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 املقدمة
 عجمان،لسلسلة التقارير التي تركز حصرًيا على رفاه األطفال في إمارة  األول هو اإلصدار  2019إن تقرير الطفولة الجيدة 

 حرص حكومة عجمان على رعاية الطفولة 
ً
والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي مؤكدا

واالهتمام بتعزيز املكانة الفكرية واالجتماعية للطفل وتحديد أسس السعادة لألطفال ودراستها وتحليلها لتمكين تهيئة 

التميز واالبتكار وتوفير اللحظات السعيدة لألطفال وتحقيق املناخ االجتماعي والثقافي الهادف لتعزيز روح اإلبداع و 

الرفاهية والتنمية املستدامة. وقد باشر املركز الدراسة من خالل بحث موضوعي بمشاركة األطفال واستكشاف وجهات 

هية نظرهم الخاصة حول رفاههم، وتقييم تأثير مجموعة متنوعة الخصائص على رفاه األطفال ومتابعة اتجاهات الرفا

 بمرور الوقت. 

يقدم هذا التقرير نظرة عامة على أحدث اإلحصائيات واالتجاهات في الرفاه الذاتي للطفل، بما في ذلك االختالفات بين 

 فئات األطفال املتعددة، كما يسلط الضوء على أفكار األطفال ومقترحاتهم حول تحسين سعادتهم.

فذت دراسة سعادة الطفل في إمارة عجمان من خال
ُ
ل إجراء املقابالت وجها لوجه مع عينة عشوائية من األطفال ن

املواطنين وغير املواطنين، بشكل شمولي في اإلمارة وقد كانت املشاركة اختيارية من قبل الطفل لإلدالء برأيه خالل 

موعة ( سنة، حيث يطرح نموذج الدراسة املستخدم مج13-9مقابلة الباحث له على أن يكون ضمن الفئة العمرية )

 من األسئلة على األطفال مراكز التسوق في إمارة عجمان ويلخص هذا التقرير اإلجابات عن هذه األسئلة.

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

نتائج مؤشر الطفولة الجيدة ضمن دورية القياس السنوي، الذاتي وتحديد مصادر سعادة الطفل واالستمرار في توفير 

 ألصحاب املصالح والذي يعزز من مستويات املشاركة واالستفادة من هذه 
َ
 واضحا ومفيدا

ً
كما تقدم الدراسة فهما

 لألسس العلمية وقواعد املمارسات اإلحصائ
ً
ية الدراسة، كما تسعى هذه الدراسة إلى إنتاج بيانات عالية الجودة وفقا

لتوفير البيانات املناسبة بطريقة فعالة وكذلك السماح بدراسة العالقات بين املتغيرات االجتماعية وإجراء التحليل 

 الشامل ملجموعة من القضايا وتمكين إجراء استقصاءات تفصيلية لعينات فرعية من العينة الرئيسية عند اللزوم.

( لجمع بيانات الدراسة والتي وفرت العديد من املزايا الهامة CAPI) وتم إجراء املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر 

عن األساليب التقليدية إلجراء املقابالت )القلم والورقة( ومن أهمها تضمين النموذج االلكتروني )أداة الدراسة( قواعد 

نصة االلكترونية املتاحة التحقق التلقائي وسرعة تدفق املعلومات )التراسل( من جهاز الباحث )التابلت( أو من امل

 كومة عجمان.ح-للجمهور إلى قاعدة بيانات الرئيسية لدى مركز اإلحصاء والتنافسية 
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 مصطلحات 

: ُيستخدم مصطلح "الرفاهية" عموًما في األدبيات البحثية كمفهوم شامل يتعلق بجودة حياة الناس. كما أنه الرفاه -

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

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

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

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

. ولكن إذا الرفاهية العاطفيةي أ -عن مدى سعادتهم بجوانب معينة من حياتهم. أولها يتعلق بوضوح بمزاج الشخص 

قته املحلية، فلن يفسر ذلك في اللغة اإلنجليزية تم سؤال أحد األشخاص، على سبيل املثال، عن مدى سعادته بمنط

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

، همقاييس الرفاه الذاتي -
ً
ناك : بشكل عام، يمكن أن تكون مقاييس املكون اإلدراكي للرفاهية الذاتية من نوعين. أوال

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

 جوانب معينة من الحياة أو "املجاالت".

: هو تقييم الناس لكيفية سير الحياة بشكل عام. ويتأثر هذا التقييم بكيفية شعورهم تجاه جوانب مختلفة الرفاه 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.

ييس خالية من السياق للرضا عن الحياة ككل، ومجموعة يتكون مؤشر الطفولة الجيدة من مقا :مؤشر الطفولة الجيدة -

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
 

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

استمارة مكتملة، وبيان خصائص ومواقف ورأي األطفال وسعادتهم تجاه  2083وغير مواطنين( والتي بلغ عددها 

 مجموعة مهمة من الجوانب الحياتية واالجتماعية ذات الصلة بالرفاه الذاتي لألطفال. 

ن 
ّ
وهدفت الدراسة إلى توفير نتائج قياس مؤشر الطفولة الجيدة "سعادة الطفل" ووثقت نمط التغير به وذلك لتمك

صانعي القرار املعنيين من تحديد املجاالت ذات األولوية للتحسين من منظور الطفل نفسه وتركيز كل الجهود نحو 

قييم مدى نجاح السياسيات والخطط واملبادرات في تحقيق تحسين نوعية الحياة االجتماعية في إمارة عجمان وإتاحة ت

 أهدافها. 

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

  91.4أظهرت النتائج أن معدل سعادة األطفال بجوانب الحياة املختلفة قد بلغ%. 

