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 مقدمة:

نهـا ترـرف فـي إفـي العصـر الحـدحي  يـي االنتخابات من الموضوعات ذات األهمية تعد 
؛ ا ولكنهـا توجـد فـي كـل مرـاالت الحيـاة تقريب ـ، علـي السياسـية فقـ   تقتصـركل مكـا  وهـي ال 
واإلجماع علـي  ـ  ، فإذا أراد الشعب تقرير مصيره البدحل عن االنتخابات  ،ألنها أداة االختيار

 .في تحقي  أهدافه عد ضرورف لنراح التفاعل الديمقراطيي  للرميع  االنتخاب

ــا تخصــي ا حتمتــع بــه جميــع المــواطنين وفقــا لمــا ورد بالدســاتير  كمــا ت عــد االنتخابــات  ق 
مــن أهــ  م، ألنهــا 1034م  تــد دســتور 3793المصــرية المدكــدة لهــقا الحــ  بــد  مــن دســتور 

فيمـا  ومحاسـتته ممثلـيه  اختيـار يع المواطنو  مـن خللهـا المشـاركة فـي الوسائل التي يستط
  .  ققوه من انرازاتحتعل  بما 

القضايا المعاصرة التـي  إ دىالثقافة االنتخابية بما تقدمه من معارف ومعلومات د ت ع و
ة فـي تدثر وتتأثر بالتطورات السائدة في المرتمع والتي تتطلب من المواطنين المشاركة النشـط

قتصـادية واالجتماعيـة، فهـي يمكـن ترـاوز العدحـد مـن األزمـات السياسـية واال  تدنتخابات؛ اال 
وتتضـــمن األتـــكاو والصـــور المنامـــة لســـير العمليـــة ،  تســـاعد علـــي فهـــ  الناـــام االنتخـــابي

والتي تدهـل الفـرد  لممارسـة  ـ  التصـويت والترتـيئ للهيمـات المنتخبـة بمـا يحقـ   االنتخابية
وتساعد علي االختيار األمثل للقيادات المدهلـة التـي تـنها بالمرتمعـات ، واطنين مصلحة الم

وسـيلة  ت عـدأ  المشـاركة االنتخابيـة  من( 319، 3771) ة. وهقا حتف  مع ما حراه السيد تحات
ديمقراطية فاعلة للتعتير عـن طمو ـات وامـاو الشـعب فمـن خللهـا تصـنع الرمـاهير مسـتقتلها 

شاركة في انتخاب ممثليها عن طريـ  اتـتراا األفـراد فـي اإلدال  بأصـواته  بنفسها ، وذلك بالم
 في االنتخابات المختلفة وإبدا  ارائه  في بعا المسائل الحياتية كاالستفتا ات العامة.      

وهـي  ،دقة درجة النضج السياسـي فـي المرتمـع بكلقيس األداة التي تعد و رية الرأف ت  
وفي غيابهـا تددهـر كـل صـور الفسـاد  ،عتور للقر  الحادف والعشرينوبوابة المفتاح كل تقدم، 

 أهــ ( إلــي أنــه مــن 39، 1006كمــا تشــير ناديــة  لــي  ). ( 1002 ، مــادهوالتخلــ) )بســيوني 
 يـي حتحقـ  ، االنتخابيـة اتساع دائرة المشـاركةهو  السياسي معاحير الحك  علي رتادة الناام

 .عملية صنع القرار علي كافة المستويات من خلو ذلك أ  يكو  لكل مواطن صوت في
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ــدحه  143، 1004) عتــد هيشــير أيمــن كمــا  ــوافر ل ــاختين ال حت ــر مــن الن ــي أ  كثي ( إل
االنتمـا ات  أو ،أو تحدحد الصفة االنتخابيـة للمرتـئ ،الوعي االنتخابي كمعرفة عدد المرتحين

 لمرتحين .بعا االحدبية والسياسية ل

ضــرورة االهتمــام بتنميــة الــوعي االنتخــابي علــي ( 53، 1033داليــا عتــدالرليل ) وتدكــد
 يــي أ   ـ  التصــويت االنتخــابي مســمولية وطنيـة ال يرــوز التفــري  فيــه أو ؛ لـدف المــواطنين

ا   ذلك حددف لتـروز ييـادات ريـر مدهلـة لقيـادة الـتلد فيـنعكس ذلـك سـلب  أل  ؛إسا ة استخدامه
ـــة عـــن ســـو  اســـتخدامه لصـــوته وبـــقلك حتحمـــل الناخـــب المســـمولي؛ علـــي المـــواطنين ة الكامل

 .االنتخابي

أ  الـــدوو الناميــة ومنهــا مصــر ت فـــل  إلــي( 319، 1003عتــده )ويشــير عتدالســلم 
ومسـموليات  ،و   المشاركة السياسـية ،الحقوق الفردية والرماعية ومنها    التمثيل النيابي

، واالنتمــا ات الحدبيــة ،اســيالسيوالــوعي  ،والتعتمــة السياســية ،وعمليــات التصــويت ،المشــاركة
ــ   إرســا  إلــيوتشــتد الحاجــة  ــامي  جدحــدة وســن تشــريعات تمهــد الطري ممارســات  إلجــرا مف

 . وقوال   ومشاركات سياسية تشرع علي تحقي  ديمقراطية نا  الحك  فعل  

( 401، 3776) ة( ومحيـي تـحات170، 3771ورـان  النرـار ) كرمويتف  كل من جاس  
ويـة بـين التعلــي  والمشـاركة السياسـية فـي االنتخابـات وانخفـا  نســبة علـي أ  هنـاا علقـة ق

فكلمـا ارتفــع المسـتوف التعليمـي زادت المشــاركة السياسـية ومـا تتضــمنه مـن ســلوا  ،التصـويت
 كما أ  الثقافة السائدة في المرتمع تدثر علي  ر  المشاركة للناخب .، انتخابي 

 ،علي تقارب المستويات المعرفيـة السياسـية حة  وواض ا ملموسة  فمت ير التعلي  حترا اثار  
فـالفرد حنب ـي أ  يكـو  ، ا لسلتية الفرد والمباالته  تدني مستوف هقه المعرفة قد يكو  طريق  أو 

ــة اإلراديــة لحــ  التصــويت والترتــيئ  ــاة السياســة مــن خــلو المداول ــه دور ايرــابي فــي الحي ل
 ( ،63، 1006اآلخرين ) نا  حوس) ،  للهيمات المختلفة أو مناقشة القضايا السياسية مع

والمدرسة وأداتها الرئيسة المتمثلة في المنهج المدرسي يقع علـي عاتقهـا التركيـد علـي 
وتوثيـ  ، المعارف والمهارات والقي  واالتراهات اللزمة للحياة فـي مرتمـع حتسـ  بالديمقراطيـة 

 ،ور  ـوله  فـي الحيـاة اليوميـةة الص) الدراسي ومـا حـدفالصلة بين ما حتعلمه التلميق في رر 
والمـنهج الريـد يعمـل ، وتحويل ما حتعلمه التلميق إلي سلوكيات يمارسها داخل وخارج المدرسة 
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، علي اكتساب التلميـق االتراهـات السياسـية واالجتماعيـة المختلفـة مثـل إبـدا  ارائهـ  بحريـة 
 .(11، 1006برنس رضوا  وفارعة  سن و  ي مد اللقانأوالمشاركة في االنتخابات العامة  )

( ضـرورة تشـريع التلميـق علـي االتـتراا فــي  41: 41، 1001) عـارفويـرف مصـطفي 
ـــة بالمدرســـة  ـــة أل ؛ االتحـــادات الطلبي   اتحـــاد الطـــلب صـــورة مصـــ رة للممارســـة الديمقراطي

ويرب علي المدرسة أ  تعمل علي مشـاركة التلميـق فـي  ،الصحيحة التي يرب تنميتها لدحه  
ممــا يعمــل علــي زيــادة التــراب  بــين التلميــق وي ــر  فــيه  يــي  ؛ رة وفــي العمليــة التربويــة اإلدا

ا اختيار ممثليه  مـن التلميـق ممـا وأيض  ، ا في المدرسة ا ايرابي  دور   بأدا االختيار ويسمئ له  
ا مشــاركين بــالفكر والــرأف فــي المرتمــع وزيــادة وعــيه  االنتخــابي مــن خــلو يخلــ  مــنه  أفــراد  

والتربيـــة والر رافيــا االجتماعيـــة كالتــاري   الدراســاتمنــاهج الدراســية التــي مـــن بينهــا كتــب ال
 . القومية

 Department of)ويدكد قس  التربية برامعة أركنسا  بالواليات المتحدة األمريكيـة 

Education. 2006, 13 – 15)  والعدالـة ،و قـوق اإلنسـا  ،مفـامي  الديمقراطيـة :علي أ، 
وتحدحد أسس الديمقراطية وتطتي  مبادئهـا مـن أهـ  المدتـرات  ،وتكافد الفرص ،لعاموالصالئ ا

 ، التـــي يرـــب علـــي التلميـــق اكتســـابها ، ويعـــد االمتثـــاو للقـــوانين، والتصـــويت فـــي االنتخابـــات
ووصـ) ، دوار الناخـب أوتـرح  ،وتحدحد إجـرا ات التصـويت والمشـاركة فـي انتخابـات الفصـوو

يـــل مكونـــات العمليـــة االنتخابيـــة مـــن أهـــ  معـــاحير مـــنهج الدراســـات وتحل ،عمليـــة االنتخابـــات
   . االجتماعية

كمــا أ  منــاهج الدراســات االجتماعيــة منــود بهــا مســاعدة التلميــق علــي المشــاركة فــي 
 ،وكيفيـة انتخابهـا، والتعـرف علـي السـلطة الشـرعية ، المشروعات الوطنية كتسـريل النـاختين 

ودور المـــواطن فـــي العمليــــة ، مــــن بينهـــا  ـــ  االقتــــراع واكتســـاب العدحـــد مــــن القـــي  التـــي 
 (Raymond & Ruth & Debora, 2006.7)االنتخابية

( أ  منـــاهج الدراســـات االجتماعيــــة تســـاعد فــــي 2،  1033عتــــدالرليل ) وتـــرف داليـــا
ورـــر  القـــي   ،وتشـــكيل المـــواطن، ممارســـة  ـــ  التصـــويت والمشـــاركة السياســـية الواعيـــة 

كمـا أنهـا ،  يـاة وفـن  أسلوبوجعل الديمقراطية  ،المرتمع المرروبة فياالجتماعية والسياسية 
 .الوعي بالقضايا السياسية السائدةتمكن من تحقي  مبادرات سياسية للتلميق تعتمد علي 
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المفــامي  االنتخابيـــة  ومنهــا حتضــئ ممــا ســت  أهميــة تنميــة أبعـــاد الثقافــة االنتخابيــة
وخاصـة مرا ـل التعلـي  قتـل ، ة يختلـ) المرا ـل الدراسـوالوعي االنتخابي لـدف المتعلمـين فـي م

 ؛منـاهج الدراسـات االجتماعيـة والتـي مـن بينهـاالرامعي من خلو المناهج الدراسية المتنوعـة 
ولـقلك يحـاوو  ،لما حدور داخل المرتمع من تطورات وت يرات  ألنها من أكثر المناهج  ساسية  

بعاد الثقافة االنتخابية لدف تلميق الص) الثالـي البا ثا  من خلو هقه الدراسة تنمية بعا أ
 اإلعدادف.

 الإحساس بمشكلة الدراسة :

ــا الدســاتير المصــرية  أكــدت ــي  م1034 واخرهــا دســتورجميعه ــل مــواطن  ــ   أ عل لك
وتلتـدم الدولـة  االنتخاب والترتئ وإبدا  الرأف في االستفتا  ، وينا  القانو  مباترة الحقوق ،

ــه ،بــإدراج اســ  كــل مــوا ــاختين دو  طلــب من تــوافرت فيــه تــرود  دمتــ طن بقاعــدة بيانــات الن
ـ بتنقيئ وتعـدحلالناخب، كما تلتدم  ا للقـانو  ، وتضـمن الدولـة هـقه القاعـدة بصـورة دوريـة وفق 

 سلمة إجرا ات االستفتا ات واالنتخابات و يدتها ونداهتها .

ـــة تـــدثر بصـــورة مباتـــرة فـــي المشـــاركة  ـــت  ،االنتخابيـــةومكونـــات الثقافـــة الفرعي فمازال
أف بمكانـة العائلـة وبطتيعـة ، بالعدوة العائليـة   د كتير إلي تتأثراالنتخابات في قرف الفل ين 

ــد بــارا  أخــرف قــرف  تتــأثركمــا بينهــا، العلقــات الســائدة   الســلطة الرســمية كالعمــدة وتــي  التل
 .(341،  1003)عتدالسلم عتده ،  وريرها

ر من الخترا  إلصلح األوضاع في مصر بـالرجوع إلـي التربيـة دعا كثيفي هقا السياق و 
مـــن العـــدوف  والحـــس السياســـي والمشـــاركة فـــي االنتخابـــات بـــدال   االنتخـــابيلتشـــكيل الـــوعي 

إذ يمكـن فيهـا  ؛ويكو  ذلك اإلعداد مـن بدايـة التعلـي  الناـامي فـي التعلـي  األساسـي، والسلتية
 .(35، 1004، سعد) عتدالخال   را قابل للتشكيلال ر  المبكر والمتعل  

، كما أتارت العدحد من البحوث والدراسات إلي عدوف البعا عـن المشـاركة االنتخابيـة
إلـــي انخفـــا  نســـب التـــي أتـــار فيهـــا ( 169، 3776 مـــدف عتـــد الحميـــد )دراســـة  :ومنهـــا

المشــاركة فـــي االنتخابــات العامـــة مــن بـــين الشـــباب، وانخفــا  نســـب تمثــيله  فـــي األ ـــداب 
سية التي تفتقر برامرهـا إلـي مـا يعكـس ا تياجـات الشـباب وال تسـتفيد بصـورة كتيـرة مـن السيا

 طاقات هدال  الشباب الفكرية والرسمية في دع  األنشطة الحدبية .
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ــ فــي دراســته( 303،  1000) كمــاووأوضــئ محمــود  فــي تقــدم الشــباب  اأ  هنــاا تناقص 
مـا اته  لح ـداب السياسـية، وتوصـلت إلي عمليات الترتيئ، وانخفـا  معـدالت تصـويته  وانت

ــو حوســ) ) ــة 1003إحنــا  أب ــين الطــلب عــن المشــاركة فــي العملي ــا ب ــاا إ رام  ــي أ  هن ( إل
االنتخابية وذلك لشعوره  باإل بـاد ، وعـدم جـدوى االنتخابـات ، كمـا أنهـ  ال يمتلكـو  بطاقـات 

 االنتخابات.انتخابية لمعرفته  بنتيرة االنتخابات فل حوجد مترر للتتراا في 

علـــي ضـــا) إيبـــاو التلميـــق علـــي التـــي أكـــدت ( 4، 1001) عـــارف يمصـــطف ودراســـة
ـــور  ـــي بعـــا األم ـــات المدرســـية ، أو ارائهـــ  ف ـــي االنتخاب ـــي اإلدال  بأصـــواته  ف المشـــاركة ف
السياســية داخــل المدرســة، كمــا أ  هنــاا قصــور فــي ســلوكيات الطــلب السياســية متمثلــة فــي 

 سية وعدم إبدا  الرأف في األمور التي ته  المرتمع.عدوفه  عن المشاركة السيا

(  إلــي ارتفــاع نســبة النــاختين الــقحن يعدفــو  عــن 25، 1005وتوصــل علــي الصــاوف )
المشاركة في الحياة السياسية وخاصة االنتخابات الترلمانية ، وغياب الـوعي السياسـي النـاتج 

ي االنتخـابي لـدف النـاختين ممـا عن انتشار األمية السياسية والقف يعكس تـدني مسـتوف الـوع
 يرعله  عرضة للت رير به  من قتل المرتحين .

( إلي إ رام نسـبة مرتفعـة مـن المـواطنين عـن إبـدا   71، 1002وأتارت ناهد صالئ )
التـي االنتخابيـة رأحه  ايرابي ا كـا  أو سـلتي ا ، وقـد فسـرت ذلـك بأنـه نتيرـة نقـص فـي المعرفـة 

ائه ، أو عدم توفر المناخ الديمقراطي القف يرعـل المـواطن قـادر ا تساعد المواطن علي تكوين ار 
 علي إبدا  رأيه بصدق ودو  خوف .

لــدف المدسســات التعليميــة فــي  ا( أ  هنــاا قصــور  301، 1007) أدحــبويوضــئ نشــأت 
ــرف  ــات ، كمــا ح تقــدي  المعرفــة الكافيــة والخطــوات التــي ترــقب الطــلب للمشــاركة فــي االنتخاب

( أ  عــدد كتيــر مــن النــا  حترنتــو  المشــاركة فــي االنتخابــات  121، 1007) ســعدإسـماعيل 
نتيرـة اللمبــاالة واالرتــراب السياسـي ، أو عــدم الثقــة فــي القيـادات السياســية ، وعــدم وفــائه  
بالحاجات الضرورية للعامة ، أو تعرضه  لض ود متعـددة منهـا: رتيـته  لهـقه المشـاركة علـي 

 ياته  ، كما تدثر علي علقـته  بريـرانه  وأصـدقائه  أو علـي أنها تمثل تهدحد لبعا جوانب 
 مكانته  االجتماعية.
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علـي اـاهرة البعـد والعـدوف عـن ( 37 ،1034) عـارفدراسة خالد عمرا  ونرـاة  وأكدت
انخفـا  نسـبة التصـويت فـي انتخابـات الرئاسـة حونيـو  المشاركة االنتخابية  يـي أتـارت إلـي

 46.41كة فـي الرولـة األولـي مـن انتخابـات الرئاسـة إلـي م ،  يي وصلت نسبة المشـار 1031
، وضـا) إيبـاو طـلب الرامعـة علـي المشـاركة %53.25، ووصلت في الرولة الثانية إلـي %

م، 1031/ 1031فـــي اإلدال  بأصـــواته  فــــي انتخابـــات االتحـــادات الطلبيــــة للعـــام الدراســــي 
، ودســـتور  % 11.7لـــي م،  يـــي وصـــلت نســـبة المشـــاركة إ1031واالســـتفتا  علـــي دســـتور 

 . % 12.6م، ووصلت نسبة المشاركة إلي 1034

، لـدف الـن   االنتخابيـة الثقافـةتنمية ضرورة أتارت العدحد من الدراسات الي  هقا وقد
ثـر منـاخ الفصـل أثنـا  أالتعـرف علـي  إلـي(Harwood, 1992)  "هـارود" يـي هـدفت دراسـة 

السياســـية مـــن خـــلو ممارســـته   ـــ   درو  الدراســـات االجتماعيـــة علـــي اتراهـــات الطـــلب
تشـــكيل  فــيووصــلت الدراســـة إلــي أهميــة منــاخ الفصــل ، التصــويت فــي العمليــة االنتخابيــة 

  الفصــوو التــي حتمتــع أاالتراهــات والســلوا السياســي للطــلب بالمــدار  العليــا األمريكيــة ، و 
ـــ ـــة والديمقراطي ـــأثير   ةطلبهـــا بالحري ـــأعطـــت ت ـــاته  السا ايرابي  ـــي اتراه ة وســـلوكه  ياســـيا عل

داخل الفصـوو الم لقـة ذات النشـاد المحـدود ، كمـا أكـدت الدراسـة  أقرانه االجتماعي أكثر من 
أهمية دور وسائل اإلعلم والوالـدحن وختـراته  السياسـية الخاصـة فـي تحدحـد اتراهـات الطـلب 

 السياسية .

ــر  إلــي معرفــة دور وســائل اإلعــلم فــي (Clark, 1997) "كــلرا"وهــدفت دراســة  ت يي
وتوصلت الدراسة إلي أ  الحملت السياسية التي يقوم بها  ،االتراهات نحو السلوا االنتخابي

ألنهـا ترمـع بـين وسـائل اإلعـلم مـن  يـي األدوات ؛ ا من وسائل اإلعلم المرتحو  أكثر تأثير  
ــر االتراهــات والمشــاركة ــي ت يي ــين المناقشــة المباتــرة للمرتــحين ممــا يســاعد عل ــة وب  الناري
االيرابيـة الفعالـة فـي االنتخابــات، وأوصـت بضـرورة اهتمـام منــاهج التعلـي  بالثقافـة االنتخابيــة 

 لدف التلميق .

ــا لــي التعــرف علــي مســتوف إدفت فهــ( 110: 137، 3777)  ســانيندراســة  نفــي  أم
وعمــ  الثقافــة السياســـية لــدف طــلب الرامعـــة والتعــرف علــي الحـــدود الثقافيــة فــي النا يـــة 

بالعمـل علـي رفـع مسـتوف الثقافـة السياسـية بـين  ، وأوصـتوتدعيمها لـدف الشـباب السياسية 
ييـام الرامعــات بحصـر الطـلب الـقحن ال يملكـو  بطاقــة وضـرورة المختلفـة ،  بأبعادهـاالشـباب 
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ــة واســتخراجها لهــ   ــي ، وأانتخابي ــررات الدراســية بعــا الموضــوعات الت  تهــت   تتضــمن المق
 لب الرامعة.اسي لدف طبديادة الوعي السي

أ  هنـــاا أزمـــة  قيقـــة فـــي معـــدالت فـــي دراســـته  (11، 1003) صـــالئوأوضـــئ أ مـــد 
، ال تمـــنئ وال تـــورث ولكنهـــا تمـــار   أنهـــا إلـــيرجـــع ذلـــك وي  ، وأتـــكاو المشـــاركة االنتخابيـــة 

نتائرها فاعلية برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج جماعـة المهـام ومـا  ـواه مـن  وأاهرت
سـاعدت فــي الحـد مـن المعوقــات التـي كانـت تحـد مــن مشـاركة األعضـا  فــي  ممارسـات مهنيـه

وره  بأهميـة تـع وزيـادةالمعرفـي لـدف األعضـا   األدا عن تحسـين  فضل  ، العملية االنتخابية 
 المشاركة االنتخابية .

