
  ملخص البحث
تعد التربية القانونية أحد العوامل املهمة حلفظ كيان اتمع ، فهي تساعد علي تقبل االلتزامات اليت ميليها                 
القانون وتأديتها بشكل صحيح ، وكذلك ممارسة احلقوق اليت أقرها بالشكل الذي ال يتعارض مع حقوق اآلخـرين   

 يقف موقف االحترام من احلق والقانون فيسعي جاهـداً إيل حتقيـق    اتمع جبميع أفراده علي أن    د، كما أا تساع   
  .السيادة الفعلية للحق والشرعية من خالل تنفيذ القانون 

 أن التربية القانونية متثل عنصراً هاماً يف املناهج ، وعلي الرغم من ذلك              حويف ضوء الدراسات السابقة يتض    
اهجنا العربية ، لذا ينبغي التركيز عليها يف املناهج الدراسية املختلفـة            فهي مل حتظ بالقدر املقبول من االهتمام يف من        

 علي فهـم واجبـات      ذومناهج الدراسات االجتماعية بصفة خاصة ، فهي حبكم طبيعتها االجتماعية تساعد التالمي           
  .  من واجبات املواطن وحقوقه بالنسبة للهيئة احلاكمة ، وقيمة القيادة املستنرية، وما هلا من حقوق وما عليها

كما أن املناهج بصفة عامة ومناهج الدراسات االجتماعية بصفة خاصة تكـاد  ال تتـضمن يف حمتواهـا          
وأهدافها ما تسعي التربية القانونية إيل حتقيقه من أهداف تساعد يف معرفة احلقوق والواجبات ، وتقدم هلم احلمايـة                 

  . املمكن جتاوزها إذا مت تربيتهم قانونياًالقانونية اليت تقيهم من الوقوع يف مشاكل كان من 

  :حتديد مشكلة البحث 
 تتحدد مشكلة البحث يف قصور وعي تالميذ املرحلة االبتدائية ببعض القواعد القانونية مما قد ينعكس سلباً علـي       

  .مستقبلهم  ، وهذا يتطلب وضع برنامج حيقق بعض أهداف التربية القانونية لديهم 
  :أسئلة البحث 

  ما أهداف التربية القانونية املناسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية ؟ -١
 يف الدراسات االجتماعية لتحقيق بعض أهداف التربية القانونية لدي تالميذ           ح ما صورة الربنامج املقتر    -٢

  املرحلة االبتدائية ؟
ة القانونية لـدي  ما فاعلية الربنامج املقترح يف الدراسات االجتماعية لتحقيق بعض أهداف التربي    -١

 تالميذ املرحلة االبتدائية ؟

  :أهداف البحث 
  : يسعي البحث احلايل إيل 

  . إعداد قائمة ببعض األهداف العامة للتربية القانونية -١
  . إعداد قائمة ببعض أهداف التربية القانونية الالزمة لتالميذ املرحلة االبتدائية -٢
 القانونية لدي تالميذ املرحلة االبتدائية من خالل منهج الدراسات  بناء برنامج حيقق بعض أهداف التربية-٣

  .االجتماعية 
 التعرف علي فاعلية الربنامج املقترح يف الدراسات االجتماعية لتحقيق بعض أهداف التربية القانونية لدي تالميذ -٤

  .املرحلة االبتدائية 



  :  أمهية البحث 
  : يف تنبع أمهية البحث يف أنه ميكن أن يسهم

 تقدمي قائمة تتضمن بعض أهداف التربية القانونية  للقائمني واملهتمني بتعليم الدراسات االجتماعية يف املرحلـة                 –١
  .االبتدائية 

 توجيه أنظار القائمني علي ختطيط املناهج وتدريسها وتقوميها بضرورة إدراج وحدات دراسية ضـمن منـاهج               -٢
   .القانونية  الدراسات االجتماعية تم بالتربية 

ـ         م تزويد ميدان تدريس الدراسات االجتماعية بالتعلي      –٣  ة االبتدائي بربنامج  لتحقيق بعض أهداف التربية القانوني
  .لدي تالميذ املرحلة االبتدائية  

  .  مسايرة االجتاهات العاملية واحمللية اليت تنادي بأمهية التربية القانونية -٤

  :إجراءات البحث
لسؤال األول وهو ما أهداف التربية القانونية املناسبة لتالميذ املرحلة االبتدائية ؟ مت إعـداد قائمـة             ولإلجابة عن ا  

ببعض األهداف العامة للتربية القانونية وقائمة أخري بعض أهداف التربية القانونية الالزمـة لتالميـذ املرحلـة                 
  : االبتدائية وذلك يف ضوء 

