وغيرىا مف الدراسات األخرى.

وفي ضوء ىذه النتائج والنتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة، وعدـ وجود مقرر لعمـ     
 النفس الصناعي ضمف مناىج المدارس الثانوية الصناعية بمصر، تبمورت مشكمة الدراسة الحالية
في احتياج طالب المدارس الثانوية الصناعية إلى مقرر في عمـ النفس الصناعي لتنمية بعض 
المفاىيـ النفسية، مثؿ الرضا الوظيفي، وحب العمؿ والتعاوف وغيرىا مف المفاىيـ النفسية التي 
تساعد في فيـ العالقات أثناء العمؿ، وتمبية متطمبات سوؽ العمؿ، ولذا يسعى البحث الحالي 

لى بناء مقرر مقترح في عمـ النفس الصناعي في ضوء متطمبات سوؽ العمؿ لتنمية بعض إ
  المفاىيـ النفسية لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية.

 المصطمحات:
تعرؼ الباحثة عمـ النفس الصناعي اجرائيا بأنو العمـ الذي ييتـ بدراسة  عمم النفس الصناعي:

ي لطالب التعميـ الثانوي الصناعي المرتبط بالعمميات الصناعية السموؾ والنشاط العقمي االنسان
 الرضا الوظيفي( -حب العمؿ -وخصائصيا وأسبابيا ونتائجيا كمفاىيـ )التعاوف

ولغرض ىذه الدراسة يعرؼ سوؽ العمؿ اجرائيا بأنو: المؤسسات والييئات  سوق العمل:
 وية الصناعية.والمصانع والشركات التي يعمؿ بيا خريجو المدارس الثان

ولغرض ىذه الدراسة تعرؼ الباحثة المفاىيـ النفسية اجرائيا بأنيا التصورات  المفاهيم النفسية:
العقمية لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية لمحقائؽ والظواىر والخصائص التي تشترؾ معا 

مؿ، الرضا الوظيفي، ويمكف التعبير عنيا بكممة أو رمز مثؿ: الرضا، التعاوف، االنتماء، حب الع
 االتجاه نحو العمؿ.
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 أهمية الدراسة:
 قد تفيد الدراسة الحالية فيما يمي:

تقدـ الدراسة قائمة بالمتطمبات النفسية الالزمة لخريجي مدارس الثانوية الصناعية وفقًا  -
 الحتياجات سوؽ العمؿ.

صناعي سواء في التأكيد عمى أىمية التنسيؽ والتخطيط بيف قطاعات الصناعة والتعميـ ال -
 مجاؿ التدريب او في مجاؿ العمؿ.

تعد الدراسة الحالية مف الدراسات التي تيتـ برفع الكفاءة النفسية لخريجي التعميـ الفني  -
الصناعي مف خالؿ مساعدتيـ عمى استيعاب المفاىيـ النفسية الصناعية وقدرتو عمى 

 تطبيؽ ما تعممو في مواقؼ اخرى.
بط دراسة المفاىيـ النفسية بالتعميـ الثانوي الصناعي في تحقيؽ القاء الضوء عمى أىمية ر  -

 مطالب االنتاج مف العمالة الماىرة والفنية الالزمة لمصناعة.
 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة الحالية إلى:
 إعداد مقرر مقترح في عمـ النفس الصناعي. -2
 عية.تنمية بعض المفاىيـ النفسية لدى طالب المدارس الثانوية الصنا -0

 االطار النظري:
نما ينشأ مف مجتمع لو احتياجاتو وتطمعاتو، لذا فإف المرحمة      إف التعميـ ال ينشأ مف فراغ، وا 

الثانوية تعكس الظروؼ المجتمعية بجميع خصائصيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية. فمف 
ة منذ نشأتيا بحاجات استقراء تاريخ التعميـ في مصر، يتضح ارتباط ىذه المرحمة التعميمي

 المجتمع مف العمالة عمى المستويات المختمفة والتي تأثرت بالعديد مف الظروؼ المجتمعية.

