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 املقدمة                                                                                       

لسلسلة التقارير السنوية التي تركز حصرًيا على رفاه    الثالثهو اإلصدار    2021إن تقرير سعادة الطفل في إمارة عجمان  

إمارة عجمان منذ عام   في  اعتمدها صاح 2019األطفال   حرص  ، والتي 
ً
النعيمي مؤكدا السمو الشيخ عمار بن حميد  ب 

حكومة عجمان على رعاية الطفولة واالهتمام بتعزيز املكانة الفكرية واالجتماعية للطفل وتحديد أسس السعادة لألطفال  

توفير اللحظات  ودراستها وتحليلها لتمكين تهيئة املناخ االجتماعي والثقافي الهادف لتعزيز روح اإلبداع والتميز واالبتكار و 

وقد باشر املركز الدراسة من خالل بحث موضوعي بمشاركة    ،السعيدة لألطفال وتحقيق الرفاهية والتنمية املستدامة

متنوعة   مجموعة  تأثير  وتقييم  رفاههم،  حول  الخاصة  نظرهم  وجهات  واستكشاف  رفاه  من  األطفال  على  الخصائص 

 األطفال ومتابعة اتجاهات الرفاهية بمرور الوقت. 

 ما هو الجديد هذا العام؟ 

، إلى جانب تدابير التباعد االجتماعي واإلغالق املرتبطة به، تأثير كبير على الصحة  (19-لجائحة فيروس كورونا )كوفيدكان 

مليار طفل في جميع أنحاء    1.27كان ما يقدر بنحو    ،2020يو  ما  ي شهروأساليب الحياة اليومية على مستوى العالم أجمع، ف

وعدم   التعليم عن بعد، والتوجه إلى مع إغالق املدارس  ،(2020 اليونسكو،رعاية األطفال )مراكز  العالم خارج املدرسة أو 

كأحد أولويات    واسع النطاق  املجتمع بشكل هتمام بفهم التأثير على اإل  برز   األصدقاء، املمتدة  أو  العائلة   املقدرة على رؤية

،  والتدابير املرتبطة بها ( على سعادة الطفل  19-تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيدحرصت الدراسة على فهم    ، الدراسة

 .  وكذلك النظر في رفاه األطفال في هذا الوقت

جائحة فيروس  أثر  حول    واألطفال ألسئلة االستطالع  الوالدينستجابات  يقدم هذا التقرير ملخًصا في الوقت املناسب إل 

 إلى جنب مع   (19-كورونا )كوفيد
ً
جاهات في الرفاه الذاتي للطفل، بما في ذلك  تنظرة عامة على أحدث اإلحصائيات واإلجنبا

 م. يسلط الضوء على أفكار األطفال ومقترحاتهم حول تحسين سعادته  كماختالفات بين فئات األطفال املتعددة، اإل 

فذت دراسة سعادة الطفل في إمارة عجمان من خالل  
ُ
من خالل الرسائل النصية والبريد اإللكتروني    لكترونيةإتوزيع روابط  ن

 مع اإلجراءات االحترازية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا )كوفيد
ً
( 19-ونشرها على وسائل التواصل االجتماعي تماشيا

اس االجتماعي  التباعد  على  املواطنين تهدفت  واملحافظة  وغير  املواطنين  عجمان،  األطفال  إمارة  في  كانت    املقيمين  وقد 

على أن يكون ضمن الفئة العمرية    استكمال اإلستمارة اإللكترونيةبرأيه خالل    املشاركة اختيارية من قبل الطفل لإلدالء  

ل ويلخص هذا التقرير اإلجابات عن  ( سنة، حيث يطرح نموذج الدراسة املستخدم مجموعة من األسئلة على األطفا 9-13)

 هذه األسئلة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تلبية احتياجات الحكومة املحلية من البيانات املرتبطة بالسياسات ذات األولوية بالرفاه الذاتي  

ا تقدم  دة ضمن دورية القياس السنوي، كم ستمرار في توفير نتائج مؤشر الطفولة الجيً وتحديد مصادر سعادة الطفل واإل 

 
ً
 واضحا

ً
 ألصحاب املصالح والذي يعزز من مستويات املشاركة واإل   الدراسة فهما

َ
ستفادة من هذه الدراسة، كما  ومفيدا

 لألسس العلمية وقواعد املمارسات اإلحصائية لتوفير البيانات  
ً
تسعى هذه الدراسة إلى إنتاج بيانات عالية الجودة وفقا

ح بدراسة العالقات بين املتغيرات االجتماعية وإجراء التحليل الشامل ملجموعة من  املناسبة بطريقة فعالة وكذلك السما

بيانات الدراسة    وتم جمع  ،القضايا وتمكين إجراء استقصاءات تفصيلية لعينات فرعية من العينة الرئيسية عند اللزوم

لتقليدية إلجراء املقابالت )القلم والورقة(  ( والتي وفرت العديد من املزايا الهامة عن األساليب اCAPIبمساعدة الكمبيوتر )

اإل  النموذج  تضمين  أهمها  املنصة  ومن  من  املعلومات  تدفق  وسرعة  التلقائي  التحقق  قواعد  الدراسة(  )أداة  لكتروني 

 حكومة عجمان. -بيانات الرئيسية لدى مركز اإلحصاء والتنافسية اللكترونية املتاحة للجمهور إلى قاعدة اإل
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 مصطلحات                                                                                   

كما أنه يمكن    ،: ُيستخدم مصطلح "الرفاهية" عموًما في األدبيات البحثية كمفهوم شامل يتعلق بجودة حياة الناسالرفاه -

 التفكير فيه على أنه عملية ديناميكية، تنبثق من الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع العالم من حولهم. 

 جوانبها املختلفة، مثل  الرفاه الذاتي -
ً
: هو الحالة الذهنية اإليجابية التي يشعر فيها الشخص بأن الحياة جيدة ككل وأيضا

 البيئات التي يعيشون فيها وكيف يرون أنفسهم. عالقاتهم مع اآلخرين، 

 ما تفرق بحوث الرفاهية الذاتية بين األسئلة التي تسأل الناس عن مدى سعادتهم وتلك التي تسألهم عن  السعادة -
ً
: عادة

ولكن إذا تم    ،الرفاهية العاطفيةأي    - أولها يتعلق بوضوح بمزاج الشخص    ، مدى سعادتهم بجوانب معينة من حياتهم

ل أحد األشخاص، على سبيل املثال، عن مدى سعادته بمنطقته املحلية، فلن يفسر ذلك في اللغة اإلنجليزية اليومية  سؤا

 .الرفاه اإلدراكيأي    - على أنه سؤال عن مزاجه الحالي ولكن حول تقييمه )أو رضائه( بهذا الجانب من حياته

الذاتي - الرفاه  ا مقاييس  مقاييس  تكون  أن  يمكن  بشكل عام،  هناك  :   ،
ً
أوال نوعين.  من  الذاتية  للرفاهية  اإلدراكي  ملكون 

ثانًيا، هناك مقاييس للرضا عن   السياق".  إليها أيًضا بمؤشرات "خالية من  مقاييس الرضا عن الحياة ككل، والتي يشار 

 جوانب معينة من الحياة أو "املجاالت".

يتأثر هذا التقييم بكيفية شعورهم تجاه جوانب مختلفة  و  ،: هو تقييم الناس لكيفية سير الحياة بشكل عامالرفاه العام -

من حياتهم. لذلك، على سبيل املثال، نتوقع أن تجتمع املشاعر اإليجابية حول العائلة واألصدقاء واملدرسة إلحداث مشاعر  

 إيجابية حول الحياة بشكل عام، واملشاعر السلبية حول مجال واحد أو أكثر لتقليل الرفاهية العامة.

يتكون مؤشر الطفولة الجيدة من مقاييس خالية من السياق للرضا عن الحياة ككل، ومجموعة   :ر الطفولة الجيدةمؤش -

من األسئلة حول املجاالت املختلفة. وهو يتألف من استبيان قصير، يمكن لألطفال استكماله، ويستخدم لقياس الرفاه  

 بشكل عام وكذلك لعدد من جوانب من الحياة املختلفة. 
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 امللخص التنفيذي                                                                            

يقدم هذا التقرير نتائج دراسة سعادة الطفل في إمارة عجمان والتي شملت تحليل استجابات عينة األطفال )مواطنين وغير  

استمارة مكتملة، وبيان خصائص ومواقف ورأي األطفال وسعادتهم تجاه مجموعة مهمة    2,044مواطنين( والتي بلغ عددها  

 في ظل جائحة فيروس كورونا )كوفيد  بالرفاه الذاتي لألطفال من الجوانب الحياتية واالجتماعية ذات الصلة  
ً
- وخصوصا

19) . 

التغير به   الطفل" ووثقت نمط  الجيدة "سعادة  الطفولة  إلى توفير نتائج قياس مؤشر  الدراسة  تأثير  وهدفت  إلى  إضافة 

)كوفيد كورونا  فيروس  الطفل19- جائحة  سعادة  على  ذات    (  املجاالت  تحديد  من  املعنيين  القرار  ن صانعي 
ّ
لتمك وذلك 

إمارة عجمان   في  االجتماعية  الحياة  نوعية  الجهود نحو تحسين  كل  وتركيز  نفسه  الطفل  منظور  من  للتحسين  األولوية 

 وإتاحة تقييم مدى نجاح السياسيات والخطط واملبادرات في تحقيق أهدافها.  

 ذاتي "سعادة الطفل" في إمارة عجمان وتم استنتاج ما يلي: وبحثت هذه الدراسة الرفاه ال

 مالئمة جيدة لنموذج القياس املستخدم في الدراسة وتحقق فرضيات الدراسة.  •

 بتأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية بمقدار )  •
ً
 ( 0.537يتأثر مؤشر الطفولة الجيدة إيجابا

الوال • برأي   
ً
إيجابا الجيدة  الطفولة  تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيديتأثر مؤشر  ( على سعادة  19- دين حول 

 (0.049أطفالهم بمقدار )

تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد  • الوالدين حول  برأي   
ً
إيجابا الحياة  العام عن  األطفال  ( على  19-يتأثر رضا 

 (0.596سعادة أطفالهم بمقدار )

 (  0.141-مع اإلجراءات االحترازية بمقدار )يتأثر رضا األطفال العام عن الحياة بتأقلم األطفال   •

 .%87.7أظهرت النتائج أن معدل سعادة األطفال بجوانب الحياة املختلفة قد بلغ  •

نقاط    سبع% من األطفال سجلوا أكثر من  71.6ن أ%، و 64.6ن معدل الرضا العام لألطفال على الحياة قد بلغ  إ •

  .نقطة للرضا العام عن الحياة 15على املقياس من 

 : ( على سعادة الطفل19-تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد •

o    أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما بقيت كما هي أو أنهم كانوا أكثر سعادةالوالدين  شعر غالبية( 

 .  (املستقبل  الوقت، األشياء، املال واألشياء، الصحة، خمسة جوانب من الحياة ) تجاه 

o   األعلى حيث األطفال  من37.9اعتقد  كانت صحة  أن  %  األمهات  أو  أكثر    اآلباء  يكونون  قد  أطفالهم 

  .سعادة

o أن أطفالهم أقل سعادة هي عالقاتهم    ت أو األمهاالتي أفاد فيها أكبر نسب من اآلباء    بينما كانت الجوانب

 .%(43.1)%( واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم 46.7)مع األصدقاء 

 :  مع اإلجراءات االحترازية لبرنامج التعقيم الوطنياألطفال  تأقلم وتكيف  •

o املجاالت املحددة كافة  في  (  10إلى    0)غالبية األطفال سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من

الحاصلة نتيجة لإلجراءات   مع هذه التغييرات  جيد   بشكليتأقلمون إلى  كانوا    األطفال   مما يشير إلى أن
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)كوفيد فيروس كورونا  مع جائحة  للتعامل  األطفال    %77.0(، وبشكل عام، سجل  19-االحترازية  من 

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 5درجات أعلى من 

o ( واملحافظة على التباعد االجتماع92.4التأقلم مع غسيل اليدين باستمرار )%ألعلى.   %( كانت ا 90.5)  ي 

o القدرة على رؤية األصدقاء الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم  القدرة على رؤية أفراد األسرة  ،  وعدم 

سجل  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %28.7%،29.5  %،30.0)  وإغالق املدارس 

 .دون نقطة الوسط(فيها األطفال درجة تأقلم أقل من خمس درجات )

% وبمظهرهم  92.9% وبصحتهم  94.3كما أبرزت النتائج أن األطفال باملجمل أكثر سعادة بعالقتهم مع عائلتهم   •

  %.82.3 بالحي السكني الذي يعيشون به % بينما كان األطفال أقل سعادة 91.8

 .%(84.3ن )املواطني%( من األطفال غير 87.4وفي املجمل فإن األطفال املواطنين األكثر سعادة بالحياة ) •

% على الترتيب(  94.5%،  94.1وظهر تقارب بين سعادة األطفال املواطنين وغير املواطنين في السعادة مع العائلة )  •

معدل    كأقل% على الترتيب(  82.4%،  82.3)  بالحي السكني الذي يعيشون بهكأعلى معدل للسعادة، والسعادة  

 .سنة 13ة وذلك لألطفال في عمر  للسعاد

 .%(84.2%( باألشياء مقارنة باألطفال غير املواطنين )88.8ت أبرز الفروقات في سعادة األطفال املواطنين )وكان •

%(، 84.3%( بالشعور باألمان من األطفال اإلناث )88.4تم مالحظة أن األطفال الذكور في املجمل أكثر سعادة ) •

( بالشعور 84.2من األطفال املواطنين اإلناث )%(  89.2وكذلك وجد أن األطفال املواطنين الذكور أكثر سعادة )

)  باألمان، أكثر سعادة  الذكور  املواطنين  غير  األطفال  تبين  النمط  املواطنين  88.1وبنفس  غير  األطفال  من   )%

 .%( بالشعور باألمان84.4اإلناث )

  13األطفال بعمر  %( بعالقتهم مع عائلتهم وأن  95.6سنوات في املجمل أكثر سعادة )  9كذلك أن األطفال بعمر   •

