
 املستخلص
 

  
أ
 كثير  نأ تهتم املجتمعات على اختالف أنواعها بمرحلة الطفولة ل

 
من خصائص السلوك  ا

وال يقتصرررررررررررررر الب م الةاال على مرحلة الطفولة  .رحلةهذه املخالل  كبيرةتتغير بسررررررررررررررعة تنمو و 

تنمو فيها ميول املراهقة الجديدة. وتعد الديمقراطية من التي وإنما يتعداها إاى مرحلة املراهقة 

 العوامل ألاسرررررررراسررررررررية التي تسررررررررهم هل الةنررررررررا ة   سررررررررانية وتطو ها   و ها سررررررررلو 
 
يتعلمه الفرد  ا

شرررررضص نا ررررر  هل ت وين القيم التي تن م حياة ويما سررررره هل حياته  وول ةررررررو ية ال ررررر راك  ل 

ة واملودة  فال بارررررررعر   بارررررررعرهم بالمن والطمّن نة و و، فخوي
 
 صرررررررالةا

 
 وتخلق جوا

 
الناس جميعا

عليه ينبغل   و بعنرررررهم بالغ ن أو ال لم وال بارررررعر مخرون بّ هم انموا بّ ررررريا  من حق مخرين

 على ارس القيم التي ت قق الديمقراطية. النامية ومنها بلدناالسيما أن تعمل املجتمعات و 

 :تعرف  الب م الةاال ويستهدف 

 مستوى مفهوم الديمقراطية عند ألاطفال واملراهقين. -1

 ملتغيري الفروق داللة  -2
 
 : هل مفهوم الديمقراطية تبعا

 .العمر  -أ   

 الجنس.  -ب 

 ( فرد120وقرررد  رررررررررررررملررر  عينرررة الب رررم الةررراال   
 
وجودين هل من ألاطفرررال واملراهقين امل ا

( 30( سرررررررنة بواق   16  13  10  7املدا س فبتدائية والثانوية هل مدينة بغداد املركز بّعما   

 فرد
 
إنرا(( وقرد أعردت  15ذ و  و  15ل رل فةرة عمريرة  مونعين على الجنسرررررررررررررين برال سرررررررررررررراوي   ا

ان  الباحثة أداة مناسرررررربة لقياس تطو  مفهوم الديمقراطية لدى ألاطفال واملراهقين إذ اسررررررتع

بكتاب الديمقراطية للمعلمين: مبدأ أسرررا ررريي للديمقراطية  مغامرات نادر و ي را( املت ونة من 

 32سبعة أجزا  ت ناول أحدا( قصة واحدة يتداخل م  أحداثها أو بعقبها  
 
 .( سؤف

وقد اسرررررتخرج  الباحثة الصررررردق ال اهري  وت قق  من عبات ألاداة عن طريق إعادة 

 .(0.87 تباط  تطبيقها  فبلغ معامل ف 

 وقد  ان  النتائج على الن و متي:

 هل 10و  7اظهرت نتائج الب م ان فطفال هل اعما    -1
 
( سرررررررررررررنوات لدفهم مسرررررررررررررتوى منخفنرررررررررررررا

مفهوم الرررديمقراطيرررة  هل حين يرتقي هرررذا الفهم ااى مسرررررررررررررتوى جيرررد لررردى املراهقين هل عمر 

 لدى املراهقين هل عمر 13 
 
 ( سنة.16  ( سنة  وااى مستوى جيد جدا

 هل فهم فطفال واملراهقين للديمقراطية و ذلك اتخذ هذا الفهم  -2
 
 وا ةا

 
ان ملتغير العمر تّعيرا

 ع ر مرحلتي الطفولة  
 
 تطو يا

 
 سنة(. 16   13سنوات( واملراهقة   10  7مسا ا



 ملتغير الجنس هل تطو  مفهوم الررديمقراطيررة لرردى  ررل من  -3
 
 هر النتررائج اعرا

ُ
   7فطفررال  لم ت

 سنة( الذين  ملهم الب م الةاال. 16   13سنوات( واملراهقين   10

 للتفاعل بين متغيري العمر والجنس هل تطو  مفهوم الديمقراطية.  -4
 
 هر النتائج تّعيرا

ُ
 لم ت

 وهل ةو  نتائج الب م خرج  الباحثة ببعض فستنتاجات والتوصيات واملق رحات.        