ويتوجو خريج المرحمة الثانوية إلى الجامعة أو إلى سوؽ العمؿ وسواء توجو إلى الجامعة أو      
بأنو يفتقد إلى الكثير مف إلى سوؽ العمؿ مباشرة أو إلى أي جية تؤىمو لسوؽ العمؿ، فإنو يفاجأ 

الميارات والسموكيات التي تتطمبيا الجامعة ويشترطيا سوؽ العمؿ، بمعنى أوضح فإف الطالب 
 يفاجأ بأف مدرستو الثانوية لـ تؤىمو بصورة كافية لممرحمة التالية مف حياتو.
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نمية وييدؼ مقرر عمـ النفس الصناعي إلى تبصير الطالب بدوره في مجاؿ الصناعة وت     
قدرات الطالب ومعموماتيـ في موضوعيف اساسييف مف التخصص وىما: تحميؿ عمـ النفس 

 الصناعي، وأىمية تدريسو في المرحمة الثانوية الصناعية.
وتعاني المؤسسات الصناعية والشركات قمة االىتماـ بالصحة النفسية والتوافؽ لدى األفراد      

عداد األفراد وتدريبيـ رغـ اىتماميا بالكفاية االنتاجية وتر  كيزىا عمى توفير اآلالت والمعدات وا 
وتأىيميـ، ويعود السبب في ذلؾ إلى عدـ الدراية بأىمية دراسة عمـ النفس الصناعي لدى األفراد 

 والعمؿ عمى التنويع في عممية التعميـ، وتدريس يعطي المفاىيـ النفسية.
النفسية ، كما أف قدرات الفرد واستعداداتو إف لرضا االنساف عف عممو عالقة ىامة بصحتو     

 ومياراتو تسيـ في عممية االنتاج مف حيث الظروؼ االجتماعية.
وأف موضوعات عمى النفس الصناعي عديدة ومتنوعة وتدور أساسا حوؿ وضع الشخص     

وؿ المناسب في المكاف المناسب، وتيتـ بدراسة االختبارات النفسية في مجاؿ الصناعة، كما تتنا
ىذه الموضوعات الدافعية والرضا عف العمؿ إلى جانب التركيز عمى الضغوط النفسية في 

 الصناعة والروح المعنوية لمعماؿ.
ومف أىداؼ عمـ النفس الصناعي تحقيؽ زيادة االنتاج راحة العامؿ ورضاءه عف العمؿ،      

ى أساس مف عمميات ويتحقؽ ذلؾ بوضع الشخص المناسب في المكاف المناسب ، ويتـ ذلؾ عم
 التوجيو والتأىيؿ.

ويأتي الرضا عف العمؿ نتيجة التوافؽ بيف فكرة الفرد عف ذاتو وتقديره لقدراتو وتكيفو مع       
 ظروفو مف جية وبيف الدور الميني الذي يقـو بو والذي يعتبر جزء مف تحقيقو لذاتو

ثارة دافعيتوويتضح: أىمية العمؿ في العممية التعميمية وخاصة تنمي      نحو  ة أداء الطالب وا 
الوصوؿ إلى مستوى التفوؽ واالتقاف والتمييز وبذلؾ تستطيع أف تحقؽ القدرة عمى إصالح 
التعميـ، ومستوى متقدـ لخريجيف وطالب لدييـ األداء المتميز والقدرات العالية والميارات التي 

 تخدـ سوؽ العمؿ وبالتالي تصؿ إلى النيوض بالمجتمع وتقدمو.
مخرجات التعميـ وسوؽ العمؿ مف التحديات التي تواجو جميع الدوؿ  كما تعد المواءمة بيف      

رغـ المساعي اليادفة نحو تحقيؽ التكامؿ والتنسيؽ بيف واقع مؤسسات التعميـ واالحتياجات 
المتجددة لسوؽ العمؿ وعميو فقد قاـ مجمس التعميـ العالي وأمانتو بجيود غاية في األىمية 

 لتعميـ العالي واحتياجات سوؽ العمؿ.لتحقيؽ المواءمة بيف مؤسسات ا
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              وتمعب المفاىيـ النفسية دورا أساسيا في تعمـ العمـو النفسية واالجتماعية لما ليا مف     
            أىمية في تفسير المواقؼ وحؿ المشكالت وتمكيف المتعمـ مف ممارسة بعض أشكاؿ

ة، كما تساعد في تنمية قدر المتعمميف عمى التفسير التفكير العممي والتمكف مف المادة الدراسي
والتصنيؼ والتطبيؽ وممارسة ميارات عقمية متنوعة كالتنظيـ والربط والتمييز وتحديد الخصائص 

 المشتركة والتنبؤ.
وترى الباحثة أف المفاىيـ النفسية ىي التصورات العقمية لدى طالب المدارس الثانوية      

ظواىر والخصائص التي تشترؾ معا، ويمكف التعبير عنيا بكممة أو رمز الصناعية لمحقائؽ وال
 مثؿ الرضا، التعاوف، االنتماء، وحب العمؿ، والرضا الوظيفي، االتجاه نحو العمؿ.