األكثر    سنوات   10األطفال املواطنين بعمر    %(، وكان79.8بالحي السكني الذي يعشون به )سنة األقل سعادة  

بالحي السكني الذي يعشون  سنة األقل سعادة    13%( بينما كان األطفال املواطنين بعمر  95.6)  بعائلتهمسعادة  

العائلةسنوات أكثر سعادة    9%(، وأن األطفال غير املواطنين بعمر  78.5)به   %( بينما كان األطفال  96.0)  مع 

 %(.79.0) بالحياةسنة األقل سعادة  13بعمر 
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 الفصل األول: تصميم الدراسة                                                                      

 أهداف الدراسة 

ا وثيًقا بحركة علم النفس اإليجابية، وأن  يرتبط ا
ً
لسعي إلى تعزيز رفاهية السكان كهدف أساس ي ألي مجتمع ارتباط

هي   وتوزيعها  اإليجابية  الرفاهية  مستوى  وأن  السلبية  للمؤشرات  غياب  مجرد  من  أكثر  هي  الجيدة  الحياة  تجربة 

 مؤشرات مفيدة املجتمع ككل، وتهدف هذه الدراسة إلى: 

 .املراعاة الكاملة لوجهات نظر األطفال أنفسهم  باألطفال معوم الرفاه من حيث صلته أفضل ملفهفهم و تطوير  -

في   - التغيرات  ومراقبة  الرفاه  في  االختالفات  أسباب  لتحديد  واستخدامها  لألطفال  الذاتي  الرفاه  مقاييس  وضع 

 .الرفاه بمرور الوقت

 عجمان. قياس مؤشرات الرفاه الذاتي لألطفال في إمارة   -

استخدام نموذج قياس مناسب للتعرف على جوانب الحياة املؤثرة على سعادة األطفال بالحياة في إمارة عجمان   -

   . بأسلوب علمي وموثوق وتمكين تحسينها

 تجاه مختلف جوانب الحياة.   بالسعادةاألطفال  ( على شعور  19-تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيدالتعرف على   -

ر املعنيين من تحديد املجاالت ذات األولوية للتحسين من وجهة نظر األطفال أنفسهم وتركيز  تمكين صانعي القرا -

 كل الجهود نحو تحسين نوعية الحياة االجتماعية في إمارة عجمان.  

 أسئلة الدراسة

 .ما هي نتائج مؤشر الطفولة الجيدة في إمارة عجمان -

 . األطفالماهي العالقة بين جوانب الحياة املختلفة ورفاه   -

جائحة فيروس كورونا  لبرنامج التعقيم الوطني للتقليل من آثار    تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازيةما مدى   -

 . (19-)كوفيد

بمختلف جوانب    ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-الوالدين بتأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد  ما هو اعتقاد -

 الحياة. 

 فرضيات الدراسة  

 عليؤثر الشعو  •
ً
ى الرضا العام لألطفال عن  ر بالسعادة بمختلف جوانب الحياة )مؤشر الطفولة الجيدة( إيجابا

 . الحياة

 . مؤشر الطفولة الجيدةبشكل إيجابي ب حترازيةتأقلم األطفال مع اإلجراءات اإل  يؤثر مستوى  •

 .األطفال مع اإلجراءات االحترازية بشكل إيجابي برضا األطفال العام عن الحياة مستوى تأقلم يؤثر •

بمختلف جوانب    ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-يرتبط رأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد  •

 . مؤشر الطفولة الجيدةببشكل إيجابي  الحياة 
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 الدراسة  منهجية

وذلك بعد أن تم تصميم أداة الدراسة )نموذج االستبيان(    ،والتحليلي إلنجاز الدراسة  لقد تم استخدام املنهج الوصفي

- تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيدو   الذي شمل مؤشر الطفولة الجيدة )سعادة الطفل( ورضا األطفال العام عن الحياة

وتوزيعها من خالل الرسائل    ةإلكترونيإعداد روابط  ، وثم تم  بمختلف جوانب الحياة    بالسعادة  األطفال  ( على شعور  19

تمكين األطفال وأولياء أمورهم من  للعينة املستهدفة و ونشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي    لكتروني  النصية والبريد اإل

 وتحليلها للوقوف على نتائج قياس الرفاه الذاتي لألطفالإلكتروني  تسجيل بيانات األطفال وآرائهم  
ً
ثير جائحة فيروس  تأو   ا

 .   بمختلف جوانب الحياة بالسعادة األطفال ( على شعور 19-كورونا )كوفيد

 عينة الدراسة  

املواطنين   لألطفال  ممثلة  عينة  استهداف  تم  املواطنينقد  األطفال  تم    حيث  وغير  مشاركة  املنصة  من  إتاحة  خالل 

، مما يعني أن مجموعات األطفال على اختالف نوعها سواء الذكور أو  من خالل الروابط املباشرة ة لالستبيان لكتروني  اإل

العمرية أعطيت فر  في  اإلناث والفئات  للمشاركة  استكمال االستبيان  تم    الدراسة وكذلكصة متساوية  إمكانية  تقييد 

دة وغير اإلماراتيين املقيمين في إمارة عجمان  سنة( فقط من مواطني دولة اإلمارات العربية املتح  13-9فئة العمرية )لل

  امش خطأ نتائج مجتمع األطفال بمستوى عالي من الدقة به  طفل، لتمثل  2,044تم جمع استجابات  وقد    الذكور واإلناث.  

 .%95% عند مستوى ثقة 2.09 -+/

 جمع البيانات  

ومرتبط بقاعدة بيانات  نترنت  للوصول من خالل متصفح اإل   إلكتروني قابلنموذج    باستخدامتم جمع بيانات الدراسة  

والتنافسية   اإلحصاء  مركز  لدى  االستجابات  لتجميع  الطفل    – مركزية  يقوم  بحكومة عجمان حيث  تسجيل  ووالديه 

  إجابته عن أسئلة أداة الدراسة
ً
 . بشكل مباشر وحفظها آنيا

 وقد تم إرسال  
ً
سعادة الطفل    –استطالع الرفاه الذاتي    بإستمارة  اإللكتروني الخاصرسالة نصية تتضمن الرابط    ايضا

ألولياء األمور، كما تم توفير موظفي    لكتروني  وكذلك تم تعميمها على مجموعات الطالب في مدارس اإلمارة وقوائم البريد اإل

الرق اتصال عجمان على  مركز  ور   80070  ممن  األسئلة حال  استفسارات وشرح  أية  أو  لإلجابة عن  األطفال  من  ودها 

 كما تم متابعة االستمارات املكتملة وضبط جودة عملية جمع البيانات   ،أسرهم

 حدود الدراسة  

 مدينة عجمان.   –إمارة عجمان  –الحدود املكانية: اإلمارات العربية املتحدة 

  .
ً
 الحدود البشرية: شملت هذه الدراسة األطفال القاطنين ضمن الحدود املكانية املذكورة آنفا

 م.  2021 مارس الحدود الزمانية: تم إعداد هذه الدراسة خالل الفترة من فبراير إلى 
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 أداة الدراسة 

التحليل اإلحصائي على االستبيان املستخدم في اعتمدت الدراسة في جمع البيانات واملعلومات األولية الالزمة إلجراء 

 بريطانيا واملكون من األجزاء التالية:  –منظمة األطفال  – دراسة مؤشر الطفولة الجيدة 

 الجزء األول: البيانات الشخصية للطفل وتشمل الجنسية والنوع والعمر.  -1

 ( أدناه:1-1هي موضحة في الجدول )الجزء الثاني: أسئلة ذات اختيار متعدد لقياس مؤشر الطفولة الجيدة كما   -2

 ( 1-1جدول رقم ) 

 مكونات الجزء الثاني 

 املقياس املستخدم   عدد األسئلة  املحور   

 3 رضا األطفال العام عن الحياة   
موافق  5غير موافق بشدة إلى  1خمس درجات )

 بشدة( 

 إلى  0درجة ) 11 13 سعادة األطفال بمختلف جوانب الحياة
ً
(  10غير سعيد جدا

ً
 سعيد جدا

التأقلم والتكيف مع اإلجراءات االحترازية لبرنامج 

 التعقيم الوطني 
  اتأقلملم  0درجة ) 11 9

ً
(  تأقلمت 10إلى  نهائيا

ً
 جدا

رأي الوالدين )األب أو األم( حول تأثير جائحة فيروس  

 ( على سعادة الطفل19-كورونا )كوفيد
  1خمس درجات ) 7

ً
 أسعد  5إلى   حزين جدا

ً
 ( كثيرا

 

 . غيير التي تجعل الطفل أكثر سعادةالجزء الثالث: عبارة عن ثالثة أسئلة مفتوحة بشأن مقترحات الت -3

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 

  إلكترونيتم جمع بيانات االستبيان  
ً
قاعدة البيانات املركزية حيث  من خالل نظام كفاءات للدراسات الذكي واملرتبط با

الطفل   التي  بيقوم  املطابقة  وقواعد  الضوابط  من  مجموعة  االستمارة  برمجة  تضمنت  وقد  استجابته،  تسجيل 

تحسن من جودة البيانات املجمعة فيما يتعلق بالتأكد من مناسبة املستجيب واالختيار املتعدد لألسئلة واكتمال  

 لعرض التكرارات    ةلكترونياإلجابات في االستمارة اإل
ً
مع إتاحة املتابعة ملدى التقدم في جمع البيانات، و تحليلها مرحليا

 بأول، ومن ثم يتم استخراج البيانات التحليل النهائي  
ً
 SPSS   (Statistical Packageبرنامج      بإستخداموالنسب أوال

for Social Sciences  .) 

 

 

 

 

 



 

 11 

افية للعينة الفصل الثاني:                                                     الخصائص الديموغر

سعادة الطفل في    -يعرض هذه الجزء من التقرير الخصائص الديموغرافية لتوزيع العينة املكتملة لدراسة الرفاه الذاتي  

 والجنسية وعمر الطفل. طفل، وتشمل خصائص النوع  2,044إمارة عجمان والتي بلغ حجمها 

%  26.9  نسبة بلغت( توزيع مفردات العينة حسب جنسية الطفل، حيث شكل األطفال املواطنون  1-2يوضح الجدول رقم )

 % من إجمالي العينة. 73.1نسبة من إجمالي العينة ويمثل األطفال غير املواطنين 

 

 ( 1-2جدول رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  عينة الدراسة املكتملة حسب الجنسية 

 

%  51.3( توزيع العينة حسب النوع حيث تبين وجود تكافئ نسبي متقارب في املجمل بين الذكور  2-2ويوضح الجدول رقم )

 % بفارق بسيط لصالح الذكور. 48.7واإلناث 

 ( 2-2جدول رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  عينة الدراسة املكتملة حسب النوع

 النسبة املئوية  العدد النوع 

 % 51.3 1,048 ذكور 

 % 48.7 996 أناث

 % 100.0 2,044 املجموع

 

الذكور   تكافئ% بين الذكور املواطنين واإلناث املواطنات لصالح الذكور، بينما ي9( يظهر تباين بواقع 3-2وفي الجدول رقم )

 مع 
ً
 غير املواطنات. لعينة األطفال  اإلناث  نسبيا

 ( 3-2جدول رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام عينة الدراسة املكتملة حسب الجنسية والنوع 

 الجنسية
 النوع 

 املجموع
 ذكور  إناث

 550 300 250 مواطن

 1,494 748 746 غير مواطن 

 2,044 1,048 996 املجموع

 

( رقم  الجدول  يظهر  4-2وفي  الدراسةاألطفال    توزيع(  في  العمر  املشاركين  لعمر  حيث يشكل    حسب  سنوات    9األطفال 

 % من إجمالي العينة.12.2سنة األقل مشاركة بواقع  13األطفال بعمر   وكان% من إجمالي العينة،  24.5

 النسبة املئوية  العدد الجنسية

 % 26.9 550 مواطن

 % 73.1 1,494 غير مواطن 

 % 100.0 2,044 املجموع



 

 12 

بعمر  من عينة األطفال املواطنين، بينما كان األطفال  كأكثر مشاركة  %  23.6سنوات    9األطفال بعمر    وبنسق مشابه، شكل

 % على التوالي من عينة األطفال املواطنين.  17.5% و17.8ع سنة األقل مشاركة بواق  12و11

سنة   13املواطنين، بينما كان األطفال بعمر غير  من عينة األطفال كأكثر مشاركة  % 25.1سنوات   10وشكل األطفال بعمر 

 % من عينة األطفال غير املواطنين.  9.8األقل مشاركة بواقع 

 ( 4-2جدول رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام سب الجنسية وعمر الطفل عينة الدراسة املكتملة ح 

 عمر الطفل  
 الجنسية

 املجموع
 غير مواطن   مواطن

 501 371 130 سنوات 9

 497 375 122 سنوات 10

 432 334 98 سنة 11

 364 268 96 سنة 12

 250 146 104 سنة 13

 2,044 1,494 550 املجموع 
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 الفصل الثالث: تقييم نموذج القياس                                                                

: تحليل املوثوقية
ً
 أوال

 على اليعتمد القياس  
ً
(. الغرض من تقييم املوثوقية  Cronbach 1951، موثوقية القياس ) املوثوقية  دقة أو كما نسميه عادة

اختبار كرونباخ    بإستخدامالداخلية ألداة الدراسة هو اختبار موثوقية العناصر املستخدمة )الفقرات( لقياس كل محور؛  

 Hairموثوقة لقياس كل محور )أنها    (0.600قيم املحاور أعلى )<    أن  SPSS 22  بإستخدامأشارت نتائج االختبار    وقدألفا.  

et al.، 1998.) 