ـــ  وأوضـــحت دراســـة رضـــا ـــدف المـــتعل  325: 324، 1004) توفي ـــاا قصـــور ل ( أ  هن
مي  والمهــارات واالتراهــات فــي مختلــ) مرا ــل التعلــي  والمتصــلة المصــرف فــي كثيــر مــن المفــا

مما يعكس ذلك ضا) الوعي السياسي لدف المتعلمين ، ومنها االنتخاباتبالديمقراطية وييمها 
 إرسـا   التنشمة السياسية المقدمة مـن خـلو منـاهج الدراسـات االجتماعيـة تقتصـر علـي ؛ أل 

ــ ــي بق ــوال  للناــام السياســي والعمــل عل ــا أوصــي بضــرورة وجــود ا  واســتمرارية تــرعيتهال ، كم
ــيس  ــاه ول ــة تقــدم التنشــمة السياســية الســليمة المتصــلة بحقيقــة السياســة المتتن سياســة تربوي

فــي بحقيقــة الحفــال والبقــا  علــي الناــام السياســي عتــر تطــوير منــاهج الدراســات االجتماعيــة 
 .المرا ل الدراسية المختلفة

سـلوا النـاختين  دراسـة إلـي  (O'Cass, 2005, 205-221) "اوكـا "وهـدفت دراسـة 
وقـد اهتمـت الدراسـة بالعوامـل التـي تـدثر علـي ادراا النـاختين ، سوق االنتخابـات  أسمتهفيما 

ا النـــاختين للمرتــئ الخطـــأ وركــدت علـــي الوســائل التـــي يســتخدمه بأصـــواته  اإلدال بخطــورة 
لدراســـة وخاصـــة الدراســـات للحصـــوو علـــي المعلومـــات، وأوصـــت بضـــرورة اهتمـــام المنـــاهج ا

 .االجتماعية بقضايا االنتخابات

نــه كلمــا زادت درجــة ادراا الرمهــور أ إلــي(  155، 1006وتوصــل عتــدالعديد الســيد )
ــات الرئاســية  ــر ، للتراهــات الســائدة نحــو قضــية االنتخاب ازدادت درجــة مشــاركته  فــي التعتي

 بحرية . أرائه الرماعي عن 
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علي عينـة مـن الشـباب الرـامعي  (316: 311، 1007) بأدحنشأت  أجراهافي دراسة و 
ال يســـتخرجو  البطاقـــة  أنهــ  مـــن اســترابات العينـــة %49.9نســـبة  أ  إلــينتائرهـــا  أتــارت

ــة  ــت  اســتخراجها ألنهــ االنتخابي ــو  كيــم ح ــائج االســترابات  %39.3ونســبة  ، ال يعرف مــن نت
مـن االسـترابات  %35.4سـبة ون، االنتخابـات  جـدوى ال يستخرجو  البطاقة لعـدم  أنه توضئ 
،  ريـر مهتمـين باالتـتراا فـي االنتخابـات ألنهـ ال يستخرجو  البطاقة االنتخابيـة  أنه توضئ 
االنتخابية ألنه  ال يفضـلو  المشـاركة البطاقات من االسترابات ال يستخرجو  %30.7ونسبة 

معرفـة عوامـل عـدم ول ،رير مهتمين باالتتراا في االنتخابات %30.4و، في الحياة السياسية 
ــائج االســترابات توضــئ  ــي االنتخابــات جــا ت نت ــي عمليــة التصــويت ف نســبة  أ المشــاركة ف

أوضـحت  %11.1، ونسـبة ا  المرتئ لن يفعـل لهـ  تـيم  ال يشاركو  في التصويت أل  19.2%
ال  %37.7ونســبة  ،  الشــباب ال يشــارا فــي االنتخابــات لعــدم الثقــة فــي نداهــة االنتخابــاتأبــ

ال يشـاركو  بسـتب تـعوره  بعـدم ييمـة  %36.1ونسـبة ،  مـا تريـد   الحكومة تختاريشارا أل 
 .ال يشرعو  أف  دب سياسي ألنه ال يشاركو   31.9ونسبة ، صوته  

بنــا  نمــوذج للســلوا االنتخــابي الخــاص  إلــي( 1033وهــدفت دراســة عتــدالفتاح يــاري )
ذج السلوا االنتخابي يعتمد بقوة علي أاهرت نتائرها أ  نمو ، العربية المتحدة  اإلماراتبدولة 

، وطمــوح الناخــب، والثقافــة االنتخابيــة للمــواطن  ،الــوعي السياســي :أربعــة عوامــل رئيســة هــي
المديد من الدراسات مـن أجـل الوصـوو  إجرا وأوصت بضرورة ، والعلقة بين الناخب والمرتئ 

 .لكتروني فه  أعم  للسلوا االنتخابي وضرورة التواصل االنتخابي اال  إلي

تفســير بعــا النمــاذج  إلــي( 106، 1033وســعت دراســة بــارة ســمير وليمــام ســلمي )
االنتخابيــة لمرموعــة مــن الطلبــة الردائــريين قتــل االنتخابــات التشـــرياية  لحنمــاداالنتخابيــة 

ـــالوعي  الناخـــب أ  إلـــيوتوصـــلت ، م1009 حـــتحك  بـــه عـــدة عوامـــل منهـــا: عوامـــل متعلقـــة ب
ــــة ــــل تنايمي ــــة  السياســــي، عوام ــــة ، الاــــروف االجتماعي ــــة االنتخابي ــــة بالتني ــــة متعلق قانوني

 . واالقتصادية

ــي( 904، 623، 1033) عتــدهوهــدفت دراســة خالــد  التعــرف علــي ملمــئ الثقافــة  إل
وييــا   ،وتحدحــد اتراهــاته  نحــو المشــاركة السياســية واالنتخابيــة ،السياســية لفقــرا  الحضــر

مســتوف المشــاركة فــي  تــدني إلــيتوصــلت النتــائج و ، درجــة مشــاركته  السياســية ونوعيتهــا 
فأفضــل معــدو للمشــاركة جــا  فــي  ضــور المــدتمرات ، العمليــة االنتخابيــة بشــكل الفــت للناــر 
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ــد ذلــك المشــهد الو يــد للمشــاركة فــي العمليــة ، فقــ   %4.3الشــعتية للمرتــحين بنســبة  ويع
ــ للعمليــة االنتخابيــة  األخــرى  يــي ال تصــل معــدالت المشــاركة فــي الماــاهر ، ا االنتخابيــة تقريب 
 . %3 إلي او  بأفالمشاركة في الروالت االنتخابية  أوكمساندة مرتئ 

وتشير الدراسات العلمية المهتمة بهقا الموضوع إلي تنوع العوامل واألسباب التـي تـددف 
الـبعا هـقه الاـاهرة إلـي  حرجـع يـي ، إلي انخفا  مستوف الوعي الديمقراطي لـدف الشـباب 

أ   اآلخربينما حرف البعا ، ا مر لة العمرية التي تتس  بالرفا والتمرد الفكرف أ يان  طتيعة ال
الناام التعليمي القف يخضع الشباب لتأثيره خاصة في مرا ل التعلـي  قتـل الرـامعي يعـاني مـن 
معوقــات كثيــرة تحــد مــن قدرتــه علــي القيــام بــدور واضــئ فــي تشــكيل الــوعي الــديمقراطي لــدف 

ضا) األنشطة الطلبية في المدار  والتي تهدف إلـي تنميـة  :مثلة المعوقاتومن أ، الطلب 
القي  الرو ية والخلقية والوعي الوطني وتعويد الطلب المشاركة وتدريته  علي القيادة وإتا ـة 
الفــرص لهــ  للتعتيــر عــن ارائهــ  بحريــة ، واترــاه اإلدارة المدرســية لحخــق بناــام مركديــة اإلدارة 

وال تـك أ  الطالـب إذا نشـأ وال ـ   ،لطالب أو ولي األمر في إدارة تـمو  التعلـي دونما إتراا ا
أ  مدرسته تدار بأساليب ديمقراطية  قيقيـة دو  ديكتاتوريـة أو تسـل  مـن مـدحر المدرسـة أو 
المعلمــين فانــه حتطبــع علــي هــقا األســلوب فــي  ياتــه الخاصــة والعامــة )وزارة التربيــة والتعلــي  

،3729 ،41). 

فقـد أوصـت دراسـة  ،توصيات الدراسات السابقة الدراسة الحالية أيضاحدكد مشكلة ومما 
زيادة الوعي االنتخابي والمشاركة لضـما  التصـويت  بأهمية (117، 1003) عتدالسلم عتده
ــالتعلي   ،والعمــل علــي ضــرورة االتــتراا فــي الحمــلت االنتخابيــة، فــي االنتخابــات  واالهتمــام ب

التعلـي   حدديـهواإلتـارة إلـي الـدور الـقف  ، فيمـا حتعلـ  بالسـلوا السياسـي كمدتر هـام للداللـة
 وإكساب القدرات الضرورية لممارستها .، ومدسساته في تعمي  الروح الديمقراطية

( بضرورة التركيد علـد إكسـاب  (Nicholson, 2003, 4.3 – 410)"نيكلسو  "وأوصي 
؛ االنتخابـات تصـويتا  ثـ  ترتـيحا   فيلمشاركة الطلب مهارات التفكير السياسي كحرية الرأف وا

( بضـرورة تشـريع 341، 1004) عتـده أيمـن، وأوصي  تد حتمكن الطلب من خدمة وطنه  
األمر القف حترتب عليه زيادة المشاركة ، الدستورف   المواطنين علي الممارسة الحقيقية لحقه

 .االنتخابية 
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ويــد الطــلب بــبعا المفــامي  السياســية ( بتد  974، 1004) عتــدالفتاحناصــر  يوأوصــ
كالحاك ، الحكومة ، الديمقراطيـة، الحريـة، المسـاواة، العدالـة، االنتخابـات، األ ـداب السياسـية؛ 

  تد يمكنه  اختيار أ د األ داب للنضمام إليها مستقتل .

منـاهج ضرورة االهتمام بتضمين أهداف ومحتـوى ب( 131، 1033وأوصي باس  صترف )
ــا الدراســات ــات السياســية ب االجتماعيــة وفروعه ــوق والواجب و ــدات دراســية مســتقلة عــن الحق

عقـــد المـــدتمرات و والمرـــالس النيابيـــة والســـلطات التنفيقيـــة والقضـــائية،  ،واأل ـــداب السياســـية
لـدى واالنتخـابي  السياسـي الـوعيوالندوات داخل المدرسة  وو الموضوعات السياسـية لتنميـة 

 الطلب .

بتوعيــة المــواطنين وتحفيــده  علــي المشــاركة ( 733، 1033لقاني )وأوصــت نشــوف الشــ
فضـل عـن تـوعيته  بأهميـة مشـاركته  ، بانتخاب المرتـحين  أوفي االنتخابات سوا  بالترتئ 

ا لمبـاد  الديمقراطيـة والحريـة المرتـحين ترسـيخ   أفضـلفي العملية االنتخابيـة ومعـاحير اختيـار 
 والمواطنة .

ـــاف  ـــوأوصـــت دراســـة عف ـــة  493، 1031) لجاح ( بضـــرورة إعطـــا  االتحـــادات الطلبي
( بتطـوير مقـررات 65، 1034) عارفوأوصي خالد عمرا  ونراة . الحرية في ممارسة  قوقها 

كليــات التربيــة بصــفة عامــة، ومقــررات طـــلب الدراســات االجتماعيــة بخاصــة، بحيــي تشـــمل 
ــا  موضــوعات سياســية  دحثــة ومعاصــرة، واعتبارهــا مكمــل  تعليميــا   بــرامج  وإجــرا ، ولــيس إثرائي 

( بضــرورة تضــمين 392، 1034كمــا أوصــت دراســة تــيما  مكــي ) لتنميــة الــوعي االنتخــابي .
منـــاهج الدراســـات االجتماعيـــة فـــي المر لـــة اإلعداديـــة لو ـــدات تعليميـــة تهـــت  بالموضـــوعات 

عــام  بوجــه السياســية التــي تمــر بهــا بلدنــا ممــا يشــرع التلميــق علــي المشــاركة السياســية
 وينمي االنتما  الوطني لدحه . والمشاركة في االنتخابات بوجه خاص،

المر لـة االبتدائيـة واإلعداديـة مقـررات الدراسـات االجتماعيـة وتحليل ومن خلو مراجعة 
توصل البا ثا  إلي عدم وجود موضوعات مرتبطة بالثقافة االنتخابية متضمنة داخل أف مقـرر 

 . حدرسه الطلب

ــد ــوافر  وللتعــرف عل ــةمــدى ت ــة المفــامي  االنتخابي ــق المر لــة اإلعدادي  أجــرف  لــدف تلمي
البا ثا  دراسة استطلعية عبارة عن تطتي  اختبار متدئي يقيس بعا  المفـامي  االنتخابيـة 



 م1035( أبريل 40ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )

 - 054 - 

صـندوق  ،بطاقـة ناخـب مثل : االنتخابات ، االستفتا  ، الناخب ، المرتئ ، بطاقة انتخابـات ،
فصـل مـن فصـوو علي  .ت باطل ، الفرز ، مرايبة االنتخابات ..االقتراع ، صوت صحيئ ، صو 

ــا 50بمدرســة صــلح ســال  اإلعداديــة وبلــ  عــدده  ) اإلعــدادفتلميــق الصــ) الثالــي  ، ( طالب 
ــي اكتســاب بعــا المفــامي   ــق ف ــدف هــدال  التلمي ــين مــن نتائرــه وجــود ضــا) ملحــول ل وتت

أف مــن التلميــق فــي اختبــار التحصــيل   االنتخابيــة ،  يــي لــ  تترــاوز النســبة الممويــة لــدرجات
35 % . 

البا ثـا  دراســة اسـتطلعية عبـارة عـن تطتيــ  اختبـار متـدئي يقـيس بعــا  أجـرف كمـا 
ترـاه تلـك الموايـم،  تلميق الص) الثالي اإلعدادفالموايم االنتخابية للتعرف علي سلوكيات 

وتتـين مـن ،  االسـتطلعي وه  نفـس المرموعـة التـي ط تـ  عليهـا اختبـار المفـامي  االنتخابيـة
 نتائرـــه وجـــود ضـــا) ملحـــول لـــدف هـــدال  التلميـــق فـــي الـــوعي بـــبعا الموايـــم االنتخابيـــة

ــة لــدرجات أف مــن التلميــق فــي اختبــار  والتصــرف  يالهــا ،  يــي لــ  تترــاوز النســبة المموي
 . % 30  الموايم

التـي مـن بينهـا : هقا يعكس غياب الثقافة االنتخابية بأبعادها المختلفة لدف النـاختين و 
اإلطــار الدســتور والقــانوني المــنا  للنتخابــات ، ضــواب   ممارســة الحــ  فــي مباتــرة الحقــوق 

تناي  العملية االنتخابية ، الرـرائ  االنتخابيـة، مرايبـة منامـات  السياسية ، الناام االنتخابي ،
ــات  ــة تعــد أفضــل هــقه األبعــاد وريرهــا مــن أبعــاد الثقافــة االن، المرتمــع المــدني للنتخاب تخابي

وزيـــادة فهمـــه للعمليـــة ، وســـيلة لتـــدعي  وتنميـــة ثقافـــة المـــواطن المصـــرف نحـــو االنتخابـــات 
األمر القف حترتب عليه تنمية المستويات المعرفية لديه ومن ث  المشاركة الفاعلـة ، االنتخابية 

ث الت يـرات فهقا النوع من الثقافة يعد ترد أساسـي إل ـدا، التي تحق  الشخصية الديمقراطية 
ألنها تساعد في الـتخلص مـن بعـا الموروثـات الخاطمـة ؛ وتصحيئ مسار العملية االنتخابية 

  يكــو  اختيــاره نــابع مــن أو ، وتــعور الفــرد بأنــه مســير ولــيس مخيــر ، كالعصــتية القتليــة 
وبالتالي ضرورة نشر الثقافة االنتخابية التي تدكد    الفـرد فـي ، إ سا  وطني وليس قتلي 

وبيـــا  أهميـــة مشـــاركته فـــي اإلدال  بصـــوته واختيـــار مـــن يمثلونـــه فـــي ، تـــئ واالنتخـــاب التر 
 المرالس النيابية.

ــة مــن ســلتية   ــة االنتخابي ــي تواجــه العملي ــ  مرابهــة المدرســة للتحــديات الت ومــن منطل
االنتخابات ومعالرة غياب الحـد والمباالة وارتراب وفراغ سياسي لتحقي  المشاركة الفاعلة في 
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من الثوابت وضا) أو انعدام القدرة علي االختيار القف حهدد الناام الديمقراطي واألمـن  نداألد
ــ؛ القــومي المصــرف  ــق وتثقــيفه  انتخابي  ــة التلمي ــا  االهتمــام بتربي ــار هــقا النــوع مــن ك ا واعتب

ــوا  ــه ليكون ــة أبنائ ــة أنشــأها المرتمــع لتربي الثقافــة مــن أهــ  ادوار المدرســة كمدسســة اجتماعي
ويمكـن للمدرسـة تحقيـ  هـقا الهـدف ، ين صالحين يسـهمو  فـي بنـا  مرـتمعه  وتنميتـهمواطن

المشــاركة فــي  د الناتـمة منــق نعومـة أاــافره  علـيمـن خــلو تتنـي بــرامج ثقافـة انتخابيــة تتعهــ
 االنتخابات و رية االختيار والتعتير عن الرأف في جو تسوده الديمقراطية .

   :تحديد مشكلة الدراسة

في  الص) الثالي اإلعدادفوجود قصور لدف تلميق ة الدراسة الحالية في تحددت مشكل
عـدم اهتمـام ، وقـد عـدف هـقا االنخفـا  إلـد  الوعي االنتخـابيو  مفامي  االنتخابيةلل تحصيله 
ــةمنــاهج  ــدفب الدراســات االجتماعي ــة ل ــق، ال تحقيــ  بعــا أهــداف الثقافــة االنتخابي ــد تلمي وإل

، ومــن ث ــ  تحــاوو دراســات االجتماعيــة فــي المــدار  اإلعداديــة األسـلوب المتبــع فــي تــدريس ال
فـي الدراسـات االجتماعيـة تعليميـة  و دةاقتراح القصور من خلو هقا الدراسة الحالية معالرة 

هـدال  لـدف )المفـامي  االنتخابيـة والـوعي االنتخـابي( الثقافـة االنتخابيـة  لتحقي  بعا أهـداف
 .التلميق

 أسئلة الدراسة:

 الدراسة الحالية عن األسملة التالية:ت ريب 

خــلو مــنهج  مــنالصــ) الثالــي اإلعــدادف اللزمــة لتلميــق أبعــاد الثقافــة االنتخابيــة مــا  -3
 ؟الدراسات االجتماعية

 ؟المفامي  االنتخابية اللزمة لتلميق الص) الثالي اإلعدادفما  -1

ــا التصــور لو ــدة مقتر ــة فــي الدراســات االجتماعيــة  -1 الثقافــة  افلتحقيــ  بعــا أهــدم
 االنتخابية لدى تلميق الص) الثالي اإلعدادف؟

 بعـا المفـامي فـي تـدريس الدراسـات االجتماعيـة علـي تنميـة  و ـدة مقتر ـة فاعليـةما  -4
 االنتخابية لدف تلميق الص) الثالي اإلعدادف؟
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ما فاعلية و دة مقتر ة في تدريس الدراسـات االجتماعيـة علـي تنميـة الـوعي االنتخـابي  -5
 ميق الص) الثالي اإلعدادف؟لدف تل

 أهداف الدراسة : 

و ــدة مقتر ــة فــي الدراســات تــدريس فاعليــة هــدفت الدراســة الحاليــة إلــي التعــرف علــي 
)المفامي  االنتخابية والوعي االنتخابي( الثقافة االنتخابية  أهدافبعا  تحقي االجتماعية علي 

 لدف تلميق الص) الثالي اإلعدادف . 
 أهمية الدراسة: 

 ترجع أهمية هقه الدراسة إلد أنها:

ــدوات  -3 ــة  والدراســاتت عــد اســترابة لتوصــيات المــدتمرات والن ــي مرــاو التربي ــي أجريــت ف الت
السياسية علد المستوى العـالمي أو اإلقليمـي أو المحلـد، والتـي تدكـد علـد أهميـة تنميـة 

بتفعيـل دور التربيـة أبعاد الثقافة االنتخابية ونشر الوعي االنتخابي بين المتعلمـين  وذلـك 
 والمناهج الدراسية  في مواجهة قضايا ومشكلت االنتخابات .

يمكن أ  تقدم و دة تعليمية مقتر ة في الدراسات االجتماعية تتعل  بالثقافة االنتخابية ،  -1
 تفيد واضعي الكتب والمقررات الدراسية للدراسات االجتماعية في المر لة اإلعدادية.

منهــا فــي إعــادة صــيارة منــاهج  االســتفادةيمكــن  ،االنتخابيــةلثقافــة ا بأبعــادتقــدم قائمــة  -1
 قتل الرامعي.بمرا ل التعلي   االجتماعيةالدراسات 

يمكــن أ  تفيــد فــي توجيــه القــائمين علــي وضــع  ،االنتخابيــةقــدم قائمــة بمفــامي  الثقافــة ت -4
 سية.مناهج الدراسات االجتماعية نحو تضمين هقه المفامي  في محتوف المادة الدرا

علـــي المشـــاركة الفعالـــة فـــي  التلميـــقتســـه  فـــي تنشـــي  وزيـــادة قـــدرة  أ مـــن الممكـــن  -5
 .االنتخابات المستقتلية
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 حدود الدراسة :

 التدمت الدراسة الحالية بالحدود التالية:

ــدود النمةيــة: (3 فــي الفصــل الدراســي األوو مــن العــام المقتر ــة الو ــدة  تــدريستــ   الح
 م . 1035/ 1034الدراسي 

تــ  تطتيــ  ترربــة الدراســة فــي مدرســة صــلح ســال  اإلعداديــة بنــين  ود المكانيــة:الحــد (1
 بإدارة سوهاج التعليمية .

ــق الصــ) الثالــي  الحــدود البيــ ية: (1 ــة مــن تلمي ــ  تطتيــ  الو ــدة المقتر ــة علــي عين ت
 اإلعدادف .

 تمثلت في: الحدود الموضوعية: (4

 الثقافة االنتخابية .عاد مقتر ة في الدراسات االجتماعية في ضو  أب و دة إعداد 

  ضــواب    -نتخابــاتل والقــانوني المــنا  ل ف اإلطــار الدســتور : )التاليــة الثقافــة االنتخابيــةأبعــاد
ـــة  -الناـــام االنتخـــابي  -ممارســـة الحـــ  فـــي مباتـــرة الحقـــوق السياســـية  تناـــي  العملي

 .(اتمرايبة منامات المرتمع المدني للنتخاب -الررائ  االنتخابية  -االنتخابية 

 المفامي  االنتخابية، والوعي االنتخابي .أهداف الثقافة االنتخابية التالية : 

  لــبعا مفــامي  الثقافــة االنتخابيــة فــي مســتويات الصــ) الثالــي اإلعــدادف تحصــيل تلميــق
 التقكر والفه  والتطتي  .

 مواد وأدوات الدراسة :

 المواد التعليمية وأدوات القيا  التالية: ا أعد البا ث

 أبعاد الثقافة االنتخابية اللزمة لتلميق الص) الثالي اإلعدادف .بائمة ق (3

 . اإلعدادفالمفامي  االنتخابية اللزمة لتلميق الص) الثالي بقائمة  (1

 ، وقد تضمنت:في ضو  أبعاد الثقافة االنتخابية في الدراسات االجتماعيةمقتر ة  و دة (1

 . كتيب التلميق -
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 . الو دة المقتر ةحوضئ له كيفية تنفيق درو   لمعل (امرجع للو دة )دليل  -

 .في مستويات التقكر والفه  والتطتي   تحصيل لقيا  بعا المفامي  االنتخابيةاختبار  (4

 .لقيا  الوعي االنتخابي اختبار موايم (5

 منهج الدراسة : 

تـــبه المـــنهج وكـــقلك ، الوصـــفي اقتضـــت طتيعـــة الدراســـة الحاليـــة اســـتخدام المـــنهج 
و ـدة تـدريس فاعليـة للتعـرف والقيا  القتلي البعدف، وذلك الوا دة،  ةلمرموعالترريتي ذف ا

الثقافــة االنتخابيــة لــدف تلميــق  أهــدافبعــا  تحقيــ مقتر ــة فــي الدراســات االجتماعيــة علــي 
 الص) الثالي اإلعدادف . 

 الدراسة :  اتتحديد مصطلح

 Proposed Unit                             وحدة مقترحة: -0

لمرموعــة مــن مخطــ  عــام مــنا  ي قصــد بالو ــدة المقتر ــة فــي الدراســة الحاليــة أنهــا: 
 الختــرات مــن ، كمــا تتضــمن مرموعــة الثقافــة االنتخابيــةأبعــاد الموضــوعات التــي تــدور  ــوو 

التـي تهـدف إلـي  المتنوعـة، التقـوي  وأسـاليب التـدريس وأسـاليب التعليميـة والوسـائل واألنشطة
، والتي أرفلها محتوى كتاب الدراسـات االجتماعيـة تخابية والوعي االنتخابيالمفامي  االنتنمية 

 .اإلعدادف الثاليالص)  تلميق المقرر علد
                     Electoral Culture                             :انتخابية الثقافة ال -5

من المعـارف والمعلومـات  مرموعةي قصد بالثقافة االنتخابية في الدراسة الحالية أنها: 
ــي أ  يكتســتها  ــي حنب  ــي اإلعــدادفالت  وتهيــده   اترــاهه، والتــي تشــكل  تلميــق الصــ) الثال

ــة ، ــيه للتعامــل الســلي  مــع الناــام االنتخــابي فــي الدول ــر مــن المــدثرات   والتــي تحم مــن الكثي
المنامـة لسـير في العملية االنتخابية، وتتضمن األتكاو والصور   السلتية التي تهدد مشاركته

، بهدف تكوين المدسسـات اللزمـة لتعديـد االسـتقرار السياسـي واالقتصـادف  العملية االنتخابية
 والثقافي واالجتماعي للدولة.