 أسئمة الدراسة:
 ما فاعمية المقرر المقترح في عمـ النفس الصناعي في تنمية بعض المفاىيـ النفسية. -2
 ـ تنميتيا لطالب المدارس الثانوية الصناعية؟ما المفاىيـ النفسية الالز  -0

 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية:

 بناء مقرر مقترح في عمـ النفس لمصؼ الثاني الثانوي الصناعي. -
           مجموعة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي بالمدرسة الثانوية الصناعية بنات  -

 بمحافظة اسيوط.
 ـ النفسية الالزمة لطالب المرحمة الثانوية الصناعية.بعض المفاىي -

 مواد وأدوات الدراسة:
 أدوات جمع البيانات )إعداد الباحثة(

 استبانة لتحديد متطمبات سوؽ العمؿ. -
 استبانة لتحديد المفاىيـ النفسية المتضمنة بوحدة الدراسة لطالب المدارس الثانوية الصناعية. -

 (:مواد تعميمية )إعداد الباحثة
 مقرر مقترح في عمـ النفس الصناعي. -
 دليؿ المعمـ لتدريس وحدة الدراسة. -

 أدوات قياس )من إعداد الباحثة(:
 اختبار تحصيمي في بعض المفاىيـ النفسية لطالب المدارس الثانوية الصناعية. -
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 منهج الدراسة:
ذات القياس  لغرض الدراسة الحالية يستخدـ المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة    

القبمي والبعدي لمعرفة فاعمية المقرر المقترح في عمـ النفس الصناعي في ضوء متطمبات سوؽ 
 العمؿ في تنمية بعض المفاىيـ النفسية لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية.

 اجراءات الدراسة:
بوية إعداد إطار نظري لمدراسة مف خالؿ االطالع عمى بعض االدبيات والدراسات التر  -2

 التي تناولت مقرر عمـ النفس الصناعي ومتطمبات سوؽ العمؿ والمفاىيـ النفسية.
 تحميؿ لممقرر المقترح في عمـ النفس عمى طالب الصؼ الثاني الثانوي الصناعي. -0
إعداد مواد الدراسة والتي تشتمؿ عمى )قائمة لتحديد متطمبات سوؽ العمؿ، قائمة لتحديد  -0

ة الدراسة، تصور لممقرر المقترح في عمـ النفس الصناعي، بعض المفاىيـ النفسية بوحد
          دليؿ المعمـ لتدريس وحدة الدراسة مصاغا وفقا لبناء المقرر المقترح، ثـ عرضيا 
جراء التعديالت المناسبة في ضوء آرائيـ لمحصوؿ عمى            عمى السادة المحكميف وا 

 صورتيا النيائية.
ختبار تحصيمي لممفاىيـ النفسية(، ثـ عرضو عمى السادة المحكميف إعداد أدوات القياس )ا -8

جراء التعديالت المناسبة في ضوء آرائيـ لمحصوؿ عمى صورتيا النيائية.  وا 
 تطبيؽ االختبار عمى مجموعة استطالعية، لمتأكد مف صدقو وثباتو. -5
تائج التجربة التوصؿ إلى الصورة النيائية لالختبار بعد ضبطو في ضوء آراء المحكميف ون -7

 االستطالعية.
تحديد مجموعة الدراسة مف طالب الصؼ الثاني الثانوي الصناعي بمدرسة الثانوية  -6

 ( طالبة.03الصناعية بنات بأسيوط بمغ عددىا )
 تطبيؽ أدوات القياس قبميا عمى مجموعة الدراسة. -4
 تدريس وحدة )دوافع وانفعاالت السموؾ االنساني( بناء عمى المقرر المقترح. -3
 تطبيؽ أدوات القياس بعديا عمى مجموعة الدراسة. -23
 رصد النتائج ومعالجتيا احصائيا، ثـ تحميؿ البيانات وتفسيرىا. -22
          تقديـ مجموعة مف التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة  -20