سعادة الطفل    –الرفاه الذاتي  - ( نتائج معامل كرونباخ ألفا لكل محور من محاور أداة الدراسة 5-3يعرض الجدول رقم )و 

، والتي هي على مستويات مقبولة؛ العناصر )الفقرات( لكل محور تقيس وتعبر عن  0.893و  0.832)الرفاه اإلدراكي( بين  

 ن االتساق الداخلي لعناصر القياس. املحور نفسه، وبالتالي تم التحقق م

 

 ( 5-3جدول رقم ) 

 1-نتائج اختبار ألفا كرونباخ 

 قيم اختبار كرونباخ ألفا عدد العناصر )الفقرات( املحور  

 0.832 3 الرضا العام عن الحياة  

 0.893 12 الطفولة الجيدة

 0.849 9 التأقلم مع اإلجراءات االحترازية 

 0869 7 (19-كورونا )كوفيدتأثير جائحة فيروس 

 

: تحليل نموذج القياس
ً
 ثانيا

 (SEM) نمذجة املعادالت البنائية -1

  12سعادة األطفال من خالل قياس سعادتهم بمختلف جوانب الحياة )- تم قياس البنية الكامنة ملؤشر الطفولة الجيدة

رأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس كورونا  إجراءات(، وقياس    9وقياس تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية )  ،جانب(

ثم تم جمع مجموعة البيانات حسب إجابة    ،جوانب(  7تجاه مجاالت الحياة )   ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-)كوفيد

 املستجيبين.  

سعادة الطفل املستخدم في هذه الدراسة. بعد ذلك، تم تنفيذ    -القياس للرفاه الذاتي( نموذج  1-3ويعرض الشكل رقم )

العالقة بين محور الطفولة    إلستكشاف  AMOS 22( من خالل استخدام برنامج  SEMتحليل نمذجة املعادلة البنائية )

تأقلم األطفال مع اإلجراءات  محور  وكذلك عالقة    سعادة األطفال بحياتهم مع الرضا العام لألطفال عن حياتهم –الجيدة  

بمختلف جوانب    ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-رأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيدمحور  حترازية و اال 

سار  هي تقنية تحليلية مناسبة الختبار العالقة النظرية بين املحاور وعرضها من خالل مخططات امل  SEMإن تحليل    ، الحياة

(Hox & Bechger ،1999.والتحقق من مالئمة النموذج للقياس ) 
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 (1-3الشكل رقم ) 

 ( على سعادة الطفل 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد وتأثير  – نموذج القياس للرفاه الذاتي 

 
  نتائج تحليل مالئمة نموذج القياس -2

هو    NFI(،  جيد)  0.889هو    GFI(،  ممتاز)  0.068  هو   SRMR  ( نتائج تحليل املالءمة وأشارت إلى أن 6-3)رقمالجدول    يبين

 وبشكل عام فقد استوفى النموذج معايير املالئمة للقياس.  (جيد) 0.903هو  CFI (،جيد) 0.903هو  IFI جيد(،) 0.89

 ( 6-3جدول رقم ) 

 نتائج مؤشرات مالئمة النموذج

Model SRMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.068 0.889 0.87 0.757 

 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.89 0.878 0.903 0.893 0.903 

 

 ( على سعادة الطفل 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد  وأثر   -معادلة القياس: الرفاه الذاتي

العنصر "سعادة األطفال  7-3)رقم    الجدول   يبين ظهر تقديرات متغيرات الرفاه الذاتي أن 
ُ
ت بها  يقضون  الطريقة التي  ب(، 

 على    أنه(  0.777" )أوقاتهم
ً
أتمنى  سعادة األطفال بحياتهم، في حين أن العنصر "  -الطفولة الجيدةمحور  العامل األعلى تأثيرا

 على  0.937" )لو كان لدى نوع مختلف من الحياة
ً
، وأن  الرضا العام لألطفال عن حياتهممحور  ( هو العامل األعلى تأثيرا

)ال االختالط("  )عدم  املجتمعي  "العزل  على  0.75عنصر   
ً
تأثيرا األعلى  العامل  هو  اإلجراءات  محور  (  مع  األطفال  تأقلم 

  
ً
رأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس  ر  على محو االحترازية، وأن العنصر "سعادة األطفال بصحتهم" هو العامل األعلى تأثيرا

   .بمختلف جوانب الحياة ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-كورونا )كوفيد
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 على الطفولة الجيدة0.456وعلى الجانب اآلخر كان العنصر "سعادة األطفال بالشعور باألمان " ) 
ً
  - ( هو العامل األقل تأثيرا

 على الرضا العام لألطفال عن  ( هو العامل األ0.556" )لدي حياة جيدة  أن العنصر "و سعادة األطفال بحياتهم،  
ً
قل تأثيرا

 على  ( هو العامل األ0.529أن العنصر "عدم املقدرة على مشاهدة األسرة" )، و حياتهم
ً
طفال مع  محور تأقلم األ قل تأثيرا

 على  ( هو العامل األ0.477" )سعادة األطفال بمدرستهم أن العنصر "اإلجراءات االحترازية، و 
ً
رأي الوالدين  محور  قل تأثيرا

تجدر اإلشارة بأن  كما    بمختلف جوانب الحياة.   ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-بتأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 (. 0.001داللة إحصائية عن مستوى ألفا )جميع العناصر كانت ذات 

 ( 7-3جدول رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  تقدير املتغيرات

Variable Estimate Estimate 
Standardized 

Loading 
S.E. C.R. 

 - - ***0.633 1 الطفولة الجيدة → الحي السكني

 17.608 0.037 ***0.456 0.657 الطفولة الجيدة → الشعور باألمان

 27.393 0.038 ***0.777 1.035 الطفولة الجيدة → قضاء الوقت 

 22.86 0.039 ***0.616 0.899 الطفولة الجيدة → املدرسة 

 28.482 0.037 ***0.676 1.044 الطفولة الجيدة → املنزل 

 26.398 0.038 ***0.739 1.001 الطفولة الجيدة → املستقبل 

 23.801 0.028 ***0.648 0.677 الطفولة الجيدة → املظهر 

 22.288 0.036 ***0.598 0.794 الطفولة الجيدة → األصدقاء

 21.435 0.024 ***0.572 0.519 الطفولة الجيدة → الصحة

 26.273 0.04 ***0.735 1.039 الطفولة الجيدة → األشياء

 24.38 0.032 ***0.667 0.787 الطفولة الجيدة → االختيار 

 22.702 0.025 ***0.611 0.563 الطفولة الجيدة → العائلة

 - - ***0.556 1 الرضا العام عن الحياة → لدي حياة جيدة

 25.893 0.065 ***0.894 1.695 الرضا العام عن الحياة → لدي ما أريد في الحياة

أتمنى نوع مختلف من  

 الحياة
 25.914 0.067 ***0.937 1.726 الرضا العام عن الحياة →

 → غسل اليدين باستمرار  
تأقلم األطفال مع اإلجراءات  

  االحترازية
1 0.536*** - - 

المحافظة على التباعد  
 → االجتماعي

تأقلم األطفال مع اإلجراءات  

  االحترازية
1.127 0.59*** 0.037 30.109 

 → إلغاء االمتحانات 
تأقلم األطفال مع اإلجراءات  

  االحترازية
1.556 0.564*** 0.087 17.878 

 → العزل المجتمعي   
تأقلم األطفال مع اإلجراءات  

  االحترازية
1.903 0.75*** 0.091 20.955 

 → الدراسة عن بعد من المنزل  
تأقلم األطفال مع اإلجراءات  

  االحترازية
1.88 0.621*** 0.099 18.942 
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 ( 7-3جدول رقم ) يتبع..

 2021في إمارة عجمان لعام  املتغيراتتقدير 
 

Variable Estimate Estimate 
Standardized 

Loading 
S.E. C.R. 

 → إغالق المدارس  
تأقلم األطفال مع  

  اإلجراءات االحترازية
1.939 0.58*** 0.107 18.129 

التقليل من مالمسة  
 → الوجه 

تأقلم األطفال مع  

  اإلجراءات االحترازية
1.514 0.671*** 0.076 19.836 

عدم المقدرة على   
 → مشاهدة األسرة

تأقلم األطفال مع  

  اإلجراءات االحترازية
1.66 0.529*** 0.097 17.077 

عدم المقدرة على   
 مشاهدة األصدقاء

→ 
تأقلم األطفال مع  

  اإلجراءات االحترازية
1.824 0.59*** 0.099 18.376 

 → الوقت 
تأثير  رأي الوالدين حول 

 الجائحة 
1 0.778*** - - 

 → المستقبل
رأي الوالدين حول تأثير  

 الجائحة 
1.061 0.765*** 0.032 33.507 

 → الصحة 
رأي الوالدين حول تأثير  

 الجائحة 
1.031 0.786*** 0.03 34.529 

 → المال واألشياء
رأي الوالدين حول تأثير  

 الجائحة 
0.92 0.754*** 0.028 32.975 

 → االختيار
رأي الوالدين حول تأثير  

 الجائحة 
0.822 0.667*** 0.029 28.7 

 → األصدقاء
رأي الوالدين حول تأثير  

 الجائحة 
0.633 0.511*** 0.03 21.441 

 → المدرسة
رأي الوالدين حول تأثير  

 الجائحة 
0.608 0.477*** 0.031 19.886 

***Significant at alpha 0.001        
S.E: Standard Error 

C.R: Critical Ratio 

(-) No reading 
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 واختبار الفرضيات   (SEM)تقييم النموذج البنائي   -3

  الدراسة   اتسعادة الطفل تحقق فرضي  –الذاتي    الرفاهتقييم نموذج الهيكل والفرضية املبينين في     (  8-3)رقم  الجدول  يبين  

 :  التالية

، إن احتمال الحصول  "  يرتبط مؤشر الطفولة الجيدة بشكل إيجابي برضا األطفال العام عن الحياة" .1
ً
إحصائيا

ؤشر  م. بعبارة أخرى، يختلف وزن االنحدار لـ0.001في القيمة املطلقة أقل من    3.886على نسبة حرجة كبيرة مثل  

  0.001سعادة الطفل في التنبؤ بـالرضا العام عن الحياة بشكل كبير عن الصفر عند املستوى  -الطفولة الجيدة

 على الرضا العام لألطفال بمقدار )  ةسعاد  –يؤثر مؤشر الطفولة الجيدة      ،)ثنائي الطرف(
ً
 (. 0.107الطفل إيجابا

االحترازية  يرتبط  " .2 اإلجراءات  مع  األطفال  ب  تأقلم  إيجابي  الجيدةبشكل  الطفولة  احتمال  "  مؤشر  إن   ،
ً
إحصائيا

. بعبارة أخرى، يختلف وزن االنحدار  0.001في القيمة املطلقة أقل من    14.994الحصول على نسبة حرجة كبيرة مثل  

 0.001ى  مؤشر الطفولة الجيدة بشكل كبير عن الصفر عند املستو بفي التنبؤ    تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازيةل

 على  تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية يؤثر  )ثنائي الطرف(. 
ً
 (. 0.537بمقدار ) مؤشر الطفولة الجيدةإيجابا

الحياة" .3 عن  العام  األطفال  برضا  إيجابي  بشكل  االحترازية  اإلجراءات  مع  األطفال  تأقلم  إن  "  يرتبط   ،
ً
إحصائيا

. بعبارة أخرى، يختلف  0.001في القيمة املطلقة أقل من    4.863احتمال الحصول على نسبة حرجة كبيرة مثل  

تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية في التنبؤ بـالرضا العام عن الحياة بشكل كبير عن الصفر  لوزن االنحدار  

 تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية  يؤثر    )ثنائي الطرف(.    0.001عند املستوى  
ً
لعام لألطفال  على الرضا ا  سلبا

 (. 0.141-بمقدار )

بمختلف جوانب    ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-يرتبط رأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد  " .4

، إن احتمال الحصول على نسبة حرجة كبيرة مثل  "  مؤشر الطفولة الجيدةببشكل إيجابي    الحياة 
ً
 2.083إحصائيا

. بعبارة أخرى، يختلف وزن االنحدار لـرأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس كورونا  0.037في القيمة املطلقة أقل من

مؤشر الطفولة الجيدة بشكل كبير  بفي التنبؤ    بمختلف جوانب الحياة  ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-)كوفيد

( على 19-كورونا )كوفيد)ثنائي الطرف(. يؤثر رأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس  0.05عن الصفر عند املستوى 

 على مؤشر الطفولة الجيدة بمقدار ) بمختلف جوانب الحياة شعور أطفالهم بالسعادة
ً
 (. 0.049إيجابا

بمختلف جوانب    ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-يرتبط رأي الوالدين بتأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد  " .5

، إن احتمال الحصول على نسبة حرجة كبيرة مثل  "  بشكل إيجابي برضا األطفال العام عن الحياة  الحياة
ً
إحصائيا

أقل من    18.365 املطلقة  القيمة  بتأثير جائحة  0.001في  الوالدين  لـرأي  االنحدار  بعبارة أخرى، يختلف وزن   .

في التنبؤ بـالرضا العام عن    بمختلف جوانب الحياة  ( على شعور أطفالهم بالسعادة19-فيروس كورونا )كوفيد

املستوى  الحياة   الطرف(. يؤثر    0.001بشكل كبير عن الصفر عند  بتأثير جائحة فيروس  )ثنائي  الوالدين  رأي 

)كوفيد بالسعادة19-كورونا  أطفالهم  شعور  على  الحياة  (  جوانب  لألطفال    بمختلف  العام  الرضا  على   
ً
إيجابا

 (. 0.596بمقدار )
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 ( 8-3جدول رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  نتائج مؤشرات مالئمة النموذج

Variable Estimate Estimate 
Standardized 

Loading 
S.E. C.R. 

 3.886 0.013 ***0.107 0.051 الرضا العام عن الحياة  → الطفولة الجيدة 

تأقلم األطفال مع اإلجراءات 

 االحترازية 
 14.994 0.05 ***0.537 0.743 الطفولة الجيدة  →

اإلجراءات تأقلم األطفال مع 

 االحترازية 
 4.863- 0.019 ***0.141- 0.093- الرضا العام عن الحياة  →

 2.083 0.03 *0.049 0.063 الطفولة الجيدة  → رأي الوالدين حول تأثير الجائحة

 18.365 0.02 ***0.596 0.369 الرضا العام عن الحياة  → رأي الوالدين حول تأثير الجائحة

***Significant at alpha 0.001 

**Significant at alpha 0.01 

*Significant at alpha 0.05 

S.E: Standard Error 

C.R: Critical Ratio 

 نتائج تحليل املسار والعالقات بين املتغيرات  -4

  وأثر  -الرفاه الذاتي -( نتائج تحليل املسار والعالقات بين املتغيرات لنموذج القياس املستخدم 2-3ويعرض الشكل رقم )

 ( على سعادة الطفل 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 ( 2-3الشكل رقم ) 

 تحليل املسار والعالقات بين املتغيرات لنموذج القياسنتائج 
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 الفصل الرابع: النتائج                                                                          

سعادة الطفل في إمارة عجمان، مؤشر الطفولة الجيدة والذي يحتوي    –يعرض هذا الفصل نتائج دراسة الرفاه الذاتي  

و الحياة  عن  العام  للرضا  العناصر  متعدد  مقياس  لل  12على  يتم  مقياس  ثم  الحياة،  من  مختلفة  جوانب  مع  سعادة 

 استعراض االختالفات بين مجموعات األطفال واتجاهات سعادة الطفل.