 م1035( أبريل 40ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )

 - 055 - 

                     Electoral Concepts :الانتخابيةالمفاهيم  -3

اغ فــي تصــور عقلــي مرــرد ي صــفــي الدراســة الحاليــة أنــه: قصــد بــالمفهوم االنتخــابي ي  
بكلمـــة وأكثـــر ، ويشـــير إلـــي مرموعـــة مـــن األ ـــداث أو القضـــايا أو المشـــكلت صـــورة لفايـــة 

ترمـع بينهــا خصــائص مشــتركة ، والتــي حنب ــي أ  التــي تصــ) الواقــع االنتخــابي، و االنتخابيـة 
يكتســتها تلميــق الصــ) الثالــي اإلعــدادف، وتقــا  بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا التلميــق فــي 

 لك . االختبار المعد لق

 Electoral Awareness                       :الانتخابيالوعي  -4

ـــالوعيي قصـــد  ـــي الدراســـة الحاليـــة:  ب ـــي إدراا تلميـــق  مســـتوف االنتخـــابي ف الصـــ) الثال
ــةوالقضــايا والقــي   واالتراهــاتللمعــارف اإلعــدادف  ــك والتــي ،  االنتخابي تحــدد ســلوكه ترــاه تل

، وي قــا  بالدرجــة التــي يحصــل راســته للو ــدة المقتر ــة د خــلويكتســتها مــن  والتــي، القضــايا
 . عليها التلميق في اختبار الموايم المعد لهقا ال ر 

 للدراسة الإطار الةظري

 في المرحلة الإعدادية وعلاقتها بتدريس الدراسات الاجتماعية الثقافة الانتخابية

االنتخابيـة لـدف تلميـق الثقافـة  أهدافهدف إلي تنمية بعا ت ةالحالي الدراسة تلما كان
الصـ) الثالـي اإلعـدادف مـن خـلو تـدريس و ـدة تعليميـة مقتر ـة فـي الدراسـات االجتماعيـة، 

 : ()من إلقا  الضو  علي كا  البد
 :الثقافة االنتخابية أوالً: ماهية

االنتخابــات فــي العصــر الحــدحي مــن أهــ  الوســائل القانونيــة التــي يســتخدمها األفــراد إ  
والموافقـة علـي ، وهي تمـر بمرا ـل عدحـدة مثـل الترتـيئ ، ياسية للوصوو للسلطةواأل داب الس

وهـــقه العمليـــات وريرهـــا ، وإعـــل  النتـــائج، ويـــوم االنتخابـــات، والدعايـــة االنتخابيـــة، الترتــيئ
 دتســتلدم مــن األفــراد اإللمــام بــبعا المفــامي  والمعلومــات والحقــائ  المتصــلة باالنتخابــات  تــ

 .، وذلك حتطلب نشر الثقافة االنتخابية بين المواطنيني أكمل وجهحددف الفرد دوره عل

 ولتعريم الثقافة االنتخابية البد من التعر  للمفامي  التالية:
 الوعي الانتخابي : -0

                                                
() .حت  هنا عر  هقه النقاد باختصار، والشرح بالتفصيل موجود في أصل الدراسة 
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نتــاج مــا لــدف الفــرد مــن ( أ  الــوعي االنتخــابي هــو 55، 1033)داليــا عتــدالرليل تــرف 
مـــن خـــلو ، حيـــاة السياســـية داخــل مرتمعـــهوعــي سياســـي حدهلـــه للمشـــاركة االيرابيــة فـــي ال

وذلــك فــي ضــو  مــا اكتســبه مــن معــارف ويــي  واتراهــات ، ممارســته لحــ  التصــويت االنتخــابي
 .سياسية تكلتها الثقافة السياسية للمرتمع

 Election         الانتخاب -5

تخـــق نالـــقف  ( إلـــي أ  االنتخـــاب هـــو األســـلوب17، 3775) عتـــدالوهابيشـــير طـــارق 
، فـي أف جماعـة األفـرادارات التـي يقـوم بهـا يـاالخت أسـا رموعـة مـن القـرارات علـي بموجبه م

نفسه  ين يكـو   تناي الممكنة التي يستطيع المرتمع عن طريقها  األدوات د أ ي عد بقلكوهو 
 .ا التصويت  ر  

  (Legere)لفاـة هـي مشـتقة مـن االنتخـابأ   (Aliyu, 2009.20)كمـا حـرف "عليـو" 
وهـي العمليـة التـي حـت  مـن خللهـا اختيـار المواطنـو  لمـن  ،يـة تعنـي االختيـاروهي كلمة التين

 .يمثله  في الحكومة أو ما سيت  القيام به  وو قضية معينة
 : يةعملية الانتخابال -3

 ( أ  عملية االنتخاب تكل مـن أتـكاو الديمقراطيـة التـي300، 1030) عثما رائد  حرف 

المـواطنين  فـي الحريـة واالسـتقلو، واالسـترابة لمطلـب هـي جـد  مـن  الـة التعتيـر الرمـاهيرف 
ــأثير فــي صــنع القــرار ــرأف والت ــة، ، بالمشــاركة العامــة، والتعتيــر عــن ال ــه المحلي ــار ييادات واختي

مما يمنحها قوة النفوذ وصـل يات ؛ المحلية ترعية األتخاص والمدسسات المنتخبة للهيماتو 
 .هاعلي أمور  إدارة الهيمات المحلية واإلتراف
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مرموعـة مـن المعـارف والمعلومـات  بأنهـا: انتخابيـةالثقافـة ومما سبق ُيعـرفف الباحثـان ال
ــي اإلعــدادف ، والتــي تشــكل اترــاهه  وتهيــده   ــي أ  يكتســتها تلميــق الصــ) الثال ــي حنب  الت
ــر مــن المــدثرات  ــيه  مــن الكثي ــة ، والتــي تحم للتعامــل الســلي  مــع الناــام االنتخــابي فــي الدول

ي تهدد مشاركته  في العملية االنتخابية، وتتضمن األتكاو والصور المنامـة لسـير السلتية الت
العملية االنتخابية ، بهدف تكوين المدسسـات اللزمـة لتعديـد االسـتقرار السياسـي واالقتصـادف 

والتي يمكن يياسها من خلو الدرجات التي يحصل عليها التلميـق والثقافي واالجتماعي للدولة. 
ــقف تــ  إعــدادهما لهــقا اختبــار ا فــي لمفــامي  االنتخابيــة واختبــار موايــم الــوعي االنتخــابي وال

 ال ر .
  تتصف الثقافة الانتخابية بأنها عملية: :خصائص الثقافة الانتخابيةثانيًا: 

  . إرادية تت  دو  ض ود -
 . استقللية تعتر عن رأيك -
 . ال تورث ولكن تمار  -

 .دة في المرتمعتكتسب مقوماتها من خلو الثقافة السائ -

 .جد  أو رافد من الثقافة السياسية -

 .تت  من خلو قنوات ترعية -

 .مرجاية سياسية لكل فمات الشعب -

 . مرايبة ....ال ( – ملت انتخابية  –متعددة الروانب )ترتيئ  -

  . ا دف أتكاو مباترة الحقوق السياسية -

  . ا دف اليات الت يير في المرتمع -

 :الثقافة الانتخابيةمبررات الاهتمام ب:ثالًثا

أ   إالعلـــي الـــرر  مـــن عـــدم اســـتقرار الناـــام السياســـي المصـــرف فـــي اآلونـــة األخيـــرة 
حونيـو  10و، م 1033حناحر 15المرتكدات األساسية لعدم استقرار هقا الناام انتثقت من ثورتي 

م ومــا تلهــا مــن مشــاركات ضــايفة فــي االنتخابــات واالســتفتا ات علــي عكــس مــا هــو 1031
ــع ــام بنشــر الثقافــة االنتخابيــةأدف ، متوق فنرا ــات أف ثــورة ؛ هــقا األمــر إلــي ضــرورة االهتم

 تحق  بدو  تلك الثقافة .تومكتسباتها لن 
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ـــي  ـــة ف ـــر عـــن الممارســـة الديمقراطي ـــرز للتعتي ـــات هـــي العنصـــر األب وأصـــبحت االنتخاب
الصــوت فــي بــاإلدال  ب أووأصــبئ ممارســة  ــ  االنتخــاب ســوا  بالترتــيئ ، مرتمعاتنــا العربيــة

إذ يعتقـد أ  هـقا الحـ  هـو قمـة ممارسـة العمـل ؛ مقدمة اهتمامات المواطن فـي عالمنـا العربـي
 .( 1034،  خضيرالديمقراطي )علي 

ــ1031) العتـدهويـرف صــالئ  ــا حــرتب  ارتباط ـا دسـتوري  ( أ  االنتخــاب بوصـفه  ق  ا ا وثيق 
عتية التــي حــت  التعتيــر عنهــا مــن الــقف يســتمد مشــروعيته مــن اإلرادة الشــ بالناــام الــديمقراطي

وتعــد مشــاركة أفــراد المرتمــع فــي الشــمو  العامــة للدولــة مــن الحقــوق ، خــلو  ــ  االنتخــاب
األساســية التــي  رصــت علــي تأكيــدها المواثيــ  الدوليــة كافــة وفــي مقــدمتها اإلعــل  العــالمي 

مـة لـتلده مباتـرة القف أكد علي    كل فرد االتـتراا فـي إدارة الشـدو  العا ،لحقوق اإلنسا 
فقــد عنيــت دســاتير دوو كثيــرة بــالنص علــي هــقه ، أو بواســطة ممثلــين يختــارو  اختيــار  ــرا 

فالمشـاركة ؛ الوسيلة المهمة من وسائل المشاركة وهي    االنتخاب القف يعد  قـا للمـواطنين
 "وعليــ"وهــقا حتفــ  مــع مــا حــراه .  السياســية هــي  رــر الداويــة فــي بنــا  المرتمــع الــديمقراطي

(Aliyu, 2009, 16) ـــ ـــة يكمـــل بعضـــها بعض  ـــات والديمقراطي ـــرف أ  االنتخاب ـــي ح ، ا.  ي
 تعد مباد  أساسية للديمقراطية . اإلنسا واالنتخابات الحرة والنديهة و قوق 

، ا كثيـرة أهمهـا: تسـهيل  كـ  الدولـةواالنتخابات الديمقراطية الحرة النديهـة تحقـ  أهـداف  
؛ وتحقـ  للمـواطن السـيادة، زم فـي ممارسـاتها لعمليـات  كـ  الـتلدوتوفر للحكومات التأحيد الل 

ــه ــ  ألن ــه فــي مرــاو الحك ــوم الصــفوة المنتخبــة بتشــكيل ، فــو  الحكومــة عن ومــن خللهــا تق
ــ ،الحكومــة ــوهــي تــرتب  ارتباط  ا بالتقــدم االقتصــادف واالجتمــاعي وبديــادة انتشــار الــوعي ا وثيق 
 941 ،1002،  الـدحبكـل هـقه األمـور والاـروف )محمـد ودوو العال  الثالي تنقصـها ، والتعلي 

وبالتالي تدداد أهمية تنميـة الثقافـة االنتخابيـة لتحقيـ  مـا تصـتو إليـه تلـك الثقافـة . ( 941 -
ـــع المرـــاالت ـــي جمي ـــدم ف ـــن مشـــاركة وتق ـــا أ ،م ـــب عليه ـــ  وتفعيـــل ومـــا حترت ـــن تحقي يضـــا م

 .للديمقراطية
 :نتخابيةلثقافة الاالأفراد ل :أهمية امتلاكرابًعا

 ترجع أهمية الثقافة االنتخابية إلي:
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ــرف  ــدحلت ــاني قن ــراد أ   (15، 3777) أم ــدوا ااألف ــد فق ــة المشــاركة فــي ق إل ســا  بقيم
ــالقنوات  ،االنتخابــات وعــدم جــدوى العمليــة االنتخابيــة ــه أصــبئ مــن الضــرورف االهتمــام ب وعلي
ــين األفــراد ــة ب ــك الثقاف ــده   ؛المنــود إليهــا نشــر تل ــدعمه  وتحفي ــة ل ــي المشــاركة فــي العملي عل

 المشاركة االنتخابية. جدوى االنتخابية وتخليصه  من الشعور القف يسيطر عليه  بعدم 

ـــدهويشـــير أيمـــن  ـــي أ  15، 1004) عت ـــي ( إل ـــة التصـــويت ف ـــا  عملي مـــا يحـــدث أثن
ب الناختين لـددال  بأصـواته  دو  إدراكهـ  لتـرامج األ ـدا االنتخابات العامة واسترابة كثير من

أو الســمات الشخصــية والخدميــة للمرتــحين الــقحن حــدلو  بأصــواته  لصــالحه  وتــدخل عوامــل 
يعكس أهمية التصويت الواعي القف حتـأتي  ،كاالنتما ات العائلية والقتلية والمصالئ الشخصية

ــد   ــار الصــحيئ والتصــويت بعي ــة تســاعده  علــي االختي ا عــن األهــوا  مــن خــلو بــرامج تثقيفي
 من خلو انتخاب ييادات قادرة علي النهو  بالوطن . والميوو الشخصية

تعمــل االنتخابــات علــي ترســي  األســس الديمقراطيــة والمدنيــة التــي تشــرع التنشــمة كمــا 
القيـادات  إبـرازالسياسية وإقامة علقات تشاركيه بين المواطنين والناام السياسـي القـائ  وإلـي 

إذ ال يمكــن تحقيــ  أهــداف التنميــة بــدو   ؛كمــا تســاعد فــي تحقيــ  التنميــة البشــرية ،المحليــة
مشاركة فعلية و قيقية مـن قتـل تـرائئ المرتمـع ، كمـا أنهـا تسـاعد علـي االسـتقرار السياسـي 

وعليــه فــا   ،وهــي ا ــدف اليــات تقيــي  األدا  السياســي للمســمولين مــن قتــل المــواطنين للــتلد،
ــد والمكافــأة للمرتــئ أو ي ــد صــندوق االقتــراع إمــا أ  يحمــل التردح ــه علــي ســو  أدائــه )رائ عايب

 .(32،  1030،  عثما 

وتشــكل االنتخابــات نقطــة عتــور أساســية للمرتمــع المصــرف باترــاه تحقيــ  امالــه فــي 
سـا  أوبنـا  دولتـه العصـرية التـي تعتمـد علـي  ،انراز التحوو إلي المرتمع الـديمقراطي الحـر

تبـــار مصـــيرف لتطلعـــات وهـــي اخ ،المواطنـــة والمســـاواة ونتـــق التمييـــد وضـــما  تكـــافد الفـــرص
م 1033حنـــاحر  15المصـــريين خاصـــة بعـــد الفتـــرات العصـــيبة التـــي عاتـــتها مصـــر منـــق ثـــورة 

 . (7، 1033)محمود قندحل ، عل  قاعود ، 

والمشاركة السياسية تتويم علي عوامل عدحدة من أهمها: درجة الوعي االنتخابي لدف 
 ،لمـا زادت مشـاركته  فـي الحيـاة السياســيةفكلمـا زاد الـوعي االنتخـابي لــدحه  ك ،أفـراد المرتمـع

ومــن ثــ  ، وكلمــا كــانوا أكثــر قــدرة علــي التعامــل مــع مشــكلت مرــتمعه  وأكثــر قــدرة علــي  لهــا
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أصـبحت قضـية تنميـة الـوعي االنتخـابي هـي القضـية الشـارلة لكـل المثقفـين والمفكـرين الـقحن 
 .(56، 1033يقع علي عاتقه  مسمولية توجيه الرماهير )داليا عتدالرليل ، 

وللنتخابات أهمية في إرسا  وترسي  الديمقراطية كما أنها تمكـن أرلـب المـواطنين مـن 
ممارسـة  قــوقه  السياسـية وهــي ا ـدف اليــات الت ييـر التــي حنب ـي اســت للها واسـتثمارها بمــا 

وهــقا حتفــ  مــع مــا تــراه . ( 370، 1033ليمــام ســلمي ، و يحقــ  النفــع للمرتمــع ) بــارة ســمير 
ــات ا ــدف 144، 1009) مــينللعرــاو  (  يــي تــرف أ  المشــاركة السياســية التــي تعــد االنتخاب
ا للديمقراطيـة، وذلـك ا أمني  لمصدايية وترعية الناام والهيمات الحكومية وسياج  ا إضفا صورها 

من خلو تكريس    المـواطنين فـي التعتيـر عـن ارائهـ   ـوو المسـائل الوطنيـة فـي  ـدود مـا 
عطـي لنفسـها  ـ  الحـراا م ا تكـار العمـل الـوطني لصـالئ فمـة معينـة ت  يسمئ به القانو ، وعد

 السياسي.

كما أ  ارتفاع مستوف وعي الشباب بأبعاد الاروف السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة 
وتختلـ) صـور ، التي تمر بها التلد تعد من المتطلبات األساسـية للمشـاركة السياسـية الفعالـة

ــام بمتابعــة األمــور السياســية إلــي  وأتــكاو المشــاركة السياســية ــدأ مــن مرــرد االهتم  يــي تت
فالمشـــاركة االيرابيــة مـــن جانـــب المـــواطنين ، التصــويت أو المشـــاركة فـــي العمليــة االنتخابيـــة

بالــقهاب إلــي صــنادح  االنتخــاب يســاعد علــي فــرز نخبــة سياســية تعتــر عــن الشــعب وتتحــدث 
 .(1031،  علوا تادية باسمه وتسه  في إدارة تمونه في كافة المراالت )

 ؛وكلما تـوافرت الثقافـة السياسـية بأنماطهـا المختلفـة التـي مـن بينهـا الثقافـة االنتخابيـة
وتدكـد  .(Joseph, 2004, 237)أدف ذلك إلي تنمية الوعي السياسـي واالنتخـابي لـدف الفـرد 

ياسـي التصـويت فـي االنتخابـات وممارسـة العمـل السعلـي أ   (390، 1002) عتدال نيكريمه 
 .واالنضمام لحدب من األ داب السياسية من أه  مدترات المشاركة السياسية الفاعلة

وتنمية الثقافة االنتخابية تعد أفضل وسيلة لتدعي  وتنمية المواطن المصـرف  للمشـاركة 
كمـا تسـمئ لهـ  ، كمـا أنهـا تسـاعد فـي زيـادة المسـتويات المعرفيـة لديـه، في الحياة االنتخابيـة

لفاعلة التي تحق  له  هقه الشخصية الديمقراطية التي تسه  في بنـا  المرتمعـات بالمشاركة ا
ويعـد هـقا النـوع مـن الثقافـة االنتخابيـة تـرد أساسـي إل ـداث الت يـرات وتصـحيئ ، الديمقراطية
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مســـار العمليـــة االنتخابيـــة الناترـــة عـــن بعـــا الموروثـــات أو المترتبـــة علـــي ســـو  األ ـــواو 
 كار فمة من الشعب وتحكمه  في مقدرات الدولة .السياسية الناترة عن ا ت

ــدور   تــددفكمــا أنهــا  ا فــي توجيــه الســلوا االنتخــابي لحفــراد وتحــدد درجــة و رــ  ا رئيس 
وعضوية ا دف الهيمات والمدسسـات  ،ا من تقليد المناصب السياسيةمشاركته  االنتخابية بد   

واتراه الممارسات واألنشطة السياسـية ، وعن طريقها حت  تحدحد نوعية بالمشاركة فيها وانتها   
فعــن طريقهــا يمكــن لحفــراد ممارســة مــا اكتســتوه مــن ؛ التــي يمارســها األفــراد داخــل المرتمــع 

ا الرتفـاع درجـة الـوعي ويمكـن للثقافـة االنتخابيـة أ  تكـو  مدتـر  ، معارف ومعلومات واتراهات
 .ترتيئ( –السياسي بما حترتب عليها من مشاركة في االنتخابات ) تصويت 

ـــة و يكـــو  المـــواطن مشـــارك   و تـــد ـــة االنتخابي   تكـــو  أا يرـــب عليـــه االهتمـــام بالثقاف
مشــاركته علــي أســا  مــن المعرفــة ونابعــة مــن القناعــة أو عــدم القناعــة بمرتــئ مــا ومــن ثــ  

 ,Nicholson, 2003)" نيكلسـو  "وهـقا حتفـ  مـع مـا حـراه ، حتحـدد موقفـه المديـد والمعـار 

ا ثـ  الطـلب مهـارة المشـاركة فـي االنتخابـات تصـويت   إكسـابف ضـرورة  يي حـر   (410 – 403
( الــقف حــرف 974، 1004) عتــدالفتاحوناصــر . حتمكنــوا مــن خدمــة أوطــانه   د تــ؛ اترتــيح  

ضرورة إكساب الطلب بعا المفامي  السياسـية كالديمقراطيـة والحريـة والمسـاواة واالنتخابـات 
 . ان سياسي  يكونوا مشاركي  تدواأل داب السياسية 

؛ وكلمــا اتســعت الثقافــة االنتخابيــة كلمــا كانــت هــقه الثقافــة مفتو ــة علــي ثقافــات أخــرف 
ــ ــقف وبالتــالي كانــت تنميــة المرتمــع أكثــر ســهولة فــالمواطن المثقــ) انتخابي  ــك الــوعي ال ا يمتل

د وكلما زادت درجة هقا الوعي وإلمامه بأبعا، حترتب عليه المشاركة بفاعلية في قضايا المرتمع
 .ا أكتر للمشاركة في الحياة المرتمايةالثقافة االنتخابية كلما كا  ذلك  افد  

 ويمكن لترامج الثقافة االنتخابية أ  تساعد المتعل  في :
ا اليرابيـة ا ضـروري  فهـي تعـد تـرط  ، تحدحد مدف نمو الـوعي االنتخـابي لـدف أفـراد المرتمـع -

  .الفرد في الحياة السياسية
 تباد باالنتما ات العشائرية والقتلية والتحرر من الوال ات العائلية.التخفيم من  دة االر  -

 تحكي  العقل وإعطا  المفاضلة كمرجاية للوصوو إلي أ سن الخيارات. -
 تساعد علي التخلص من بعا السلوكيات الخاطمة المتعلقة بفقدا  ثقافة الصندوق. -

 بالتلد.االختيار األمثل للقيادات المدهلة التي تساعد علي النهو   -
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تخلص الفرد من تعوره بأ  صـوته االنتخـابي ريـر مـدثر وبالتـالي تكـوين الناـرة المتفائلـة  -
 إل داث الت يير.

 تعمي  المناخ الديمقراطي علي مستوف المرتمع بمدسساته المختلفة. -

 تربية األبنا  علي ثقافة االختلف وا ترام الرأف اآلخر. -

 .علي تشكيل تخصيته السياسيةطالب الاكتساب اآلرا  واألفكار التي تساعد  -

بالمسمولية تراه مرتمعه من خلو اختياره ممثليـه وصـانعي السياسـة الطالب تنمية تعور  -
 في بلده.
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 مؤش ات امتلاك الفرد للثقافة الانتخابية:: خامًسا

تختل) ردود أفعاو أصحاب الثقافة االنتخابية من فرد إلي اخر أثنـا  عمليـة االنتخابـات 
 ا إلي ثلث فمات:وتنقس  أنماد المثقفو  انتخابي   ،رجة ثقافة كل فردطبقا لد

وتــنخفا  ،أصـحاب الثقافــة االنتخابيــة الم لقــة: هــقا الــنم  حتراجــع فيــه الــوعي االنتخــابي -3
 وتنخفا معدالت المشاركة االنتخابية . ،التوقعات االيرابية نحو الحكومة

ــة المنفتحــة: هــقا -1 ــات  أصــحاب الثقافــة االنتخابي ــدالت الــوعي والتوقع ــه مع ــع في ــنم  ترتف ال
 وتنخفا فيه معدالت المشاركة االنتخابية .، اإليرابية

أصــحاب ثقافــة المشــاركة: هــقا الــنم  ترتفــع فيــه معــدالت الــوعي والتوقعــات بالمشـــاركة  -1
 . وهو من دعائ  وأساسيات نراح الناام في الدوو الديمقراطية ،االنتخابية

 ة االنتخابية )ثقافة المشاركة( بالخصائص التالية :ويتص) أصحاب الثقاف
ــة )المشــاركة فــي الترتــيئ  - ــة االنتخابي ــر مــن أنشــطة العملي  –المشــاركة فــي نشــاد أو أكث

 .المشاركة في مراقتتها( –المشاركة باالنتخاب  –المشاركة في الحملت االنتخابية 
 .امتلا الخترات والترارب والمهارات االنتخابية  -
  . األدا  وزيادة في القدرات والتفاعل االجتماعي تحسن في -

ال جـدوف  –العملية االنتخابيـة )النتيرـة محسـومة  بردوى تعدحل األفكار الخاطمة المرتبطة  -
 .فقدا  المصدايية ... ال ( –من المشاركة 

 .امتلا مقومات السلوا السياسي القوي   -

  .خلو االنتخابات المختلفةمشاركة المواطنين في صنع القرارات الديمقراطية من  -

  .نمو قدرات المواطنين في المفاضلة بين المرتحين -

تحقيـــ  الو ـــدة والتكامـــل مـــن خـــلو اإلجمـــاع علـــي تـــرعية الصـــندوق الـــقف يمثـــل رأف  -
  .األرلتية

 :القةوات الي عية لةي  الثقافة الانتخابية: سادًسا

ة الرسمية ورير الرسمية التـي التربوية واالجتماعي هناا العدحد من القنوات والمدسسات
وتحقي  ال اية المنشودة مـن نشـرها ومـن االنتخابية، تسه  بدور مه  وخطير في نشر الثقافة 

 :()بين تلك القنوات والمدسسات

                                                

() .ت  ترح هقه القنوات بالتفصيل في أصل الدراسة 
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 . المدسسات التعليمية -1                                        . األسرة  -3

 . األ داب السياسية -4                                 . وسائل اإلعلم -1
 . مراكد الشباب -5                               

  :دور مةاهج الدراسات الاجتماعية في تةمية الثقافة الانتخابية: سابًعا

م هـي تـدهور األوضـاع فـي 1033حنـاحر  15السمة الرئيسة للشهور الماضية منق ثـورة 
فــتئ البــاب أمــام العدحــد مــن األطــراف والقــوف المعاديــة وســاه  ذلــك فــي ، العدحــد مــن المرــاالت

ممـا حدكـد علــي ، للثـورة للعمـل علـي دفـع المرتمــع إلـي  افـة الهاويـة فـي العدحــد مـن اللحاـات
وتشــكل االنتخابــات أهميــة خاصــة فــي هــقه ، ضــرورة تركيــد الرهــود للخــروج مــن هــقا المــأزق 

شــعب المصــرف الكثيــر مــن الشــهدا  إذ تــأتي بعــد ثــورة قــدم فيهــا ال؛ المر لــة مــن تــاري  مصــر
باإلضـافة إلـي فتـرات ، ( 30، 1033عـل  قـاعود ، و  واالف الرر د والمصابين )محمود قنـدحل

م 1031حونيـو  10هـي ثـورةوثورة أخرف راح ضحيتها العدحد من أبنا  الوطن  ،انتقالية عصيبة
. 

قرار المرتمــع والمدسسـات التعليميــة يمكنهــا مواجهــة هــقه األ ـداث والمســاهمة فــي اســت
القريب والبعيد بما تقدمه من منـاهج تربويـة قـادرة علـي إعـداد مـواطن لديـه القـدرة  المدىعلي 

علي مواجهة ما يحيك بالوطن وإفساد أف محاولة تستهدف تنا ر أبنا  المحروسـة واسـتمراره  
وذلــك مــن خــلو  ،فــي مواجهــة بعضــه  الــبعا ورفضــه  المشــاركة فــي النشــاطات المرتمايــة

 ،ر الوعي والثقافات المتعددة التي تساعد علي االستقرار وبنا  األوطا  ودفع عرلة اإلنتـاجنش
 ومن بين تلك الثقافات الثقافة االنتخابية .