  او % من األطفال سجلوا خمس نقاط 94.2%، وأن 81.0وأن معدل الرضا العام لألطفال على الحياة قد بلغ

  .نقطة للرضا العام عن الحياة 10على املقياس من أكثر 

  وبمظهرهم 94.9% وبصحتهم 95.7كما أبرزت النتائج أن األطفال باملجمل أكثر سعادة بعالقتهم مع عائلتهم %

    .%83.9ن األطفال أقل سعادة باملدرسة التي يذهبون إليها % بينما كا94.2

  ( على الترتيب.91.5%، 91.0سعادة بالحياة )وغير املواطنين متقاربين في الوفي املجمل فإن األطفال املواطنين% 

 األطفال املواطنين  موبينما كانت سعادة األطفال بعائلته( 
ً
واطنين %، األطفال غير امل94.6تمثل األعلى سعادة

96.8)%، 

   على 86.6%، 81.2) تمثل األقل سعادة لألطفال املواطنين وغير املوطنينالسعادة باملدرسة لوحظ أن %

 الفروقات بين الفئتين. وكانت من أبرز  الترتيب(

 (، 92.2مقارنة باألطفال غير املواطنين ) باألمان ر بالشعو %( 87.5سعادة األطفال املواطنين ) ويلي ذلك%

 %(.91.6) %( مقارنة باألطفال غير املواطنين88.3) بالحي السكنيوكذلك سعادة األطفال املواطنين 

  (83.3) الذكور من األطفال  ةباملدرس%( 88.2في املجمل أكثر سعادة ) اإلناثوتم مالحظة أن األطفال%. 

  ( بعالقتهم مع عائلتهم وأن األطفال بعمر 96.8سنوات في املجمل أكثر سعادة ) 9وكذلك أن األطفال بعمر%

 . %(83.2) األقل سعادة بمدرستهم واتسن 10
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 الفصل األول: تصميم الدراسة

 أهداف الدراسة 
ا وثيًقا بحركة علم النفس اإليجابية، 

ً
يرتبط السعي إلى تعزيز رفاهية السكان كهدف أساس ي ألي مجتمع ارتباط

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

 هي مؤشرات مفيدة املجتمع ككل، وتهدف هذه الدراسة إلى:

 .تطوير فهم أفضل ملفهوم الرفاه من حيث صلته باألطفال، مع املراعاة الكاملة لوجهات نظر األطفال أنفسهم -

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

 .الرفاه بمرور الوقت

 قياس مؤشرات الرفاه الذاتي لألطفال في إمارة عجمان. -

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

 نها عجمان بأسلوب علمي وموثوق وتمكين تحسي

تمكين صانعي القرار املعنيين من تحديد املجاالت ذات األولوية للتحسين من وجهة نظر األطفال أنفسهم  -

 وتركيز كل الجهود نحو تحسين نوعية الحياة االجتماعية في إمارة عجمان. 

 أسئلة الدراسة
 ما هي نتائج مؤشر الطفولة الجيدة في إمارة عجمان -

 السعادة ملختلف مجموعات األطفال حسب النوع والعمرما هي الفروقات بين مستويات  -

 منهج الدراسة 
لقد تم استخدام املنهج الوصفي والتحليلي إلنجاز الدراسة وذلك بعد أن تم تصميم أداة الدراسة )نموذج 

االستبيان( الذي شمل مؤشر الطفولة الجيدة )سعادة الطفل( ورضا األطفال العام عن الحياة، وثم تم إجراء 

 وتحلامل
ً
يلها قابالت امليدانية املباشرة من قبل الباحثين للعينة املستهدفة وتسجيل بيانات األطفال وآرائهم إلكترونيا

 للوقوف على نتائج قياس الرفاه الذاتي لألطفال.  
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 عينة الدراسة 
أو  املراكز التجارية وقد تم استهداف عينة ممثلة لألطفال املواطنين غير املواطنين وتم إتاحة مشاركة األطفال في

من خالل املنصة اإللكترونية لالستبيان، مما يعني أن مجموعات األطفال على اختالف نوعها سواء الذكور أو 

 اإلناث والفئات العمرية أعطيت فرصة متساوية للمشاركة في الدراسة. 

ني دولة اإلمارات العربية سنة( فقط من مواط 13-9وكذلك تم تحديد األطفال املستهدفين من الفئة العمرية )

 املتحدة وغير اإلماراتيين املقيمين في إمارة عجمان الذكور واإلناث. 

% 2.08طفل، لتمثل النتائج مجتمع األطفال بمستوى عالي من الدقة بهامش خطأ  2083وقد تم جمع استجابات 

 %. 95عند مستوى ثقة 

 جمع البيانات 
تم جمع بيانات الدراسة باستخدام نموذج الكتروني مبرمج على األجهزة اللوحية ومرتبط بقاعدة بيانات مركزية 

كومة عجمان حيث يقوم الباحث املؤهل بإجراء املقابلة ح –لتجميع االستجابات لدى مركز اإلحصاء والتنافسية 

 لوجه مع الطفل وتسجيل إجابته عن أسئلة أداة 
ً
 الدراسة.املباشرة وجها

 للقيام باملقابالت املباشرة وتدريبهم على عناصر أداة الدراسة "نموذج االستبيان" وتوزيعهمالباحثين وقد تم تأهيل 

  على مناطق العمل املستهدفة والتي شملت عدد من األسواق والحدائق واألماكن العامة في إمارة عجمان.

حيث تبدأ مقابلة الباحثين مع األطفال بمقدمة قصيرة تشرح الغرض من االستطالع وأهميته، واإلجابة على 

استفساراتهم، وطمأنتهم والتأكيد على سرية بيانتهم، وتحدثوا أيًضا عن كيفية ملء االستبيان وشرحوا أي أسئلة 

 صعبة بشكل خاص، ثم جمعوا استبيانات مكتملة في نهاية املقابلة.