 ويستخدم مصطلح "الرفاهية"  
ً
بريطانيا،  -كمفهوم شامل يتعلق بجودة حياة الناس حسب تعريف منظمة األطفال  عموما

من   املعاناة  )عدم  الجيدة  الصحة  أو  السعادة  ذلك  في  بما  األشياء  من  إلى مجموعة  اليومية  الحياة  في  يشير  أن  ويمكن 

ًضا في طريقة قياس الرفاهية  األمراض( أو الحصول على ما يكفي من املال، وليس من املستغرب أن ينعكس هذا التنوع أي

بينما يركز البعض    ، واستخدام مجموعة من املقاييس املختلفة والتي من املمكن أن تركز على املاض ي والحاضر واملستقبل

على املقاييس الخارجية أو املؤشرات االجتماعية املتعلقة بمختلف جوانب الحياة )ما يسمى املقاييس املوضوعية(، مثل  

 ."الرفاهية الذاتية"( بأسم يجمع اآلخرون آراء الناس حول كيفية سير حياتهم )املعروفة  ،والتعليم الصحة البدنية

بلدان   في  األطفال  رفاه  قياس  في  اليونيسف  قبل  من  املثال  )على سبيل  املقاييس  هذه  من  مزيج  استخدام  يتم  ما  عادة 

في قياس رفاه األطفال، مع مراعاة دراسة   املتحدة  اإلحصاء الوطني في اململكة  في  مكتب اإلحصاءات   مختلفة( وبواسطة

 الرفاهية الذاتية لألطفال 
ً
إلى جنب مع مجموعة املؤشرات املوضوعية األخرى حول األطفال، وعلى سبيل املثال، يتم   جنبا

يعانون من    الجمع بين البيانات املتعلقة بالصحة )مثل عدد األطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الوالدة والذين

 زيادة الوزن( ، والتمويل الشخص ي والتعليم مع معلومات تم الحصول عنها 
ً
 .حول الرفاهية الشخصية ذاتيا

وتركز هذه الدراسة على قياس الرفاه الذاتي لألطفال وإعطاء األولوية لوجهات نظر األطفال حول ما يجعل الطفولة جيدة  

مكونات التعرف على  ويمكن  يرون حياتهم.  بين    وكيف  بالتمييز  اإلدراكية،  والرفاهية  العاطفية  الرفاهية  الذاتي،  الرفاه 

األسئلة التي تسأل عن العواطف اإليجابية والسلبية أو كيف يشعر الناس بالسعادة )الرفاهية العاطفية( وتلك التي تسأل  

 يس الرضا عن الحياة(. عن جودة حياة الناس بشكل عام أو جوانب معينة من حياتهم )الرفاهية اإلدراكية ومقاي 

بينما قد تختلف مشاعر    ، ويكون الرضا عن الحياة متشابه في أيام مختلفة من األسبوع، مما يشير إلى أنه مفهوم مستقر

السعادة والحزن )على سبيل املثال، من املمكن أن يكون األطفال أكثر سعادة في عطلة نهاية األسبوع( لذلك فإن االعتماد  

ا أكثر  مقاييس  أفضل  على  واالستجابة  الطويل  املدى  على  األطفال  أداء  كيفية  فهم  من  تمكن  الحياة  لرضا  ستقراًرا 

 الحتياجاتهم الجماعية. 
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 مؤشر الطفولة الجيدة 

طفل تم إجراؤه في فبراير/    2,044الستطالع رأي ما يقارب    2021( نتائج مؤشر الطفولة الجيدة للعام  1-4يعرض الشكل )

 %. 87.7(، حيث بلغ معدل سعادة األطفال بحياتهم 12م لكل من جوانب الحياة )عددها 2021مارس 

حيث أبرزت النتائج أن األطفال أكثر سعادة بعالقتهم    ةوعبر األطفال عن مستوى شعورهم بالسعادة ملختلف جوانب الحيا

  حي الذي يسكنون به بنسبة % بينما كان األطفال أقل سعادة بال91.8هم  % وبمظهر 92.9% وبصحتهم  94.3مع عائلتهم  

82.3  .% 

 ( 1-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   مؤشر الطفولة الجيدة “سعادة الطفل بالحياة" 
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 الرضا العام عن الحياة 

لب 
ُ
 من األطفال اإلجابة على الفقرات التالية: إن الرضا العام عن الحياة هو محصلة للرفاه اإلدراكي املستخدم حيث ط

  أتمنى لو كان لدى نوع مختلف من الحياة  -1

  لدي حياة جيدة  -2

  لدي ما أريد في الحياة -3

("، وبعد تحليل بيانات املستجيبين  1(" إلى "ال أوافق بشدة )5باالختيار من املقياس الخماس ي واملكون من "أوافق بشدة ) 

 .  ات الثالثتكون النتيجة اإلجمالية من مجموع النقاط إلجابات الفقر  حيث

النقاط النسبي ملقياس الرضا عن  ( توزيع  2-4%(، ويعرض الشكل )64.6وقد بلغ معدل الرضا العام لألطفال عن الحياة )

نقطة، وأن    15نقاط على املقياس من    7%( قد سجلوا أكثر من  71.6الحياة بشكل عام حيث يظهر أن أغلبية األطفال )

 درجات أو أقل.     سبعسجلوا مستوى رفاه منخفض  األطفال قد من %(28.4)

 ( 2-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  الحياة بشكل عام حسب املقياسالتوزيع النسبي لرضا األطفال عن  
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 االختالفات بين مجموعات األطفال )التباين والفروقات(

أو فروقات بينها حسب الجنسية   التقرير نتائج مختلف مجموعات األطفال لبيان وجود تباينات  يعرض هذا الجزء من 

الفروقات بين مجمل الفئات ثم يتم عرض تفاصيل التباين والفروقات بين  والنوع والعمر، حيث سيتم في البداية عرض  

 . مجموعة األطفال املواطنين وكذلك مجموعة األطفال غير املواطنين

 

: التباين والفروقات بين مجموعات األطفال على املستوى اإلجمالي حسب الجنسية والنوع والعمر 
ً
 أوال

بنسبة    األكثر سعادة  هم  ة األطفال بحياتهم حيث يتضح أن األطفال املواطنين( التباين في معدل سعاد3-4الشكل )  يبين

، بينما يظهر  من إجمالي األطفال(%  84.3  )غير املواطنين    من اإلجمالي بينما بلغت نسبة سعادة األطفال(%  87.4)  بلغت

أ  يظهر  الطفل  لعمر  بالنسبة  أما  واإلناث،  الذكور  األطفال  بين سعادة  بعمر    نتقارب  األكثر سعادة    9األطفال  سنوات 

وذلك بنسبة بلغت  األقل سعادة  هم    سنة    13األطفال بعمر    من اإلجمالي بينما  (  %87.7  )وذلك بنسبة بلغت    بحياتهم

 من اإلجمالي%( 81.4)

 

 ( 3-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال بحياتهم حسب الجنسية والنوع والعمر 
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   املواطنين األطفال  نسبة سعادة    ( التباين في معدل سعادة األطفال بعالقتهم مع عائلتهم حيث يتضح أن 4-4يعرض الشكل )

بلغت عائلتهم  بفارق    %(94.1)  مع  وذلك  اإلجمالي  األطفال قليل  من  املواطنين  من  مع    غير  نسبة سعادتهم  بلغت  الذين 

وذلك بنسبة    سعادة األطفال الذكور مع عائالتهم أكثر    من حيث النوع يتبين أن   ، بينمامن اإلجمالي (  %94.5  )   عائالتهم

أما بالنسبة لعمر    ،من اإلجمالي  %(94)مع عائالتهم    اإلناثاألطفال    بينما بلغت نسبة سعادة  من اإلجمالي  %(94.7)بلغت  

العائلة  هم  سنوات   10و    9بعمر  ر أن األطفال  الطفل يظه  % على  95.2,    %95.6  )وذلك بنسبة بلغت  األكثر سعادة مع 

 من اإلجمالي.( %91.8)بنسبة األقل سعادة   هم سنة 13األطفال بعمر   نأ لوحظ  ، (التوالي

 ( 4-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  الجنسية والنوع والعمر  عائلتهم حسبسعادة األطفال مع 

 
( معدل سعادة األطفال بقدرتهم على االختيار في الحياة مثل اختيار الطفل للمالبس ولونها وكذلك ماذا  5-4يعرض الشكل )

(، وكذلك  %88.2%( من األطفال غير املواطنين )90.9يريد أن يأكل، حيث يتضح أن األطفال املواطنين األكثر سعادة )

  9%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  88.6)  اإلناث %( من األطفال  89.2)سعادة  أكثر  الذكور  األطفال  

 %(. 86.2األقل سعادة )هم  سنوات   13%( بقدرتهم على االختيار بينما األطفال بعمر 90.6األكثر سعادة )  هم  سنوات

 ( 5-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   بقدرتهم على االختيار حسب الجنسية والنوع والعمر سعادة األطفال 
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)يعرض   األكثر سعادة  6-4الشكل  املواطنين  األطفال  أن  يتضح  يمتلكونها، حيث  التي  باألشياء  األطفال  معدل سعادة   )

%(،  85.4)  بنسبة  األطفال الذكور مع  األطفال اإلناث أكثر سعادة    يتساوى %(، و 84.2%( من األطفال غير املواطنين )88.8)

%( باألشياء التي يمتلكونها بينما األطفال  87.3سنوات األكثر سعادة )  9أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  

 %(.82.1سنة األقل سعادة ) 13بعمر 

 

 ( 6-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام  يمتلكونها   حسب الجنسية والنوع والعمر سعادة األطفال باألشياء التي 

 
)يعرض   األطفال  7-4الشكل  أن  يتضح  حيث  والعمر،  والنوع  الجنسية  حسب  بصحتهم  األطفال  سعادة  معدل  غير  ( 

األكثر سعادة بصحتهم   بلغت  املواطنين  )93.5)بنسبة  املواطنين  األطفال  من  أكثر  %(، وكذلك  %92.2(  اإلناث  األطفال 

أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  92.3%( من األطفال الذكور )94.1سعادة ) األكثر  هم  سنوات    %9(، 

 %(. 90.9سنة األقل سعادة ) 13%(  بينما األطفال بعمر 95.2)بصحتهم   سعادة

 ( 7-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام  الجنسية والنوع والعمر  بصحتهم حسبسعادة األطفال 
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)يعرض   األكثر سعادة  8-4الشكل  املواطنين  األطفال  أن  يتضح  مع أصدقائهم، حيث  بعالقتهم  األطفال  ( معدل سعادة 

الذكور  %( من األطفال  87.5%(، وكذلك األطفال اإلناث أكثر سعادة )86.6%( من األطفال غير املواطنين )88.0)بنسبة  

بفارق %(  86.5) بعمر    وذلك  األطفال  أن  يظهر  الطفل  لعمر  بالنسبة  أما  أكثرسنوات    9طفيف،  )  هم  %( 89.5سعادة 

 %(. 84.5األقل سعادة )هم سنة  12بعالقتهم مع أصدقائهم بينما األطفال بعمر 

 

 ( 8-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال بأصدقائهم   حسب الجنسية والنوع والعمر  

 
 

( معدل سعادة األطفال بمظهرهم )الشكل الذي يبدو عليه الطفل(، حيث يتضح أن األطفال املواطنين  9-4يعرض الشكل )

(، ومن منظور النوع فيظهر  التوالي% على  91.8%،  91.7)  بنسبة بلغت  متقاربين مع األطفال غير املواطنين بالسعادة باملظهر 

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل  91.4من األطفال الذكور )  %(  92.1)  بنسبة  الشكل أن األطفال اإلناث أكثر سعادة بمظهرهن 

بعمر   األطفال  أن  )  9يظهر  بمظهرهم  سعادة  األكثر  بعمر  94.4سنوات  األطفال  بينما  سعادة    هم   سنة  %13(  األقل 

(88.5 .)% 

 ( 9-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام  الجنسية والنوع والعمر  بمظهرهم حسبسعادة األطفال  
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 في حياته(، حيث يتضح  10-4يعرض الشكل )
ً
سعادة    أن ( معدل سعادة األطفال بمستقبلهم )ما يتوقع الطفل حدوثه الحقا

باملستقبلأكثر من  األطفال املواطنين   بلغت  غير املواطنين  سعادة    ساوى تتلكن  (،  التوالي% على  83.3%،  84.4)  بنسبة 

أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال    من اإلجمالي  %83.6وذلك بنسبة بلغت    األطفال الذكور واإلناث بمستقبلهم  

 %(. 80.5األقل سعادة ) هم سنة   12%( بينما األطفال بعمر 86.8سنوات األكثر سعادة بمظهرهم ) 9بعمر 

 ( 10-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام  الجنسية والنوع والعمر سعادة األطفال بمستقبلهم حسب 

 
( معدل سعادة األطفال باملنزل الذي يسكنون به )الشقة أو الفيال أو البيت الذي يعيش به الطفل(،  11-4يعرض الشكل )

األكثر سعادة املواطنين  األطفال  أن  يتضح  بلغت  حيث  املواطنين87.9)   بنسبة  غير  األطفال  من  بلغت  %(  نسبة  ، حيث 

املواطنين غير  )84.1)  األطفال  باملنزل  الذكور واإلناث  األطفال  تتقارب سعادة  % على 85.4%،  84.8%(، وبشكل مشابه 