والمنهج المدرسي يعد الدعامة األساسية لتحقيـ  األحدحولوجيـة السياسـية عتـر التنشـمة 
ومناهج الدراسات االجتماعيـة .  (321، 3777،  سانينالسياسية وتنميتها لدف الفرد ) نفي 

 ،وكيفيــة اختيارهــا ،وواائفهــا ،السياســي بــأجهدة الحكــ مــن بــين أهــدافها تنميــة وعــي التلميــق 
وتنميــة ثقافــة المشــاركة فــي األ ــداب السياســية والرماعــات واألفــراد الــقحن حــدثرو  فــي اتخــاذ 

 .( 46،  3777القرارات )فكرف ريا  ، 

( أ  هناا علقـة واضـحة بـين التنشـمة السياسـية 371،  1004)  توفي حرف رضا كما 
رمـي إلـي تكيـم اإلنسـا  مـع متطلبـات عصـره ت ةويرجع ذلك إلي كـو  األخيـر ، والتربية الوطنية
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فـــي ســـتيل التهيـــد واالســـترابة فـــي الـــدخوو إلـــي المحـــي  االجتمـــاعي  ،ومحيطـــه االجتمـــاعي
ساســية لــقلك فــي تأصــيل يــي  المواطنــة وتقــدم التربيــة الوطنيــة الركــائد األ، وممارســة دوره فيــه

، وا تــرام  قــوق اإلنســا  ،ومــن هــقه القــي  التســامئ والتعــاي  الســلمي ،الصــالحة لــدف الفــرد
فضل عن مرموعة الوثائ  كالدستور والئحة الحقوق المدنية وتقاليـده وخصوصـيته التاريخيـة 

ة الوطنيـة وفـ  طتيعتهـا تحقـ  فالتربي  األحدحولوجية السياسية في المرتمع .و والفلسفة العامة 
ا في المرتمـع الـقف حنتمـي ا وممارس  ا واعي  ا صالح  في أ  يكو  الفرد مواطن  ، التنشمة السياسية

 . في إطار مبادئه وييمه واتراهاته ومهاراته وف  األحدحولوجية المتتناه ،إليه

ـــوق والواجبـــا ـــي معرفـــة الحق ـــاهج الدراســـات االجتماعيـــة تســـاعد متعلميهـــا عل ، تومن
بمـا فـي ذلـك القـدرة علـي ممارسـة  ـ  التصـويت والمشـاركة السياسـية  ،وممارسـة الديمقراطيـة

ــة المتنــورة ــا  للــوطن، الواعي وبهــقا فهــي تضــمن تحقيــ   ،وتســه  فــي تعميــ  الــوال  واالنتم
ــا  ــي الــوعي الكامــل بالقضــايا السياســية الســائدة )دالي ــد عل ــادرات سياســية مــن األفــراد تعتم مب

 .(2، 1033عتدالرليل ،

وتمكــن الدراســات االجتماعيــة مــن تشــكيل التلميــق ورــر  القــي  االجتماعيــة والسياســية 
ومن ث  تقويـة الشـعور ترـاه الناـام السياسـي واالنتمـا  الـوطني وجعـل ، المرروبة في المرتمع

وبالتــالي إدارة الحيـاة اليوميـة بالحرــة والـرأف والــرأف ،  يــاة وفـن ومناقشـة أسـلوبالديمقراطيـة 
 .(13، 3771خر ) نردة إبرامي  ، اآل

وتسليئ التلميق بـالقي  والمهـارات االجتماعيـة والتفكيـر الحـر المسـتنير حـدع  اإل سـا  
وهــقه مــن أهــ  األدوار ، ( 1031،  علــوا باالنتمــا  والــوال  للــوطن والتعدديــة الفكريــة )تــادية 
 المنوطة إلي مناهج الدراسات االجتماعية القيام بها .

 ,Callahan & Muller& Schiller)   "وتـيلر كاالهـا  ومـولر"ة وتوصـي دراسـ

االجتماعيـــة بالمــــدار   للدراســـاتالهـــدف األساســـي  إعـــادةبضـــرورة  (525-556 ,2010
، وتوايم نماذج متعددة المستويات لقيـا  اآلثـار المترتبـة علـي بـرامج تلـك العلـوماألمريكية، 

 يـي أ  هـقه ، باب علي المشـاركة االنتخابيـةواالهتمام بشكل مباتر بالترامج التي تساعد الش
 مـنالتـي تمكـن النـاختين  ،العلوم تدثر بشكل مباتر في تحسين مسـتوف المهـارات االجتماعيـة

ـ، التواصل مع بعضه  البعا ومع المرتحين  ا مـا وأ  أدا  النـاختين فـي مر لـة الشـباب دائم 
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رامج الثقافـة االنتخابيـة المتضـمنة لقا حنب ي استثمار هقا النشاد لـدحه  وتفعيـل بـ ؛يكو  نش 
 تدتي ثمارها .  تداالجتماعية  بالدراسات

ومناهج الدراسات االجتماعية مطالبة بتنمية القدرات اإلبداعية وإعطا  الفرصـة للتعتيـر 
ويشـير يحيـي . ( 74، 1007،  الرازق عن الرأف عتر القضـايا المطرو ـة للنقـاص )صـلح عتـد

( إلي أ  الدراسات االجتماعية إذا مـا أ سـن توجيههـا الوجهـة 13، 3772وسعيد نافع ) عطية
 الصحيحة ترب  الن   بوطنه  فيايشو  في أ داثه وينفعلو  بها.

ــد عمــرا  ونرــاة  ــي 40، 1034) عــارفويــرف خال ــة تســاعد ف ( أ  الدراســات االجتماعي
عليـة فـي الحيـاة تحويل الفرد مـن السـلتية واللمبـاالة إلـي االنـدماج فـي المرتمـع والمشـاركة الف

وتســاعد فــي تكــوين الشخصــية الديمقراطيــة التــي تســعي لخدمــة الصــالئ العــام مــن  ،السياســية
 ا .ا وموضوعي  خلو التمييد السلي  والحك  علي الموايم السياسية  كما صادق  

ــة كمــا  ــددها  ــة اإلعدادي ــة بالمر ل ــدريس الدراســات االجتماعي ومــن األهــداف العامــة لت
التعـــرف علــــي الــــنا  والمدسســــات  (:10، 1006و ســــين عتدالباســــ  )منصـــور عتــــدالمنع  

ــة واالقتصــادية والسياســية  ــدرة علــي ؛ االجتماعي ــه ، تنميــة الق ــه وواجبات ــدرا المــتعل   قوق لي
التعتير والمناقشة العلمية والمشاركة في الحوار وتقتل الرأف اآلخر والنقد التنا  ، تنمية الـوعي 

الديمقراطية والمشـاركة فـي تحمـل المسـمولية السياسـية وممارسـة  السياسي وأهمية األخق بمتدأ
 .الحقوق والواجبات واالنتخاب الحر 

تــرف أ  هــقه األهــداف تتفــ  وأهــداف الثقافــة االنتخابيــة فــي إعــداد  والدراســة الحاليــة
المواطن الفعاو القادر علي ممارسة  قوقه السياسية التـي مـن بينهـا  ـ  االنتخـاب والترتـيئ 

قــرب المنــاهج أومنــاهج الدراسـات االجتماعيــة هـي ، اركة النشــطة فـي عمليــة االنتخابـاتوالمشـ
كمـا أ  المفـامي  ، ا  لما تتضمنه من موضوعات ذات طـابع سياسـينار  ؛ لتحقي  تلك األهداف

والحقائ  المرتبطة بالثقافة االنتخابية هي عناصر أساسية في فهـ  الدسـتور والسـلطة وأنامـة 
صـــادر تلـــك الثقافـــة وقواعـــدها وييمهـــا كالعـــدو والحريـــة والمســـاواة والناـــام الحكـــ ، كمـــا أ  م

 والديمقراطية هي عناصر ضرورية في مناهج الدراسات االجتماعية .

تقـدم  ضرورة توفر سياسة تربويـة من( 325، 1004حتف  مع ما حراه رضا توفي  ) وهقا
علـي الناـام السياسـي  والبقـا  ،هالتنشمة السياسية السليمة المتصلة بحقيقة السياسـة المتتنـا
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أكثر المـواد الدراسـية التـي تسـتطيع أ   ؛ وذلك لكونها ةعتر تطوير مناهج الدراسات االجتماعي
وف  فلسـفة المرتمـع التـي يقـوم  – التلميق –المواطن  تقدم مدخلت، وتتف  طتيعتها في إعداد

 . عليها

 -د فروع الدراسـات االجتماعيـة أ  -( أ  مادة التاري  109،  3779) زاحدويرف عل  
تســاعد فــي تنميــة تــعور المتعلمــين بالمســمولية ترــاه المحافاــة علــي المكاســب التــي  ققهــا 
المرتمع في تطوره والمضي بهـا لحمـام ، وتبصـر التلميـق بحقـوقه  وواجبـاته  نحـو مرـتمعه  

 مشاركة العملية .ومواطنيه  والمساهمة في مشكلت المرتمع سوا  بالتعاط) الوجداني أو بال

ــا أمــا فكــرف  ــة 46،  3777) ري ــه بتربي ــاهج الدراســات االجتماعيــة مطالب ( فيــرف أ  من
المتعلمين  بما تقدمه من معلومات ومفامي  عن السلطة ومدف تـرعيتها والـدعائ  التـي ترتكـد 

ن عليهــا وتنميــة وعــيه  بــأجهدة الحكــ  وواائفهــا واأل ــداب السياســية والرماعــات واألفــراد الــقح
 حدثرو  في اتخاذ القرارات . 

( إلي أ  الدراسـات االجتماعيـة كمـادة دراسـية يرـب أ  30،  1000) أ مدويشير والي 
تسه  في تعل  التلميق المباد  القانونية األساسية، وأ  يكو  تعل  هقه المباد  من خـلو مـا 

تصـبئ  دعمليـة الـتعل   تـ يقوم به التلميق من أنشطة وممارسات  تتيئ للتلميق دورا  بارزا  فـي
المباد  القانونية سلوكا  مميدا  لدف التلميق ، ويصبئ ما تعلمه التلميق منسرما  ومتطابقـا  مـع 

  مــد اللقــانيأوهــو بــقلك حتفــ  مــع  .الواقــع الــقف يايشــونه ســوا  داخــل المدرســة أو خارجهــا 
ا وثيقا  بالمرتمع ارتباط   ( في أ  مناهج الدراسات االجتماعية بحك  طتيعتها ترتب 37 ،3770)

ــه وماضــيه و اضــره ومســتقتله، كمــا أنهــا تهــت   ــه وتطلعات فهــي تعــالج المرتمــع وواقعــه وامال
وعلقـة اإلنسـا  بتيمتـه والمشـكلت التـي تتـدو كـرد فعـل  ،بدراسة العلقات اإلنسانية من نا ية

 لتلك العلقات من نا ية أخرف .

ـــد نرـــاة  ـــي أ  19، 1031) عـــارفوتدك ـــة بالمرا ـــل م( عل ـــاهج الدراســـات االجتماعي ن
علـي: المبـادرة والرـرأة فـي  ااطن ال د علي أ  يكو  قادر  التعليمية المختلفة يمكنها مساعدة مو 

التعتير عن رأيه بشراعة ويتعود علي الديمقراطية وا تـرام ارا  اآلخـرين، االعتمـاد علـي نفسـه 
كيــر فــي األ ــداث الراريــة وربــ  األســباب واتخــاذ القــرار الصــائب وتحمــل مســمولية قراراتــه، التف
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بالمستبات وإيراد المعرفـة لنفسـه بنفسـه، فهـ  قضـايا المرتمـع وتوقـع النتـائج المترتبـة عليهـا 
 مستقتل  .

والدراسات االجتماعية تهت  بدراسة كيم حتخق المواطنو  القرارات في األمور الشخصية 
نــب ايرابيــة الفــرد بالتفاعــل والمشــاركة فــي برا، واالجتماعيـة العامــة التــي تــدثر علــي  يــاته  

كمــا تهــت  بتربيــة المــواطن الصــالئ فــي المرتمــع الفاضــل وتفــاعلت النــا  ،  لــوو المشــكلت
وتوضئ اثر األ ـداث والضـ ود علـي علقـات النـا  فـي أف زمـا  وأف ، علي كافة المستويات

وتسـاعد علـي تشـكيل هويتـه ، وبالتالي حتحق  الوعي بأموره االجتماعيـة و ياتـه العامـة، مكا 
ـ  ا أمـل  ا مميـد  الثقافية في إطار من الموا مة مع المعارف والمهارات والقي  التي تمكنه مـن عالم 

 .(2، 1000، واخرو    ميده إمامفي رد أفضل عتر المكا  والدما  )

علـي  (340: 317، 1001) بـرنس رضـوا و فارعـة  سـن و  ي مـد اللقـانويدكد كل مـن أ
، هدف بنــا  اإلنســا  مــن زوايــا محــددةالجتماعيــة مــواد ذات وايفــة  يويــة تســتالدراســات اأ  

بمفامي  واتراهات ويي  ومهارات خاصـة ال يمكـن تعلمهـا إال مـن  األخرى وهي تتميد عن المواد 
 . مانية د خلو فروعها، فهي دراسة للمرتمع بكل تفاعلته علي كافة المحاور المكانية وال

معلـ  الر رافيــا كأ ـد فــروع الدراســات إلــي أ   (75، 1005) صــلح الـدحن عرفــهويشـير 
إلدراا التلميـق المويـم ؛ االجتماعية عليه استخدام األساليب الديمقراطية في اإلرتاد والتوجيه

ــق بالصــورة التــي ترعلهــ  يشــعرو  بالحاجــة إلــي يــي  ايرابيــة معينــة تدكــ د علــي تمســك التلمي
  . ما دعت الحاجة إلي ذلكالسليمة وتردحد ييمه كل همستقتل بقيم

دراســـة التـــاري  تســـه  فـــي تنميـــة الـــوعي ( علـــي أ  16، 1005ويدكـــد علـــي الرمـــل )
السياسي للمتعل  من خلو دراسـته لحنامـة السياسـية والمسـائل المرتبطـة بهـا وا تـرام  قـوق 

وهـقه ،   أمـام القـانو والمسـاواةال ير وا ترام الرأف والرأف اآلخـر وعـدم االعتـدا  علـي اآلخـرين 
المفـامي  والقـي  السياسـية تسـه  فـي الوصـوو بـالمتعل  إلـي المشـاركة السياسـية المتمثلـة فـي 

ويمكــن لتلــك ، مشــاركته فــي االنتخابــات والتنايمــات السياســية ومناقشــة المســائل السياســية
 ا ترام الرأف والرأف اآلخر والتأكيـد علـي رأف المناهج تحقي  ذلك من خلو التأكيد علي جوانب

ــرارات،  ــي اتخــاذ الق ــدنا و الرماعــة ف ــا وتقالي ــ  وييمن ــا حتف ــرأف والفكــر بم ــة ال ــي  ري ــد عل التأكي
وتسعي برامج الثقافـة .  المساواة أمام القانو  و عدم االعتدا  علي  رية اآلخرين، و اإلسلمية، 
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ل لي تحقي  هقه الروانب بما يسه  في إعداد المواطن الصالئ القـادر علـي التفاعـإاالنتخابية 
 مع مرريات األمور السياسية .

يتمثل الهدف النهائي للدراسات االجتماعية في تنمية وتطوير السـلوا السـوف للتلميـق و 
ــي المرتمــع ــي إيرــاد المــواطن الصــالئ والفعــاو ف ــا يســه  ف ــدعي  وينب ــي ، مم هــقا الســلوا ت

ناسبة لتطوير  ياته  بالمعرفة الريدة التي يستخدمها األفراد كي يكتستوا القدرات والمهارات الم
والثقافــة االنتخابيــة تقــدم لهــ  المعرفــة الريــدة والمهــارات التــي . ( 17،  1001،  نــداو)تــكرف 

ا وتساعده  علـي أ  يكونـوا أفـراد  ، تمكنه  من المشاركة الفعالة في العملية االنتخابية مستقتل
 قادرين علي  ياة ديمقراطية ناجحة ونشطة في مرتمعه  .

ـوالدراسات ا ا الجتماعية وف  طتيعتها تحق  الثقافة االنتخابية في أ  يكو  الفـرد مواطن 
ــصــالح   ــا واعي  وتســاعد التلميــق علــي فهــ  ناــامه  ، ا فــي المرتمــع الــقف حنتمــي إليــها وممارس 

والوعي بالخصائص والسمات المنامة  ،السياسي وتنمية معرفته  بالمباد  والقي  المرتبطة به
فالدراســـات االجتماعيـــة تتكـــو  مـــن أفكـــار جوهريـــة تـــدور  ـــوو مبـــاد   للعمليـــة االنتخابيـــة 

وهقه المباد  تعد ركيدة أساسية في تنميـة الـوعي ، الديمقراطية وانتقاو السلطة و رية االختيار
االنتخــابي بمــا تتضــمنه مــن مفــامي  و قــائ  ومعلومــات تســاعد فــي  ريــة االختيــار للقيــادات 

ات ال يــأتي إال بعــد اختيــار القيــادات التــي تقــود هــقا العمــل فتنــا  المدسســ؛ الناجحــة والفعالــة
والدراسات االجتماعية مـن المنـاهج التـي لهـا بـاع طويـل فـي تربيـة األبنـا  ، وتنها بالمرتمع

ا بقـدرتها علـي نشـر الثقافـة وهي من أكثر المـواد ارتباط ـ، علي الديمقراطيات والمواطنة الفاعلة
مـن طتيعــة اجتماعيـة تدهلهـا إلـي تربيـة الطـلب و ـثه  علــي وذلـك لمـا تتمتـع بـه  ؛االنتخابيـة

ويـأتي  ، الممارسة اإلرادية لح  التصويت والترتئ للهيمات المنتخبة بما يحق  مصلحة الوطن
 التلميـقذلك من خـلو مـا تقدمـه مـن محتـوف وأنشـطة وطـرق تـدريس وأسـاليب تقـوي  تسـاعد 

ــرات التــي تــدهله  لل ــاة علــي اكتســاب العدحــد مــن الخت ــة فــي جميــع جوانــب الحي مشــاركة الفاعل
 .المستقتلية والتي من بينها االنتخابات 

والمـتعل  مـن خــلو هـقه المنـاهج يســتطيع أ  يحـدد المفـامي  االنتخابيــة التـي يحتاجهــا 
ــات ــات ،لفهــ  مناومــة االنتخاب ــة تناــي  وعــر  المعلومــات المتعلقــة باالنتخاب ــ  كيفي ، ومــن ث
التراهات واألفكـار التـي تمكنـه مـن التصـرف فـي العدحـد مـن الموايـم وتقدم العدحد من القي  وا

وإكسابه السلوكيات التي تعدز قدرته علي التفاعل مـع ، التي قد حواجهها أثنا  عملية االنتخاب
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دوار القيـــادة أعلـــي ممارســـة  هوتحفـــد ، مـــي لديـــه الســـلوا االنتخـــابي الفعـــاوتلـــك الموايـــم وتن
، عالرة محتـوف هـقه المـادة للقضـايا التـي حدخـر بهـا المرتمـعويأتي هقا من خلو م، المنتخبة

حتمكن من مواجهتهـا فـي  ياتـه  دومحاولة دمج المتعل  للتعاي  والتفاعل مع هقه القضايا  ت
 العملية.

 :وخلاصة القول

ــة منــاهج  إ  ــرامج بذات علقــة وثيقــة الدراســات االجتماعي الثقافــة االنتخابيــة كمــا أ  ب
 بمناهج الدراسات االجتماعية يمكنها: المتضمنة الثقافة االنتخابية

 .ناخب  أوإعداد جيل قادر علي اكتساب  قه والمشاركة في العملية االنتخابية كمرتئ  -

إعداد أفراد فاعلين يستطيعو  القيام بدوره  في المرتمع من خـلو مـا تقدمـه المدرسـة مـن  -
التــي تطــرأ علــي المرتمــع نتيرــة  ختــرات تــدهله  للمشــاركة وتســاعد علــي تفهمهــ  للت يــرات

ــار المرتــئ  ــي تقييمهــا واختي ــة والقــدرة عل ــرامره  االنتخابي ــة وتفهــ  ب ــادات منتخب ــار يي اختي
 .القادر علي خدمة الوطن والمواطنين 

عن طريـ  تكـوين ، تكوين الشخصية الديمقراطية التي تعي الصالئ العام وتعمل علي خدمته -
والتمييــد الســلي  ، القــدرة علـي اختيــار المرتــئ المناسـب اتراهـات لــدف التلميــق تمكـنه  مــن

 .والحك  علي المرتئ  كما صادقا موضوعيا 

إعطا  فرص متعددة للمتعل  ليعتر عن نفسه من خلو األنشطة المدرسـية التـي تحقـ  لهـ   -
  .النضج االنتخابي

  :استراتيجيات تدريس الثقافة الانتخابية: ثامًةا

ــت إ مــن خللهــا تنميــة الثقافــة االنتخابيــة تركــد علــي ممارســات    الموضــوعات التــي ح
كسب التلميق العدحـد مـن المهـارات التـي تـدهله  للمشـاركة ت   قيقة، ومحاكاة هقه الموضوعات 

المستقتلية في االنتخابات وممارسة  قوقه  السياسية واختيار يياداته  من خلو التعتيـر عـن 
الستراتيريات التـي يمكـن مـن خللهـا تنميـة تلـك الختـرات وهناا العدحد من ا، ارا ه  بكل  رية

 في تدريس الو دة المقتر ة: ()إال أ  الدراسة الحالية تتنت هقه االستراتيريات لدحه ،

                                                

()  كما ت  بنا  الو دة ودليل المعل  في ضوئهابالتفصيل في أصل الدراسة االستراترياتت  ترح هقه ،. 
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 . التعل  التعاوني استراتيرية  -1                  . المناقشة والحواراستراتيرية  -3
 . لعب الدوراستراتيرية   -4                  . عرلة المستقتلتاستراتيرية  -1

  :خصائص تلاميذ المرحلة الإعدادية وعلاقتها بالثقافة الانتخابية: تاسًعا

ـ فهـي ، ا للتنـا  التعليمـيتمثل مر لة التعلي  األساسـي بمـا فيهـا التعلـي  اإلعـدادف أساس 
حهـدف إلــي  يفهـ ،تعـد الفـرد لمواصـلة الحيـاة العامـة وتكـافئ فيـه أميتـه وتعـده لـنم  اجتمـاعي

تنمية قدرات واستعدادات التلميق والعمـل علـي إتـباع ميـوله  وتدويـده  بالقـدر الضـرورف مـن 
، القي  والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التـي تتفـ  واـروف التيمـات المختلفـة

تأكيـد العلقـة وهي تعمل علي ربـ  التعلـي  بحيـاة الناتـمين وواقـع بيمـاته  التـي حنتمـو  إليهـا ل
 إمــامباعتبــار التيمــة مصــدر مــن مصــادر المعرفــة والــتعل  ) ،بــين الدراســة والنــوا ي التطتيقيــة

 . (34: 31، 1000 ، ميده واخرو  

ويرجـع ذلــك إلــي أنهـا مر لــة وســ   المهمــة؛والمر لـة اإلعداديــة مــن المرا ـل التعليميــة 
مر لة أساسية إما السـتكماو الدراسـة  ت عدبين مر لتين تعليميتين هما االبتدائية والثانوية، كما 

 .(56،  1031، عارف)نراة أو مواجهة الحياة والتعامل مع ما تفرضه من تحديات 

فمـن خللهـا حتعلمـو  اتخـاذ القـرارات   ،وتعد هقه المر لة نقطة  رجة في  يـاة التلميـق
ي سـتعملون ها مسـتقتل، و  تلـك المر لـة التكيـم  يسـتطيع تلميـق تـدويكتسـتو  المهـارات  التـي س 
فكثيــر مــن هــدال  التلميــق يرــدو  فــي  مـع أفــراد مرتمعــه فهــو بحاجــة إلــي توجيــه مــن المعلــ ،

، لقا حنب ي علي المعل  تنمية العدحـد مـن القـي  والمهـارات لـدف تلميـقه ؛معلميه  المثل األعلد
د مـن المحـن التـي وأ  حهيئ له  العدحد من الموايم والترارب  التـي تعيـنه  علـي ترـاوز العدحـ

 ( .   Chan, 2007, 26-27) مستقتل   قد تواجهه 

( أ  تلميق المدرسة اإلعدادية من  قـه أ  يحصـل علـي 32،  1001) محمدويرف فهي  
ــك  ــين المدرســة والتيمــة، فمــن أهــ  أهــداف تل ــرب  ب ــين العلــ  والعمــل، وال ــالرب  ب ــد ب تعلــي  حتمي

ــي  ــل المشــكلت، ــة القــدرة عل  والرغبــة فــي المعرفــة والبحــي عــن المعلومــات، المدرســة: تنمي
وتنميــة اإل ســا  بالرضــا عــن الــقات والثقــة فيمــا يمتلكونــه مــن قــدرات، ومســاعدته  علــي 

 . االنتقاو من دور الطفولة إلي دور النضج والتلوغ
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يمكن وضع ميكل ثقافي لهدال  التلميـق يمكـنه  مـن التفاعـل المثمـر فـي  يـاته   دو ت
بأهــداف هـقه الفمــة مــن التلميـق وا تياجــاته  وتـدعي  مشــاركته  فــي  األخـق المسـتقتلية حنب ــي

الحيـاة العامــة والعمــل بكافــة الســتل علــي دعـ  مهــاراته  وتنميــة ثقــافته  االنتخابيــة علــي نحــو 
من طاقاته  المستقتلية في التردحد والت يير واختيار القيادات الناجحة ودع   اإلفادةيمكن معه 

 .محاكاته  لبعا الخترات والسلوكيات التي سوف يمارسونها في  ياته   انتمائه  من خلو

ــد  ــه إل ــد خترات ــي أ  تمت ــة عل ــك المر ل ــق تل ــة تلمي ــقا يرــب أ  تتضــافر الرهــود لمعاون ل
ـــاة  ـــي الحي ـــة ف ـــن المشـــاركة الفاعل ـــه م ـــي تمكن ـــات الت ـــارات واالتراه ـــارف والمه اكتســـاب المع

عتبار خصائص هدال  التلميق خلو مرا ل نمـوه  االنتخابية، وبالتالي حنب ي أ  حوضع في اال
عند بنـا  بـرامج الثقافـة االنتخابيـة  تـد يصـبحوا مشـاركين إيرـابيين فـي عـال  ال ـد ومـن أهـ  

