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  الخامس عشر الفصل 
  تنمية الطفولة المبكرة

ة                          ه من سن الثالث ل خالل حيات ا الطف ُتعرف الطفولة المبكرة بأنها على وجه التقريب المرحلة التي يمر فيه
ة ة الثامن ي.  ولغاي اة الط   وه ي حي ل ف و هائ ا نم دث فيه ي يح ة الت رة الزمني سدية   الفت واحي الج ن الن ل م ف

ة  أن        أإن .  واالجتماعية والعاطفية والفكرية   م المتحدة للطفول صندوق األم ة ل ال  "حد األهداف المعلن األطف
تعلم               أيجب   ى ال ادرين عل ".  ن يكونوا أصحاء األجسام نشيطين ذهنيًا وآمنين عاطفيًا، ومقتدرين اجتماعيًا وق
رة يجب   ن أي نموذج شامل لتنمية الطفولة    إلذلك ف  و        أن المبك ا النم ا فيه اه بم سية للرف  يغطي الجوانب الرئي

  .الفكري واالجتماعي والعاطفي وصحة الطفل

وترجع عبارة التطور أو النمو االجتماعي إلى قدرة األطفال الصغار على تفاعلهم مع اآلخرين وعالقاتهم 
ن عبارة إومن جهة أخرى، ف.  خرينبهم، بما في ذلك األهل واألشقاء والزمالء والمدرسين والبالغين اآل

فهي .  التنمية العاطفية تعود ليس للعالقات مع اآلخرين بل لشعور األطفال اتجاه أنفسهم واتجاه اآلخرين
مثًال آالشعور بالقدرة على التأثير على (تشمل تلك الخصائص آضبط النفس والقدرة على التأثير النفسي 

ويتباين السلوك الذي يشكل التطور .  ف اآلخرين بالشكل الصحيح، والمقدرة على تفسير عواط)األحداث
فعلى سبيل المثال، عندما يكون عمر .  الصحي واالجتماعي والعاطفي بشكل آبير حسب عمر الطفل

ن مؤشرات التطور االجتماعي الجيد ترآز بشكل آبير على العالقات مع األهل ومقدمي إالطفل سنتان، ف
نهم يعملون بشكل متعاون ويلعبون بشكل جيد مع زمالئهم إ الخامسة والسادسة فبينما عند سن.  الرعاية

 األطفال الصغار أننه ال بد من إدراك إعالوة على ذلك، ف.  الطالب، بل يبدؤون في اختيار أصدقاء لهم
نه ليس دائمًا أرغم (ن مدى السلوك الذي يقع ضمن المدى الطبيعي إينضجون عند معدالت مختلفة و

  . يكون واسعًا تمامًاأنيمكن ) يًامثال

آما قد .  إن المهارات االجتماعية الجيدة والخصائص العاطفية االيجابية هي مخرجات هامة فيهم وألنفسهم
وعندما يتم .  *يكون لديهم تأثيرات قوية على التنمية الفكرية واألداء في مراحل حياتهم المدرسية المبكرة

كان معالجة أية مشاآل في أي من هذه الجوانب بشكل فّعال وبالتالي تقليل نه باإلمإتحديد ذلك مبكرًا، ف
  .تداعياتها السلبية في األجل الطويل إلى أقل ما يمكن وفي بعض األحيان التخلص منها

نه قد تم سؤال إوللوصول إلى نظرة شاملة لمؤشرات معينة لتنمية الطفولة المبكرة في األردن، ف
 حول مراحل تنمية الطفل األساسية في حياته خالل 2007ان والصحة األسرية المستجيبات في مسح السك

 . وتم عرض النتائج في هذا الفصل.   سنوات8-3العمر 

    القدرة على العد1.15

وعلى ضوء تفاعلهم اليومي مع العالم .  تظهر القدرات الرقمية األساسية في مراحل تنمية الطفولة المبكرة
 الكثير من األطفال الصغار يبدؤون في تنمية المفاهيم الرياضية األساسية آالعد الذي يعيشون فيه، فان

وتعتبر المهارات الرياضية المبكرة آنقطة بداية ينطلق منها األطفال ليصبحوا مهيئين .  بشكل تلقائي
  .لدراسة الرياضيات بشكل رسمي في المدرسة

ارات األساسية            ن األط إشكل تراآمي، ف  بولكون المهارات الرياضية تتم      ى المه رون إل ذين يفتق م  (فال ال آفه
م       10أن األرقام تستخدم للعد، والعد لرقم        ى رق م   10 يمكن أن يكون من واحد إل ى واحد  10 أو من رق )  إل

                                                 
 .   نيويورك،، النمو المبكر للطفل ضمن السياق االجتماعي2004اتجاهات األطفال ومرآز أبحاث صحة الطفل، *
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ة نوات قادم ي س ادة الرياضيات ف ي م يواجهون صعوبة ف ي .  س ال ف ين األطف ة ب ارات الرقمي يم المه ولتقي
الهن            2007سح السكان والصحة األسرية     ن المستجيبات في م   إاألردن، ف  ستطيع أطف م ي ى أي رق  قد سئلن إل