  .الدراسات السابقة   -أ 
 . طبيعة وخصائص تالميذ املرحلة االبتدائية  -ب 

 يف الدراسات االجتماعية لتحقيق بعض أهداف       حولإلجابة عن السؤال الثاين وهو ما صورة الربنامج املقتر        
  التربية القانونية لدي تالميذ املرحلة االبتدائية ؟

ربنامج وأهدافه وحمتواه وأسـاليب      تصميم برنامج قائم علي األنشطة املختلفة وذلك من خالل حتديد فلسفة ال            مت
  :تقوميه وقد تكون الربنامج من ثالث وحدات مقترحه وهي

  وهي وحدة مقترحة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي ) نقطة نظام ( الوحدة األويل.  
  يوهي وحدة مقترحة لتالميذ الصف اخلامس االبتدائ) محاية البيئة يف الدستور املصري(الوحدة الثانية.   
 وهي وحدة مقترحة لتالميذ الصف السادس االبتدائي ) حدود دولتنا يف القانون (وحدة الثالثة ال.  

ولإلجابة عن السؤال الثالث وهو ما فاعلية الربنامج املقترح يف الدراسات االجتماعية لتحقيق بعض أهداف التربيـة            
علي تالميـذ الـصف الرابـع       ) نقطة نظام   ( حة  القانونية لدي تالميذ املرحلة االبتدائية ؟ مت جتريب الوحدة املقتر         

  :مبدرسة عمر بن اخلطاب االبتدائية بإدارة دشنا التعليمية وذلك وفق اخلطوات التالية ) ٤/١(االبتدائي 
 مت إعداد اختبار حتصيل لقياس مدي اكتساب التالميذ للمفاهيم واحلقائق واملعلومات املرتبطة بالقانون وكذلك               -١

  .ياس مدي اكتساب التالميذ للسلوكيات املرتبطة بالقانون والتأكد من عملية الصدق والثبات اختبار مواقف لق
 . طبقت أدوات القياس علي التالميذ قبلياً -٢

  .  مت تدريس الوحدة املقترحة للتالميذ عينة البحث -٣



البحث يف التطبيق القبلـي      طبقت أدوات القياس علي التالميذ بعدياً ملعرفة الفرق بني متوسطات درجات عينة              -٤
  .والبعدي 

  . مت تصحيح االختبار البعدي ورصد درجاته مث معاجلة الدرجات إحصائياً  -٥

 :نتائج البحث 
                  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات التالميذ يف اختبار التحـصيل وبعـد دراسـة

  .الربنامج لصاحل التطبيق البعدي 
     صائية بني متوسطات درجات التالميذ يف اختبار املواقف وبعد دراسة الربنامج           وجود فروق ذات داللة إح

  .لصاحل التطبيق البعدي 
  كما تقاس مبعادلة بالك للكسب املعدل ١,٢وصلت فاعلية الربنامج املقترح إيل مستوي . 

   -: بحث توصيات ال
  :ة يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ميكن تقدمي التوصيات التالي

            االستفادة من قائمة األهداف العامة للتربية القانونية وكذلك قائمة األهداف الالزمـة لتالميـذ املرحلـة
  .االبتدائية يف صياغة وحدات أخري حتقق املزيد من أهداف التربية القانونية يف املراحل التعليمية املختلفة 

        م يف تصميم أنشطة تزيد من   إعداد دورات تدريبية ملعلمي الدراسات االجتماعية أثناء اخلدمة لتنمية كفايا
  .الوعي القانوين للتالميذ 

         مقرر جديد يتم من خالله إعداد الطالب        ةإدراج موضوعات التربية القانونية يف املقررات التربوية أو إضاف 
  .املعلم شعبة الدراسات االجتماعية 

        د مناهج الدراسات االجتماعية يف خمتلـف املراحـل     االهتمام  بأبعاد التربية القانونية ومفاهيمها عند إعدا
 . التعليمية 

  :البحوث املقترحة 
                فاعلية وحدة مقترحة لتحقيق بعض أهداف التربية القانونية من خالل منهج الدراسات االجتماعية لـدي

   .التالميذ القابلني للتعلم 
          منهج الدراسات االجتماعية لـدي      فاعلية وحدة مقترحة لتحقيق بعض أهداف التربية القانونية من خالل 

   .التالميذ املكفوفني 
 دراسة تقوميية ملناهج الدراسات االجتماعية مبراحل التعليم املختلفة يف ضوء أبعاد التربية القانونية .  
       أثر استخدام استراتيجيات تدريس التربية القانونية علي تنمية بعض املفاهيم القانونية لدي طالب املرحلة

  .الثانوية

  
 