 خصائصه  في تلك المر لة ما حلي :
  Emotional Development                               الةمو الوجداني -0

 لــة اإلعداديــة بالتقبــقب والتنــاقا وعــدم االســتقرار والتقلــب تتميــد انفعــاالت تلميــق المر 
ونقـص القـدرة علــي الـتحك  فـي التعتيــر عنهـا، وتشـبه هــقه االنفعـاالت إلـي  ــد كتيـر انفعــاالت 
الطفل، إال أ  االختلف بينها يكو  في نـوع المثيـرات  يـي حثـور المراهـ  النتقـاده أو  رمانـه 

كمـا أ  انفعـاالت المراهـ  عـادة تكـو   مـوره الشخصـية،من بعا االمتيـازات، أو التـدخل فـي أ
 ادة والتعتير عنها ال يخضع للتحك  أو السيطرة، وعلي الرر  مـن اهـور بعـا أعـرا  سـو  
التواف  نتيرة لقلك إال أ  السلوا االنفعـالي حتحسـن عامـا بعـد عـام إلـي أ  يصـل إلـي مر لـة 

ــك المر لــة مــن ضــ ود وت وقعــات الرماعــة التــي لــ  يعــد لهــا بعــد االســتقرار، ويعــاني تلميــق تل
وخاصة في المرتمعات المتحضرة التي تثقل كاهله بالمسموليات التي حنب ي أ  يحققهـا، بينمـا 
ــاد واالنفعــاالت  ــي العن ــه ممــا حدفعــه إل ــبعا ميول ــق مــن ا باطــات المرتمــع ل يعــاني هــقا التلمي

 . (365-364،  1001،  الدسوقيا العدوا  )مردف العنيفة وأ يان  

وتساعد برامج الثقافة االنتخابية هدال  التلميق علي االن ما  في الحياة التي حـت  مـن 
ـــي أدا  أدوارهـــ   خللهـــا اكتشـــاف اســـتعداداته  واســـتثمار ميـــوله  واهتمامـــاته  و رصـــه  عل
الحقيقيـة كمسـمولين، وتمكـنه  مـن اكتسـاب وتعــدحل اتراهـاته  نحـو المشـاركة فـي االنتخابــات 

عصتية القتلية والطائفية، وتشـرعه  علـي أ  يكـو  لهـ  ارا   ـوو العدحـد مـن والتخلص من ال
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واالنتخــاب علـــي أســا  الكفــا ة ولـــيس  ،وتقيــي  بـــرامج المرتــحين ،الموضــوعات االنتخابيــة
 الطائفي . أوالتعصب القتلي 
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تــأثر النمــو االجتمــاعي لتلمــق تلــك المر لــة بالتيمــة االجتماعيــة واألســرية التــي ياــي  ح
فيها، ويتويم النضج االجتماعي علي الخترات التي يمـر بهـا وبالمعاملـة التـي حتلقاهـا فـي كـل 

 يــي تتســع الــدائرة االجتماعيــة نتيرــة االنتقــاو للمدرســة ، مــن المنــدو والمدرســة والمرتمــع
ــالوال  واالنتمــا  اإلعداديــة، فيــدد ــة ب ــك المر ل ــق تل ــدمل ، كمــا حــدحن تلمي اد عــدد األصــدقا  وال

ألنهــا التــدحل لرماعــة األســرة التــي حررــب االســتقلو عنهــا، ويعرــب ؛ الشــدحد لرماعــة األقــرا 
بأتخاص حترسد فيه  المثل األعلد القف حرتضيه في نفسه، ومن ثـ  تكـو  هـقه المر لـة مـن 

ل العليــا، ويكــو  لديــه الرغبــة لخدمــة اآلخــرين وتقــدي  العــو  لهــ ، أفضــل الفتــرات لتكــوين المثــ
وينمــو لديــه الــقكا  االجتمــاعي فيحســن التصــرف فــي الموايــم االجتماعيــة المختلفــة، ويقــدر 
الاــروف االجتماعيــة للــدمل  واألصــدقا ، كمــا يحتــاج إلــي التقــدحر االجتمــاعي واالعتــراف بــه 

المخــاطرة ممــا حدفعــه إلــي اإليبــاو علــي أنشــطة كشــخص لــه ييمــة، ويمتــاز بحــب الم ــامرة و 
 .( 50-44،  1003،  عمارةالمعسكرات والكشافة والر لت )بثينة 

ويمكن لترامج الثقافة االنتخابية مساعدة هدال  التلميق من خلو االهتمام بتعلـي  القـي  
لهـا   و  ي حتعرضـالسياسية والمعاحير السلوكية السليمة  تد حتمكنوا من الثقافات الموروثـة التـ

نتيرة التفاعل مع أفراد مرتمعه ، كما يمكنها تدريته  علي تحمل المسمولية السياسية وتحمـل 
والمفاضــلة بـين المرتــحين  ،نتيرـة اختيـاراته  مــن القيـادات، ومسـاعدته  علــي تناـي   يـاته 

 علي أسا  النهو  بالمرتمع وليس االنتما  القتلي أو الطائفي .
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في هقه المر لة تديد القـدرة علـي تركيـد االنتبـاه مـن  يـي مـدة االنتبـاه ومـدف االنتبـاه 
ويتأثر ذلك بدرجـة كتيـرة بمـدف عامـل التشـوي  وإثـارة موضـوع االنتبـاه، كمـا تنمـو القـدرة علـي 

ــي اكتســاب ــدرة عل ــد الق ــل وتدي ــر واالســتنتاج التخي ــي التفكي وينمــو ، المهــارات والمعلومــات وعل
راتـب التفكير االبتكارف بصورة واضحة مـن خـلو اإلتيـا  بأفكـار جدحـدة ريـر معروفـة ) أسـامه 

 . (314، 3777، خليفةإبرامي  و 
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وتلميق المر لة اإلعداديـة حرنـو إلـي المسـتقتل، ويتطلـع إلـي الشـهرة والحـب والثـورة كمـا 
ا بخياله مـن بيمتـه الضـيقة إلـي الـدنيا الواسـعة، ولـقلك يحتـاج إلـي إتـباع خيالـه حنتقل تدريري  

، 1006، وفي نهاية هقه المر لـة يصـبئ السـلوا الخيـالي واقعـا  عمليـا  منترـا  ) عصـام الطيـب
136 ). 

( إلي أ  تلميق تلك المر لة لديه القدرة علي القيام 43،  1003) عمارةتشير بثينة كما 
 ،ة من العمليات العقلية تختل) عن تلك التي يقوم بها الطفـل فـي المرا ـل السـابقةبأنواع معين

والتي من أهمها القدرة عل التفكير المررد من خلو التمييد بين الواقع والممكـن، والقـدرة علـي 
وهقا حتفـ  مـع مـا  استخدام الرموز للتعتير عن رموز أخرف، والقدرة علي الرب  بين المت يرات.

أ  هقا التلميق يستطيع أ  حتنقل بحرية بـين  من( 396- 395،  1001) الدسوقيحراه مردف 
فهو يعمل علي تناي  ختراته ومعارفه المتا ة لد اطة بروانـب المويـم قتـل أ  يصـدر ، أفكاره

يع الوصـوو كما يمكنه إدراا العلقات بين الاواهر المختلفـة ويسـتط ،أف قرار أو استنتاج لرأف
 إلي  ك  أو قاعدة يستمد منها تنتداته.  

ــ ا نحــو المشــاركة ا ســليم  وبـرامج الثقافــة االنتخابيــة يمكنهــا توجيــه هـدال  التلميــق توجيه 
االنتخابية، كما أنها تستثير قدراته  العقلية واالبتكارية وتعمل علـي تنميتهـا، وتتـيئ لهـ   ريـة 

ومهـارة  مـا تكسـته  مهـارة التخيـلك   التـرامج االنتخابيـة،التفكير واالختيـار، وتـدربه  علـي تقيـي
ــد نرــاح  ــد والتصــور والتوقــع عن ــي تحقيــ  أالتنت ــي المضــي ف  ــد المرتــحين، وتســاعده  عل

طمو اته  واماله  الديمقراطية مما يقلل من موايم اإل باد التي قـد حتعرضـوا لهـا فـي سـنوات 
 ئ بعينه.عمره  القادمة نتيرة تدوير االنتخابات وفر  مرت

كمــا تســاعد فــي التواصــل لــدف المتعلمــين عــن طريــ  تخيــل مــا يحــدث بــين المرتــحين 
بعضه  البعا وبينه  وبين النـاختين، والعمـل بتعـاو  التخـاذ القـرارات والكيفيـة التـي حـت  بهـا 
المفاضـــلة بـــين المرتـــحين، وتحليـــل اآلرا  والتـــرامج االنتخابيـــة، وتطـــوير قـــدرته  علـــي فهـــ  

 نداعات التي تنشأ داخل اللرا  االنتخابية، والمساهمة في وضع  لوو لها .الخلفات وال
 Ethics Development                                        الةمو الأخلاقي: -4

ا لتداحـد نمـو قدراتـه تدداد قدرة تلميـق هـقه المر لـة علـي ضـب  ذاتـه وتحدحـد مسـارها تبع ـ
ا أو   يحكـ  علـي سـلوا مـا ويقيمـه مـن  يـي كونـه صـواب  علي السـلوا األخلقـي، ويسـتطيع أ
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خطأ في ضو  المقاصد الكامنة ورا  هقا السـلوا والمويـم الـقف يحـدث فيـه، وذلـك بسـتب مـا 
  قدرتــه علـي ضــب  تفكيــره وتنايمــه تمكنــه مــن أ  يحــي  ألديـه مــن مرونــة فــي التفكيــر، كمــا 

 . (392،  1001 ،الدسوقيبمختل) الروانب المتضمنة في المويم )مردف 

والثقافة االنتخابية يمكنها توجيه تلميق تلك المر لـة نحـو التفكيـر الخلقـي فـي القضـايا 
ـــة ـــات كقضـــية الرـــرائ  االنتخابي ـــة باالنتخاب ـــي تحـــ، المتعلق ـــات الت ـــة دواالنتهاك ـــا  عملي ث أثن

ــقف حنب ــي ، االنتخابــات ــدور ال ــل هــقه الرــرائ  أ وال ــه لمواجهــة مث ــوم ب ودور المدسســات ، يق
الحقوييــة فــي مواجهـــة هــقه الرــرائ ، وتســـاعده  علــي االلتــدام بالمبـــاد  األخلييــة كاألمانـــة 
ــة، كمــا تســاعده  علــي تحمــل مســمولية  والصــدق واإلخــلص للــوطن فــي ممارســاته  االنتخابي

 . اإلسهام في ت يير المستقتل نحو األفضل
 فروض الدراسة:

مـدى صــحة الفــرو  الدراســة الحاليــة فـي اــل اإلطــار الناـرف والدراســات الســابقة، تختتـر 
 التالية:

تلميـق الصـ) الثالـي درجات  متوسطيبين ( 0.05عند مستوف )ا حوجد فرق داو إ صائي   -3
تحصــيل المفــامي  االنتخابيــة"  فــي دراســتها وبعــد ةالمقتر ــ الو ــدةقتــل دراســة  اإلعــدادف

 لصالئ التطتي  البعدف .

فـامي  االنتخابيـة لـدف تلميـق الصـ) الثالـي فاعلية للو ـدة المقتر ـة فـي تنميـة الموجد ت -1
 اإلعدادف )مرموعة الدراسة( .

تلميـق الصـ) الثالـي درجات  متوسطيبين ( 0.05عند مستوف )ا حوجد فرق داو إ صائي   -1
الوعي االنتخـابي لصـالئ التطتيـ   في دراستها وبعد ةالمقتر  الو دةقتل دراسة  اإلعدادف
 البعدف .

ــة الــوعي االنتخــابي لــدف تلميــق الصــ) الثالــي فاعليــة للو ــدة المقوجــد ت -4 تر ــة فــي تنمي
 اإلعدادف )مرموعة الدراسة( .
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 إجراءات الدراسة:

 لدجابة عن أسملة الدراسة واختبار صحة فروضها، ا تبعت اإلجرا ات التالية:
 أولاً: إعداد قائمة أبعاد الثقافة الانتخابية اللازمة لتلاميذ الصف الثالث الإعدادي:

ت الدراســة الحاليــة إعــداد قائمــة بأبعــاد الثقافــة االنتخابيــة اللزمــة لتلميــق الصــ) تطلتــ
الرجـوع للبحـوث والدراسـات السـابقة ذات الثالي اإلعدادف، وقد ت  اتـتقاق القائمـة مـن خـلو: 

 الصــلة بالثقافــة االنتخابيــة والمشــاركة السياســية والــوعي االنتخــابي و قــوق اإلنســا ، ومنهــا:
 طــه أميــرة، ودراســة (1003) صــالئ أ مــددراســة  ، و(Hubbard, 1997)رد" دراســة "هوبــا

(، ودراســـة صـــالئ 1030ن )ي(، ودراســـة أ مـــد  ســـ1006، ودراســـة أ مـــد التنينـــي )(1005)
 ( .1034، ودراســـة تـــيما  مكـــي )(Hanns, 2012)(، ودراســـة "هـــاند" 1031العتـــده )

ية بصـفة عامـة واالنتخابيـة بصـفة خاصـة، والرجوع إلي الكتابات النارية  وو الثقافـة السياسـ
اسـتطلع ارا  المشاركة السياسية، االنتما  الوطني،  قـوق وواجبـات اإلنسـا  ترـاه وطنـه . و 

 نالدراسـات االجتماعيـة، وكـقلك عـدد مـن السياسـييمرموعة من خترا  منـاهج وطـرق تـدريس 
يا والتربية السياسية والتربيـة في مراو التاري  والر راف ن، ومرموعة من األكاديميينواإلعلميي
 الوطنية. 

ــة تتضــمن ) ــة االنتخابي ــ  إعــداد قائمــة بأبعــاد الثقاف ــك ت ــي ذل ــا   عل ــا 90وبن ا فرعي  ( بعــد 
موزعة علي األبعاد الرئيسة التالية: البعد األوو: اإلطار الدستورف والقانوني المنا  النتخابـات 

ـــاني: ضـــواب   30وتضـــمن ) ـــة، البعـــد الث ـــي مباتـــرة الحقـــوق ( أبعـــاد فرعي ممارســـة الحـــ  ف
ا فرعي ا، البعد الثالي: الناام االنتخابي وتضمن )31السياسية وتضمن ) ا فرعي ـا، 33( بعد  ( بعد 

ــة االنتخابيــة وتضــمن ) ــع: تناــي  العملي ــد الراب ــا، البعــد الخــامس: الرــرائ  35البع ا فرعي  ( بعــد 
ـــا، البعـــد الســـاد : م36االنتخابيـــة وتضـــمن ) ا فرعي  ـــة منامـــات المرتمـــع المـــدني ( بعـــد  رايب
 ( أبعاد فرعية.5للنتخابات وتضمن )

ــي مرموعــة مــن الســادة المحكمــين  ــ  عــر  هــقه القائمــة عل ــد ت ، الســادة 3)ملحــ وق
السـتطلع أرائهـ   ولهـا، وفـي ضـو  ارا  السـادة المحكمـين تـ  محكمي مواد وأدوات الدراسة(؛ 
، قائمة أبعـاد الثقافـة االنتخابيـة 1)ملح  االنتخابيةألبعاد الثقافة التوصل إلي القائمة النهائية 

. وبــقلك تمـت اإلجابــة عــن الســداو األوو مــن أســملة اللزمـة لتلميــق الصــ) الثالــي اإلعــدادف(
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ما أبعاد الثقافة االنتخابية اللزمة لتلميق الصـ) الثالـي اإلعـدادف  الدراسة والقف حنص علي:
 من خلو منهج الدراسات االجتماعية ؟

 إعداد قائمة المفاهيم الانتخابية وضبطها: -انيًاث

تطلتـت الدراســة الحاليــة إعــداد قائمــة بأبعـاد الثقافــة االنتخابيــة اللزمــة لتلميــق الصــ) 
الثالي اإلعدادف، وقد تـ  اتـتقاق القائمـة مـن خـلو: الرجـوع إلـي البحـوث والدراسـات السـابقة 

(، ودراســة نشــوف الشــلقاني 1004د ه )ذات الصــلة بمرــاو الدراســة ومنهــا: دراســة أيمــن عتــ
( ودراسـة علـي خضـير 1034(، ودراسـة تـيما  مكـي )1033(، ودراسة خالد عتد ه )1033)
الكتابــات الناريــة  ــوو الثقافــة السياســية بصــفة عامــة واالنتخابيــة بصــفة ودراســة  (.1034)

ـــة، ـــامي  االنتخابي ـــوطني، والمف ـــات  خاصـــة، المشـــاركة السياســـية، االنتمـــا  ال و قـــوق وواجب
ــه . الدراســات اســتطلع ارا  مرموعــة مــن ختــرا  منــاهج وطــرق تــدريس و  اإلنســا  ترــاه وطن

فــي مرــاو  ن، ومرموعــة مــن األكــاديميينواإلعلميــي ناالجتماعيــة، وكــقلك عــدد مــن السياســيي
ـــة. ـــة الوطني ـــة السياســـية والتربي ـــا والتربي ـــاهج الدراســـات ودراســـة  التـــاري  والر رافي ـــة من علق

ــة.اال ــة االنتخابي ــة السياســية وأبعــاد الثقاف ــة بالتربي ــ  إعــداد قائمــة  جتماعي ــك ت ــي ذل ــا   عل وبن
ا انتخابي ا.60ف تضمنت )بالمفامي  االنتخابية اللزمة لتلميق الص) الثالي اإلعداد  ( مفهوم 

ــ  عــر  هــقه القائمــة علــي مرموعــة مــن الســادة المحكمــين  ، الســادة 3)ملحــ وقــد ت
السـتطلع أرائهـ   ولهـا، وفـي ضـو  ارا  السـادة المحكمـين تـ  الدراسة(؛  محكمي مواد وأدوات

االنتخابيـة اللزمـة  المفـامي ، قائمـة 1)ملح االنتخابية للمفامي  التوصل إلي القائمة النهائية 
وبـقلك تمـت اإلجابـة عـن السـداو الثـاني مـن أسـملة الدراسـة . لتلميق الص) الثالي اإلعـدادف(

 ؟المفامي  االنتخابية اللزمة لتلميق الص) الثالي اإلعدادف ما والقف حنص علي:
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 ثالًثا: إعداد الوحدة المقترحة:

 قد مر إعداد الو دة المقتر ة بثلثة مرا ل هي: 
 المرحلة الأولى: إعداد الخلفية الةظرية للوحدة المقترحة: 

 تتضمن الخلفية النارية للو دة المقتر ة العناصر اآلتية:       

ــوا  للو ــدة المقتر ــة -1 يرــب أ  يصــاغ عنــوا  الو ــدة صــيارة دييقــة بحيــي   :تحدحــد عن
عنـوا  للو ـدة المقتر ـة يعمـل علــي اختــار البا ثـا  وقـد ، اا صـادق  ا عنهـا تعتيـر  يكـو  معتـر  

 . "اندو .. تارا .. صوتك أمانة" نحو موضوع الو دة وهو التلميقجقب انتباه 

، ال ـر  مـن دراسـة الو ـدةدمـة للو ـدة المقتر ـة تضـمنت تـ  وضـع مق  مقدمة الو دة: - 2
الموضـوعات التـي تتكـو  منهـا الو ـدة واألهـداف بوأهميتها بالنسبة للتلميق، وكـقلك بيـا  

 . العامة التي يمكن أ  تتحق  نتيرة لدراسة الو دة

 يةتخصـ تكـوين: فـي الهـدف العـام للو ـدةتمثـل  األهداف العامة للو دة المقتر ـة:تحدحد  -3
 وصــحيحة إيرابيــة بطريقــة المشــاركة االنتخابيــة بكــل صــورها، علــد بقــدرتها تتميــد ســوية

الهـدف العـام ويتفـرع مـن  .وقادرة علي اإلصلح والت يير والمشاركة من أجل مرتمـع أفضـل
ت  اتتقاق أهداف كما ، والتي ت  ذكرها في بداية الو دة األساسية للو دة الفرعيةاألهداف 

 لكل در  من درو  الو دة المقتر ة.العامة من األهداف  سلوكية تدريسية

 :التاليةوضوعات تضمنت الو دة المقتر ة الم تحدحد محتوى الو دة المقتر ة: -4

 الدر  األوو: االنتخابات والدستور المصرف .

 الدر  الثاني: االنتخابات في  ياتنا .

 الدر  الثالي: أنا مصرف .. صوتي هو االنتخابات .

 الرابع: الفائد في االنتخابات . الدر 

بعــــا طرائــــ  الحاليــــة  الدراســــة وضــــعت طــــرق التــــدريس المقتر ــــة لتــــدريس الو ــــدة: -5
وتمكـن  ،والتي تتناسب مع طتيعـة المـادة الدراسـيةالمقتر ة وإستراتيريات التدريس للو دة 

الصـحيحة  واكتسـاب السـلوكيات ،التلميق من الممارسة الفعلية لبعا العمليـات االنتخابيـة
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الــــتعل  ، وهـــي: المناقشـــة والحـــوار، و نحـــو القضـــايا والموضـــوعات المتعلقـــة باالنتخابــــات
 لعب األدوار.، و عرلة المستقتلت، و التعاوني

انتقـا  أنــواع متعـددة مــن لقــد  ـرص البا ثـا  علــي  الوسـائل التعليميـة للو ــدة المقتر ـة: -6
مثـــل: الخـــرائ ، النمـــاذج، الرســـوم  وإرفاقهـــا بالو ـــدة داخـــل كـــل در  ،الوســـائل التعليميـــة

توجيــه المعلــ  فــي وكــقلك  .ةالتيانيــة، الرــداوو  الرســوم التوضــيحية  والصــور الفوتوررافيــ
 دليــل المعلــ  إلــد الوســائل التعليميــة التــي يمكنــه اســتخدامها فــي التــدريس وعــدم االقتصــار

لعــــرو  علــــد وســــائل الو ــــدة، مثــــل: األفــــلم الفيــــدحو واألقــــراص المدمرــــة  وتــــرائئ ا
 .(PPT)التقديمية

ــي الو ــدة المقتر ــ -9 ــة المســتخدمة ف ــد بعــا ةاألنشــطة التعليمي ــ  إل ــه المعل ــ  توجي ــد ت : ق
األنشــطة الصــفية التــي يمكــن تنفيــقها داخــل المدرســة مثــل المناقشــات والمنــاارات وعمــل 

 الفتات وتصمي  نماذج وإعداد بحوث وكتابة مقاالت عن االنتخابات وقضاياها.

  دريس الو دة المقتر ة: قد ت  التقوي  في الو دة علد مستويين هما:تقوي  ت -7

 :علد مستوى الو دة ويشمل األنواع اآلتيةتقوي  * 

واختبـار موايـم الـوعي  المفـامي  االنتخابيـة: فـي التطتيـ  القتلـي الختبـار متدئي)أ( تقوي  
 .االنتخابي

 ي: بعد كل در  علي مستوف الو دة.)ب( تقوي  بنائ

 المفامي  االنتخابيـةالختبار  البعدفنهاية الو دة باستخدام التطتي  في  :قوي  نهائي)ج( ت
 .واختبار موايم الوعي االنتخابي

 :علد مستوى كل در  ويشمل األنواع اآلتيةتقوي  *  

حـت   القفبداية الدر  للتعرف علد معلومات التلميق عن الموضوع : في متدئي) أ( تقوي  
   تدريسه في الحصة.

فقرة في محتـوى الـدر  وذلـك للتعـرف علـد مـدى إلمـام التلميـق )ب( تقوي  بنائي: بعد كل 
 بالحقائ  والمفامي  التي تعلموها بعد ترح كل عنصر من عناصر الدر .
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 فكـل در  وهـو يمثـل ييـا  لمـدى تحقيـ  األهـدانهايـة وت  استخدامه في  :( تقوي  نهائي)ج
 الموضوعة لكل در .

 ة: إعداد كتيب التلميذ:المرحلة الثاني

 ت  إعداد كتيب التلميق القف يمكن وصفه من جانتين هما: 

 تسلسل الدرو  علد مستوى الو دة: الجانب الأول:)أ( 

 تتضمن الو دة المقتر ة العناصر اآلتية:

 .. صوتك أمانـة" وتـ  كتابتـه بشـكل واضـئ فـي بدايـة  عنوا  الو دة: وهو "اندو .. تارا
 الو دة.

 تعريم التلميق بموضوع الو دة وأهميتها بالنسبة له . مقدمة: ل 

  األهداف العامة للو دة المقتر ة:وهد األهداف التي حنب ي علد التلميق أ  حتمكنوا منها
 في نهاية الو دة.

 وت  عرضها في بداية الو دة  تد حتعرف التلميق علد ما سيدرسه بها :درو  الو دة. 

 روعي أ  حتضمن كل در  العناصر اآلتية:و  در :تسلسل كل  الجانب الثاني:)ب( 

  .عنوا  الدر : وت  وضعه في بداية كل در  بخ  واضئ 

  : وكية محــددة يمكــن أ  تكــو  فــي صــورة ســلوقــد روعــي فــي صــيارتها: أهــداف الــدر
ــا  مــدى تحققهــا، و  ــة لكــل مرــاو مــن يي ــو  متنوعــة لتشــمل المســتويات المختلف أ  تك

 مراالت األهداف. 

 ر : وهد األفكار األساسية التي حدور الدر   ولها وتمثل ملخصا  له.عناصر الد 

  ــل ــة المتضــمنة بك ــامي  االنتخابي ــد المف ــ  تحدح ــل در : فقــد ت المفــامي  المتضــمنة فــي ك
 در   والتي حنب ي أ  يكتستها التلميق بعد دراسته  لهقا الدر .