 مف نتائج.
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 نتائج الدراسة:
والذي ينص عمى : "ما فاعمية المقرر المقترح لإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة     

 في عمـ النفس لتنمية المفاىيـ النفسية"؟
 قامت الباحثة بما يمي:

 الوقوؼ عمى نتائج التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي لمجموعة الدراسة. -
 التعرؼ عمى فاعمية المقرر المقترح في عمـ النفس لتنمية المفاىيـ النفسية. -
 األثر لممقرر المقترح عمى تعمـ المفاىيـ النفسية.التعرؼ عمى حجـ  -

وفيما يمي عرض النتائج التي أسفر عنها تطبيق االختبار التحصيمي عمى      
 مجموعة الدراسة:

 نتائج التطبيق القبمي والبعدي الختبار المفاهيم النفسية:
البات مجموعة قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات ط     

الدراسة في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ النفسية، وذلؾ لحساب قيمة )ت( لمفرؽ بيف 
 متوسطات درجات التطبيؽ القبمي إليجاد الداللة االحصائية، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 الصناعي: عمى طالب الصؼ الثاني الثانويحساب حجـ التأثير لممقرر المقترح في عمـ النفس 
 (1جدول رقم)

 قيمة "ت" ومعامل ايتا وحجم األثر وقوته ونسبة الكسب
 لنتيجة اختبار المفاهيم النفسية

 نسبة الكسب مربع اوميجا "d"قيمة  قيمة "ت"
86.74 7.0 3.48 2.03 

( أف نسبة الكسب مرتفعة مما يشير إلى أف المقرر المقترح ساىـ 2يتضح مف الجدوؿ رقـ)      
 مية المفاىيـ النفسية بشكؿ فعاؿ.في تن
(، فيذا يشير إلى أف نسبة الكسب المعدؿ 2.0في حالة تجاوز نسبة الكسب المعدؿ )    

% مف الكسب 63وصمت إلى الحد األقصى لمفاعمية، حيث يعني أف الطالب قد تمكنوا مف 
 المتوقع واف المقرر قد حقؽ فاعمية قصوى.
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 قترح في تنمية المفاهيم النفسية.ومما سبق يتضح فعالية المقرر الم
 اراء مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي والبعدي وقيمة "ت"

 ومستوى الداللة الختبار المفاهيم النفسية

مستوى الداللة عند  قيمة "ت" 03البعدي   ف =  03القبمي ف =  التطبيؽ       
 ع ـ ع ـ االختبار  3.32

 داؿ 86.74 22.0 82.0 8.32 20.6 االختبار ككؿ

( السابؽ أف: ىناؾ فرقًا جوىريًا ذات داللة بيف التطبيؽ القبمي 0يتبيف مف الجدوؿ  رقـ )      
( عند درجة الحرية 86.74والبعدي في اختبار المفاىيـ النفسية، حيث بمغت "ت" المحسوبة )

 ( وىي أكبر مف "ت" الجدولية.03)
لصالح التطبيؽ البعدي، مما يؤكد فاعمية وحدة الدوافع  وبالتالي فيناؾ فروؽ بيف التطبيقيف    

 وانفعاالت السموؾ االنساني في تنمية المفاىيـ النفسية لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية.
 تفسير النتائج

 ويمكن تفسير النتائج وارجاعها إلى األسباب التالية:
ة ويسر مف الجمود والتجريد الذي يقدـ المقرر المقترح المفاىيـ النفسية بصورة أكثر سيول -2

يمحؽ بالكثير مف المفاىيـ النفسية حيث تقدـ ىذه المفاىيـ بشكؿ مرئي ومسموع في آف 
 واحد.

