
  البحثمستخلص 
تالميذ  فاعلية تدريس وحدة تعليمية مقترحة في الدراسات االجتماعية لتحقيق بعض أهداف الثقافة االنتخابية لدي

  .الصف الثالث اإلعدادي
 : –  جامعة سوهاج –ية كلية الترب –المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  أستاذ مساعد.  

-  مديرية قنا للتربية والتعليم - إدارة دشنا التعليمية  - دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس وموجه دراسات اجتماعية  

 ٥٦٨ – ٤٩٥)، الصفحات (٤٠( ع، سوهاج، كلية التربية، جامعة المجلة التربوية. (  
: م٢٠١٥ أبريل .  

  : أهداف الثقافة  تدريس وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية علي تحقيق بعضالتعرف علي فاعلية
  .االنتخابية (المفاهيم االنتخابية والوعي االنتخابي) لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادي

 
 ما أبعاد الثقافة االنتخابية الالزمة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي من خالل منهج الدراسات االجتماعية؟ -١
 ما المفاهيم االنتخابية الالزمة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي؟ -٢

 صف الثالث اإلعدادي؟ما التصور لوحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية لتحقيق بعض أهداف الثقافة االنتخابية لدى تالميذ ال -٣
 ما فاعلية وحدة مقترحة في تدريس الدراسات االجتماعية علي تنمية بعض المفاهيم االنتخابية لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادي؟ -٤
 ما فاعلية وحدة مقترحة في تدريس الدراسات االجتماعية علي تنمية الوعي االنتخابي لدي تالميذ الصف الثالث اإلعدادي؟ -٥

 
 قائمة بأبعاد الثقافة االنتخابية الالزمة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي . )١
  قائمة بالمفاهيم االنتخابية الالزمة لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي . )٢
مرجع للوحـدة (دليـل    كتيب التلميذ، و نتخابية، وقد تضمنت:وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية في ضوء أبعاد الثقافة اال )٣

 المعلم) يوضح له كيفية تنفيذ دروس الوحدة المقترحة.
 اختبار تحصيل لقياس بعض المفاهيم االنتخابية في مستويات التذكر والفهم والتطبيق . )٤

 اختبار مواقف لقياس الوعي االنتخابي. )٥
  تالميـذ من  تلميذًا) ٥٠علي عينة تكونت من ( الوعي االنتخابيومقياس  تحصيل المفاهيم االنتخابيةاختبار 

، وقد استخدام البحث المنهج شبه التجريبي بإدارة سوهاج التعليمية "صالح سالم اإلعدادية بنين"الصف الثالث اإلعدادي بمدرسة
  .المجموعة الواحدةذو 

 سفرت الدراسة عن نتائج منها:قد أ  
قبل دراسة  تالميذ الصف الثالث اإلعدادي مجموعة الدراسةدرجات  متوسطيبين ) ٠.٠٥عند مستوي (ا فرق دال إحصائيوجود  -١

 .لصالح التطبيق البعدي تحصيل المفاهيم االنتخابية فيوبعده  ةالمقترح الوحدة

قبل دراسة  تالميذ الصف الثالث اإلعدادي مجموعة الدراسةدرجات  سطيمتوبين ) ٠.٠٥عند مستوي (ا فرق دال إحصائيوجود  -٢
 .الوعي االنتخابي لصالح التطبيق البعدي فيوبعده  ةالمقترح الوحدة

لدى  تحصيل المفاهيم االنتخابية والوعي االنتخابي للوحدة المقترحة "انزل .. شارك .. صوتك أمانة" في تنمية ةكبير فاعلية وجود -٣
 اإلعدادي. الثالث الصف تالميذ

  االنتخابية الحالية والمستقبلية في المقررات الدراسية األكاديميـة التـي   تضمين القضايا والمشكالت بضرورة
ات طبقـا لنوعيـة   يدرسها الطالب المعلمين خالل سنوات دراستهم الجامعية، وتوزيع هذه القضايا والمشكالت على تلك المقـرر 

لدى والمفاهيم االنتخابية استخدام االستراتيجيات والمداخل التدريسية التي تساعد في تنمية الوعي االنتخابي ورر، ومتطلبات كل مق
التالميذ, ومن أمثلة هذه الطرق التدريسية: استراتيجية حل المشكالت, واسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني ، اسـتراتيجية عجلـة      

  .والتي تم استخدامها في تنفيذ دروس الوحدة المقترحة دخل الوقائيالمستقبالت، مدخل األحداث الجارية, والم
  : كلمات مفتاحية
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