وكذلك تم إسناد إدارة العمل امليداني لعدد من املشرفين ملتابعة وتنسيق والتحقق من عمل الباحثين في امليدان 

وشمل ذلك تنسيق الزيارات وأخذ املوافقات الالزمة إلجراء املقابالت في األماكن املستهدفة ومتابعة إنجاز الباحث 

 وضبط جودة عملية جمع البيانات.
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 حدود الدراسة 
 مدينة عجمان.  –مارة عجمان إ –حدود املكانية: اإلمارات العربية املتحدة ال

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

  .م2019إلى أبريل  مارسالحدود الزمانية: تم إعداد هذه الدراسة خالل الفترة من 

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

 ريطانيا واملكون من األجزاء التالية:ب –نظمة األطفال م –في دراسة مؤشر الطفولة الجيدة 

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

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

 أدناه:

 ( مكونات الجزء الثاني1-1جدول رقم )

 املقياس املستخدم  عدد األسئلة املحور   

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

 موافق بشدة(

 13 بمختلف جوانب الحياةسعادة األطفال 
 إلى  0درجة ) 11

ً
 10غير سعيد جدا

)
ً
 سعيد جدا

 

 الجزء الثالث: عبارة عن ثالثة أسئلة مفتوحة بشأن مقترحات التغيير التي تجعل الطفل أكثر سعادة  -3

 األساليب اإلحصائية املستخدمة 
 على األجهزة اللوحية املرتبطة بنظام التراسل مع قاعدة البيانات املركزية 

ً
تم جمع بيانات االستبيان إلكترونيا

حيث يقوم الباحث بمقابلة الطفل وتسجيل استجابته، وقد تضمنت برمجة االستمارة مجموعة من الضوابط 

ق بالتأكد من مناسبة املستجيب واالختيار وقواعد املطابقة التي تحسن من جودة البيانات املجمعة فيما يتعل

املتعدد لألسئلة واكتمال اإلجابات في االستمارة االلكترونية مع إتاحة املتابعة ملدى التقدم في جمع البيانات، و 

 بأول، ومن ثم يتم استخراج البيانات التحليل النهائي باستخدام 
ً
 لعرض التكرارات والنسب أوال

ً
تحليلها مرحليا

 SPSS  (Statistical Package for Social Sciences .)  برنامج 
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 الخصائص الديموغرافية للعينةالفصل الثاني: 
 سعادة الطفل -يعرض هذه الجزء من التقرير الخصائص الديموغرافية لتوزيع العينة املكتملة لدراسة الرفاه الذاتي 

 طفل، وتشمل خصائص النوع والجنسية وعمر الطفل. 2083في إمارة عجمان والتي بلغ حجمها 

( توزيع مفردات العينة حسب جنسية الطفل، حيث شكل األطفال املواطنون ما نسبته 1-2يوضح الجدول رقم )

 % من إجمالي العينة.80.8% من إجمالي العينة ويمثل األطفال غير املواطنين ما نسبته 19.2

 لجنسية )عدد ونسبة مئوية(املة حسب ( عينة الدراسة املكت1-2جدول رقم )

 

 .من إجمالي العينة% 46.7% واإلناث 53.3الذكور  شكل( توزيع العينة حسب النوع حيث 2-2ويوضح الجدول رقم )

 املكتملة حسب النوع )عدد ونسبة مئوية(( عينة الدراسة 2-2جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد النوع

 53.3 1110 ذكور 

 46.7 973 أناث 

 100.0 2083 املجموع 

 

بين الذكور املواطنين واإلناث املواطنات، بينما يفوق الذكور غير املواطنين بواقع  تقارب( يظهر 3-2وفي الجدول رقم )

 % اإلناث غير املواطنات.8

 )عدد فقط(3-2جدول رقم )
ً
 ( عينة الدراسة املكتملة حسب الجنسية والنوع معا

 توزيع العينة حسب النوع والجنسية )عدد(
 النوع

 املجموع
 ذكور  إناث

 الجنسية 
 400 198 202 مواطن 

 1683 912 771 غير مواطن 

 2083 1110 973 املجموع 

 

 

 

 

 النسبة املئوية العدد الجنسية

 19.2 400 مواطن 

 80.8 1683 غير مواطن 

 100.0 2083 املجموع
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مشاركة كثر األسنوات  9ر عمباألطفال حيث  ،العمرية لألطفال املشاركين في الدراسة الفئات( 4-2الجدول رقم ) يعرض

 % في املجمل.14سنة األقل مشاركة  12بعمر  واألطفال%، 35في املجمل 

 )عدد فقط(4-2جدول رقم )
ً
 ( عينة الدراسة املكتملة حسب الجنسية وعمر الطفل معا

 عمر الطفل )سنة(
 الجنسية

 املجموع
 غير مواطن  مواطن

9 156 569 725 

10 65 328 393 

11 70 279 349 

12 48 247 295 

13 61 260 321 

 2083 1683 400 املجموع 
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 تحليل املوثوقية الفصل الثالث: 
الغرض من تقييم املوثوقية الداخلية ألداة الدراسة هو اختبار موثوقية العناصر املستخدمة )الفقرات( لقياس كل إن 

( إلى 5-3، الجدول رقم ) SPSS 22محور؛ باستخدام اختبار كرونباخ ألفا. حيث أشارت نتائج االختبار باستخدام 

 الحاجة ملراجعة فقرات محور الرضا العام لألطفال.

 1- ( نتائج اختبار ألفا كرونباخ5-3رقم ) جدول  

 قيم اختبار كرونباخ ألفا عدد العناصر )الفقرات( املحور 

 0.294 3 الرضا العام عن الحياة 

 0.822 12 الطفولة الجيدة

وبعد مراجعة فقرات محور الرضا العام لألطفال وحذف الفقرة األولى منه "أتمنى لو كان لدى نوع مختلف من الحياة" 

(. يعرض Hair et al.  ،1998وكانت موثوقة لقياس كل محور ) (0.600ثم تم إعادة االختبار وكانت قيم املحاور أعلى )< 

عادة الطفل س –لرفاه الذاتي ا -كل محور من محاور أداة الدراسة فا ل( نتائج معامل كرونباخ أل6-3الجدول رقم )

، والتي هي على مستويات مقبولة؛ العناصر )الفقرات( لكل محور تقيس وتعبر عن 0.822و 0.664)الرفاه اإلدراكي( بين 

 املحور نفسه، وبالتالي تم التحقق من االتساق الداخلي لعناصر القياس.

 2-بار ألفا كرونباخ ( نتائج اخت6-3جدول رقم )

 قيم اختبار كرونباخ ألفا عدد العناصر )الفقرات( املحور 

 0.664 2 الرضا العام عن الحياة 

 0.822 12 الطفولة الجيدة
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 الفصل الرابع: النتائج
 

الجيدة والذي  ، مؤشر الطفولة2019 عادة الطفل في إمارة عجمانس –يعرض هذا الفصل نتائج دراسة الرفاه الذاتي 

مقياس للسعادة مع جوانب مختلفة من الحياة، ثم  12يحتوي على مقياس متعدد العناصر للرضا العام عن الحياة و

 يتم استعراض االختالفات بين مجموعات األطفال واتجاهات سعادة الطفل.