 وو فـي عناصـره والمفـامي  محتوى الدر : حتدأ كل در  بمقدمة ت عد تمهيدا  له قتـل الـدخ
ــدر  مصــحوبة بشــرح واف  لمــا تتضــمنه مــن  ــت  عــر  عناصــر ال ــ  ح ــه  ث المتضــمنة ب
مفامي  انتخابية  وروعي في المحتـوى أ  حتوصـل التلميـق إلـد المفـامي  والعلقـات بينهـا 
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بنفسه تدريريا  من العام إلد الخاص ومن الخاص إلد العـام وفقـا  للطـريقتين االسـتقرائية 
ــة واال ــد مراعــاة أهــ  اإلجــرا ات فــي تكــوين المفهــوم وهــد المقارن ســتنتاجية  باإلضــافة إل

والتمييـــد والتصـــنيم والترميـــع  عـــن طريـــ  المناقشـــات والصـــور والرســـوم التوضـــيحية  
ـــدوين المل اـــات واالســـتنتاجات والمقارنـــات فـــي مســـا ات خاليـــة مخصصـــة لـــقلك  وت

بالوسـائل التعليميـة المتضـمنة فـي كتيـب  بالكتيب  كما ت  رب  المحتوى العلمي لكل در 
التلميق  وكقلك عر  األنشطة التعليمية متخللة داخل المحتوف التعليمي مما حيسر علـي 

 التلميق استيعاب المحتوف العلمي للدرو  . 

   ــين الصــواب والخطــأ  واالختيــار مــن متعــدد التقــوي : روعــي أ  تكــو  أســملته متنوعــة ب
نــة  والتعليـل  والتفســير  واألسـملة المقاليــة القصـيرة  وأ  تشــمل وإكمـاو الابـارات  والمقار 

جميع أهداف الدر   وتنوع األسملة لقيا  المستويات المعرفية المختلفـة، وتضـمين كـل 
 الدرو  بأسملة التقوي  التنائي بعد كل فقرة، والدقة والسلمة الل وية والعلمية لحسملة.

 :اسـتخدام أنشـطة  ل در  مع مراعاة األسـس اآلتيـة:ك فيت  توزيعها  األنشطة التعليمية
واقايــة وعـة لتناسـب ميـوو وقـدرات التلميــق، ارتبـاد هـقه األنشـطة بـالمحتوى، صـفية متن

االرتبـاد ، و المدرسـة والتيمـة المحيطـة إمكانـاتمراعاة هقه األنشطة وإمكانية القيام بها، و 
 مع محتوى وأهداف الدر .

 المعلم الخاص بالوحدة المقترحة:المرحلة الثالثة: إعداد دليل 

ويحتوى علـد صـورة  هقا الدليل حوضئ للمعل  كيفية تنفيق موضوعات الو دة المقتر ة،
 ويتضمن هقا الدليل ما حلي: متكاملة ألدوار المعل  ومسمولياته أثنا  عملية التدريس

نتخابيـــة وأبعـــاد الثقافـــة اال  ،ومفهـــوم الثقافـــة االنتخابيـــةمقدمـــة: توضـــئ أهـــداف الـــدليل،  -3
)اإلطـــار الدســـتور والقـــانوني المـــنا  النتخابـــات ، ضـــواب   ممارســـة الحـــ  فـــي مباتـــرة 
ــوق السياســية،، الناــام االنتخــابي، تناــي  العمليــة االنتخابيــة، الرــرائ  االنتخابيــة،  الحق

المفامي  االنتخابية والـوعي ومرايبة منامات المرتمع المدني للنتخابات، وتوضيئ بعا 
 . الو دةواالستراتيريات التعليمية المستخدمة في تدريس ، االنتخابي

 .الو دة المقتر ةإرتادات وتوجيهات عامة للمعل ، يرب أ  حراعيها عند تدريس   -1

 .للو دة المقتر ةاألهداف العامة  -1
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 .للو دة المقتر ةالمحتوى العلمي  -4

 .للو دة المقتر ةالخطة الدمنية لتنفيق درو   -5

 .درو  للو دة المقتر ةر ة لتنفيق الوسائل التعليمية المقت -6

 .للو دة المقتر ةاألنشطة التعليمية المقتر ة لتنفيق درو   -9

 .للو دة المقتر ةاألنشطة االثرائية المقتر ة في كل در  من درو   -2

 أساليب التقوي ، وقد اتتملت أساليب للتقوي  المتدئي، والمر لي، والنهائي. -7

 .قتر ةللو دة المتخطي  مقترح لتنفيق درو   -30

 للو دة المقتر ة.المراجع التي تثرف وتفيد موضوعات  -33

ومما تردر اإلتارة إليـه، أ  دليـل المعلـ  ال يقيـد  ريـة المعلـ  فـي تنفيـق خطـة دروسـه، 
ــ    الو ــدةوإنمــا هــو موجــه ومرتــد لــه، ويســاعده فــي تنفيــق الــدرو  المتضــمنة فــي  ، ومــن ث 

تعليميـة، أو وى طلبـه مـن أنشـطة، أو وسـائل يستطيع المعل  أ  يضيم ما حراه مناسـبا  لمسـت
 أساليب للتقوي .

علي مرموعة من السادة المحكمين، وبعـد االنتهـا  مـن  الو دة المقتر ةوقد ت  عر  
ــ  عمــل دراســة اســتطلعية  الو ــدةتحكــي   ــه فــي ضــو  ارا  الســادة المحكمــين، ت ــدحل في والتع
بلــ  تلميــق الصــ) الثالــي اإلعــدادف  ، وذلــك مــن خــلو تدريســهما لعينــة مــنةالمقتر ــللو ــدة 
( تلميقا   في مدرسة صلح سال  اإلعدادية بنين  بإدارة سـوهاج التعليميـة  التابعـة 50عددها )

ــي  بســوهاج ــة والتعل ــة التربي ــة األساســية للدراســة ،لمدحري ــ  إجــرا  الترربــة خــلف العين ــد ت   وق
م و تـــد األربعـــا  الموافـــ  11/7/1034االســـتطلعية فـــي الفتـــرة مـــن حـــوم االثنـــين الموافـــ  

م  بواقـع ثمانيـة  1034/1035م ، في الفصـل الدراسـي األوو مـن العـام الدراسـي 3/30/1034
ــومي للحصــص  ــي الرــدوو الي  صــص خصصــتها إدارة المدرســة مــن الحصــص اال تياطيــة ف

 ةالمقتر ـ الو ـدة، وذلـك بهـدف معرفـة مـدف ملئمـة خـلو هـقه الفتـرة 1/3المقررة علد فصل 
، وقــد تــ  التعــدحل فــي ضــو  مــا الو ــدة، وتحدحــد الــدمن المناســب لتــدريس موضــوعات لميــقللت

ا فـــي صـــورته الو ـــدة المقتر ـــة تأســـفرت عنـــه نتـــائج الدراســـة االســـتطلعية، وبـــقلك أصـــبح
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للو ـدة الصورة النهائية ( 4ملح  )الدراسة األساسية ) مرموعةللتطتي  علي  النهائية صالحة  
 . ( المقتر ة

الخطوات السابقة يكو  قد ت  اإلجابة عـن السـداو الثالـي مـن أسـملة الدراسـة وهـو:  وفد ضو 
الثقافـة االنتخابيـة لـدى  أهـدافبعـا  لتحقيـ ما التصور لو دة مقتر ة في الدراسات االجتماعية 

 ؟تلميق الص) الثالي اإلعدادف
 رابًعا: إعداد اختبار تحصيل المفاهيم الانتخابية:

 ل المفامي  االنتخابية ت  اتباع الخطوات التالية:إلعداد اختبار تحصي
 تحديد الهدف من الاختبار: -0

ييــا  مســتوى تحصــيل تلميــق الصــ) الثالــي اإلعــدادف للمفــامي  ه ــد ف  هــقا االختبــار إلــي 
 .والتطتي  ،والفه  ،االنتخابية المتضمنة في الو دة المقتر ة، وذلك عند مستويات: التقكر

 وعه:وصف الاختبار ون -5

ــقكر16تكــو  االختبــار مــن )  ،( ســداال ، مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد، تقــيس مســتويات الت
 ( التالي:3والتطتي ، موزعة كما هو متين بردوو ) ،والفه 

 المفامي  االنتخابية( جدوو مواصفات اختبار تحصيل 3جدوو )
 

 الدرو 
مرموع  المستوف المعرفي والوز  النستي

 األسملة
الوز  
 التطتي  الفه  التقكر النستي

 الوز   األسملة الوز   األسملة الوز   األسملة
االنتخابات والدستور 

 المصرف 
3 – 1 - 1  

2.11 
31 – 34 
– 35  

 
2.11 

15 – 16 
– 19 

 
2.11 

 
7 

 
15% 

   6 – 5 – 4 االنتخابات في  ياتنا
2.11 

36 – 39 
– 32  

 
2.11 

12 – 17 
– 10  

 
2.11 

 
7 

 
15% 

رف.. صوتي أنا مص
 هو االنتخابات

9 – 2 - 7  
2.11 

37 – 10 
- 13 

 
2.11 

13 – 11 
- 11 

 
2.11 

 
7 

 
15% 

 - 33 – 30 الفائد في االنتخابات
31 

 
2.11 

11 – 11 
– 14  

 
2.11 

14 – 15 
– 16  

 
2.11 

 
7 

 
15% 

 %300 16 11.11 31 11.11 31 11.11 31 المرموع

( بهـدف التعـرف علـد 3ة المحكمـين )ملحـ  وت  عر  االختبار علد مرموعة من الساد
ارائه  ومل ااته   وله، وأ جريت التعدحلت اللزمة التـي أتـار إليهـا السـادة المحكمـو ، كمـا 
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ا، وهـي العينـة نفسـها التـي ط بقـت 50ط ت  االختبار علد عينة استطلعية مكونة من ) ( تلميـق 
ميـق ورصـد الـدرجات، وأجريـت العمليـات ،  وقد ت  تصـحيئ إجابـات التلالو دة المقتر ةعليها 

 "SPSS, "19)و (Microsoft Excel 2013)الحسـابية واإل صـائية باسـتخدام برنـامري 

For Windows) :للمعالرات اإل صائية، وذلك بهدف 
 حساب معاملات ثبات الاختبار: 

لكـل براو " للتردئـة النصـفية  –  سب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة "ستيرما  
جد  مـن أجـدا  االختبـار علـي  ـده، وللختبـار ككـل، وقـد أتـارت النتـائج إلـد أ  معامـل ثبـات 

 "، وهقا يشير إلد أ  االختبار له درجة ثبات عالية. 0.70االختبار ككل يساوى "
 حساب معاملات صدق الاختبار: 

حكمـين ا ستخدمت طريقة صدق المضمو  لمعرفة صـدق االختبـار بعـد موافقـة السـادة الم
علــي صــل ية االختبــار للتطتيــ  علــي مرموعــة الدراســة، كمــا تــ   ســاب الصــدق اإل صــائي 

 "، وهقا حدو علد أ  االختبار حتميد بدرجة صدق مناسبة.0.74ووجد أنه يساوى " 

 حساب معاملات السهولة والصعوبة لمفردات الاختبار: 

تراو ت هقه المعـاملت مـا  ت   ساب معاملت السهولة والصعوبة ألسملة االختبار، وقد
(، وهــي يـــي  مناســبة لمعـــاملت معااالم ا سهواا وهل عسهةاااعو ل، 2)ملحـــ  (14.0 -66.0بــين )

 السهولة والصعوبة.  
 حساب معاملات التميين لمفردات الاختبار: 

ت   سـاب معـاملت التمييـد لمفـردات االختبـار، وذلـك باسـتخدام معادلـة التمييـد، ووجـد 
معااااالم ا ، 7( )ملحــــ 0.41 -0.92فــــردات االختبــــار تراو ــــت بــــين )أ  معــــاملت تمييــــد م

 (، وهقا حدو علد أ  مفردات االختبار كلها مميدة.سهتمييز
 حساب زمن تطبيق الاختبار: 

ــة  ســاب  ــ  اســتخدام معادل ــك عــن طري ــار وذل ــلزم لتطتيــ  االختب ــدمن ال ــ   ســاب ال ت
باإلضـافة إلـد ( دييقـة، 40قـد بلـ  )(، و سهمعالدالا سإلحةالئيل، 35متوس  زمن االختبار )ملح 

 .االختبار تعليمات لشرحدقائ  ( 5)
 طريقة تصحيح الاختبار:  -3
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تــ  تحدحــد درجــة وا ــدة لكــل ســداو مــن أســملة االختبــار، وبــقلك تكــو  الدرجــة النهائيــة 
 (.المفامي  االنتخابية، الصورة النهائية الختبار تحصيل 5( درجة. )ملح  16للختبار )
 إعداد اختبار مواقف الوعي االنتخابي:خامًسا : 

 :إلعداد اختبار موايم الوعي االنتخابي قام البا ثا  بما حلي
 تحديد الهدف من الاختبار: -0

حهدف هقا االختبار إلد ييـا  مـدف وعـي تلميـق الصـ) الثالـي اإلعـدادف باالنتخابـات 
مـا اكتسـبه التلميـق  وما حرتب  بها من قضايا ومشـكلت، مـن خـلو موايـم عمليـة تكشـ) عـن

 من سلوكيات انتخابية من دراسته لموضوعات الو دة المقتر ة .
 صياغة مواقف الاختبار:  -5

ت  إعداد هقا االختبـار فـي صـورة موايـم تتطلـب مـن التلميـق االسـترابة لهـا، ومـن نـوع 
أســملة االختيــار مــن متعــدد، وروعــي عنــد صــيارة موايــم االختبــار أ  حتكــو  كــل مويــم مــن 

دمة عبارة عن مويم عملي، تليها ثلثة استرابات ت عـد اسـترابات محتملـة للمويـم، وهـقه مق
ج( علد الترتيب، بحيي تكو  هنـاا اسـترابة وا ـدة صـحيحة  –ب  –االسترابات مرقمة بـ )أ 

وتعتــر عــن وعــي التلميــق التــام بــالمويم، واالســترابات األخــرى خاطمــة، وعلــد التلميــق اختيــار 
ا .10حة. وقد ت ّكو  االختبار في صورته األولية من )االسترابة الصحي  ( موقف 

 تعليمات الاختبار ونموذج ورقة الإجابة:  -3

تضمن االختبار مرموعة من التعليمات، روعي فيها أ  تكو  واضحة ودييقـة، وتوضـئ 
لدجابــة، كمــا تــ  تصــمي  ورقــة  جللتلميـق طريقــة تســريل اإلجابــة مــن خــلو تقــدي  مثـاو كنمــوذ

 . ابة منفصلة عن كراسة األسملة لكل تلميقإج
 طريقة تصحيح الاختبار:  -4

ت  تصحيئ االختبار بإعطا  درجة وا دة لدجابة الصحيحة وصفر لدجابة الخاطمة، ثـ  
( 10ترمــع الــدرجات لتعطــد الدرجــة الكليــة للختبــار، وبــقلك تكــو  الدرجــة العامــد للختبــار )

ــاح تصــحيئ  ــ  إعــداد مفت ــا ت ــة التصــحيئ درجــة، كم مفتااالت حةااحي   05)ملحاا  لتســهيل عملي
 .سختبالر موسقف سهوعي سالنتخالبي(

 ضبط الاختبار:  -2
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( بهـدف 3ت  عر  االختبار علد مرموعة من السادة المحكمين )ملحـ  لضب  االختبار 
التعــرف علــد ارائهــ  ومل اــاته   ولــه، وأ جريــت التعــدحلت اللزمــة التــي أتــار إليهــا الســادة 

ا، وهــي العينــة 50 ، كمــا ط تــ  االختبــار علــد عينــة اســتطلعية مكونــة مــن )المحكمــو ( تلميــق 
نفسها التي ط ت  عليها اختبار تحصيل المفامي  االنتخابيـة، وقـد تـ  تصـحيئ إجابـات التلميـق 

 Microsoft)ورصـد الـدرجات، وأجريـت العمليـات الحسـابية واإل صـائية باسـتخدام برنـامري 

Excel 2013) و(SPSS, "19" For Windows) :للمعالرات اإل صائية، وذلك بهدف 
 حساب معاملات ثبات الاختبار: 

براو " للتردئـة النصـفية لكـل  –  سب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة "ستيرما  
االختبـار علـي  ـده، وللختبـار ككـل، وقـد أتـارت النتـائج إلـد أ  معامـل ثبـات جد  مـن أجـدا  

ــار ككــل يســ ــا "، 0.26اوى "االختب ــار باســتخدام معامــل ألف ــات االختب ــ   ســاب معامــل ثب كمــا ت
 وهقا يشير إلد أ  االختبار له درجة ثبات عالية. ( 07.2كرونباخ ، ووجد أنه )

 حساب معاملات صدق الاختبار: 

ا ستخدمت طريقة صدق المضمو  لمعرفة صـدق االختبـار بعـد موافقـة السـادة المحكمـين 
ار للتطتيــ  علــي مرموعــة الدراســة، كمــا تــ   ســاب الصــدق اإل صــائي علــي صــل ية االختبــ
 "، وهقا حدو علد أ  االختبار حتميد بدرجة صدق مناسبة.0.29ووجد أنه يساوى " 
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 حساب معاملات السهولة والصعوبة لمفردات الاختبار: 

مـا ت   ساب معاملت السهولة والصعوبة ألسملة االختبار، وقد تراو ت هقه المعـاملت 
(، وهــي يــي  مناســبة لمعــاملت معااالم ا سهواا وهل عسهةااعو ل، 31)ملحــ  (11.0 -62.0بــين )

 السهولة والصعوبة.  
 حساب معاملات التميين لمفردات الاختبار: 

ت   سـاب معـاملت التمييـد لمفـردات االختبـار، وذلـك باسـتخدام معادلـة التمييـد، ووجـد 
ـــار تراو ـــت ـــردات االختب ـــد مف ـــاملت تميي ـــين ) أ  مع معاااالم ا ، 34( )ملحـــ 0.50 -0.25ب

 (، وهقا حدو علد أ  مفردات االختبار كلها مميدة.سهتمييز
 حساب زمن تطبيق الاختبار: 

ــ   ســ ــار، ت ــلزم لتطتيــ  االختب ــدمن ال ــ  )اب ال ــد بل ــد ( دييقــة، 10وق ( 5)باإلضــافة إل
 قف سهوعي سالنتخالبي(، سهةورة سهن الئيل الختبالر موس01)ملح   .االختبار تعليمات لشرحدقائ  

تحصيل المفامي  ، واختبار الو دة المقتر ةوبقلك، أصبحت مواد وأدوات الدراسة }
 {، صالحين للتطتي  علد عينة الدراسةواختبار موايم الوعي االنتخابي، االنتخابية
 .األساسية

 ونتائجها: تجربة الدراسة

 أولاً : الهدف من تجربة الدراسة:

لحالية إلد التعرف علي مدف فاعليـة و ـدة مقتر ـة فـي الدراسـات هدفت ترربة الدراسة ا
االجتماعية علي تنمية بعا أبعاد الثقافة االنتخابية )المفامي  االنتخابيـة والـوعي االنتخـابي( 
لدف تلميق الص) الثالي اإلعـدادف، وذلـك مـن خـلو تطتيـ  الو ـدة المقتر ـة علـد مرموعـة 

تلميـق مرموعـة الدراسـة قتـل دارسـته  للو ـدة المقتر ـة وبعـد الدراسة، ث  المقارنة بين نتـائج 
 .دراسته  لها، ث  بيا  مدى فاعلية هقه الو دة



 م1035( أبريل 40ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )

 - 066 - 

 ثانيًا : اختيار مجموعة الدراسة:

 الصــ) الثالـي اإلعــدادف بــين تلميـقطريقــة عشـوائية مـن ب الدراسـةتـ  اختيـار مرموعــة 
تعليمية  التابعة لمدحرية التربيـة والتعلـي  بإدارة سوهاج ال "صلح سال  اإلعدادية بنين"بمدرسة 
، وقــد بلــ  عــدد أفــراد البحــيلتنفيــق ترربــة  ،(1/1)،  يــي وقــع االختيــار علــي فصــل بســوهاج 
 الدراسـةلتكو  مراال  لتطتي  ترربة مدرسة هقه الوقد ت  اختيار ا. ( تلميق  50) البحيمرموعة 

 لحسباب التالية:

اللزمــة لتطتيــ  الرــاد وتقــديمها كافــة التســهيلت  العلمــيتفهــ  إدارة المدرســة للبحــي  
 .ترربة الدراسة

فـي بدايــة العـام الدراسـي بطريقــة تكفـل وجـود جميــع داخـل الفصــوو حـت  التلميـق توزيـع  
المسـتويات التحصـيلية فـي الفصـل الوا ـد، ممـا حيسـر إمكانيـة الحصـوو علـي مرموعـة 

 من التلميق تض  كل المستويات التحصيلية.
 الإجراءات العملية لتةفيذ تجربة الدراسة: ثالًثا:

 :توفير الإمكانات التجريبية اللازمة -أ

 قام البا ثا  بتوفير اإلمكانات الترريتية التالية مع إدارة المدرسة:

خصصت إدارة المدرسة للترربة  صتين كل أستوع، بواقع  صة وا دة حوم الستت وكانـت  -
ا  وكانت الحصة الثالثة من كـل أسـتوع، لتـدريس الحصة الثانية، و صة وا دة حوم األربع

 الو دة المقتر ة للتلميق مرموعة الدراسة.

ترتيب  ررة الدراسة بالشكل القف يسمئ للتلميق بالتحاور والمناقشة وتبـادو األفكـار، أف  -
 علي تكل دائرة أو تبه دائرة.

 مقتر ة.توفير المواد والوسائل التعليمية اللزمة لتنفيق درو  الو دة ال -

نارا  لنقص بعا األدوات والوسائل التعليميـة بالمدرسـة؛ فقـد أعـد البا ثـا  مرموعـة مـن  -
، أتـكاو PPالوسائل التعليمية وذلك باستخدام الحاسب اآللـي )فـيل  فيـدحو، صـور، تـرائئ

 توضيحية(. 
 التطبيق القبلي لأدوات القياس:  -ب
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ــــ   ــــ  التطتي ــــيت ــــامي  االنتال القتل ــــار تحصــــيل المف ــــةختب ــــ   خابي ــــوم الســــتت المواف ح
ــــــ  ، و م33/30/1034 ــــــوعي االنتخــــــابيتطتي ــــــم ال ــــــار مواي ــــــ   اختب ــــــوم األربعــــــا  المواف ح
مــا  روعــيوقــد وذلــك للتعــرف علــد المســتويات المتدئيــة لمرموعــة الدراســة،  ،م35/30/1034

 :الدراسةحلي عند التطتي  القتلي ألدوات 

 في التطتي .تر ة القف سوف يقوم بتدريس الو دة المقمعل  الاتتراا  

ــار تحصــيل  المفــامي  االنتخابيــة واختبــار موايــم الــوعي االنتخــابي ،  تــرح تعليمــات اختب
 وتوضيئ الهدف منهما وكيفية اإلجابة عنهما.

حدور  وو أنهـ  لـ   معامهاكا   والتي الدراسة، ةاإلجابة عن استفسارات التلميق مرموع 
ذات علقة بـدرجات أعمـاو السـنة؟ تبارين في االخ ه هل نتائرو ، هقه الموضوعاتحدرسوا 

ويشـرعه  االختبـارين، يحقـ  لهـ  فهـ  الهـدف مـن  الـقفوقد ت  الرد علي التلميق بالقدر 
 علي االسترابة لهما بردية.

( دييقـة 40وهـو ) ةالمفـامي  االنتخابيـ تحصـيل لـد الوقـت المحـدد الختبـارإتنتيه التلميـق  
 ( دييقة فق .10)الوعي االنتخابي الختبار موايم فق ، والوقت المحدد 

 بعدم ترا سداو أو عبارة دو  اإلجابة عنها. مرموعة الدراسةالتأكيد علي أفراد  

 في كشوف خاصة تمهيدا  لمعالرتها إ صائيا .وت  التصحيئ ورصد الدرجات  

 :تطبيق الوحدة المقترحة -ج

ــار تحصــيل بعــد االنتهــا  واختبــار موايــم  تخابيــةالمفــامي  االن مــن التطتيــ  القتلــي الختب
   :تدريس الو دة المقتر ة لتلميق مرموعة الدراسة كما حلي، بدأ الوعي االنتخابي

باالتفاق مع إدارة المدرسة قام أ د معلمي الدراسات االجتماعية بالتدريس لتلميق مرموعـة  -
وكــا   وقــد عقــد البا ثــا  عــدة لقــا ات مــع المعلــ  القــائ  بالتــدريس، (،1/1الدراســة )فصــل 

 الهدف منها ما حلي:

  توضـيئ موضـوع ترربـة الدراسـة، وإلقـا  الضـو  علـي أهـدافها واألسـاليب التـي ســوف
 تتبع لتنفيقها. 

 .تدويد المعل  بالمعلومات األساسية عن أبعاد الثقافة االنتخابية 
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  تدريب المعل  علي كيفية استخدام طرق واستراتيريات التـدريس التـي وردت فـي دليـل
 ثنا  تنفيق درو  الو دة المقتر ة .المعل  أ

  التأكــد مــن إتقــا  المعلــ  الســتخدام الحاســب اآللــي لعــر  أقــراص(CD)  الخاصــة
، وتعريفـــه بالوقـــت المناســـب (PPT)بترربــة الدراســـة ، وكـــقلك عـــرو  التوربوينــت 

 الستخدام هقه الوسائل.