% على 86.8  %،86.6سعادة بمنزلهم )  سنة األكثر11و    سنوات  9(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  التوالي

 %(. 82.8قل سعادة )سنة األ  13( بينما األطفال بعمر التوالي

 ( 11-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال بمنزلهم الذي يسكنون به  حسب الجنسية والنوع والعمر 
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( معدل سعادة األطفال باملدرسة التي يذهبون إليها، حيث يتضح أن األطفال املواطنين األكثر سعادة 12-4يعرض الشكل )

  هم   وكذلك األطفال اإلناث ، %(84.4غير املواطنين )بينما بلغت نسبة األطفال األطفال إجمالي %( من 85.1)بنسبة بلغت 

%(، أما بالنسبة لعمر  83.3الذكور )بينما بلغت نسبة األطفال    األطفال    إجمالي    %( من 85.9)بنسبة بلغت  أكثر سعادة  

سنة األقل    13و  12  %( بينما األطفال بعمر88.1األكثر سعادة بمدرستهم )  هم   سنوات  9الطفل يظهر أن األطفال بعمر  

 (.التواليعلى  %81.7 %،81.9)سعادة 

 ( 12-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام  بمدرستهم حسب الجنسية والنوع والعمر سعادة األطفال 

 
 

( معدل سعادة األطفال بطريقة قضاء وقتهم )كيف يمض ي األطفال أوقاتهم بمختلف األنشطة مثل  13-4يعرض الشكل )

وذلك   األكثر سعادة  هم  القراءة واللعب ومشاهدة التلفاز وغيرها وهل تجعلهم سعداء(، حيث يتضح أن األطفال املواطنين  

، أما من منظور  من اإلجمالي  %(85.7غير املواطنين )بينما بلغت نسبة األطفال  األطفال  إجمالي  %( من  87.9)بنسبة بلغت  

(، أما بالنسبة  التوالي% على  86.9%،  85.8)  وذلك بنسبة  اإلناث باملنزل من    سعادة  أقلاألطفال الذكور  أن  النوع فنالحظ  

سنة   13%( بينما األطفال بعمر 88.5سنوات األكثر سعادة بطريقة قضاء الوقت ) 9األطفال بعمر  لعمر الطفل يظهر أن

 %(.82.3األقل سعادة )هم  

 ( 13-4) رقم شكل 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال بطريقة قضاء أوقاتهم حسب الجنسية والنوع والعمر 
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( الشكل  املواطنين  14-4يعرض  األطفال  أن  يتضح  باألمان، حيث  بالشعور  األطفال  معدل سعادة    بقليل   كثر سعادةأ( 

%(، 84.3%( من األطفال اإلناث )88.4سعادة )  أكثر%(، وكذلك األطفال الذكور  86.3%( من األطفال غير املواطنين )86.9)

 شعور   األكثرسنة    13أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  
ً
سنوات    10%( بينما األطفال بعمر  88.0باألمان )  ا

 %(. 85.1األقل سعادة )

 (14-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  األطفال بالشعور باألمان حسب الجنسية والنوع والعمر  سعادة 

 
 في    )الحي السكني(، حيث يتضح  ا ( معدل سعادة األطفال باملنطقة التي يسكنون به15-4يعرض الشكل )

ً
التساوي تقريبا

%( من  83.3سعادة )  أكثر %(، وكذلك األطفال اإلناث  82.4األطفال غير املواطنين )  ع%( م82.3)املواطنين    األطفالسعادة  

( الذكور  بعمر  81.5األطفال  األطفال  أن  يظهر  الطفل  لعمر  بالنسبة  أما  بالحي    %9(،  سعادة  األكثر  السكني  سنوات 

 %(. 79.8سنة األقل سعادة )13%( بينما األطفال بعمر 84.4)

 ( 15-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال باملنطقة التي يسكنون بها حسب الجنسية والنوع والعمر 
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: التباين والفروقات بين مجموعة األطفال املواطنين حسب النوع والعمر  
ً
 ثانيا

  أكثر ( التباين في معدل سعادة األطفال املواطنين بحياتهم حيث يتضح أن األطفال املواطنين اإلناث  16-4يعرض الشكل )

سنوات    10ظهر أن األطفال بعمر  بالنسبة لعمر الطفل ي  ا أم  (،%86.6طفال املواطنين الذكور )%( من األ 88.4سعادة )

 %(. 84.8األقل سعادة )هم  سنة  13ا األطفال بعمر م%( بين89.3األكثر سعادة بحياتهم )

 

 ( 16-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال املواطنين بحياتهم حسب النوع والعمر 

 
األطفال    تقارب سعادةبعالقتهم مع عائلتهم حيث يتضح    املواطنين( التباين في معدل سعادة األطفال  17-4يعرض الشكل )

 مع%(  94.2املواطنين اإلناث )
ً
%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  94.0األطفال املواطنين الذكور )  تقريبا

 %(. 92.5سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 95.6سنوات األكثر سعادة مع العائلة )10

 

 2021في إمارة عجمان لعام  ( سعادة األطفال املواطنين مع عائلتهم حسب النوع والعمر 17-4شكل رقم ) 
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( معدل سعادة األطفال املواطنين بقدرتهم على االختيار في الحياة مثل اختيار الطفل للمالبس ولونها  18-4يعرض الشكل )

%( من األطفال املواطنين الذكور    91.3سعادة )  أكثروكذلك ماذا يريد أن يأكل، حيث يتضح أن األطفال املواطنين اإلناث  

% على  92.6,    %92.9سنة األكثر سعادة )12و    10اطنين بعمر  %(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال املو 90.6)

 %(. 88.8سنة األقل سعادة ) 13بعمر االختيار بينما األطفال   ( بقدرتهم علىالترتيب

 (18-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال املواطنين بقدرتهم على االختيار حسب النوع والعمر  

 
( معدل سعادة األطفال املواطنين باألشياء التي يمتلكونها، حيث يتضح أن األطفال املواطنين اإلناث  19-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر  88.2%( من األطفال املواطنين الذكور )89.4سعادة ) أكثر 

)  12و    10 سنة األقل    13( باألشياء التي يمتلكونها بينما األطفال بعمر  % على الترتيب90.1,    %90.4سنة األكثر سعادة 

 %(. 84.8سعادة )

 (19-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام    والعمر سعادة األطفال املواطنين باألشياء التي يمتلكونها حسب النوع  
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( معدل سعادة األطفال املواطنين بصحتهم والفروقات بينها حسب النوع والعمر، حيث يتضح أن  20-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل  91.4%( عن األطفال املواطنين الذكور )93.2سعادة بصحتهم )  أكثراألطفال املواطنين اإلناث  

سنة األقل  13 و 12و  11  صحتهم عن األطفال بعمر%( ب94.8سنوات األكثر سعادة ) 9ظهر أن األطفال املواطنين بعمر ي

 (.على الترتيب %90.8  % ,91.3% , 91.2) سعادة

 

 (20-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال املواطنين بصحتهم حسب النوع والعمر  

 
ـــــكل ) ـــــرض الشـــــ ـــــــال 21-4يعـــــ ـــ ــح أن األطفـ ـــ ـــــث يتضـــــ ـــــدقائهم، حيـــــ ـــــــع أصـــــ ـــ ــتهم مـ ـــ ـــــواطنين بعالقـــــ ــال املـــــ ـــ ـــــــعادة األطفـــــ ـــ ـــــدل سـ ( معـــــ

ـــــاث  ـــــواطنين اإلنـــــ ـــــراملـــــ ـــــعادة ) أكثـــــ ـــــل 86.3%( عــــــــــن األطفــــــــــال املــــــــــواطنين الــــــــــذكور )90.0ســـــ ـــــر الطفـــــ ـــــبة لعمـــــ ـــــا بالنســـــ %(، أمـــــ

ــــر  ــــواطنين بعمـــــ ــال املـــــ ــ ــــر أن األطفـــــ ــن 10يظهـــــ ــ ــــعادة ) واتســـــ ــــر ســـــ ــــع 89.8األكثـــــ ــتهم مـــــ ــ ــال %( بعالقـــــ ــ ــا األطفـــــ ــ ــــدقائهم بينمـــــ أصـــــ

 %(.85.8سنة األقل سعادة ) 13املواطنين بعمر

 ( 21-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال املواطنين بأصدقائهم حسب النوع والعمر 
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( الشكل  أن  22-4يعرض  يتضح  حيث  الطفل(،  عليه  يبدو  الذي  )الشكل  بمظهرهم  املواطنين  األطفال  سعادة  معدل   )

اإلناث   املواطنين  )أاألطفال  بمظهرهم  )92.7كثر سعادة  الذكور  املواطنين  األطفال  من  لعمر  %90.9%(  بالنسبة  أما   ،)

 سنة األقل سعادة   13  و  11  األطفال بعمر  %( بينما94.3سنوات األكثر سعادة بمظهرهم )  9الطفل يظهر أن األطفال بعمر  

 (. على الترتيب %89.1% , 89.4) 

 

 (22-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال املواطنين بمظهرهم حسب النوع والعمر  

 
 في  23-4يعرض الشكل )

ً
حياته(، حيث يتضح  ( معدل سعادة األطفال املواطنين بمستقبلهم )ما يتوقع الطفل حدوثه الحقا

الترتيب(، أما بالنسبة لعمر  84.2%،  84.5وجود تقارب في سعادة األطفال املواطنين الذكور واإلناث باملستقبل ) % على 

سنوات األقل    13%( بينما األطفال بعمر  86.4سعادة بمظهرهم )  اكثر سنة    11الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر  

 %(. 81.6سعادة )

 2021في إمارة عجمان لعام  ( سعادة األطفال املواطنين بمستقبلهم حسب النوع والعمر 23-4) شكل رقم 
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( معدل سعادة األطفال املواطنين باملنزل الذي يسكنون به )الشقة أو الفيال أو البيت الذي يعيش به  24-4يعرض الشكل )

اإلناث   املواطنين  األطفال  أن  يتضح  )  أكثرالطفل(، حيث  )88.6سعادة  الذكور  املواطنين  األطفال  من  أما  %87.3(   ،)%

 12%( بينما األطفال بعمر  92.0األكثر سعادة بمنزلهم )  ة سن  11بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر  

 %(. 83.5سنة األقل سعادة )

 ( 24-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  النوع والعمر حسب   واطنين بمنزلهم الذي يسكنون بهسعادة األطفال امل

 
( املواطنين  25-4يعرض الشكل  إليها، حيث يتضح أن األطفال  التي يذهبون  ( معدل سعادة األطفال املواطنين باملدرسة 

املواطنين  %(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال  83.4%( من األطفال املواطنين الذكور )87.1سعادة )  أكثر اإلناث  

سنة األقل سعادة    12( بينما األطفال بعمر  على الترتيب  %87.8% ,  87.5)  سنوات األكثر سعادة بمدرستهم   10  و   9  بعمر

(81.3 .)% 

 ( 25-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال املواطنين بمدرستهم حسب النوع والعمر 
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( الشكل  معدل سعادة  26-4يعرض  وقتهم  األطف(  قضاء  بطريقة  املواطنين  بمختلف  )ال  أوقاتهم  األطفال  يمض ي  كيف 

األنشطة مثل القراءة واللعب ومشاهدة التلفاز وغيرها وهل تجعلهم سعداء(، حيث يتضح أن األطفال املواطنين اإلناث  

)  أكثر  الذكور )88.7سعادة  يظهر أن األطفال املواطنين    عمار األطفال %(، أما بالنسبة أل 87.2%( من األطفال املواطنين 

 %(. 84.7سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 89.8األكثر سعادة بطريقة قضاء الوقت )  واتنس 10بعمر 
 

 ( 26-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال املواطنين بطريقة قضاء أوقاتهم حسب النوع والعمر 

 
  أكثر ( معدل سعادة األطفال املواطنين بالشعور باألمان، حيث يتضح أن األطفال املواطنين الذكور  27-4يعرض الشكل )

  12%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر  84.2%( من األطفال املواطنين اإلناث )89.2سعادة )

 %(.85.5سنوات األقل سعادة ) 9ر %( بينما األطفال بعم89.6سنة األكثر سعادة بالشعور باألمان )

 (27-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال املواطنين بالشعور باألمان حسب النوع والعمر  
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( معدل سعادة األطفال املواطنين باملنطقة التي يسكنون به )الحي السكني(، حيث يتضح أن األطفال  28-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال  80.4%( من األطفال املواطنين الذكور )84.5سعادة )  أكثراملواطنين اإلناث  

 %(. 78.5سنة األقل سعادة ) 13( بينما األطفال بعمر %84.3,  %84.2سنة األكثر سعادة بالحي السكني ) 11و  10بعمر 

 ( 28-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام    سعادة األطفال املواطنين باملنطقة التي يسكنون بها حسب النوع والعمر 

 
 

: التباين والفروقات بين مجموعة األطفال غير  
ً
 املواطنين حسب النوع والعمر ثالثا

األطفال غير    تساوي سعادة( التباين في معدل سعادة األطفال غير املواطنين بحياتهم حيث يتضح  29-4يعرض الشكل )

   ن اإلناثاملواطني 
ً
األطفال    ن، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أ(%84.2األطفال غير املواطنين الذكور )  مع%(  84.4)  تقريبا

 %(. 79.0سنة األقل سعادة ) 13%( بينا األطفال بعمر 87.8سنوات األكثر سعادة بحياتهم ) 9بعمر  غير املواطنين

 (29-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام    سعادة األطفال غير املواطنين بحياتهم حسب النوع والعمر  
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( التباين في معدل سعادة األطفال غير املواطنين بعالقتهم مع عائلتهم حيث يتضح أن األطفال غير  30-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر  94.0%( بقليل عن األطفال غير املواطنين اإلناث )95.0سعادة )  أكثراملواطنين الذكور  

 %(. 91.3سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 96.0سنوات األكثر سعادة مع العائلة ) 9أن األطفال بعمر 
 

 (30-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال غير املواطنين مع عائلتهم حسب النوع والعمر  

 
( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بقدرتهم على االختيار في الحياة مثل اختيار الطفل للمالبس 31-4يعرض الشكل )

