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 المستخلص
Abstract 

 ع

 

ونية فى تنمية السلوك الحضاارى طففاا  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الدراما التليفزي

 . مرحلة ما قبل المدرسة

ولتحقيق هذا الهدف تم إعاداد اساتبانة لتحدياد السالوكياح الحضاارية طففاا  مرحلاة ماا قبال 

المدرسة،وتصااميم اسااتمارة تحلياال مضااون بعاات الساالوكياح الحضااارية، التبااار الساالوك الحضااارى 

ا االلتبار على عينة من أففا  الصف الثانى حضانة بمدرسة طففا  مرحلة ما قبل المدرسة، وفبق هذ

لمسون ففاال  وففلاة، وقاد قسامت إلاى مجماوعتين عادد كال منهماا ( 96)، وكان عددهم ى الند   البيب

عينااة ماان  عاار لمسااة وعواارون ففااال  وففلااة   إحااداهما تجريبيااة، واطلاارى ضااابطة، وتاام ( 29)

ريبية، وتم القياس باستخدام التبار السلوك الحضاارى، لاذلك الدراما الكارتونية على المجموعة  التج

 .قبل المواهدة الدرامية، وبعدها

وقااد أساافرح نتااارا الدراسااة الميدانيااة عاان فعاليااة الاادراما التليفزيونيااة فااى تنميااة بعاات 

السلوكياح الحضارية طففا  مرحلة ما قبل المدرسة، وأثبتات نتاارا الدراساة التحليلياة أن الوخصاية 

سابيس تااون العربيااة : رريساة التااى أدح السالوك الحضااارى حاارح بااالمركز اطو  فاى كاال  مان قناااتىال

 .بينما شغلت المركز الثانى فى قناة الجزيرة لألففا  والنيل لألسرة والطفل،
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This study aims at discovering the role of dramatization in 

developing the pre -school child's civilized behavior. To achieve this aim 

the researcher prepared: 

 A questionnaire to specify the pre-school child's civilized 

behavior.  

 An analyzing sheet for analyzing the civilized behavior, 

  And a behavioral test for testing the pre- school children's 

civilized behavior.  

The test was carried before and after watching the Drama on 50 of 

children from kg.2, Baby Land School divided into 2 groups 25 children 

each, one experimental and one control. 

  The results came as positive effect of the dramatization over the 

development of pre- school child's civilized behavior. Also the analyzing 

study showed that the main characters in the TV dramas that showed the 

civilized behavior were: Spacetoon channel and the Nile Family and 

Child Channel. The second on row were Al Jazeea for children channel 
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