-منظمة األطفالويستخدم مصطلح "الرفاهية" عموًما كمفهوم شامل يتعلق بجودة حياة الناس حسب تعريف 

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

املعاناة من األمراض( أو الحصول على ما يكفي من املال، وليس من املستغرب أن ينعكس هذا التنوع أيًضا في طريقة 

املقاييس املختلفة والتي من املمكن أن تركز على املاض ي والحاضر واملستقبل. قياس الرفاهية واستخدام مجموعة من 

بينما يركز البعض على املقاييس الخارجية أو املؤشرات االجتماعية املتعلقة بمختلف جوانب الحياة )ما يسمى املقاييس 

ير حياتهم )املعروفة باسم املوضوعية(، مثل الصحة البدنية والتعليم؛ يجمع اآلخرون آراء الناس حول كيفية س

 ."الرفاهية الذاتية"(

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

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

الرفاهية الذاتية لألطفال جنًبا إلى جنب مع مجموعة من ما يسمى املؤشرات املوضوعية األخرى حول األطفال، وعلى 

سبيل املثال، يتم الجمع بين البيانات املتعلقة بالصحة )مثل عدد األطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند 

لشخص ي والتعليم مع معلومات تم الحصول عنها ذاتًيا حول الوالدة والذين يعانون من زيادة الوزن( ، والتمويل ا

 .الرفاهية الشخصية

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

لرفاهية اإلدراكية، بالتمييز جيدة وكيف يرون حياتهم. ويمكن التعرف على مكونات الرفاه الذاتي، الرفاهية العاطفية وا

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

التي تسأل عن جودة حياة الناس بشكل عام أو جوانب معينة من حياتهم )الرفاهية اإلدراكية ومقاييس الرضا عن 

 الحياة(.

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

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

ية أداء األطفال على املدى الطويل واالستجابة االعتماد على مقاييس أكثر استقراًرا لرضا الحياة تمكن من فهم كيف

 أفضل الحتياجاتهم الجماعية.
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 مؤشر الطفولة الجيدة
 وأبريل في مارسطفل تم إجراؤه  2083الستطالع رأي  2019الطفولة الجيدة للعام  ( نتائج مؤشر 1-4يعرض الشكل )

 %. 91.4(، حيث بلغ معدل سعادة األطفال بحياتهم 12ل من جوانب الحياة )عددها م لك2019

وعبر األطفال عن مستوى شعورهم بالسعادة ملختلف جوانب الحياة حيث أبرزت النتائج أن األطفال أكثر سعادة 

ملدرسة التي يذهبون % بينما كان األطفال أقل سعادة با94.2% وبمظهرهم 94.9% وبصحتهم 95.7بعالقتهم مع عائلتهم 

 %.   83.9إليها 

 

 سعادة الطفل بالحياة"“( مؤشر الطفولة الجيدة 1-4شكل رقم )
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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

  من الحياةأتمنى لو كان لدى نوع مختلف  -1

  لدي حياة جيدة -2

  لدي ما أريد في الحياة -3

 ("، وبعد تحليل بيانات املستجيبين1(" إلى "ال أوافق بشدة )5باالختيار من املقياس الخماس ي واملكون من "أوافق بشدة ) 

 )الفصل الثالث 
ً
ة قييم نموذج القياس( وعليه تكون النتيجت –تم حذف الفقرة األولى كمت تم توضيحه سابقا

 اإلجمالية من مجموع النقاط إلجابات الفقرة الثانية والثالثة. 

قاط النسبي ملقياس الرضا ( توزيع الن2-4%(، ويعرض الشكل )81.0وقد بلغ معدل الرضا العام لألطفال عن الحياة )

نقطة،  10ن على املقياس مأو أكثر نقاط  5%( قد سجلوا 94.2عن الحياة بشكل عام حيث يظهر أن أغلبية األطفال )

 %( قد سجلوا مستوى رفاه منخفض أخمس درجات أو أقل.   5.8وأن نسبة قليلة من األطفال )

 ( التوزيع النسبي لرضا األطفال عن الحياة بشكل عام حسب املقياس2-4شكل رقم )

5 
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 االختالفات بين مجموعات األطفال )التباين والفروقات(
يعرض هذا الجزء من التقرير نتائج مختلف مجموعات األطفال لبيان وجود تباينات أو فروقات بينها حسب الجنسية 

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

 ملواطنين بين مجموعة األطفال املواطنين وكذلك مجموعة األطفال غير ا

: التباين والفروقات بين مجموعات األطفال على املستوى اإلجمالي حسب الجنسية والنوع والعمر (1)
ً
 أوال

عادة املواطنين األكثر سغير ( التباين في معدل سعادة األطفال بحياتهم حيث يتضح أن األطفال 3-4يعرض الشكل )

(، %90.9) الذكور %( من األطفال 92.0األكثر سعادة ) اإلناثأن األطفال و  (،91.0%%( من األطفال املواطنين )91.5)

سنة  13%( بينا األطفال بعمر 92.9سنوات األكثر سعادة بحياتهم ) 9األطفال بعمر  نطفل يظهر أبالنسبة لعمر ال أما

 %(.88.4األقل سعادة )

 ( سعادة األطفال بحياتهم حسب الجنسية والنوع والعمر3-4شكل رقم )

 
 املواطنين األكثر غير ( التباين في معدل سعادة األطفال بعالقتهم مع عائلتهم حيث يتضح أن األطفال 4-4) يعرض الشكل

%، 96.3) %(، بينما يظهر تقارب بين سعادة األطفال الذكور واإلناث94.6%( من األطفال املواطنين )96.8سعادة )

%( بينما 97.2األكثر سعادة مع العائلة ) سنة 11ال بعمر ، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطف%( على الترتيب96.5

 %(.95.3سنة األقل سعادة ) 12األطفال بعمر 
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 الجنسية والنوع والعمر عائلتهم حسب( سعادة األطفال مع 4-4شكل رقم )

 
ا وكذلك ( معدل سعادة األطفال بقدرتهم على االختيار في الحياة مثل اختيار الطفل للمالبس ولونه5-4يعرض الشكل )