%( من األطفال غير  88.7سعادة )  أكثر  الذكور ولونها وكذلك ماذا يريد أن يأكل، حيث يتضح أن األطفال غير املواطنين  

%( بقدرتهم  90.6سنوات األكثر سعادة )  9ألطفال بعمر  %(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن ا 87.7)  ناثاملواطنين اال 

 %(. 84.3سنة األقل سعادة ) 13على االختيار بينما األطفال بعمر 

 (31-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام    سعادة األطفال غير املواطنين بقدرتهم على االختيار حسب النوع والعمر 
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( معدل سعادة األطفال غير املواطنين باألشياء التي يمتلكونها، حيث يتضح أن األطفال غير املواطنين  32-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال  84.0)  ناثاألطفال غير املواطنين اال   عن  بقليل  %(84.3سعادة )  أكثر   الذكور 

 %(. 80.2سنة األقل سعادة ) 13تلكونها بينما األطفال بعمر %( باألشياء التي يم86.6سنوات األكثر سعادة ) 9بعمر 
 

 ( 32-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال غير املواطنين باألشياء التي يمتلكونها حسب النوع والعمر 

 
( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بصحتهم والفروقات به حسب النوع والعمر، حيث يتضح أن  33-4يعرض الشكل )

)  أكثر األطفال غير املواطنين اإلناث   الذكور )94.4سعادة بصحتهم  أما بالنسبة  92.6%( من األطفال غير املواطنين   ،)%

سنة األقل سعادة   13حته بينما األطفال بعمر %( بص95.3سنوات األكثر سعادة ) 9لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 

(91.0 .)% 
 

 ( 33-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال غير املواطنين بصحتهم حسب النوع والعمر 
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( الشكل  أصدقائهم، حيث  34-4يعرض  مع  بعالقتهم  املواطنين  غير  األطفال  املواطنين  األطفيتساوى  ( معدل سعادة  ال 

   الذكور 
ً
)  مع%(  86.6)  تقريبا اإلناث  املواطنين  غير  غير  86.7األطفال  األطفال  أن  يظهر  الطفل  لعمر  بالنسبة  أما   ،)%

بعمر   )  9املواطنين  سعادة  األكثر  أصدقائه89.6سنوات  مع  بعالقتهم  بعمر  %(  األطفال  بينما  سعادة    12م  األقل  سنة 

(83.4 .)% 

 

 (34-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال غير املواطنين بأصدقائهم   حسب النوع والعمر  

 
 

( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بمظهرهم )الشكل الذي يبدو عليه الطفل(، حيث يتضح أن  35-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر  91.6األطفال غير املواطنين الذكور )  بقليل عن%( 91.9سعادة ) أكثرن اإلناث األطفال غير املواطني

)  9الطفل يظهر أن األطفال بعمر   سنة األقل سعادة   13%( بينما األطفال بعمر  94.4سنوات األكثر سعادة بمظهرهم 

(88.1 .)% 

 (35-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   املواطنين بمظهرهم حسب النوع والعمر   سعادة األطفال غير  
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 في حياته(، حي( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بمستقبلهم )ما يتوقع الطفل حدو 36-4يعرض الشكل )
ً
ث  ثه الحقا

   األطفال غير املواطنين اإلناث   تتساوى سعادة
ً
%(، أما بالنسبة  83.3األطفال غير املواطنين الذكور )  ع%( م 83.4)  تقريبا

سنة األقل سعادة    13%( بينما األطفال بعمر  87.1سنوات األكثر سعادة بمظهرهم )  9لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  

(79.7 .)% 

 (36-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال غير املواطنين بمستقبلهم حسب النوع والعمر  

 
( معدل سعادة األطفال غير املواطنين باملنزل الذي يسكنون به )الشقة أو الفيال أو البيت الذي يعيش  37-4يعرض الشكل )

اإلناث   املواطنين  غير  األطفال  أن  يتضح  حيث  الطفل(،  الذكور  84.4)سعادة    أكثربه  املواطنين  غير  األطفال  من   )%

%( بينما األطفال بعمر  86.2سنوات األكثر سعادة بمنزلهم ) 9%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 83.9)

 %(.80.8سنة األقل سعادة ) 13

 (37-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال غير املواطنين بمنزلهم الذي يسكنون به   حسب النوع والعمر  
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( الشكل  غير  38-4يعرض  األطفال  أن  إليها، حيث يتضح  يذهبون  التي  باملدرسة  املواطنين  غير  األطفال  ( معدل سعادة 

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن  83.2املواطنين الذكور )%( من األطفال غير  85.5سعادة )  أكثر املواطنين اإلناث  

 %(. 80.8سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 88.4سنوات األكثر سعادة بمدرستهم ) 9األطفال بعمر 
 

 (38-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   سعادة األطفال غير املواطنين بمدرستهم حسب النوع والعمر  

 
( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بطريقة قضاء وقتهم )كيف يمض ي األطفال أوقاتهم بمختلف  39-4يعرض الشكل )

املواطنين   غير  األطفال  أن  يتضح  تجعلهم سعداء(، حيث  التلفاز وغيرها وهل  واللعب ومشاهدة  القراءة  مثل  األنشطة 

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر  85.2الذكور )%( من األطفال غير املواطنين  86.3سعادة )  أكثراإلناث  

 %(. 80.5سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 88.3سنوات األكثر سعادة بطريقة قضاء الوقت ) 9
 

 ( 39-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال غير املواطنين بطريقة قضاء أوقاتهم حسب النوع والعمر 
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( الشكل  املواطنين  40-4يعرض  غير  األطفال  أن  يتضح  حيث  باألمان،  بالشعور  املواطنين  غير  األطفال  معدل سعادة   )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال غير  84.4%( من األطفال غير املواطنين اإلناث )88.1سعادة ) أكثرالذكور 

 %(. 84.6سنة األقل سعادة ) 10%( بينما األطفال بعمر 88.6سعادة بالشعور باألمان )سنة األكثر   13املواطنين بعمر 
 

 (40-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال غير املواطنين بالشعور باألمان حسب النوع والعمر  

 
 

التي يسكنون به )الحي السكني(، حيث يتضح أن  41-4يعرض الشكل ) املواطنين باملنطقة  ( معدل سعادة األطفال غير 

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل  81.9%( عن األطفال غير املواطنين الذكور )82.9سعادة )  أكثراألطفال غير املواطنين اإلناث  

 13و    12و    10%( بينما األطفال بعمر  85.0لحي السكني )سنوات األكثر سعادة با  9يظهر أن األطفال غير املواطنين بعمر  

 (. % على الترتيب80.8, %80.9% ,81.0سنة األقل سعادة )
 

 ( 41-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سعادة األطفال غير املواطنين باملنطقة التي يسكنون بها حسب النوع والعمر 
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 السعادة مع الزمن(اتجاهات سعادة الطفل )نمط تغير 

م عن مختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021في معدل سعادة األطفال للعام    ( التغير42-4الشكل )يظهر  

نتيجة    م،  2020و  2019لألعوام   على  قليل  تراجع  مالحظة  تم  و حيث  الحالية  األطفال    السابقة النتيجة  معدل سعادة 

، ل    ،م على املستوى اإلجمالي2020
ً
  لباقي تراجع في السعادة  %(، و 0.5+)  االختيار   جانبقد ظهر تحسن طفيف في  وتفصيال

- %، األشياء التي يمتلكها الطفل  4.8-الحي السكني  ،  %5.6-، األصدقاء  %5.7-%، املنزل  7.2-املستقبل  الجوانب التالية: )

 (.%0.1-، املدرسة %1.6- العائلة%،  2.0-باألمان ، الشعور %2.3-%، الصحة  3.0-طريقة قضاء الوقت املظهر و %، 3.3

 ( 42-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  اتجاهات مؤشر الطفولة الجيدة

 
 

 

م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  43-4يظهر الشكل )

املو م    2020و  2019للعام   تا لألطفال  النتائج  أظهرت  املجمل فقد   طنين، وفي 
ً
املواطنين ملعظم    راجعا في سعادة األطفال 

، ل  جوانب الحياة.
ً
:  لتاليةالجوانب ا  لباقيتراجع في السعادة  %(، و 0.9جانب الصحة )قد ظهر تحسن طفيف في  وتفصيال

%،  2.9-%، األشياء  3.6-%، املدرسة  3.6-%، العائلة  5.2- %، الحي السكني  5.6-%، األصدقاء  6.8-%، املنزل  6.9  -)األمان  

 %(. 0.2–%، املستقبل  2.3-%، االختيار 2.5-%، املظهر 2.7-قضاء الوقت 
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 ( 43-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام   ل املواطنون األطفا   -اتجاهات مؤشر الطفولة الجيدة حسب الجنسية 

 
 

م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  44-4يظهر الشكل )

 في سعادة األطفال غير املواطنين عن  م لألطفال    2020و    2019للعام  
ً
غير املوطنين، وفي املجمل فقد أظهرت النتائج تراجعا

التالية:  معظم   الحياة  األصدقاء  7.6-)األمان  جوانب  املنزل  5.6-%،  السكني  4.7-%،  الحي  املظهر  4.4-%،   ،%-3.5  ،%

ينما بقيت سعادة األطفال غير املواطنين ثابتة  %(، ب0.9- %، االختيار  1.3-%، قضاء الوقت  2.9-%، املدرسة 3.0-األشياء  

 في جانبي الحياة الصحة واملستقبل.

 

 (44-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  األطفال غير املواطنين  -اتجاهات مؤشر الطفولة الجيدة حسب الجنسية 
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م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  45-4يظهر الشكل )

 في سعادة األطفال الذكور ملعظم جوانب    م لألطفال2019  ،2020للعام  
ً
الذكور، وفي املجمل فقد أظهرت النتائج تراجعا

 الحياة. 

%،  7.2-)األمان    :وهي  الجوانب  باقي  كما تم مالحظة تراجع في السعادة عن%.  1.0جانب الصحة  وقد ظهر تحسن طفيف في   

%،  2.6-%، العائلة  2.8- %، األشياء  3.0-%، املدرسة  3.8-%، املظهر  4.7-%، الحي السكني  6.2-%، املنزل  6.2-األصدقاء  

 %(.  0.2-%، املستقبل 1.0- %، االختيار 2.5-قضاء الوقت 

 

 

 (45-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  األطفال الذكور  -اتجاهات مؤشر الطفولة الجيدة حسب النوع  

 
 

بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة    م  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  46-4يظهر الشكل )

 في سعادة األطفال اإلناث لكافة جوانب  م    2020و  2019للعام  
ً
لألطفال اإلناث، وفي املجمل فقد أظهرت النتائج تراجعا

 :  التالية الحياة 

%،  3.0-%، املظهر  3.2-شياء  %، األ 4.8-%، الحي السكني  5.0-%، املدرسة  5.4-%، األصدقاء  6.2-%، املنزل  7.8-)األمان  

 %(.0.3-%، املستقبل 1.1- %، الصحة  1.2-%، قضاء الوقت 1.3-%، العائلة 1.9-االختيار  

 ( 46-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  األطفال اإلناث  -اتجاهات مؤشر الطفولة الجيدة حسب النوع  
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م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  47-4يظهر الشكل )

 في سعادة األطفال بعمر    9لألطفال بعمر  م    2020و   2019للعام  
ً
سنوات    9سنوات، وفي املجمل فقد أظهرت النتائج تراجعا

 ملعظم جوانب الحياة.  

 سنوات بها: 9الجوانب التي تم مالحظة سعادة األطفال بعمر   بينما، %0.4جانب األصدقاء وقد برز التحسن في  

%،  1.7-%، األشياء  3.5-%، املنزل  3.8-%، املظهر  4.1-%، املدرسة  5.3-%، الحي السكني  5.9-%، األمان  6.8-)املستقبل  

 %(.0.7-%، قضاء الوقت  0.7%، االختيار 0.8-%، الصحة 1.0-العائلة 

 (47-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سنوات   9األطفال عمر  -نمطية مؤشر الطفولة الجيدة حسب العمر 

 
 

 

م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  49-4يظهر الشكل )

 في سعادة األطفال بعمر    10لألطفال بعمر  م    2020و  2019للعام  
ً
النتائج تراجعا   10سنوات، وفي املجمل فقد أظهرت 

 سنوات ملعظم جوانب الحياة.  