إف المقرر المقترح يساعد عمى إيجابية الطالب دارس عمـ النفس الصناعي وقدرتو عمى   -0
متعمـ وفضولو إلى بناء معرفتو بنفسو مف خالؿ االنشطة المقدمة لو فيي تثير دافعية ال

 المفاىيـ النفسية وتنميتيا.
تجعؿ عممية التعمـ ذي معنى وينتج لمتعمـ إدراؾ العالقة بيف المفاىيـ النفسية مف خالؿ   -0

 تقديـ ىذه المفاىيـ في قالب جديد يمي رغبات الطالب وحاجات العصر الحالي.
عمـ النفس الصناعي يتـ عرض المحتوى بعدة طرؽ وبوسائؿ مختمفة يمكف الطالب دراسة   -8

مف ىذه المادة العممية وتمثيميا جيدا في بيئتو المعرفية كما أنو مف خالؿ المقرر يمكف 
 المتعمـ مف التطبيؽ والمعرفة وتقويميا.
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 المراجع
 أوال المراجع العربية:

                (. خطة استراتيجية لتطوير التعميـ الفني0323أحمد حسيف عبد المعطي. ) -
. مجمة كمية (SWOT)متطمبات سوؽ العمؿ باستخداـ وتحميؿ لتحقيؽ 

، الجزء األوؿ، ص ص 2، العدد 07التربية، جامعة اسيوط، مجمد 
086- 005. 

 (. عمـ النفس ومشكالت الصناعة. القاىرة، دار غريب.0337ابراىيـ شوقي عبد الحميد. ) -
الميني ، دراسة لمواقع (. التعميـ والتدريب بمؤسسات التعميـ 0337السيد محمد ناسي. ) -

المصري في ضوء الخبرة الدولية. مؤتمر التخطيط االستراتيجي لمتعميـ 
 .0337، جامعة عيف شمس، مايو 0المفتوح وااللكتروني. الجزء

(. فاعمية توظيؼ خرائط المعمومات في تعديؿ التصورات 0333بالؿ محمد أبو طير. ) -
ني االساسي. رسالة البديمة لممفاىيـ العممية )طالب( الصؼ الثا
 ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسالمية بغزة.

 -واالسس -العناصر -( المناىج )المفيـو0338حممي أحمد الوكيؿ؛ محمد أميف المفتي. ) -
 والتقويـ(. القاىرة: دار الفكر العربي. -والتنظيمات

. كمية التر 0333حساـ الديف مازف ) - بية، جامعة سوىاج (. محاضرات في أصوؿ تعميـ العمـو
 وجنوب الوادي.

(. برنامج مقترح حوؿ اصالح التعميـ الثانوي في مصر. المؤتمر 0334زكي البحيري.) -
القومي لتطوير التعميـ الثانوي وسياسات القبوؿ بالتعميـ العالي، بالتعاوف 
بيف وزارتي التربية والتعميـ والتعميـ العالي، الجزء الثالث، روز اليوسؼ، 

 .207 -227ص ص  القاىرة،
(. أثر استخداـ مراكز التعميـ في تدريس العمـو عمى 0333محمد حسف عبد المتجمي .) -

اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصؼ 
 الخامس االبتدائي. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنيا.
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ثانوي الفني الصناعي وتحقيؽ متطمبات سوؽ (. التعميـ ال0323سمية عمي محمد مخموؼ. ) -
. مجمة عالـ التربية، العدد ، مارس، ص ص 0العمؿ بمحافظة الفيـو

280- 276. 
(. فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 0335شعباف عبد العظيـ أحمد سيد. ) -

المفاىيـ النفسية وبعض ميارات التفكير العممي لدى طالب المرحمة 
 التجارية. رسالة ماجستير. كمية التربية، جامعة اسيوط. الثانوية

(. تطوير مقرر عمـ النفس التجاري بالمرحمة الثانوية التجارية في ضوء 0333ػػػػػػػػػػػػػػػػػ .)  -
معايير الجودة ومتطمبات سوؽ العمؿ. رسالة دكتوراه. كمية التربية، 

 جامعة اسيوط.
 النتاجية االردنية، عماف: دار دجمة.(. الكفاية ا0335عبد المعطي الخفاؼ. ) -
(. فاعمية استخداـ استراتيجية 0322عدناف الدوالت؛ منصور الدوجاف؛ مأموف الموشي. ) -

بنائية في تعديؿ المفاىيـ البديمة لدى طمبة معمـ الصؼ في موضوع بنية 
، ص ص 5، ممحؽ04المادة. مجمة دراسات الجامعة االردنية، مجمد 

2643- 2630. 
(. دور االدارة المدرسية في تييئة الطمبة لسوؽ العمؿ في دولة 0335زيز المجمي. )عبد الع -

الكويت. مجمة كمية التربية، المجمد الحادي والعشروف، العدد االوؿ، كمية 
 .043 -056التربية، جامعة اسيوط، ص ص 

(. فعالية برنامج قائـ عمى بعض المستحدثات 0322عارؼ محمد عمي المنصوري. ) -
ولوجية في تنمية المفاىيـ الجغرافية واالتجاه نحو المادة لدى طالب التكن

المرحمة الثانوية بالجميورية اليمنية، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة 
 عمراف.