%(، 89.3%( من األطفال املواطنين )90.4املواطنين األكثر سعادة )غير ماذا يريد أن يأكل، حيث يتضح أن األطفال 

بالنسبة لعمر الطفل يظهر  ، أما%( على الترتيب90.1%، 90.3) بينما يظهر تقارب بين سعادة األطفال الذكور واإلناث

سنوات األقل سعادة  10%( بقدرتهم على االختيار بينما األطفال بعمر 91.1سنوات األكثر سعادة ) 9أن األطفال بعمر 

(89.1.)% 

 ( سعادة األطفال بقدرتهم على االختيار حسب الجنسية والنوع والعمر5-4شكل رقم )
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املوطنين يظهر تقارب بين سعادة األطفال ( معدل سعادة األطفال باألشياء التي يمتلكونها، حيث 6-4شكل )يعرض ال

%(، 91.7%( من األطفال الذكور )92.5األطفال اإلناث أكثر سعادة ) الترتيب وأن%( على 92.1%، 92.1)وغير املوطنين 

%( باألشياء التي يمتلكونها بينما األطفال 92.9األكثر سعادة )سنوات  9أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 

 %(.90.8سنة األقل سعادة ) 12بعمر 

 ( سعادة األطفال باألشياء التي يمتلكونها   حسب الجنسية والنوع والعمر6-4شكل رقم )

 
 

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

%(، وكذلك األطفال اإلناث أكثر 94.5%( من األطفال املواطنين )95.3املواطنين األكثر سعادة بصحتهم )غير األطفال 

سنوات األكثر سعادة  9ن األطفال بعمر %(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أ94.5%( من األطفال الذكور )95.8سعادة )

 %(.92.9سنة األقل سعادة ) 13%( بصحته بينما األطفال بعمر 96.1)

 الجنسية والنوع والعمر بصحتهم حسب( سعادة األطفال 7-4شكل رقم )
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 األكثر املواطنين غير ( معدل سعادة األطفال بعالقتهم مع أصدقائهم، حيث يتضح أن األطفال 8-4يعرض الشكل )

%( من األطفال الذكور 93.3%(، وكذلك األطفال اإلناث أكثر سعادة )92.3%( من األطفال املواطنين )93.1سعادة )

%( بعالقتهم 94.2سنوات األكثر سعادة ) 9%( بشكل طفيف، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 92.5)

 %(.91.9)األقل سعادة  واتسن10مع أصدقائهم بينما األطفال 

 

 ( سعادة األطفال بأصدقائهم   حسب الجنسية والنوع والعمر8-4شكل رقم )

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

منظور النوع فيظهر الشكل أن األطفال اإلناث  ن(، وم%93.5%( من األطفال املواطنين )94.9املواطنين األكثر سعادة )

 أكثر سعادة 
ً
%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 94.5%( من األطفال الذكور )94.7بمظهرهن )قليال

 %(.92.8سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 95.8سنوات األكثر سعادة بمظهرهم ) 10

 الجنسية والنوع والعمر بمظهرهم حسبطفال ( سعادة األ 9-4شكل رقم )
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 في حياته(، 10-4يعرض الشكل )
ً
 حيث يتضح أن( معدل سعادة األطفال بمستقبلهم )ما يتوقع الطفل حدوثه الحقا

سعادة األطفال الذكور واإلناث  تتقارب، و (%90.6%( من األطفال املواطنين )91.4املواطنين األكثر سعادة )غير األطفال 

سنوات األكثر سعادة  9% على الترتيب(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 91.4%، 91.2بمستقبلهم )

 %(.89.3سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 93.1) مبمستقبله

 والعمر ( سعادة األطفال بمستقبلهم حسب الجنسية والنوع10-4شكل رقم )

 
ه ( معدل سعادة األطفال باملنزل الذي يسكنون به )الشقة أو الفيال أو البيت الذي يعيش ب11-4يعرض الشكل )

سعادة  وكذلك%(، 91.4%( من األطفال املواطنين )92.1املواطنين األكثر سعادة )غير الطفل(، حيث يتضح أن األطفال 

(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال %91.7املنزل )األطفال الذكور ب%( من 92.2اإلناث األكثر سعادة )األطفال 

 %(.91.2سنة األقل سعادة ) 13و 10%( بينما األطفال بعمر 93.2سنوات األكثر سعادة بمنزلهم ) 11بعمر 

 ( سعادة األطفال بمنزلهم الذي يسكنون به   حسب الجنسية والنوع والعمر11-4شكل رقم )
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كثر املواطنين األغير ( معدل سعادة األطفال باملدرسة التي يذهبون إليها، حيث يتضح أن األطفال 12-4الشكل )يعرض 

%( من األطفال الذكور 88.2%(، وكذلك األطفال اإلناث أكثر سعادة )81.2%( من األطفال املواطنين )86.6سعادة )

%( بينما األطفال 88.1سنوات األكثر سعادة بمدرستهم ) 9%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 83.3)

 %(.83.2األقل سعادة ) واتسن 10بعمر 

 ( سعادة األطفال بمدرستهم حسب الجنسية والنوع والعمر12-4شكل رقم )

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

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

ب سعادة األطفال الذكور واإلناث باملنزل %(، أما من منظور النوع فنالحظ تقار 91.1%( من األطفال املواطنين )91.8)

سنوات األكثر سعادة بطريقة قضاء  9% على الترتيب(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر %91.4، 91.8)

 %(.88.8سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 92.8الوقت )

 ب الجنسية والنوع والعمر( سعادة األطفال بطريقة قضاء أوقاتهم حس13-4شكل رقم )
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ادة املواطنين األكثر سعغير ( معدل سعادة األطفال بالشعور باألمان، حيث يتضح أن األطفال 14-4يعرض الشكل )

%( من األطفال اإلناث 92.6%(، وكذلك األطفال الذكور األكثر سعادة )87.5%( من األطفال غير املواطنين )92.2)

%( بينما 93.7سنة األكثر سعادة بالشعور باألمان ) 13الطفل يظهر أن األطفال بعمر %(، أما بالنسبة لعمر 89.8)

 %(.89.7سنوات األقل سعادة ) 9األطفال بعمر 

 ( سعادة األطفال بالشعور باألمان حسب الجنسية والنوع والعمر14-4شكل رقم )