 سنوات عنها:   10الجوانب التي تم مالحظة تراجع سعادة األطفال بعمر   أما، %1.7جانب األصدقاء  وقد برز التحسن في 

%،  2.6-%، االشياء  2.7- %، االختيار  3.8-%، املدرسة  4.8-%، الحي السكني  4.8-%، املظهر  7.0-%، األمان  7.4-)املستقبل  

 %(.1.1-%، قضاء الوقت 1.2-%، العائلة 1.8-%، الصحة 2.6-املنزل 
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 (49-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سنوات   10األطفال عمر  -نمطية مؤشر الطفولة الجيدة حسب العمر  

 
 

م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  50-4يظهر الشكل )

 في سعادة األطفال بعمر  سنة، وفي    11لألطفال بعمر  م    2020و    2019للعام  
ً
سنة    11املجمل فقد أظهرت النتائج تراجعا

 باستثناء جانب قضاء الوقت فقد بقي كما هو .  جوانب الحياة  جميعل

 سنة عنها:   11الجوانب التي تم مالحظة تراجع سعادة األطفال بعمر 

%،  3.2-%، الحي السكني  3.3-%، املنزل  3.9-%، األشياء  4.4-%، املستقبل  4.5-%، املدرسة  6.1-%، املظهر   7.9-)األمان  

 %(.1.1-%، األصدقاء 1.5-%، العائلة 2.1-%، الصحة  2.6-االختيار  

 ( 50-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سنة 11األطفال عمر  –نمطية مؤشر الطفولة الجيدة حسب العمر 
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م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  51-4يظهر الشكل )

 في سعادة األطفال بعمر    12لألطفال بعمر  م    2020و  2019للعام  
ً
سنة    12سنة، وفي املجمل فقد أظهرت النتائج تراجعا

 %.2.3 +  الذي تحسن  قضاء الوقتعن مختلف جوانب الحياة باستثناء 

%،  5.4-%، املستقبل  7.4-%، األمان  8.0-)املظهر  سنة عنها:    12الجوانب التي تم مالحظة تراجع سعادة األطفال بعمر   

%،  0.7-%، االختيار  1.5-%، العائلة  1.7-%، الصحة  2.3- %، املدرسة  2.9-%، األشياء  3.7-%، املنزل  3.8-الحي السكني  

 %(.0.3-االصدقاء   

 ( 51-4شكل رقم ) 

 2021في إمارة عجمان لعام  سنة  12األطفال عمر  -نمطية مؤشر الطفولة الجيدة حسب العمر 

 
 

م بمختلف جوانب الحياة باملقارنة مع النتائج السابقة  2021( التغير في معدل سعادة األطفال للعام  52-4يظهر الشكل )

تراجع سعادة األطفال في جميع جوانب    أظهرت النتائجسنة، وفي املجمل فقد    13لألطفال بعمر  م    2020و   2019للعام  

- املنزل    ،%6.2-املدرسة    ،%7.2-الحي السكني    ،%7.7-املستقبل    ،%8.1-املظهر    ،%10.7-الحياة وهي: )الشعور باألمان  

 %(.2.1-األصدقاء  ،%2.5قضاء الوقت  ،%3.2-العائلة   ،%3.3-الصحة  ،%3.8- االختيار   ،%5.4األشياء  ،5.6%

 (52-4ل رقم ) شك 

 2021في إمارة عجمان لعام   سنة  13األطفال عمر  -نمطية مؤشر الطفولة الجيدة حسب العمر 
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 ( على رفاه األطفال19-أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد

بأثر جائحة فيروس   الخاصة  إمارة عجمان  في  األطفال  رفاه سعادة  نتائج استطالع   التقرير  الجزء من  يعرض هذا 

جائحة فيروس كورونا  األمور لتأثير  ر أولياء  و شع، بداية يستعرض التقرير تقييم  ( على رفاه األطفال19-كوفيدكورونا )

استجابات    هذا االستطالع حول عدد من جوانب الحياة وأنماط  اعلى سعادة أطفالهم الذين استكملو (  19-)كوفيد

 . والنوع والفئة العمرية نسيةالجحسب الخصائص الديموغرافية الرئيسية حسب الوالدين 

مع اإلجراءات االحترازية لبرنامج التعقيم الوطني للتقليل من آثار جائحة    هموتكيفاألطفال  تأقلم  ثم يتم عرض مدى  

تحليل استجابات األطفال حسب الخصائص الديموغرافية الرئيسية حسب  إضافة إلى  (  19-فيروس كورونا )كوفيد

 وع.والن  والفئة العمرية  الجنسية

 :
ً
 ( على سعادة الطفل 19-رأي الوالدين )األب أو األم( حول تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيدأوال

الذي تعتقد أن فيروس كورونا قد أحدثه    وجد،إن    التأثير،الوالدين )تم سؤالهم: ما هو  رأي  (  53-4يوضح الشكل رقم )

على مدى سعادة الطفل الذي سيكمل هذا االستطالع بشأن املجاالت التالية من حياته؟( فيما يتعلق بسبعة جوانب  

)أكثر من النصف( أن سعادة الوالدين  شعر غالبية  ، حيث  يغطيها مؤشر الطفولة الجيدةالتي  الحياة  جوانب  من  

الوقت،    املال واألشياء، الصحة،خمسة جوانب من الحياة )تجاه  هي أو أنهم كانوا أكثر سعادة  أطفالهم إما بقيت كما

 .  (املستقبل  األشياء،

   .سعادةأطفالهم قد يكونون أكثر  اآلباء أو األمهات أن  % من 37.9اعتقد وكانت صحة األطفال األعلى حيث 

أن أطفالهم أقل سعادة هي عالقاتهم مع األصدقاء   ت أو األمهاالتي أفاد فيها أكبر نسب من اآلباء   بينما كانت الجوانب

 .%(43.1)%( واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم 46.7)

 ( 53-4شكل رقم ) 

في إمارة عجمان   رأي الوالدين عن تأثير فيروس كورونا الذي أحدثه على مدى سعادة الطفل بشأن جوانب الحياة

 2021لعام 

 
أحدثه على مدى سعادة الطفل فيما يتعلق    الذيفيروس كورونا    حول تأثير الوالدين  رأي  (  54-4يوضح الشكل رقم )

 موزعة حسب جنسية الطفل. الحياة جوانب بسبعة جوانب من 
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)أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما بقيت كما هي أو أنهم كانوا  اآلباء أو األمهات لألطفال املواطنين  غالبية    رعش

سعادة الحياة  كافة    تجاه   أكثر  عنها  جوانب  سؤالهم  تم  التي  الصحة،)السبعة  واألشياء،  األشياء،   املال    الوقت، 

 .  (املستقبل، األصدقاء، املدرسة

أطفالهم قد يكونون أكثر    أن  ن اآلباء أو األمهات لألطفال املواطنو   % من 49.8اعتقد  وكان جانب الوقت األعلى حيث  

 .  هماتوقأبها  ون قض يالطريقة التي ب سعادة

أكبر نسب  بينما كانت الجوانب أفاد فيها  أن أطفالهم أقل سعادة هي  لألطفال املواطنون    تأو األمها من اآلباء    ةالتي 

 %(.37.8%(، واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )40.5)عالقاتهم مع األصدقاء 

كثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما  )أاآلباء أو األمهات لألطفال غير املواطنين غالبية  رعوعلى الصعيد اآلخر، ش

أكثر سعادة أنهم كانوا  أربعة  بقيت كما هي أو  )   تجاه  .  (الوقت، االختيار  املال واألشياء، الصحة، جوانب من الحياة 

أطفالهم قد يكونون    اآلباء أو األمهات لألطفال غير املواطنين أن % من34.7اعتقد وكانت صحة األطفال األعلى حيث 

   .سعادة بصحتهمأكثر 

أن أطفالهم أقل سعادة هي  لألطفال غير املواطنون    ت أو األمهامن اآلباء  ةالتي أفاد فيها أكبر نسب   بينما كانت الجوانب

 %(.45.0%(، واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )48.9)عالقاتهم مع األصدقاء 

 

 (54-4شكل رقم ) 

انب الحياة أحدثه على مدى سعادة الطفل بشأن الذي  فيروس كورونا  ر تأثيعن الوالدين   رأي  حسب   –جو

 2021في إمارة عجمان لعام   الجنسية
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أحدثه على مدى سعادة الطفل فيما يتعلق    الذيفيروس كورونا  حول تأثيرالوالدين رأي  ( 55-4يوضح الشكل رقم )

 عنها موزعة حسب عمر الطفل.التي تم سؤالهم الحياة جوانب بسبعة جوانب من 

)أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما بقيت كما هي أو أنهم  سنوات    9اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر  غالبية    رعش

 .  (الوقت، األشياء املال واألشياء، الصحة،جوانب من الحياة )  تجاه أربعة كانوا أكثر سعادة

أطفالهم قد يكونون   سنوات أن   9اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر   % من31.1اعتقد وكان جانب املدرسة األعلى حيث  

 . بمدرستهمالطريقة ب أكثر سعادة

أن أطفالهم أقل سعادة  سنوات    9لألطفال بعمر    تأو األمها من اآلباء    ةالتي أفاد فيها أكبر نسب   بينما كانت الجوانب

 %(،  46.9)هم مع األصدقاء عالقات%(، و 45.3باملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )

)أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما بقيت كما هي أو  سنوات    10اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر  غالبية   رعوش

 .  (الوقت، االختيار، املستقبل املال واألشياء، الصحة، جوانب من الحياة )  تجاه خمسة أنهم كانوا أكثر سعادة

ح األعلى  األطفال  من 40.4اعتقد  يث  وكانت صحة  بعمر    %  األمهات لألطفال  أو  أن  10اآلباء  قد    سنوات  أطفالهم 

   .سعادة بصحتهميكونون أكثر 

أن أطفالهم أقل سعادة  سنوات   10لألطفال بعمر   ت أو األمهامن اآلباء    ة التي أفاد فيها أكبر نسب  بينما كانت الجوانب

 %(.  49.9)هم مع األصدقاء عالقات%(، و 42.9باملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )

)أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما بقيت كما هي أو  سنوات    11اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر  غالبية   رعوش

 .  (الوقت، االختيار، املستقبل املال واألشياء، الصحة، جوانب من الحياة )  تجاه خمسة أنهم كانوا أكثر سعادة

األعلى حيث   األطفال  من 45.8اعتقد  وكانت صحة  بعمر    %  األمهات لألطفال  أو  أن  11اآلباء  قد    سنوات  أطفالهم 

   .سعادة بصحتهميكونون أكثر 

أن أطفالهم أقل سعادة  سنوات   11لألطفال بعمر   ت أو األمهامن اآلباء    ة التي أفاد فيها أكبر نسب  بينما كانت الجوانب

 %(.  46.3%(، واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )47.0)عالقاتهم مع األصدقاء ب

)أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما بقيت كما هي أو أنهم  سنة    12اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر  غالبية    رعوش

 .  (الوقت، االختيار، املستقبل املال واألشياء، الصحة،جوانب من الحياة )  تجاه خمسة كانوا أكثر سعادة

أطفالهم قد يكونون    سنة أن 12اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر   % من39.6اعتقد انت صحة األطفال األعلى حيث وك 

   .سعادة بصحتهمأكثر 

أن أطفالهم أقل سعادة  سنة    12لألطفال بعمر    تأو األمها من اآلباء    ةالتي أفاد فيها أكبر نسب  بينما كانت الجوانب

 %(.  42.3%(، واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )47.8)عالقاتهم مع األصدقاء ب

)أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم إما بقيت كما هي أو أنهم  سنة    13اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر  غالبية    رعوش

 .  (ختيار، املستقبلالوقت، اال  املال واألشياء، الصحة،جوانب من الحياة )  تجاه خمسة كانوا أكثر سعادة

أطفالهم قد يكونون    سنة أن 13اآلباء أو األمهات لألطفال بعمر   % من38.0اعتقد وكانت صحة األطفال األعلى حيث 

   .سعادة بمدرستهمأكثر 
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أن أطفالهم أقل سعادة  سنة    13لألطفال بعمر    تأو األمها من اآلباء    ةالتي أفاد فيها أكبر نسب  بينما كانت الجوانب

 %(.38.0) بلهمبمستق

 (55-4شكل رقم ) 

انب الحياة أحدثه على مدى سعادة الطفل بشأن الذي  فيروس كورونا  ر تأثيعن الوالدين   رأي  في   حسب العمر –جو

 2021إمارة عجمان لعام 
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أحدثه على مدى سعادة الطفل فيما يتعلق    الذيفيروس كورونا  حول تأثيرالوالدين رأي  ( 56-4يوضح الشكل رقم )

 موزعة حسب النوع. الحياة جوانب بسبعة جوانب من 

  إما بقيت كما هي أو أنهم كانوا أكثر سعادةالذكور  )أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم  اآلباء أو األمهات  غالبية    رعش

.  (املستقبل  الوقت، األشياء،  املال واألشياء، الصحة،)من السبعة جوانب التي تم سؤالهم عنها  جوانب  تجاه خمسة  

األعلى حيث   الصحة  أن  % من38.7اعتقد  وكان جانب  األمهات  أو  أكثر سعادة الذكور  أطفالهم    اآلباء    قد يكونون 

 .  تهموقأطفالهم قض ي بها يالطريقة التي ب

عالقاتهم مع  بأقل سعادة  الذكور  أن أطفالهم   ت أو األمهامن اآلباء    ةها أكبر نسبالتي أفاد في بينما كانت الجوانب 

 %(.45.5%(، واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )49.6)األصدقاء 

إما بقيت  اإلناث  )أكثر من النصف( أن سعادة أطفالهم  اآلباء أو األمهات  غالبية    رعوبنمط مشابه لألطفال الذكور، ش

  املال واألشياء، الصحة، )من السبعة جوانب التي تم سؤالهم عنها  جوانب  تجاه خمسة    كانوا أكثر سعادةكما هي أو أنهم  

  اإلناث   أطفالهم  اآلباء أو األمهات أن  % من36.9اعتقد  . وكانت صحة األطفال األعلى حيث  (املستقبل  الوقت، األشياء،

  .سعادة بصحتهم قد يكونون أكثر 

أقل سعادة هي عالقاتهم مع  اإلناث  أن أطفالهم    تأو األمها من اآلباء    ةالتي أفاد فيها أكبر نسب  بينما كانت الجوانب 

 %(.40.6%(، واملدرسة التي يذهب إليها أطفالهم )43.6)األصدقاء 

 

 ( 56-4شكل رقم ) 

في   حسب النوع –جوانب الحياة أحدثه على مدى سعادة الطفل بشأن  الذي  فيروس كورونا  ر تأثيعن الوالدين   رأي

 2021إمارة عجمان لعام 
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 :
ً
للتقليل من آثار جائحة فيروس كورونا  التأقلم والتكيف مع اإلجراءات االحترازية لبرنامج التعقيم الوطني ثانيا

 ( 19-)كوفيد

من املهم استكشاف آراء األطفال الخاصة حول  كان  األطفال واآلباء ال تتوافق دائًما، ف  مع األخذ بعين االعتبار أن تقييمات

حياتهم على  كورونا  فيروس  تم طرحتأثير  األسئلة    عدد  ، حيث  للتعرفمن  مدى    لألطفال  أي  اإلجراءات  إلى  مع  تأقلموا 

، وكذلك تم سؤال األطفال كيف  (19-كورونا )كوفيدلبرنامج التعقيم الوطني للتقليل من آثار جائحة فيروس  االحترازية  

 تأقلموا بشكل عام. 

)حيث يشير    10إلى   0غالبية األطفال سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  أن (  57-4شكل رقم )يتبين من ال

 إلى أنهم لم يتأقلموا    0
ً
مما يشير إلى    فحصها،ة التي تم  املجاالت املحددكافة  يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في    10و  نهائيا

إلى  كانوا    األطفال  أن التغييرات  بشكل جيديتأقلمون  للتعامل مع جائحة    مع هذه  االحترازية  نتيجة لإلجراءات  الحاصلة 

ملدى تأقلمهم   5من األطفال الذين قدموا إجابة درجات أعلى من   %77.0(، وبشكل عام، سجل 19-فيروس كورونا )كوفيد

 بشكل جيد.

