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 الملخص
 

اثر مشاهدة أحداث انتفاضة األقصى على التلفاز على سلوك  الدراسة التعرف إلىهدفت 
إضافة إلى تحديد اثر متغير , سنة من وجهة نظر األطفال واألمهات  (21-8)األطفال من 

, طفال (777)لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها . جنس لطفل ومكان سكنه على ذلك
وألغراض الدراسة طبقت ثالثة أدوات أولى اختبار , أما من أمهات هؤالء األطفال  (677)

مكونة من  استبانهسؤاال لألطفال والثالثة  (11)مكونة من  استبانهإسقاطي لألطفال والثانية 
عولجت إحصائيا باستخدام التكرارات والنسب  -وبعد عملية جمع البيانات. سؤاال لألمهات  (21)

كانت على  (نعم)وقد أظهرت نتائج الدراسة أن االستجابة ب .  k2))وية واختبار مربع كآي المئ
 %(77,11)وأن  %(17,77)سؤاال عند األطفال أي ما نسبته  (11) أصلسؤاال من  (27)

وفيما يتعلق , بمعنى أن الغالبية يشاهدون أحداث االنتفاضة على التلفاز (ال)كانت استجابتهم ب 
يضا كانت النتائج متشابهة مع األطفال حيث كانت النسبة المئوية لالستجابة ب باألمهات أ

وبهذا يوجد شبه اتفاق بين األطفال واألمهات على أن  %(86,77) (ال)وب  %(26,77( )نعم)
 .مشاهدة أحداث االنتفاضة على التلفاز تؤثر على سلوك األطفال



تعزى  (α) =56,5 ةة عند مستوى الداللكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائي
وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها ضرورة . لمتغيري الجنس ومكان السكن عند األطفال 

متابعة األهل ألطفالهم وتوجيههم وتوعيتهم لما يدور حولهم من أحداث من أجل حسن مواجهتها 
 .والتكيف معها

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 

The primary purpose  of this study was to investigate the impact of 

viewing AL-Intifada actions on TV on children behavior age (8-12) 

Years according to the opinion of children and their mothers. 

Furthermore to determine the effect of children gender and place of living 

variables on these behavior . To achieve this purpose the study conducted 

on (766) children and (566) mothers. For collecting data (22) items 

questionnaire for children and (19) items questionnaire for their mothers 

were used.  

 

         For data analysis (spss) packages using frequencies, percentages 

and chi-square (k2) were used. The result revealed a positive effect of 

viewing TV on children behavior age (8-12) years according to the 

opinion of children and their mothers, where the responses of 'yes' of 

children were (77.27%) and for their mothers (63.15%), such results 

means that there were consistence between children and their mothers 

opinion. In addition the results indicate that there are significant 

differences at (α=0.05) due to children gender and the place of living 

variables . The researcher recommended to give more attention of parents 

for their children and guide them for facing different situations which are 

related to intifada actions and help them to adjust with these actions. 

 