 
حي السكني(، حيث يتضح أن األطفال ( معدل سعادة األطفال باملنطقة التي يسكنون به )ال15-4يعرض الشكل )

%( 92.4%(، وكذلك األطفال اإلناث األكثر سعادة )88.3( من األطفال املواطنين )%91.6املواطنين األكثر سعادة )غير 

سنوات األكثر سعادة بالحي السكني  9%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 89.6من األطفال الذكور )

 %(.88.8سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 92.3)

 ( سعادة األطفال باملنطقة التي يسكنون بها حسب الجنسية والنوع والعمر15-4شكل رقم )
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: التباين والفروقات بين مجموعة األطفال املواطنين حسب النوع والعمر2) 
ً
 ( ثانيا

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

 11%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 89.8%( من األطفال املواطنين الذكور )92.2األكثر سعادة )

 %(.85.4سنة األقل سعادة ) 12%( بينا األطفال بعمر 94.4األكثر سعادة بحياتهم ) ةسن

 

 ( سعادة األطفال املواطنين بحياتهم حسب النوع والعمر16-4)شكل رقم 

 
 ( التباين في معدل سعادة األطفال املواطنين بعالقتهم مع عائلتهم حيث يتضح أن األطفال17-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن 94.1) اإلناث%( من األطفال املواطنين 95.1األكثر سعادة ) الذكور املواطنين 

 %(.89.6سنة األقل سعادة ) 12%( بينما األطفال بعمر 98.3سنوات األكثر سعادة مع العائلة ) 11األطفال بعمر 

 ( سعادة األطفال املواطنين مع عائلتهم حسب النوع والعمر17-4شكل رقم )
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مالبس بقدرتهم على االختيار في الحياة مثل اختيار الطفل لل( معدل سعادة األطفال املواطنين 18-4يعرض الشكل )

من األطفال بقليل %( 89.5ولونها وكذلك ماذا يريد أن يأكل، حيث يتضح أن األطفال املواطنين اإلناث األكثر سعادة )

%( 90.4سعادة )سنة األكثر  9%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر 89.1املواطنين الذكور )

 %(.85.6سنة األقل سعادة ) 12بقدرتهم على االختيار بينما األطفال بعمر 

 ( سعادة األطفال املواطنين بقدرتهم على االختيار حسب النوع والعمر18-4شكل رقم )

 
طنين ( معدل سعادة األطفال املواطنين باألشياء التي يمتلكونها، حيث يتضح أن األطفال املوا19-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال 91.7) اإلناث%( من األطفال املواطنين 92.5األكثر سعادة ) الذكور 

سنة األقل سعادة  12ها بينما األطفال بعمر %( باألشياء التي يمتلكون94.2األكثر سعادة ) واتسن 10املواطنين بعمر 

(86.7.)% 

 

 ( سعادة األطفال املواطنين باألشياء التي يمتلكونها حسب النوع والعمر 19-4شكل رقم )
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( معدل سعادة األطفال املواطنين بصحتهم والفروقات بينها حسب النوع والعمر، حيث يتضح 20-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر 93.6األطفال املواطنين الذكور ) من%( 95.3اإلناث األكثر سعادة بصحتهم )أن األطفال املواطنين 

سنة  12%( بصحتهم بقليل عن األطفال بعمر 98.4األكثر سعادة ) ةسن 11الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر 

 %(.90.8األقل سعادة )

 

 بصحتهم حسب النوع والعمر( سعادة األطفال املواطنين 20-4شكل رقم )

 
ن ( معدل سعادة األطفال املواطنين بعالقتهم مع أصدقائهم، حيث يتضح أن األطفال املواطني21-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال 91.7%( بقليل عن األطفال املواطنين الذكور )92.9اإلناث األكثر سعادة )

سنة األقل  12%( بعالقتهم مع أصدقائهم بينما األطفال املواطنين بعمر95.4األكثر سعادة ) سنة 13املواطنين بعمر 

 %(.89.2سعادة )

 ( سعادة األطفال املواطنين بأصدقائهم حسب النوع والعمر  21-4شكل رقم )
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 وجود( معدل سعادة األطفال املواطنين بمظهرهم )الشكل الذي يبدو عليه الطفل(، حيث يتضح 22-4يعرض الشكل )

أما بالنسبة على الترتيب،  (%93.4، %93.5عادة بمظهرهم )بالساإلناث الذكور و األطفال املواطنين  سعادة تقارب بين 

سنة األقل  12%( بينما األطفال بعمر 96.8سنوات األكثر سعادة بمظهرهم ) 10لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 

 %(.89.8سعادة )

 ( سعادة األطفال املواطنين بمظهرهم حسب النوع والعمر22-4شكل رقم )

 
 في حياته(، 23-4يعرض الشكل )

ً
يث ح( معدل سعادة األطفال املواطنين بمستقبلهم )ما يتوقع الطفل حدوثه الحقا

أما بالنسبة لعمر  %(،89.8) اإلناث%( من األطفال املواطنين 91.5األكثر سعادة ) الذكور  يتضح أن األطفال املواطنين

األقل  ة سن 12%( بينما األطفال بعمر 93.1األكثر سعادة بمظهرهم ) واتسن 9الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر 

 %(.86.5سعادة )

 والعمر ( سعادة األطفال املواطنين بمستقبلهم حسب النوع23-4شكل رقم )
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لذي يعيش ( معدل سعادة األطفال املواطنين باملنزل الذي يسكنون به )الشقة أو الفيال أو البيت ا24-4يعرض الشكل )

%(، 91.0%( من األطفال املواطنين الذكور )91.8به الطفل(، حيث يتضح أن األطفال املواطنين اإلناث األكثر سعادة )

%( بينما األطفال بعمر 95.3األكثر سعادة بمنزلهم ) سنة 11أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال املواطنين بعمر 

 %(.90.0األقل سعادة ) واتسن 10

 

 حسب النوع والعمر واطنين بمنزلهم الذي يسكنون به( سعادة األطفال امل24-4شكل رقم )

 
 

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

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال 78.1%( من األطفال املواطنين الذكور )84.3اإلناث األكثر سعادة )