 تعريفه بكيفية استخدام دليل المعل  اإلرتادف والسير طبقا  لخطواته. 

التقـد البا ثــا  بالتلميــق فــي وجــود معلــ  الدراســات االجتماعيــة الــقف ســوف يقــوم بتــدريس  
والمهمـــة التـــي يقومـــا بهـــا فـــي  ،ا  وطتيعـــة عملهمـــابالبا ثـــ ه تعـــريفالو ـــدة المقتر ـــة ، ل

ولتسليمه  كتيب التلميق القف حتضمن موضـوعات الو ـدة المقتر ـة، وط لـب مـنه   المدرسة،
ــ ــب ف ــل إ ضــار هــقا الكتي ــا  مــن ك ــومي الســتت واألربع ــدريس ح ي الحصــص المخصصــة للت

الو ــدة المقتر ــة وأهــدافها وأهميتهــا مقدمــة عامــة  ــوو  البا ثــا  لهــ  عــر أســتوع، كمــا 
ــا  بإعــدادها ــام البا ث ــريفهوســتب يي ــي ســيت    ، وتع ــابالخطــة العامــة الت ــ  معهــ إتباعه  يف

خطــوات المتبعــة فـي كــل در  مــن الو ــدة. وكيفيـة اســتخدام كتيــب التلميـق، والتـدريس هــقه 
درو  الو دة، والتأكيد علي أهمية إ ضار هقا الكتيب في كل  صة من  صـص الدراسـات 

 االجتماعية.

ث  اجتمع البا ثـا  مـع المعلـ  ليوضـحا لـه كيفيـة اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي عـر  أفـلم  
دمية، وكقلك كيفيـة تعليمية عن األ داث السياسية وعن االنتخابات، أو ترائئ العرو  التق

اإلفادة من  ررة مناهـل المعرفـة فـي تـدريس الو ـدة المقتر ـة، وأعطـاوه نسـخة مـن الو ـدة 
المقتر ة )دليل المعل  وكتيب التلميق( وقد وجد البا ثا  تعاونا  صادقا  مـن المعلـ  ومـن إدارة 

 المدرسة والمشرفين علي معمل مناهل المعرفة بها.   

وفقــا  لمــا هــو  -(  صــة 2وعــددها ) –ة للو ــدة المقتر ــة المخصصــ صالحصــتــدريس  تــ  
 . دليل المعل موضئ ب

 ثمـاني الدراسـة ةمرموعـتلميق لل الو دة المقتر ةتدريس  است رق الفترة الدمنية الترريتية:  
الموافــــ   الســــتتفــــي حــــوم  الفعلــــي قــــد بــــدأ التـــدريسو  ، صـــة بواقــــع  صــــتين أســــتوعيا  
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ـــــوم م32/30/1034 ـــــد ح ـــــا  و ت ـــــ  ا األربع ـــــت 31/33/1034لمواف ـــــقا خـــــلف الوق م ، ه
 المخصص للتطتي  القتلي والبعدف ألدوات القيا  .

 التطبيق البعدي لأدوات القياس: -د

اختبـــار تحصـــيل المفـــامي  بعـــد االنتهـــا  مـــن دراســـة الو ـــدة المقتر ـــة، تـــ  تطتيـــ  
نتخـابي حـوم م، وتطتي  اختبـار موايـم الـوعي اال 35/33/1034االنتخابية حوم الستت المواف  

وذلـــك للتعـــرف علـــد المســـتويات البعديـــة أف بعـــد دراســـة  م،37/33/1034األربعـــا  الموافـــ  
تحــت نفــس الشــرود والاــروف التــي  حــت  التطتيــ الو ــدة لمرموعــة الدراســة، وقــد روعــي أ  

 خضع لها التطتي  القتلي.
 اختبار صحة فروض الدراسة وتحليل وتفسير الةتائج: رابًعا: 

 حة الفرض الأول: اختبار ص  -0

 حنص الفر  األوو من فرو  الدراسة علي أنه: 

تلميــق الصــ) الثالــي درجــات  متوســطيبــين ( 0.05عنــد مســتوف )ا حوجــد فــرق داو إ صــائي  "
تحصـيل المفـامي  االنتخابيـة" لصـالئ  فـي دراسـتها وبعـد ةالمقتر ـ الو دةقتل دراسة  اإلعدادف

 التطتي  البعدف .

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات الماياريــة لــدرجات تــ  ر  والختبــار صــحة هــقا الفــ
التلميق مرموعة الدراسة في التطتيقين القتلي والبعـدف فـي كـل مسـتوف مـن مسـتويات اختبـار 

ــقكر، والفهــ ، والتطتيــ  ــي  ــده )الت ــ  ( وفــد االختبــار ككــل، تحصــيل المفــامي  االنتخابيــة عل ث
 ( ذلك تفصيلي ا.1وداللته اإل صائية، ويوضئ جدوو )استخدام اختبار "ت" لمعرفة اتراه الفرق 
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 داللة الفروق بين متوسطي درجات تلميق مرموعة الدراسة  (1)جدوو 
 في التطتيقين القتلي والبعدف الختبار تحصيل المفامي  االنتخابية

المستوى 
 المعرفي

فرق  التطتي  البعدف التطتي  القتلي
 المتوس 

درجة  ف1مج ح
 الحرية

ت" ييمة "
 الردولية

ييمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
 ح م   ح م   الداللة

  التقكر
 
50 

1.44 3.19  
 
50 

33.54 0.64 7.30 3.50  
 
47 

 
 

1.00 

41.24 

 داو
ف )

ستو
د م

عن
0
70
0

) 

 69.34 0.76 7.10 0.24 33.06 0.70 3.26 الفه 

 47.93 3.14 7.44 0.21 33.04 3.36 3.60 التطتي 

 ختباراال
 ككل

5.70 3.71 11.64 3.35 19.94 3.92 330.06 

( بـين متوســطي 0.05عنـد مســتوى ) أ  هنــاا فرق ـا داال  إ صــائي ا( 1حتضـئ مــن جـدوو )
درجـات تلميــق مرموعــة الدراســة فــي التطتيقــين القتلــي والبعــدف فــي اختبــار تحصــيل المفــامي  

وهقا الفرق لصالئ التطتي  البعـدف،  يـي ، وفي كل جد  من أجدائه علي  ده  ككلاالنتخابية 
( ، بينمـــا وجـــدت ييمـــة "ت" الردوليـــة لداللـــة الطـــرفين 330.06بل ـــت ييمـــة "ت" المحســـوبة )

األمر القف يقود إلد قتوو الفـر   (.0.05( لمستوى داللة )1.00( تساوى )47ودرجة  رية )
 . األوو من فرو  الدراسة

 اختبار صحة الفرض الثاني:   -ب

 فر  الثاني من فرو  الدراسة علي أنه: حنص ال

ــق الصــ) الثالــي وجــد "ت ــة لــدف تلمي ــامي  االنتخابي ــي تنميــة المف ــة للو ــدة المقتر ــة ف فاعلي
 اإلعدادف )مرموعة الدراسة( .

الختبار مدف صحة هقا الفر  ت  ييـا  فاعليـة الو ـدة المقتر ـة فـي تنميـة المفـامي  
إلعــدادف مرموعــة الدراســة باســتخدام معادلــة الكســب االنتخابيــة لــدف تلميــق الصــ) الثالــي ا

. (، سهمعااااالدالا سإلحةاااالئيل سهموااااتخامل  اااي سهارس اااال(02)ملحااا  ) (Black)المعـــدو لـــــ "بليــــك 
والردوو التـالي حوضـئ فاعليـة الو ـدة المقتر ـة فـي تنميـة المفـامي  االنتخابيـة ككـل وفـي كـل 

 مستوف علي  ده .
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 عة الدراسة في داللة الكسب المعدو لمرمو  (1جدوو)
 اختبار تحصيل المفامي  االنتخابية ككل وفي كل مستوف علي  ده

عدد  التطتي  المستوف 
 الطلب

المتوس  
 الحسابي

النهاية 
 العامي

نسبة الكسب 
 المعدو

داللة الكسب 
 المعدو

  القتلي التقكر
50 

 كتير 3.90 31 1.44

 33.54 البعدف
  القتلي الفه 

50 
 تيرك 3.66 31 3.26

 33.06 البعدف
  القتلي التطتي 

50 
 كتير 3.62 31 3.60

 33.04 البعدف
االختبار 

 ككل
  القتلي

50 
 كتير 3.67 16 5.70

 11.64 البعدف

(، أ  نسبة الكسب المعدو لمستويات اختبار المفـامي  االنتخابيـة 1حتضئ من الردوو )
( ، وهـقه النسـب تقـع فـي 3.67تبـار ككـل وصـلت )( وفـي االخ3.90 – 3.66تراو ـت مـا بـين )

(، وهـقا حـدو علـي أ  الو ـدة المقتر ـة لهـا 3.1المدى القف  ـدده بـلا، كمـا أنهـا أكتـر مـن )
درجــة كتيــرة مــن الفاعليــة فــي اختبــار تحصــيل المفــامي  االنتخابيــة ككــل وفــي كــل مســتوف مــن 

األمر القف يقود إلد قتوو الفر  مستوياته الفرعية علي  ده لدف التلميق مرموعة الدراسة. 
 الثاني من فرو  الدراسة.

مـا عن السداو الرابع من أسملة الدراسة الحالية، والـقف حـنص علـي: " كما أمكن اإلجابة
فاعلية تدريس و ـدة مقتر ـة فـي الدراسـات االجتماعيـة علـي تنميـة المفـامي  االنتخابيـة لـدف 

 ؟تلميق الص) الثالي اإلعدادف

 ذلك إلد: ويمكن إرجاع

أ  أهـــداف الو ـــدة المقتر ـــة فـــي كـــل در  مـــن دروســـها تتســـ  بالوضـــوح   يـــي تمـــت  -3
ا يساعده  فـي السـعي إلـد  صيارتها في صورة سلوكية إجرائية، وتدويد التلميق بها مقدم 
تحقيقها  هقا باإلضافة إلد العلقة الوثيقة بين أهداف الو دة ومحتواها   يي ت  اختيـار 

ت التعليمية التي يمكن أ  تسـاعد فـي تحقيـ  أهـداف تلـك الو ـدة، األمـر المفامي  والخترا
 القف أدف إلي تنمية المفامي  االنتخابية لدف تلميق مرموعة الدراسة. 
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ما تضمنته درو  الو دة المقتر ة مـن مفـامي  انتخابيـة لهـا تطتيقـات واسـعة فـي مرـاو  -1
ــة  الممارســات االنتخابيــة  والتــي تســاعد فــي تفســير وفهــ  ا لكثيــر مــن القضــايا االنتخابي

 التلميق لتلك المفامي  االنتخابية . وانعكس ذلك علي زيادة مستوى تحصيل

ما تضمنته الو دة المقتر ة من وسائل تعليمية ووسائ  متعددة وريرها مـن وسـائل جـقب  -1
تعل  االنتباه وإثارة الدافاية لدى التلميـق، ممـا سـاه  ايرابي ـا فـي تشـريع التلميـق علـد الـ

 الفّعاو لدرو  الو دة، ومن ث  تنمية المفامي  االنتخابية لدحه .

 ةأتا ت الو دة المقتر ة الفرصة للتلميق لممارسة العدحد مـن األنشـطة التعليميـة المتعلقـ -4
بالعمليـة االنتخابيــة التــي تناسـب قــدراته  وميــوله ، األمــر الـقف أدف إلــي تحســن مســتوف 

النتخابيــة، ومــن ثــ  تحســن تحصــيله  للمفــامي  االنتخابيــة التلميــق فــي تطتيــ  المفــامي  ا
 الواردة في الو دة المقتر ة .

أ ستخدم فـي تـدريس الو ـدة المقتر ـة طـرق وأسـاليب تدريسـية متنوعـة؛ أثتتـت الدراسـات  -5
التربوية فاعليتها فـي تنميـة المفـامي  المختلفـة مثـل: المناقشـة والحـوار، الـتعل  التعـاوني، 

طريقة االستنتاجية واالستقرائية، مما سـاعد فـي تنميـة المفـامي  االنتخابيـة لعب األدوار، ال
 لدف التلميق مرموعة الدراسة.

)القتلــي والتنــائي والنهــائي( ومــا التقــوي  الشــامل  مــا تضــمنته الو ــدة المقتر ــة مــن أســاليب -6
، ومـن ر في التوصل لكافة جوانب التعل  لكل د التلميقساعد  صا به من ت قية راجعة فورية
. كمـا أ  تنــوع السـلوكية لكـل در  مـن درو  الو ـدةهــداف األخللـه تأكـد المعلـ  مـن تحقـ  

إتقا   في التلميقأسملة التقوي  ما بين األسملة المقالية )المقاو القصير( والموضوعية ساعدت 
ــواع المختلفــة مــن هــقه األســملة، ممــا ســاعد  عــناإلجابــة  ــادة تحصــيله فــياألن   للمفــامي  زي

 النتخابية .ا

مستوى درو  الو دة المقتر ة تتس  بسلسة العر  العلمي والل وف   يي تـ  اسـتتداو  -9
الكلمات والمفـامي  الصـابة بكلمـات سـهلة يفهمهـا التلميـق، ممـا أدف إلـي زيـادة تحصـيل 

 التلميق للمفامي  االنتخابية .

المحتوى وربطه بحاجـة حلتد محتوى الو دة المقتر ة اهتمامات التلميق من  يي:  داثة  -2
التلميق إلد المعرفة والتنور بالقضايا السياسية واالنتخابية  والرب  بـين مـا تـ  تعلمـه فـي 
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الو دة وبين الواقع االجتماعي والسياسي للتلميـق  كـقلك إعطـا  أمثلـة لمشـكلت وقضـايا 
المفــامي   االنتخابــات قريبــة مــن  يــاة التلميــق وذات معنــد بالنســبة لهــ ، أدف إلــي تنميــة

 االنتخابية لدحه  .

حتضئ مما ست ، أ  الو دة المقتر ة في الدراسات االجتماعية  قد أدت إلـد تنميـة المفـامي  
وتتف  نتائج الدراسة الحالية مـع نتـائج بعـا البحـوث االنتخابية لدف تلميق مرموعة الدراسة . 

تدريســية والتــرامج التعليميــة فــي التــي أكــدت علــي فاعليــة اســتخدام الو ــدات الوالدراســات الســابقة 
تحقي  أهداف الثقافة السياسية بوجه عـام والثقافـة االنتخابيـة بوجـه خـاص، ومنهـا تنميـة تحصـيل 

 إبرامي  المفامي  االنتخابية لدى التلميق في المرا ل التعليمية المختلفة، ومن هقه الدراسات: دراسة
(، 1004) عتــدالفتاح ناصــردراســة و ، (Chaver, 2001)ودراســة "تــافر" ، (3777) ســعيد

 ســـلي ودراســـة (، 1005) مصـــطفي هشـــام، ودراســـة (Joseph ,2004)ودراســـة "جوزيـــم" 
ـــد، ودراســـة (1007) ســـليما  ـــرتوف عت ـــد ال ـــةو  الفق ـــابد نادي ـــو" (1007) امب ، ودراســـة "علي

(Aliyu, 2009) ، ( .1034ودراسة تيما  مكي ) (،1030) عثما  رائدودراسة 
 : فرض الثالثاختبار صحة ال -ج

 علي أنه:الدراسة حنص الفر  الثالي من فرو  

تلميــق الصــ) الثالــي درجــات  متوســطيبــين ( 0.05عنــد مســتوف )ا حوجــد فــرق داو إ صــائي  "
الــوعي االنتخــابي لصــالئ التطتيــ   فــي دراســتها وبعــد ةالمقتر ــ الو ــدةقتــل دراســة  اإلعــدادف

 ."البعدف

 يـــةالمايار  اتواالنحرافـــ يةالحســـاب اتوســـطالمتوالختبـــار صـــحة هـــقا الفـــر  تـــ   ســـاب 
ـــوعي لـــدرجات  ـــين القتلـــي والبعـــدف الختبـــار موايـــم ال ـــق مرموعـــة الدراســـة فـــي التطتيق تلمي

ــ  اســتخدام "ت" االنتخــابي،  ــة الفــروق بــين متوســطي درجــات تلميــق مرموعــة الدراســة ث لدالل
 .ج( هقه النتائ4ويوضئ جدوو ) لمعرفة اتراه الفرق وداللته اإل صائية،
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  تلميق مرموعة الدراسةدرجات  متوسطيداللة الفروق بين  (4جدوو )
 القتلي الختبار موايم الوعي االنتخابي ينالتطتيق في

اختبار 
موايم 
الوعي 
 االنتخابي

فرق  التطتي  البعدف التطتي  القتلي
 المتوس 

مج 
 ف1ح

درجة 
 الحرية

ييمة "ت" 
 الردولية

ييمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
 ح م   ح م   الداللة

 دالة 47.70 1.00 47 1.31 35.02 3.09 32.96 50 3.61 1.62 50

( بـين متوسـطي 0.05أ  هناا فـرق داو إ صـائيا  عنـد مسـتوى ) (4)حتضئ من جدوو 
درجات طلب مرموعة الدراسة في التطتيقين القتلي والبعدف الختبار موايم الـوعي االنتخـابي 

 "ت"(، بينمــا وجــدت ييمــة 47.70 يــي بل ــت ييمــة "ت" المحســوبة )لصـالئ التطتيــ  البعــدف، 
( ، األمـر الـقف يقـود 0.05( لمسـتوى داللـة )1.00( تسـاوى ) 47الردولية عنـد درجـة  ريـة )

 إلد قتوو الفر  الثالي من فرو  الدراسة.
 اختبار صحة الفرض الرابع:   -د

 حنص الفر  الرابع من فرو  الدراسة علي أنه: 

علية للو دة المقتر ة في تنمية الوعي االنتخابي لدف تلميق الص) الثالي اإلعـدادف فاوجد "ت
 . ")مرموعة الدراسة(

ــوعي  ــة ال ــي تنمي ــة الو ــدة المقتر ــة ف ــ  ييــا  فاعلي ــار مــدف صــحة هــقا الفــر  ت الختب
االنتخابي لدف تلميـق الصـ) الثالـي اإلعـدادف )مرموعـة الدراسـة(، مـن خـلو تطتيـ  معادلـة 

 ( التالي:5. وت  التوصل إلد النتائج التي حوضحها جدوو )(Black)المعدو لـ "بليك  الكسب
 داللة الكسب المعدو لمرموعة الدراسة في اختبار الوعي االنتخابي (5جدوو )

 
اختبار موايم 

الوعي 
 االنتخابي

المتوس   عدد الطلب التطتي 
 الحسابي

النهاية 
 العامي

نسبة الكسب 
 المعدو

ب داللة الكس
 المعدو

  1.62 50 القتلي

10 
 

3.69 
 

 كتير
 32.96 50 البعدف

(، أ  نسـبة الكسـب المعـدو الختبـار موايـم الـوعي االنتخـابي قـد 5حتضئ من الردوو )
( ، وهــقه النســبة تقــع فــي المــدى الــقف  ــدده "بليــك"، كمــا أنهــا أكتــر مــن 3.69وصــلت إلــي )

هــا درجــة كتيــرة مــن الفاعليــة فــي تنميــة الــوعي (، وهــقا حــدو علــي أ  الو ــدة المقتر ــة ل3.1)
 االنتخابي لدف تلميق مرموعة الدراسة.
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عن السداو الخامس مـن أسـملة الدراسـة الحاليـة، والـقف حـنص علـي:  كما أمكن اإلجابة
ما فاعلية تدريس و دة مقتر ة في الدراسـات االجتماعيـة علـي تنميـة الـوعي االنتخـابي لـدف "

 ؟ عدادفتلميق الص) الثالي اإل

 ذلك إلد: ويمكن إرجاع 

ما قدمته الو دة المقتر ة من موضوعات مرتبطة بالعملية االنتخابية  يي تضمنت أربعـة  -3
درو  هي: االنتخابات والدستور المصرف، واالنتخابات في  ياتنا، وأنا مصرف .. صـوتي 

ات ويـــي  أمانـــة، والفـــائد باالنتخابـــات؛  وهـــقه الـــدرو  أعطـــت التلميـــق معلومـــات ومهـــار 
وسلوكيات مرتبطة بالعملية االنتخابية، مما أدف بدوره إلـي تنميـة الـوعي االنتخـابي لـدحه  

. 

ــة  -1 مــا تضــمنته الو ــدة المقتر ــة مــن موايــم  ياتيــة تتطلــب مــن التلميــق ممارســة العملي
االنتخابيـة بصـورها المختلفـة سـوا  كمرتـئ أو كناخـب، أدف إلـي تنميـة الـوعي االنتخـابي 

 مرموعة الدراسة . لدف تلميق

)القتلي والتنائي والنهائي( ومنها اختبـارات التقوي  الشامل ما تضمنته الو دة من أساليب  -1
بما يكشـ) عـن مـدف وعـيه   موايم تضع التلميق في موايم تتطلب منه  اإلجابة عنها،

يــم ، وكلمعرفــة أبعــاد الثقافــة االنتخابيــةبالعمليــة االنتخابيــة، وذلــك فــتئ المرــاو أمــامه  
ــق  ــة الــوعي االنتخــابي لــدف تلمي يمكــن للتلميــق الــوعي بهــقه األبعــاد، ممــا أدف إلــي تنمي

 مرموعة الدراسة .

مواكبة موضوعات الو دة المقتر ة للت يرات التي طـرأت علـي المرتمـع المصـرف بعـد ييـام  -4
، وإ ســـا  المصـــريين الدائـــد بأهميـــة االنتخابـــات، أدف ذلـــك إلـــي 1033حنـــاحر  15ثـــورة 
م التلميق بدراسة محتوف الو دة، والقف أدف بدوره إلي تنمية الوعي االنتخـابي لـدف اهتما

 تلميق مرموعة الدراسة .

حتضئ مما ست ، أ  الو دة المقتر ة في الدراسات االجتماعية  قد أدت إلد تنميـة الـوعي 
بعـا البحـوث  وتتف  نتائج الدراسة الحاليـة مـع نتـائجاالنتخابي لدف تلميق مرموعة الدراسة . 

التــي أكــدت علــي فاعليــة اســتخدام الو ــدات التدريســية والتــرامج التعليميــة فــي والدراســات الســابقة 
تحقي  أهـداف الثقافـة السياسـية بوجـه عـام والثقافـة االنتخابيـة بوجـه خـاص، ومنهـا تنميـة الـوعي 



 م1035( أبريل 40ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العدد )

 - 006 - 

ــة المختلفــة، ومــن هــقه الدراســات: ــق فــي المرا ــل التعليمي دراســة "هــاروود"  االنتخــابي لــدى التلمي
(Harwood, 1992) (، 1000ودراســة والــي أ مــد )(، 3776) الحميــد عتــد  مــدف، ودراســة

ــو إحنــا  دراســةو ودراســة "نيكلوســن" ، (1001) عــارف مصــطفي، ودراســة (1003) حوســ) أب
(Nicholson, 2003)  ، "ودراســــة "تـــين(Chan, 2007) عتــــدال ني كريمـــة، ودراســــة 

 Callahan & Muller & Schiller, (2010)) وميلر وتـيلر "كاالها  ودراسة " ، (1002)

 .(1033) عتدالرليل داليا، ودراسة 

 توصيات الدراسة : خامًسا: 

 في ضو  النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية، يمكن تقدي  التوصيات اآلتية:

 الدراسات الاجتماعية: مةاهجتطوير في مجال  -أ 

المر لة اإلعدادية بحيي تتضمن موايـم تعليميـة  فيالدراسات االجتماعية مراجعة مناهج  -3
ــا يســه   ــل بم ــد والتعمــي  والتحلي ــات الوصــ) والتميي ــد عملي ــق عل ــيتعــود التلمي ــة  ف تنمي

بالعمليـة ، وتنميـة وعـيه  للمفـامي  االنتخابيـةقدراته  العقلية والمعرفيـة وزيـادة تحصـيله  
 ايا ومشكلت .االنتخابية وما حرتب  بها من قض

تضمين قائمة المفامي  االنتخابية التـي توصـلت إليهـا هـقه الدراسـة فـي منـاهج الدراسـات  -1
ـــل ومســـتمر   ســـب مســـتويات  ـــابع ومتكام ـــة  بشـــكل متت ـــة اإلعدادي ـــة بالمر ل االجتماعي

 ومتطلبات كل ص) دراسي.

لدراســات تضــمين أبعــاد الثقافــة االنتخابيــة التــي توصــلت إليهــا هــقه الدراســة فــي منــاهج ا -1
ـــل ومســـتمر   ســـب مســـتويات  ـــابع ومتكام ـــة  بشـــكل متت ـــة اإلعدادي ـــة بالمر ل االجتماعي

 ومتطلبات كل ص) دراسي.

ـــة"الو ـــدة المقتر ـــة  تضـــمين -4 ـــدو .. تـــارا .. صـــوتك أمان ـــنهج  "ان الدراســـات ضـــمن م
 .عند تطويرهوبخاصة في الص) الثالي اإلعدادف  االجتماعية للمر لة اإلعدادية

التعليميـة المختلفـة بأبعـاد الثقافـة   لاالمر في الدراسات االجتماعية هداف ضرورة ارتباد أ -5
 السياسية بصفة عامة والثقافة االنتخابية بصفة خاصة.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Callahan+Rebecca+M.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Callahan+Rebecca+M.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Callahan+Rebecca+M.%22
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ـــوى كتـــاب  -6 ـــي محت ـــة ف ـــةاالهتمـــام باألنشـــطة التربوي ـــيللصـــ)  الدراســـات االجتماعي  الثال
بعــا  رســية لتنميــةالمد تاريخيــةمثــل المنــاارات والنــدوات الفكريــة والمرــلت ال اإلعــدادف

 أبعاد الثقافة االنتخابية متمثلة في المفامي  االنتخابية والوعي االنتخابي.