%( واملحافظة على التباعد  92.4ت أعلى درجات تأقلم األطفال )أكثر من خمس درجات( مع غسيل اليدين باستمرار )وظهر 

 %(.   90.5) ياالجتماع

، وإغالق  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سجل فيها األطفال درجة تأقلم أقل  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %28.7%،29.5  %،30.0)  املدارس

 .دون نقطة الوسط(من خمس درجات )

 ( 57-4شكل رقم ) 

في إمارة عجمان لعام   ( 19-درجة تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية للتقليل من آثار جائحة كورونا )كوفيد

2021 
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  10إلى    0سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  املواطنون  غالبية األطفال  أن  (  58-4شكل رقم )يتبين من ال

 إلى أنهم لم يتأقلموا    0)حيث يشير  
ً
مما    فحصها،يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في املجاالت املحددة التي تم    10و  نهائيا

أن  إلى  كانوا    األطفال   يشير  إلىاملواطنين  جيد   يتأقلمون  التغييرات  بشكل  هذه  االحترازية    مع  لإلجراءات  نتيجة  الحاصلة 

  املواطنين مع التغييرات بتسجيلهم من األطفال    %86.7(، وبشكل عام، تأقلم  19-للتعامل مع جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 5درجات أعلى من 

%( واملحافظة  93.5من خمس درجات( مع غسيل اليدين باستمرار )وظهرت أعلى درجات تأقلم األطفال املواطنين )أكثر  

 %(.   93.8) يعلى التباعد االجتماع

، وإغالق  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سجل فيها األطفال املواطنين درجة  التي ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي %17.8%،18.0 %،21.1) املدارس

 . دون نقطة الوسط(تأقلم أقل من خمس درجات )

  0)حيث يشير    10إلى   0غالبية األطفال درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  وكذلك األطفال غير املواطنين، سجل  

 إلى أنهم لم يتأقلموا  
ً
  مما يشير إلى أن  فحصها،املجاالت املحددة التي تم كافة نهم قد تأقلموا جيًدا( في  يشير إلى أ  10و  نهائيا

املواطنين كانوا    األطفال التغييرات  بشكل جيديتأقلمون  غير  مع    مع هذه  للتعامل  االحترازية  نتيجة لإلجراءات  الحاصلة 

درجات    املواطنين مع التغييرات بتسجيلهمغير  من األطفال    %73.4(، وبشكل عام، تأقلم  19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 5أعلى من 

( باستمرار  اليدين  غسيل  مع  درجات(  خمس  من  )أكثر  املواطنين  غير  األطفال  تأقلم  درجات  أعلى  %( 92.0وظهرت 

 %(.  89.2) يواملحافظة على التباعد االجتماع 

، وإغالق  م القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهموعد  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سجل فيها األطفال غير املواطنين  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %32.7%،33.7  %،33.3)  املدارس

 دون نقطة الوسط(درجة تأقلم أقل من خمس درجات )
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 ( 58-4شكل رقم ) 

 ( 19-درجة تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية للتقليل من آثار جائحة كورونا )كوفيد

 2021في إمارة عجمان لعام  حسب الجنسية –
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سجلوا درجات فوق نقطة الوسط  سنوات  9بعمر غالبية األطفال أن (   60-4شكل رقم )و ال  (59-4شكل رقم )يتبين من ال

 إلى أنهم لم يتأقلموا    0)حيث يشير    10إلى    0على مقياس من  
ً
يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في املجاالت املحددة    10و  نهائيا

الحاصلة نتيجة    مع هذه التغييرات   بشكل جيد يتأقلمون إلى  سنوات كانوا    9بعمر    األطفال   مما يشير إلى أن  فحصها، التي تم  

)كوفيد كورونا  فيروس  جائحة  مع  للتعامل  االحترازية  تأقلم  19-لإلجراءات  عام،  وبشكل  األطفال    78.6%(،    9بعمر  من 

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 5درجات أعلى من   سنوات مع التغييرات بتسجيلهم 

بعمر   األطفال  تأقلم  درجات  أعلى  غسي  9وظهرت  مع  درجات(  خمس  من  )أكثر  )سنوات  باستمرار  اليدين  %( 92.4ل 

 %(.  90.2) يواملحافظة على التباعد االجتماع 

، وإغالق  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سنوات   9سجل فيها األطفال بعمر التي ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي %28.3%،27.7 %،28.9) املدارس

 .دون نقطة الوسط(درجة تأقلم أقل من خمس درجات )

إلى أنهم    0)حيث يشير    10إلى    0سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  سنوات    10بعمر  غالبية األطفال  وأن  

 لم يتأقلموا  
ً
بعمر    األطفال  مما يشير إلى أن   فحصها، لتي تم  يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في املجاالت املحددة ا  10و  نهائيا

إلى  سنوات كانوا    10 التغييرات  بشكل جيديتأقلمون  للتعامل مع جائحة    مع هذه  نتيجة لإلجراءات االحترازية  الحاصلة 

درجات    سنوات مع التغييرات بتسجيلهم   10بعمر  من األطفال    %75.7(، وبشكل عام، تأقلم  19-فيروس كورونا )كوفيد

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 5ن أعلى م 

بعمر   األطفال  تأقلم  درجات  أعلى  )  10وظهرت  باستمرار  اليدين  غسيل  مع  درجات(  من خمس  )أكثر  %( 93.2سنوات 

 %(.  91.1) يواملحافظة على التباعد االجتماع 

، وإغالق  ون في منازلهموعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيش  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سنوات    10سجل فيها األطفال بعمر  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %32.2%،33.8  %،34.4)  املدارس

 .دون نقطة الوسط(درجة تأقلم أقل من خمس درجات )

إلى أنهم لم    0)حيث يشير    10إلى    0سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  سنة    11بعمر  غالبية األطفال  وأن  

 يتأقلموا  
ً
  11بعمر    األطفال  مما يشير إلى أن  فحصها،يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في املجاالت املحددة التي تم    10و  نهائيا

لإلجراءات االحترازية للتعامل مع جائحة فيروس  الحاصلة نتيجة    مع هذه التغييرات  بشكل جيديتأقلمون إلى  سنة كانوا  

  5درجات أعلى من    سنة مع التغييرات بتسجيلهم   11بعمر  من األطفال    %73.4(، وبشكل عام، تأقلم  19-كورونا )كوفيد

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 

بعمر   األطفال  تأقلم  درجات  أعلى  باستمرار  11وظهرت  اليدين  غسيل  مع  درجات(  خمس  من  )أكثر  %( 92.6)  سنة 

 %(.  91.7) يواملحافظة على التباعد االجتماع 

، وإغالق  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سنة    11بعمر  سجل فيها األطفال  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %33.3%،33.1  %،31.9)  املدارس

 .دون نقطة الوسط(درجة تأقلم أقل من خمس درجات )

إلى أنهم لم    0)حيث يشير    10إلى    0سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  سنة    12بعمر  غالبية األطفال  وأن  

 يتأقلموا  
ً
  12بعمر    األطفال  ير إلى أنمما يش  فحصها،يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في املجاالت املحددة التي تم    10و  نهائيا
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الحاصلة نتيجة لإلجراءات االحترازية للتعامل مع جائحة فيروس    مع هذه التغييرات  بشكل جيديتأقلمون إلى  سنة كانوا  

  5درجات أعلى من    سنة مع التغييرات بتسجيلهم   12بعمر  من األطفال    %76.6(، وبشكل عام، تأقلم  19-كورونا )كوفيد

 د. ملدى تأقلمهم بشكل جي

بعمر   األطفال  تأقلم  درجات  أعلى  )  12وظهرت  باستمرار  اليدين  غسيل  مع  درجات(  خمس  من  )أكثر  %( 92.6سنة 

 %(.  90.1) يواملحافظة على التباعد االجتماع 

وإغالق  ،  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سنة    12سجل فيها األطفال بعمر  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %23.9%،27.7  %،28.6)  املدارس

 .دون نقطة الوسط(درجة تأقلم أقل من خمس درجات )

هم لم  إلى أن  0)حيث يشير    10إلى    0سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  سنة    13بعمر  غالبية األطفال  وأن  

 يتأقلموا  
ً
  13بعمر    األطفال  مما يشير إلى أن  فحصها،يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في املجاالت املحددة التي تم    10و  نهائيا

الحاصلة نتيجة لإلجراءات االحترازية للتعامل مع جائحة فيروس    مع هذه التغييرات  بشكل جيديتأقلمون إلى  سنة كانوا  

  5درجات أعلى من    سنة مع التغييرات بتسجيلهم   13بعمر  من األطفال    %83.2ل عام، تأقلم  (، وبشك19-كورونا )كوفيد

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 

بعمر   األطفال  تأقلم  درجات  أعلى  )  13وظهرت  باستمرار  اليدين  غسيل  مع  درجات(  خمس  من  )أكثر  %( 90.0سنة 

 %(.   87.6الوجه ) %( والتقليل من مالمسة 88.0) يواملحافظة على التباعد االجتماع 

، وإغالق  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سنة    13سجل فيها األطفال بعمر  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %21.6%،20.8  %،22.0)  املدارس

 .دون نقطة الوسط(خمس درجات )درجة تأقلم أقل من 
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 ( 59-4شكل رقم ) 

في إمارة   حسب العمر )أ(  –( 19-درجة تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية للتقليل من آثار جائحة كورونا )كوفيد

 2021عجمان لعام 
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 ( 60-4شكل رقم ) 

في   )ب(  –حسب العمر  –( 19-درجة تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية للتقليل من آثار جائحة كورونا )كوفيد

 2021إمارة عجمان لعام 
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)حيث    10إلى    0سجلوا درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من  الذكور  غالبية األطفال  أن  (  61-4شكل رقم )يتبين من ال

 إلى أنهم لم يتأقلموا    0يشير  
ً
مما يشير إلى    فحصها، يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في املجاالت املحددة التي تم    10و  نهائيا

االحترازية للتعامل مع جائحة   الحاصلة نتيجة لإلجراءات   مع هذه التغييرات بشكل جيد يتأقلمون الذكور كانوا  األطفال   أن

  5درجات أعلى من    الذكور مع التغييرات بتسجيلهممن األطفال    %77.2(، وبشكل عام، تأقلم  19-فيروس كورونا )كوفيد

 ملدى تأقلمهم بشكل جيد. 

على  %( واملحافظة 93.1وظهرت أعلى درجات تأقلم األطفال الذكور )أكثر من خمس درجات( مع غسيل اليدين باستمرار )

 %(.  90.6) ي التباعد االجتماع

، وإغالق  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

سجل فيها األطفال الذكور درجة  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على التوالي  %26.6%،27.3  %،27.3)  املدارس

 . دون نقطة الوسط(قل من خمس درجات )تأقلم أ

إلى أنهم   0)حيث يشير  10إلى   0غالبية األطفال درجات فوق نقطة الوسط على مقياس من وكذلك األطفال اإلناث، سجل 

 لم يتأقلموا 
ً
  األطفال  مما يشير إلى أن   فحصها، املجاالت املحددة التي تم كافة  يشير إلى أنهم قد تأقلموا جيًدا( في  10و نهائيا

كانوا   التغييرات  بشكل جيديتأقلمون  اإلناث  فيروس    مع هذه  مع جائحة  للتعامل  االحترازية  نتيجة لإلجراءات  الحاصلة 

)كوفيد تأقلم  19-كورونا  عام،  وبشكل  األطفال    76.8%(،  بتسجيلهممن  التغييرات  مع  من    اإلناث  أعلى  ملدى    5درجات 

 تأقلمهم بشكل جيد. 

%( واملحافظة على  91.6ت أعلى درجات تأقلم األطفال اإلناث )أكثر من خمس درجات( مع غسيل اليدين باستمرار ) وظهر 

 %(.  90.4) ي التباعد االجتماع

، وإغالق  وعدم القدرة على رؤية أفراد األسرة الذين ال يعيشون في منازلهم  ،عدم القدرة على رؤية األصدقاءكما اتضح أن  

التوالي  %30.9%،31.8  %،32.8)  املدارس سجل فيها األطفال اإلناث درجة  التي  ( هي األعلى من مجموعة اإلجراءات  على 

 . دون نقطة الوسط(تأقلم أقل من خمس درجات )
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 ( 61-4شكل رقم ) 

 ( 19-درجة تأقلم األطفال مع اإلجراءات االحترازية للتقليل من آثار جائحة كورونا )كوفيد

 2021ي إمارة عجمان لعام ف حسب النوع –
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 مقترحات األطفال  

 بمقترحات األطفال وقاموا باإلجابة على السؤال التالي
ً
 خاصا

ً
  :تضمنت الدراسة جزءا

ما الذي ستغيره في منطقتك لتجعل نفسك وأصدقائك وعائلتك أكثر صحة وسعادة؟ )مثال: املزيد من األنشطة الرياضية،  

 .مفتوحة للعب، ومكان نظيف ... إلخ.( مع إتاحة تقديم ثالث مقترحاتمناطق مغلقة أو 

صحة   أكثر  وعوائلهم  وأصدقائهم  ليكونوا  سكنهم  منطقة  في  بها  يرغبون  التي  باألشياء  األطفال  مقترحات  تحليل  وبعد 

 .وسعادة، تظهر النتائج أدناه تصنيف املقترحات )حسب األولوية(

 من األ
ً
 األولويات مرتبة تنازليا

ً
 :كثر إلى األقل تكرارا

 

  زيادة أماكن اللعب وممارسة األنشطة الرياضية ✓

  إنشاء الحدائق واملناطق الخضراء في املناطق السكنية ✓

  املزيد من مراكز التسوق واملطاعم واأللعاب الترفيهية ✓

 املساجد ومراكز تحفيظ القرآن واملكتبات واألنشطة الثقافية  ✓
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 ( نموذج أداة الدراسة )عربي/إنجليزي( 1ملحق )
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