 %(.76.3ة األقل سعادة )سن 12%( بينما األطفال بعمر 86.4األكثر سعادة بمدرستهم ) ةسن 11املواطنين بعمر 

 ( سعادة األطفال املواطنين بمدرستهم حسب النوع والعمر25-4شكل رقم )
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 ( معدل سعادة األطفال املواطنين بطريقة قضاء وقتهم )كيف يمض ي األطفال أوقاتهم بمختلف26-4يعرض الشكل )

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

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال 89.4) اإلناث%( بقليل من األطفال املواطنين 92.8األكثر سعادة )

سنة األقل سعادة  13%( بينما األطفال بعمر 92.8األكثر سعادة بطريقة قضاء الوقت ) واتسن 10املواطنين بعمر 

(89.5.)% 

 

 ( سعادة األطفال املواطنين بطريقة قضاء أوقاتهم حسب النوع والعمر26-4رقم )شكل 

 
كور ( معدل سعادة األطفال املواطنين بالشعور باألمان، حيث يتضح أن األطفال املواطنين الذ27-4يعرض الشكل )

يظهر أن األطفال املواطنين %(، أما بالنسبة لعمر الطفل 83.3%( من األطفال املواطنين اإلناث )91.8األكثر سعادة )

 %(.81.7سنوات األقل سعادة ) 9%( بينما األطفال بعمر 94.9سنة األكثر سعادة بالشعور باألمان ) 13بعمر 

 ( سعادة األطفال املواطنين بالشعور باألمان حسب النوع والعمر27-4شكل رقم )
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ني(، حيث يتضح أن تي يسكنون به )الحي السك( معدل سعادة األطفال املواطنين باملنطقة ال28-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل 87.6%( من األطفال املواطنين الذكور )89.0األطفال املواطنين اإلناث األكثر سعادة )

سنة األقل سعادة  12%( بينما األطفال بعمر 90.8األكثر سعادة بالحي السكني ) واتسن 9يظهر أن األطفال بعمر 

(84.4.)% 

 ( سعادة األطفال املواطنين باملنطقة التي يسكنون بها حسب النوع والعمر 28-4شكل رقم )

 
: التباين والفروقات بين مجموعة األطفال غير املواطنين حسب النوع والعمر2)

ً
 ( ثالثا

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

األطفال غير  ن(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أ91.2%( من األطفال غير املواطنين الذكور )91.9اإلناث األكثر سعادة )

 %(.88.8سنة األقل سعادة ) 13%( بينا األطفال بعمر 93.0سنوات األكثر سعادة بحياتهم ) 9املواطنين بعمر 

 األطفال غير املواطنين بحياتهم حسب النوع والعمر( سعادة 29-4شكل رقم )
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طفال غير ( التباين في معدل سعادة األطفال غير املواطنين بعالقتهم مع عائلتهم حيث يتضح أن األ 30-4يعرض الشكل )

يظهر أن  %(، أما بالنسبة لعمر الطفل96.6) الذكور األطفال غير املواطنين  من%( 97.1األكثر سعادة ) اإلناثاملواطنين 

 %(.95.8سنة األقل سعادة ) 13%( بينما األطفال بعمر 97.4سنوات األكثر سعادة مع العائلة ) 9األطفال بعمر 

 ( سعادة األطفال غير املواطنين مع عائلتهم حسب النوع والعمر30-4شكل رقم )

 
ل للمالبس ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بقدرتهم على االختيار في الحياة مثل اختيار الطف31-4يعرض الشكل )

%( من األطفال 90.6األكثر سعادة ) الذكور ولونها وكذلك ماذا يريد أن يأكل، حيث يتضح أن األطفال غير املواطنين 

%( 91.2سنوات األكثر سعادة ) 9األطفال بعمر  %(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن90.2) اإلناثغير املواطنين 

 %(.89.0األقل سعادة ) واتسن 10بقدرتهم على االختيار بينما األطفال بعمر 

 

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بقدرتهم على االختيار حسب النوع والعمر31-4شكل رقم )

 



 
 
 
 

  

 31 

ير التي يمتلكونها، حيث يتضح أن األطفال غ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين باألشياء 32-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن 91.5%( من األطفال غير املواطنين الذكور )92.7املواطنين اإلناث األكثر سعادة )

األقل سعادة  واتسن 10%( باألشياء التي يمتلكونها بينما األطفال بعمر 93.1سنوات األكثر سعادة ) 9األطفال بعمر 

(91.0.)% 

 ( سعادة األطفال غير املواطنين باألشياء التي يمتلكونها حسب النوع والعمر  32-4شكل رقم )

 
 ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بصحتهم والفروقات به حسب النوع والعمر، حيث يتضح33-4يعرض الشكل )

%(، أما 94.7%( من األطفال غير املواطنين الذكور )96.0أن األطفال غير املواطنين اإلناث األكثر سعادة بصحتهم )

سنة  13%( بصحته بينما األطفال بعمر 96.2سنوات األكثر سعادة ) 9بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 

 %(.92.9األقل سعادة )

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بصحتهم حسب النوع والعمر33-4شكل رقم )
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اطنين ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بعالقتهم مع أصدقائهم، حيث يتضح أن األطفال املو 34-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن 92.7) الذكور %( بقليل عن األطفال غير املواطنين 93.5األكثر سعادة ) اإلناث

سنة األقل  13تهم مع أصدقائهم بينما األطفال بعمر %( بعالق94.2سنوات األكثر سعادة ) 9األطفال غير املواطنين بعمر 

 %(.91.5سعادة )

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بأصدقائهم   حسب النوع والعمر34-4شكل رقم )

 
 

 ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بمظهرهم )الشكل الذي يبدو عليه الطفل(، حيث يتضح35-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر 94.7%( من األطفال غير املواطنين الذكور )95.1املواطنين اإلناث األكثر سعادة )أن األطفال غير 

سنة األقل سعادة  13%( بينما األطفال بعمر 95.9سنوات األكثر سعادة بمظهرهم ) 9الطفل يظهر أن األطفال بعمر 

(93.3.)% 

 م حسب النوع والعمر( سعادة األطفال غير املواطنين بمظهره35-4شكل رقم )
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 في حيات36-4يعرض الشكل )
ً
ه(، حيث ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين بمستقبلهم )ما يتوقع الطفل حدوثه الحقا