 في مجال طرق التدريس: -ب 

 التلميـق اتـتراا عن طري  تلميقلل ومهاراتتقدي  المحتوف الدراسي من أفكار وارا  ويي   -3
 . لتنمية بعا أبعاد الثقافة االنتخابية لدحه بأنفسه  مع المعل  

اســـتخدام طـــرق واســـتراتيريات تـــدريس المفـــامي   مثـــل: الطريقـــة االســـتقرائية  والطريقـــة  -1
االســتنتاجية  ونمــوذج "هيلــدا تابــا"  ونمــوذج جانييــه االســتقرائي  نمــوذج "نوفــاا" لخــرائ  
المفامي   ونموذج "كلوزومـاحر"  ونمـوذج "ميـرو وتنسـو "  األمـر الـقف يسـاعد فـي تنميـة 

 ة لدى التلميق.االنتخابي  المفامي

استخدام االستراتيريات والمداخل التدريسية التي تساعد في تنميـة الـوعي االنتخـابي لـدى  -1
ــة هــقه الطــرق التدريســية: اســتراتيرية  ــل المشــكلت  واســتراتيرية  ــق  ومــن أمثل التلمي
ـــتعل  التعـــاوني ، اســـتراتيرية عرلـــة المســـتقتلت، مـــدخل األ ـــداث الراريـــة  والمـــدخل  ال

 ي.الوقائ

تدويد معلمي الدراسات االجتماعية بكل ما هـو جدحـد و ـدحي فـي طـرق تـدريس الدراسـات  -4
االجتماعية  التي يمكن أ  تنمي أبعاد الثقافة االنتخابية لـدف التلميـق، وذلـك عـن طريـ  

 عقد دورات تدريتية رير تكلية له  في كليات التربية وبصفة دورية.

ة مثـــل: المســـابقات والنـــدوات واإلذاعـــة المدرســـية االهتمـــام باألنشـــطة المدرســـية المتنوعـــ -5
ومرلت الحائ  والديارات الميدانية لديادة وعـي التلميـق بالعمليـة االنتخابيـة و ـثه  علـي 

 ضرورة المشاركة االيرابية في االنتخابات.

 في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم : -ج 

ــة،  -3 ــات التربي ــة لطــلب كلي ــة وتثقيفي ــة السياســية والتربيــة إقامــة دورات تدريتي  ــوو التربي
االنتخابيــة، واألدوار الردحــدة التــي حنب ــي للمعلمــين القيــام بهــا وفــ  التطــورات السياســية 

 الحدحثة التي تمر بها مصر والتلد العربية.
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ـــررات الدراســـية  -1 ـــي المق ـــة والمســـتقتلية ف ـــة الحالي تضـــمين القضـــايا والمشـــكلت االنتخابي
  الطلب المعلمين خـلو سـنوات دراسـته  الرامايـة، وتوزيـع األكاديمية التي حدرسها هدال

 هقه القضايا والمشكلت علد تلك المقررات طبقا لنوعية ومتطلبات كل مقرر.

ت ديـد مـن  ومـداخل تدريسـية إعادة تأهيل الموجهين والمشرفين وتدريته  علد استراتيريات -1
 تمـس  يـاته  اليوميـةابيـة سياسـية وانتخوعد التلميـق بمـا  ـوله  مـن مشـكلت وقضـايا 

 ل المشكلت  والتعل  التعاوني  ، ومن هقه االستراتيريات استراتيرية الحالية والمستقتلية
 ومدخل األ داث الرارية، وعرلة المستقتلت .

وضع مقرر خاص بالتربية االنتخابية فـي كليـات التربيـة لكافـة الطـلب، لمسـاعدته  علـد  -4
ابية  خصوصا  بعد ما طرأ علي المرتمع المصـرف مـن ت ييـرات اكتساب أبعاد الثقافة االنتخ

 م ..  1033حناحر  15جقرية في الحياة السياسية بعد ثورة 

إعداد أدلة لمعلمي الدراسات االجتماعية تتناوو أساليب وطـرق التـدريس التـي تسـه  فـي  -5
 تنمية أبعاد الثقافة االنتخابية لدى تلميقه .

 في مجال التقويم: -د 

ــل أبعــاد الثقافــة االنتخابيــة مراج -3 ــة اإلعداديــة  بحيــي تمث ــق المر ل عــة أســاليب تقــوي  تلمي
 وبخاصة المفامي  االنتخابية والوعي االنتخابي جانبا  أساسيا  في تقويمه . 

استخدام أساليب تقوي  متنوعة ما بين اختبارات مفامي  ، واختبارات موايم، وذلك لقيا   -1
راسات االجتماعية من خلو وضـع التلميـق فـي موايـم واقايـة جوانب التعل  المرتبطة بالد

 أو تحاكي الواقع، يمكن من خللها تقيي  سلوكه  ومل اته.

االستعانة بأدوات التقوي  التي ت  إعـدادها واسـتخدامها فـي الدراسـة الحاليـة وهـد )اختبـار  -1
  مســتوى تلميــق اختبـار موايــم الــوعي االنتخـابي( لتقــوي  –تحصـيل المفــامي  االنتخابيــة 

 المر لة اإلعدادية في جوانب التعل  المختلفة. 

 بحوث مقترحة: سادًسا: 

 :إجرا  البحوث التاليةفي ضو  نتائج الدراسة الحالية  ا البا ث يقترح
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أبعــاد الثقافــة  فــي ضــو  اإلعداديــةبالمر لــة  الدراســات االجتماعيــةتقــوي  محتــوى منــاهج  -3
 . صرف اللزمة للمرتمع الم االنتخابية

فاعلية برنامج مقترح قائ  علي الـتعل  اإللكترونـي فـي تنميـة مهـارات المشـاركة السياسـية  -1
 واالنتخابية لدى طلب المر لة الثانوية .

 فاعلية برنامج مقترح لتنمية الوعي االنتخابي لدى تلميق المر لة االبتدائية . -1

ة مفـامي   قـوق اإلنسـا  لـدى فاعلية و دة تعليمية مقتر ـة فـي الثقافـة االنتخابيـة لتنميـ -4
 تلميق المر لة اإلعدادية.

ــة فــي ضــو  ثــورات الربيــع  -5 فاعليــة تــدريس و ــدة مقتر ــة فــي مقــرر الدراســات االجتماعي
 العربي لتنمية السلوا االنتخابي لدى تلميق الص) الثالي اإلعدادف .

 مراجع الدراسة

. اإلسـكندرية . منشـاة نو  الدسـتورف النا  السياسية والقا( . 1009عتدالعديد تيحا ) إبرامي  -3
 معارف.

تدريس التربية القومية باالستقصا  الرماعي في تنميـة  جدوى ( .  3777إبرامي  محمد سعيد ) -1
الــوعي السياســي والمفــامي  المرتبطــة بالتربيــة السياســية لــدف طالبــات الثانويــة العامــة. 

 .375 –351ص ص  ازي  . ( . كلية التربية، جامعة الدق11. ع ) التربية مرلة كلية

لممهدة للعملية االنتخابية في الردائر . رسالة دكتوراه . كلية  اإلجرا ات( . 1006أ مد بنيني ) -1
 الحقوق . جامعة الحاج لخضر باتنة . الردائر .

 . القاهرة . عال  الكتب . تدريس المواد االجتماعية . (3770أ مد  سين اللقاني ) -4

تــدريس المــواد ( . 1001ة  ســن محمــد، بــرنس أ مــد رضــوا   )فارعــ أ مــد  ســين اللقــاني ، -5
 . القاهرة. عال  الكتب. 1ج  .5د . االجتماعية

(. استخدام جماعة المهام في تنشي  اتراهات أعضا  مراكـد 1003أ مد فاروق محمد صالئ ) -6
دراســة مطبقــة علــي مراكــد تــباب مدحنــة الفيــوم .  –الشــباب نحــو المشــاركة االنتخابيــة 

. مركـد البحـوث النفسـية . كليـة اآلداب .    النفس المعاصر والعلوم اإلنسـانيةمرلة عل
 . 10 - 3. ص ص  (1) . ج 31جامعة المنيا . المرلد 
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 دالي. كلية الحقوق . جامعة  التناي  القانوني للدعاية االنتخابية(. 1030أ مد فاضل  سين ) -9
 .91: 55( ص ص 30-7. ع )

النمو والدافاية في توجيه النشـاد الحركـي  . (3777دربه خليفة )إبرامي  عتو  أسامه كامل راتب -2
 دار الفكر العربي . .القاهرة  . للطفل واألنشطة الرياضية

. اإلسـكندرية . دار  عولمة الديمقراطية بين المرتمـع والسياسـة( . 1007إسماعيل علي سعد ) -7
 المعرفة الراماية .

. ي مويم الشـباب نحـو العمـل السياسـيسياسية ف(. دور الثقافة ال3771السيد تحاتة السيد ) -30
 رسالة دكتوراه . كلية اآلداب . جامعة اإلسكندرية .

أميـر إبـرامي   ومحمـد رمضـا  و  سـن  سـن القـرصو  صـلح الـدحن عرفـهو  إمام مختار  ميده -33
ــام  .( 1000) القــرص ــي  الع ــي التعل ــة ف ــدريس الدراســات االجتماعي ــاهرة . ت مكتبــة   .الق

  زهرا  الشرق. 

. المركد استطلع رأف المواطن في األ داب السياسية والممارسة الحدبية(. 3777أماني قندحل ) -31
 القومي للبحوث االجتماعية والرنائية . القاهرة .

 إدراا(.  دور القنــوات التليفديونيــة المصــرية الحكوميــة والخاصــة فــي 1005أميــرة ســمير طــه ) -31
تأثير ذلك علي مشاركته  السياسية ، رسـالة إفراد المرتمع المصرف لمناخ  رية الرأف و 

 دكتوراه ، كلية اإلعلم . جامعة القاهرة .

( . العصتيات القتلية وأثرها علـي السـلوا االنتخـابي دراسـة ميدانيـة 1004أيمن فتحي عتده ) -34
 رسالة ماجستير . كلية اآلداب . جامعة المنيا . .بمحافاة قنا

ــا  أبــو حوســ) ) -35 المرلــة لسياســي واالنتخــابي لــدف طــلب الرامعــات . ( . الــوعي ا1003إحن
 ( . 3. كلية اإلعلم . القاهرة .المرلد الثاني . ع ) المصرية لبحوث الرأف العام

( . النمــاذج االنتخابيــة نحــو مقاربــة ميدانيــة لتحليــل األنمــاد 1033ليمــام ســلمي )و بـارة ســمير  -36
 عة قصدف مرباح ورقلة. الردائر . االنتخابية بالردائر . دفاتر السياسة والقانو  . جام

سياسـي لـدى (. فاعلية تطوير منهج التربية الوطنية لتنمية الوعي ال1033باس  صترف محمد ) -39
 جامعة جنوب الوادف . .بقنا . كلية التربيةرسالة ماجستير. طلب المر لة الثانوية
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سنوات إلي  6عمرية من األسس العلمية لتنشمة األبنا  للفمة ال( .  1003بثينة  سنين عمارة ) -32
 . القاهرة . دار األمين للطباعة والنشر . 1د. سنوات 2

القـاهرة  . عال  الكتب . أرا  في الصحافة والسياسة والمرتمع (.1002 مادة ) إبرامي بسيوني  -37
 . 

ــي الكويــت ، 3771رــان  النرــار )و جاســ  محمــد كــرم  -10 ــة البحــي (. الســلوا االنتخــابي ف أكاديمي
 ، جامعة المنيا . الرد  الثالي المراو السياسي .  وجياالعلمي والتكنول

(. وعــي طــلب التعلــي  العــالي بــبعا القضــايا السياســية 3776 مــدف  ســن عتــد الحميــد ) -13
( . ص 15. جامعــة الدقــازي . ع )مرلــة كليــة التربيــةواالجتماعيــة "دراســة استكشــافية" 

 .125: 153ص

 . القاهرة: أطلس للنشر والتوزيع.ارتباطيه (. اإلعلم والسياسة "مقاربة1006 نا  حوس) ) -11

م 1030طـر الت طيـة اإلخباريـة النتخابـات مرلـس الشـعب أ( . 1033 نفي  يدر أمين محمـد ) -11
. جامعـــة  مرلـــة بحـــوث التربيـــة النوعيـــةومـــدف انعكاســـها علـــي اتراهـــات النـــاختين . 

 . 117 - 171ص ص. ( 10ع) المنصورة  .

. "دراســة  أســيودافــة السياســية لــدف طــلب جامعــة ( . الثق3777 نفــي محــرو   ســانين ) -14
. جامعة جنوب  المرلة العلمية لكلية اآلداب بسوهاجميدانية علي عينة من الطلب " . 

 . 114 - 349( .ص ص 1( .ج )11الوادف . ع)

دراسة ميدانيـة .  –( . الثقافة السياسية لفقرا  الحار في مصر 1033خالد عتدالفتاح عتده ) -15
 . 932 - 697( .ص ص 10. جامعة  لوا  . ع ) اآلدابة مرلة كلي

تقنيــات تعلــي  الدراســات االجتماعيــة وتعلمهــا فــي ( . 1031خالــد عتــد اللطيــم محمــد عمــرا  ) -16
عمـا : الـوراق للنشـر  -، األرد عصر المعلومات وثورة االتصاالت رتى تربوية معاصـرة

 والتوزيع.

 –أســـاليب التعلـــي  )الـــقاتي ( . 1007خالـــد عتـــد اللطيـــم محمـــد عمـــرا  و ســـين طـــه عطـــا ) -19
ــ  واإليمــا   التعــاوني( رتيــة تربويــة معاصــرة –اإللكترونــي  . دســوق . مصــر . دار العل

 للنشر والتوزيع.

فاعليـة برنـامج مقتـرح  (.1034نرـاة عتـده عـارف إسـماعيل )و  خالد عتد اللطيم محمد عمرا  -12
لسياسـي واالنتمـا  الـوطني في الدراسات االجتماعية فـي تنميـة بعـا مهـارات التفكيـر ا
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(. كليـة 57. ع). مرلـة الرمايـة التربويـة للدراسـات االجتماعيـةلدف طلب كلية التربية 
 .  95 -35التربية . جامعة عين تمس . ص  ص 

فـي ضـو  المشـاركة المرتمايـة  األميـة( . تصور مقتـرح لمنـاهج محـو 1033داليا عتدالرليل ) -17
. كليـة التربيـة. جامعـة رسالة ماجسـتيردف الدارسين. في تنمية الوعي االنتخابي ل وأثره

 عين تمس.

( . أثــر انتخابــات الهيمــات المحليــة الفلســطينية فــي تفعيــل المشــاركة 1030رائــد فريــد عثمــا  ) -10
( . رسالة ماجستير  . كلية الدراسات العليا . جامعة النراح 1007 – 1004السياسية )

 فلسطين . –الوطنية في نابلس 

ــ  )رضــا محمــد ت -13 ــة فــي 1004وفي ــة الوطني (. التنشــمة السياســية كمــدخل لتطــوير مــنهج التربي
 .115 - 323(. ص ص56) . جامعة بنها. عمرلة كلية التربيةالمر لة الثانوية. 

 . القاهرة . . مطبعة النيلنارة في عل  االجتماع المعاصر(. 1001سلوف عتدالحميد الخطيب ) -11

تـدريس  فـي الـقاتيعلية استخدام اسـتراتيرية التسـاتو ( : فا1007سلي  عتد الر من سليما  ) -11
والمشاركة السياسية لدى طـلب المر لـة الثانويـة  السياسي الوعيعل  االجتماع لتنمية 

ــةالعامــة .  ــة التربويــة للدراســات االجتماعي ــة الرماي ــة عــين  مرل ــة .جامع . كليــة التربي
 .106 – 361تمس . ص ص 

كتب المقررة لمادة الفلسـفة بالمر لـة الثانويـة مـن مناـور (. تقوي  ال1005سهام  نفي محمد ) -14
ــةييمــي .  ــة للدراســات االجتماعي ــة الرمايــة التربوي ــة . جامعــة عــين  مرل . كليــة التربي

 ( .   33) تمس . ع

( . العوامل المدثرة علي الوعي السياسي للشباب الرامعي 1031تادية فوزف مصطفي علوا  ) -15
ــات ا ــي التعامــل معهــا . نحــو المشــاركة فــي االنتخاب لعامــة ودور الخدمــة االجتماعيــة ف

 .رسالة ماجستير . كلية الخدمة االجتماعية . جامعة الفيوم 

ــداو ) -16 ــة وأصــوو تدريســها ( .  1001تــكرف  امــد ن ــاهج الدراســات االجتماعي ــاب  من . دار الكت
 الرامعي . العين .

في ضـو  أبعـاد ثـورة  مقرر التاري  فاعلية و دة مقتر ة في(. 1034تيما  مكي محمد أ مد ) -19
حناحر لتنمية أسس المشاركة السياسية واالنتما  الـوطني لـدى تلميـق الصـ) األوو  15

 . رسالة ماجستير . كلية التربية بالوادف الردحد . جامعة أسيود .اإلعدادف

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/341219/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/341219/posts
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 .دراســة مقارنــة . رســالة دكتــوراه .( . الحــ  فـي االنتخــاب1031ســين علــي العتــده )صـالئ   -12
 معهد البحوث والدراسات العربية . .جامعة الدوو العربية 

 –تعلـي  الر رافيـا وتعلمهـا فـي عصـر المعلومـات أهدافـه ( . 5100صلح الدحن عرفه محمود ) -17
 كتب .. القاهرة . عال  ال تقويمه( –أساليبه  –محتواه 

(. فاعليــة برنــامج مقتــرح قــائ  علــي اســتخدام رســوم 1007صــلح عتدالســميع عتــدالرازق )  -40
الكاريكاتير السياسي في تنمية الوعي بالقضايا المعاصرة وبعـا مهـارات التفكيـر الناقـد 

مرلة الرمايـة التربويـة للدراسـات لدف طلب تابة التاري  بكلية التربية جامعة  لوا . 
 . 331 - 93(. كلية التربية . جامعة عين تمس. ص ص 37 . ع)االجتماعية

 . دار رريب . القاهرة . سيكولوجية المشاركة السياسية( .3775طارق محمد عتدالوهاب ) -43

رتية  - المواطنة وتنميتها لدى طلب التعلي  قتل الرامعي(.  1004عتد الخال  حوس) سعد )  -41
 تنمية. القاهرة .مقارنة . المركد القومي للبحوث التربوية وال

 الوعي( . فاعلية برنامج مقترح لتنمية  1007نادية فهمي امبابد ) و عتد الرتوف محمد الفقد  -41
بثقافــة المواطنــة و قــوق اإلنســا  لــدى الطــلب المعلمــين بقســ  التــاري  بكليــة التربيــة 

. .  قوق اإلنسا  ومناهج الدراسات االجتماعيـة الثانيالمدتمر العلمي برامعة طنطا . 
 . 313 -21ص ص  .جامعة عين تمس .حوليو 19 -16الفترة من  في

( . التعتمة السياسية والوعي االنتخـابي فـي القريـة المصـرية . 1003عتده ) عتدالسلم السيد -44
 . 145 - 311( . ص ص 17. جامعة المنصورة . ع )مرلة كلية االداب 

ة في تشكيل اتراهات الرمهور نحو (. دور الصح) المصري1006عتدالعديد السيد عتدالعديد ) -45
 األوو. الرـد   المدتمر العلمي السنوف الثاني عشرالمشاركة في االنتخابات الرئاسية . 

 . 164 - 105. جامعة القاهرة ص ص  اإلعلم. كلية 

( . المشاركة السياسية فـي انتخابـات المرلـس الـوطني االتحـادف نحـو 1033عتدالفتاح ياري ) -46
مرلـة عرمـا  للدراسـات العربيـة المتحـدة .  اإلمـاراتا االنتخـابي فـي بنا  نموذج للسلو 

 .( . العدد األوو31. ج) اإلمارات. قس  العلوم السياسية . جامعة  والبحوث

. الهيمـة المصـرية للكتـاب . القانونيـة  األميةالموسوعة الثقافية في محو ( . 1006عدت زاحد ) -49
 القاهرة . 
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 . عال  الكتب . يب التفكير ناريات ودراسات وبحوث معاصرةأسال(. 1006عصام علي الطيب ) -42
 القاهرة .

مــن أعمــاو ( . الــوعي السياســي للمــرأة المصــرية " دراســة  الــة " 1003عفــاف محمــد توفيــ  ) -47
. . مركـد جنـوب الـوادف فتراحر 9 -5المستقتل "  وافاق اإلتكالياتتنمية المرأة العربية "

 المركد العربي. القاهرة . 

(. "دور النا  السياسـية فـي صـيارة السياسـية التعليميـة فـي مصـر 1031حمد جاحل )عفاف م -50
 01(. كليـة التربيـة. جامعـة سـوهاج. ص ص 14. ع )لمرلة التربويةا "دراسة تحليلية".

-497. 

( . خصـائص المواطنـة فـي محتـوف مـنهج التـاري  وانعكاسـاتها علـي 3779عل  إبرامي  زاحد ) -53
. المـدتمر العلمـي مر لة المتوسطة بالمملكة العربيـة السـعودية المعلمين والطلب في ال

( 1ج) أبريل . 10-17جل مستقتل عربي أفضل . في الفترة من أ. التعلي  من  الخامس
 .113-377ص ص   جامعة  لوا  . كلية التربية . .

قـاهرة عال  الكتـب. ال . تدريس التاري  في القر  الحادف والعشرين.( 1005علي أ مد الرمل ) -51
. 

 . دار الكتاب . القاهرة . كيم تدور االنتخابات(. 1005علي الصاوف ) -51

دراســة مقارنــة . . ( . الحمايــة الرنائيــة لناــام االنتخــابي 1034علــي  ســين مختــار خضــير ) -54
 رسالة دكتوراه . جامعة طنطا . كلية الحقوق .

مــ  الــقكا  فــي أثــر التفاعــل بــين أســاليب عــر  المحتــوف ون ( . 1007عمــاد  ســين  ــاف  ) -55
تدريس الدراسات االجتماعية علي تنمية مهارات التفكير المستقتلي لدف تلميق المر لة 

 الثانية من التعلي  األساسي . رسالة دكتوراه .كلية التربية . جامعة  لوا  .

( . دور األ داب السياسية في رس  السياسـة العامـة . رسـالة ماجسـتير . 1031رارو  سيبة ) -56
 تيدف وزو . الردائر. –وق والعلوم السياسية . جامعة مولود معمرف كلية الحق

. دار الكتـب .  أسسه  أساليبه تقوي  نتائرـه تطتيقاتـه -التدريس (. 3777فكرف  سن ريا  )  -59
 القاهرة .
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ــاو 1001فهــي  مصــطفي محمــد ) -52 ــي  العــام .ريــا  األطف  –( .مهــارات التفكيــر فــي مرا ــل التعل
ف. رتية مستقتلية للتعلي  في الـوطن العربـي الثانو  –لمتوسطة( اإلعدادف )ا –االبتدائي 

 القاهرة . . دار الفكر العربي .

(. فاعليـة برنـامج مقتـرح فـي التربيـة السياسـية لطـلب كليـة 1002كريمـة طـه نـور عتـدال ني ) -57
. مرلة الرماية التربوية للدراسات االجتماعية التربية لتنمية المشاركة السياسية لدحه . 

 . 101 - 361. كلية التربية . جامعة عين تمس . ص ص  32عدد  ال

. مرلـة العلـوم المشاركة السياسية وثقافـة السـل   إتكالية،(. 1009لعراو أعراو محمد لمين ) -60
كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة محمـد خيفـر بسـكرة . ص  ( .31. ع)اإلنسانية

 . 142 - 119ص 

مكتبـة  القاهرة . . سيكولوجية النمو من الميلد إلي المراهقة. ( 1001مردف محمد الدسوقي ) -63
 . األنرلو المصرية

واقعـه ومسـتقتله" "(. الوعي السياسي لدف طلب الرامعة في مصر 1003محمد خميس  رب ) -61
 رسالة ماجستير . كلية التربية . جامعة اإلسكندرية .

 مكتبة األنرلو المصرية. القاهرة. .تج رافية االنتخابا( . 1002محمد محمود إبرامي  الدحب ) -61

 15اعــرف  قوقــك االنتخابيــة )انتخابــات مــا بعــد ثــورة (. 1033عــل  قــاعود )و محمــود قنــدحل  -64
 . المنامة العربية لحقوق اإلنسا  . القاهرة .(م1033حناحر

(. دحناميات العملية االنتخابية " دراسة ميدانية مقارنة النتخابات 1000محمود مصطفي كماو ) -65
.  مرلة بحوث كلية التربيةبمحافاة المنيا .  األوليالتطتي  علي الدائرة  رلس الشعبم

 ( . 33جامعة المنوفية . ع )

ــي تــحاتة ) -66 ــة الرامايــة .  المشــاركة السياســية طتيعتهــا ومحــدداتها(. 3776محي . دار المعرف
 اإلسكندرية . 

ي لــدف تلميـق الصــ) (. أثــر مـنهج التــاري  علـي الــوعي السياسـ1001مصـطفي ســيد عـارف ) -69
 . كلية التربية بسوهاج. جامعة جنوب الوادف.رسالة ماجستيرالثالي اإلعدادف. 

ـــدالمنع  -62 ـــدريس الدراســـات ( . 1006 ســـين محمـــد أ مـــد عتدالباســـ  )  و  منصـــور أ مـــد عت ت
 . مكتبة األنرلو المصرية . القاهرة . االجتماعية واستخدام التكنولوجيا المتطورة
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