 (. إدارة االفراد بالمنظمات ، القاىرة: دار المعرفة الجامعية.0323عبد الغفار حنفي. ) -
(. التصورات البديمة 0322وة بنت محمد الينائي.) عبد اهلل بف خميس أمير سعيدي؛ مر  -

لممفيومات الفمكي لدى الطمبة المعمميف. مجمة اتحاد الجامعات العربية 
، كمية التربية، جامعة الممؾ 8، العدد 3لمتربية وعمـ النفس، المجمد 

 .30 -05قابوس، ص ص 
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لتعميـ الصناعي، وأثر (. معايير مقترحة لجودة أداء معممي ا0323عمي سيد عبد الجميؿ. ) -
           إدراكيا  في نموىـ الميني، المؤتمر العممي الثالث، كمية العمـو

، ص 0323التربوية، جامعة جرش، المممكة األردنية الياشمية، ابريؿ 
 .75 -03ص 

(. صيغة مقترحة لربط التعميـ الثانوي لصناعي بسوؽ 0320محمد أحمد عبد العظيـ. ) -
وء صيغة المدرسة إلى العمؿ بالواليات المتحدة العمؿ في مصر في ض

االمريكية. مجمة البحث في التربية وعمـ النفس، المجمد الخامس 
والعشروف، العدد االوؿ، الجزء االوؿ، كمية التربية، جامعة المنيا، ص 

 .032 -083ص 

ات (. واقع وآفاؽ التعميـ الفني والتدريب الميني واحتياج0335محمد صبري الشافعي. ) -
سوؽ العمؿ في الدوؿ العربية. ندوة متطمبات سوؽ العمؿ في ضوء 

 المتغيرات الدولية، منظمة العمؿ العربية.

(. فاعمية استخداـ مدخؿ التعمـ المدمج في تدريس الفيزياء 0320محمد حسف خمؼ. ) -
تصويب المفاىيـ البديمة وتنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى طالب 

 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة سوىاج. المرحمة الثانوية.

(. عمـ النفس الصناعي والميني. عماف: دار المسيرة لمنشر 0323محمد شحاتو ربيع. ) -
 والتوزيع.

(. اتجاىات التحديات لمعالمية في صيغ التعميـ الثانوي وامكانية 0322محمد حمدي زكي. ) -
ة دكتوراه، كمية االستفادة منيا في مصر. استراتيجية مقترحة، رسال

 التربية، جامعة المنيا.

(. عمـ النفس الصناعي بيف النظرية والتطبيؽ. االسكندرية: 0335مجدي أحمد عبد اهلل .) -
-httb.//ayoubox.blogspostدار المعرفة الجامعية. متاح عمى 

1672-hm/cm=1,   0/20/0328تاريخ الدخوؿ 
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عميـ الصناعي واحتياجات سوؽ العمؿ (. آليات الربط بيف الت0330محمد شكري وزير. ) -
بالمدف الصناعية الجديدة. مجمة عممية محكمة لمبحوث التربوية والنفسية 

، 0330(، كمية التربية، جامعة األزىر، يناير 225واالجتماعية. العدد )
 .034 -050ص ص 

(. أثر استخداـ استراتيجية بوسنر في تصحيح بعض 0333وفاء عبد المنعـ مختار. ) -
صورات البديمة حوؿ المفاىيـ العممية في مادة العمـو لدى تالميذ الت

 الصؼ الثاني االعدادي. رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بنيا.

(. فعالية برنامج قائـ عمى الوسائط المتعددة التفاعمية في 0333وحيد وجدي عمي حسف .) -
وتنمية تصويب التصورات البديمة لبعض مفاىيـ تكنولوجيا البياض 

الميارات العممية لدى طالب المرحمة الثانوية الصناعية. رسالة دكتوراه، 
 كمية التربية، جامعة أسيوط.
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