%(، أما بالنسبة 91.1%( من األطفال غير املواطنين الذكور )91.8يتضح أن األطفال غير املواطنين اإلناث األكثر سعادة )

سنة األقل  13%( بينما األطفال بعمر 93.1سنوات األكثر سعادة بمظهرهم ) 9األطفال بعمر لعمر الطفل يظهر أن 

 %(.89.3سعادة )

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بمستقبلهم حسب النوع والعمر36-4شكل رقم )

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

%( من األطفال غير املواطنين 92.4يعيش به الطفل(، حيث يتضح أن األطفال غير املواطنين اإلناث األكثر سعادة )

%( بينما 92.8سنوات األكثر سعادة بمنزلهم ) 9%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال بعمر 91.9الذكور )

 %(.91.3دة )سنة األقل سعا 13األطفال بعمر 

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بمنزلهم الذي يسكنون به   حسب النوع والعمر37-4شكل رقم )
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ل غير ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين باملدرسة التي يذهبون إليها، حيث يتضح أن األطفا38-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن 84.5املواطنين الذكور )%( من األطفال غير 89.2املواطنين اإلناث األكثر سعادة )

 %(.83.2األقل سعادة ) واتسن 10%( بينما األطفال بعمر 90.1سنوات األكثر سعادة بمدرستهم ) 9األطفال بعمر 

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بمدرستهم حسب النوع والعمر38-4شكل رقم )

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

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

أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن  %(،91.6ن األطفال غير املواطنين الذكور )بقليل ع%( 92.0اإلناث األكثر سعادة )

سنة األقل سعادة  13%( بينما األطفال بعمر 93.3سنوات األكثر سعادة بطريقة قضاء الوقت ) 9األطفال بعمر 

(88.6.)% 

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بطريقة قضاء أوقاتهم حسب النوع والعمر39-4شكل رقم )
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طنين األطفال غير املواطنين بالشعور باألمان، حيث يتضح أن األطفال غير املوا( معدل سعادة 40-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر الطفل يظهر أن األطفال 91.6%( من األطفال غير املواطنين اإلناث )92.8الذكور األكثر سعادة )

األقل سعادة  واتسن 10%( بينما األطفال بعمر 93.4سنة األكثر سعادة بالشعور باألمان ) 13غير املواطنين بعمر 

(90.4.)% 

 ( سعادة األطفال غير املواطنين بالشعور باألمان حسب النوع والعمر  40-4شكل رقم )

 
 

ح أن ( معدل سعادة األطفال غير املواطنين باملنطقة التي يسكنون به )الحي السكني(، حيث يتض41-4يعرض الشكل )

%(، أما بالنسبة لعمر 90.0األطفال غير املواطنين الذكور ) من%( 93.3ن اإلناث األكثر سعادة )األطفال غير املواطني

 13%( بينما األطفال بعمر 92.7سنوات األكثر سعادة بالحي السكني ) 9الطفل يظهر أن األطفال غير املواطنين بعمر 

 %(.89.7سنة األقل سعادة )

 املواطنين باملنطقة التي يسكنون بها حسب النوع والعمر( سعادة األطفال غير 41-4شكل رقم )
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 قترحات األطفال م
 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 

   .مناطق مغلقة أو مفتوحة للعب، ومكان نظيف ... إلخ.( مع إتاحة تقديم ثالث مقترحات الرياضية،

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

 
ً
  وسعادة، تظهر النتائج أدناه تصنيف املقترحات )حسب األولوية( مرتبة تنازليا

ً
 إلى األقل تكرارا

ً
 :من األكثر تكرارا

 
ً
 من األكثر إلى األقل تكرارا

ً
 :األولويات مرتبة تنازليا

 توفير أماكن األلعاب واملزيد من األنشطة لرياضية  .1

  الحدائقإنشاء  .2

  توفير مسابح لألطفال الذكور واإلناث .3

  مراكز التسوق )املوالت واملطاعم واأللعاب الترفيهية( .4

  األنشطة الثقافية واملكتباتو  ومراكز تحفيظ القرآناملساجد  .5
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 الفصل الخامس: التوصيات 
 

يمكن النظر إلى مجموعة من  2019عادة الطفل في إمارة عجمان س –من خالل استعراض نتائج دراسة الرفاه الذاتي 

شأنها تحسين رفاه األطفال في اإلمارة على مختلف التوصيات والتي تدعم عملية التخطيط ووضع املبادرات التي من 

 :املستويات كما هو موضح أدناه

  ال بمختلف سعادة األطف -االستفادة من النتائج الحالية للمؤشرات في وضع مستهدف ملؤشر الطفولة الجيدة

   جوانب الحياة.

 رات التحسينيةتحديد أصحاب العالقة، املالك للمؤشر ومسؤوليات املتابعة والتنفيذ للمباد 

 اعتماد دورية القياس السنوية  

  وبالنظر إلى النتائج املحققة لرفاه الطفل في إمارة عجمان فإنه يمكن إعطاء األولية والتركيز على املبادرات

 :التحسينية والتي من شأنها

o  تحسين سعادة األطفال بمدرستهم 

o حياة ذات الصلة تقليل الفجوة بين سعادة األطفال الذكور واإلناث بجوانب ال 

o  تقليل الفجوة في مستوى سعادة األطفال بين الفئات العمرية بجوانب الحياة املختلفة ذات الصلة

 عمر 
ً
 سنة. 12وخصوصا

  (، 94.2على مقياس الرضا العام عن الحياة )أو أكثر بالرغم من أن نسبة األطفال الذين سجلوا خمس نقاط%

االهتمام الكافي لتحسين ظروف األطفال ملن سجلوا مستوى رضا أقل  إال أنه تجدر اإلشارة إلى ضرورة توجيه

 من معدل الرضا العام عن الحياة. 

 عب واألنشطة الرياضية والحدائق واملسابح وغيرها وإمكانية تنفيذها لدراسة مقترحات األطفال بشأن أماكن ال

 اطق الحضرية.وفق األوليات التنموية لإلمارة وحسب التوزيع الجغرافي للسكان واملن
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