  .1.15العد، وقد تم عرض هذه النتائج في الجدول 
 سنوات حسب أعلى رقم يستطيع الطفل أن يعد إليه 8- 3 التوزيع النسبي ألصغر أطفال السيدة الذين أعمارهم 1.15جدول 

  2007وحسب الخصائص األساسية،   األردن 
  أعلى رقم يمكن أن يعد إليه الطفل

 صائص األساسيةالخ
  /  اعرفال أعلىأو 97 96-11 10-1  ال يستطيع العد

 غير مبين
عدد األطفال المجموع

  العمر
3 14.3  76.1  9.0  0.4  0.3 100.0 1,963  
4 7.9  72.8  16.5  2.1  0.7 100.0 1,623  
5 2.8  45.2  40.9  10.9  0.1 100.0 1,193  
6 0.7  13.7  36.1  48.3  1.2 100.0 785  
7 1.3  1.9  10.0  85.7  1.1 100.0 620  
8 0.7  3.7  3.8  89.2  2.6 100.0 464  

        الجنس
  3,515 100.0 0.8  22.3  19.4  49.4  8.1 ذآر
  3,133 100.0 0.7  22.7  19.6  51.6  5.6  أنثى

         مكان اإلقامة
  5,645 100.0 0.7  23.2  19.9  49.9  6.3  الحضر
  1,003 100.0 0.8  18.5  17.4  53.2  10.2  الريف

         المحافظات
  2,607 100.0 0.9  24.4  22.0  46.8  5.9  العاصمة
  410 100.0 1.0  16.2  19.2  57.0  6.7 البلقاء
  1,040 100.0 0.5  21.0  19.0  52.5  7.0 الزرقاء
  158 100.0 0.2  23.7  15.1  53.5  7.6 مادبا
  1,242 100.0 0.7  24.6  17.6  50.0  7.1  اربد

  291 100.0 0.3  13.9  16.2  56.1  13.4 المفرق
  184 100.0 0.6  19.8  17.3  53.0  9.3 جرش
  151 100.0 0.2  21.3  14.1  60.4  4.1 عجلون
  227 100.0 0.4  23.1  19.3  49.6  7.6 الكرك
  95 100.0 0.0  22.6  15.2  55.8  6.4  الطفيلة
  101 100.0 0.6  17.2  19.3  53.6  9.3  معان
  142 100.0 0.6  22.0  16.9  52.3  8.2  العقبة
         اإلقليم

  4,216 100.0 0.8  22.7  20.8  49.4  6.3  الوسط
  1,868 100.0 0.6  22.2  17.1  52.1  8.1  الشمال
  565 100.0 0.4  21.7  18.0  52.0  7.9  الجنوب

         منطقة البادية
  535 100.0 0.6  14.6  13.5  58.6  12.7  البادية

  6,113 100.0 0.7  23.2  20.0  49.7  6.4  غير البادية
        المستوى التعليمي لألم

  230 100.0 0.9  23.1  11.3  47.7  17.0  غير متعلمة
  461 100.0 1.0  24.1  14.3  53.0  7.5  ابتدائي
  979 100.0 1.1  21.8  18.6  50.9  7.6  إعدادي
  3,049 100.0 0.7  18.7  19.8  53.6  7.1  ثانوي

  1,929 100.0 0.3  28.3  21.7  44.7  4.9  أعلى من الثانوي
        المستوى التعليمي لألب

  136 100.0 1.0  19.5  20.1  41.7  17.7  غير متعلم
  769 100.0 1.3  23.8  16.8  49.7  8.4  ابتدائي
  1,345 100.0 0.6  24.5  19.3  49.2  6.4  إعدادي
  2,450 100.0 0.3  17.6  19.4  54.7  8.0  ثانوي

  1,940 100.0 1.0  26.9  20.8  46.7  4.6  أعلى من الثانوي
         شرائح الرفاه 

  1,349 100.0 0.9  14.1  13.4  59.5  12.1  األدنى
  1,435 100.0 0.2  20.2  19.6  53.7  6.3  الثانية

  1,385 100.0 0.8  19.6  18.4  53.9  7.2  الوسطى
  1,378 100.0 0.4  27.3  24.0  44.1  4.2  الرابعة
  1,101 100.0 1.2  33.4  22.6  38.3  4.4  األعلى
 6,648   100.0 0.7 22.5 19.5 50.4 6.9  )1( المجموع

  حاالت آان المستوى التعليمي لألب غير مبين9شمل  ي) 1(
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م      8-3ن نصف األطفال الذين أعمارهم      إوبشكل عام ف   م   1 سنوات يستطيعون العد من رق ى رق ا  .  10 إل آم
ستطيعون     % 20 أن رقم     أنمن األطفال ي دوا من ال رقم   11 يع ى ال ستطيعون  % 23، وان 96 إل د أني وا  يع

وترتبط القدرة على .  من األطفال ال يستطيعون العد مطلقاً     % 7ن  إ ف ،وبشكل عام .   أو أعلى  97لغاية الرقم   
ستطيع        .  العد بقوة بالعمر   ة، ال ي ستطيع          % 14فعند سن الثالث ًا، في حين ال ي د مطلق ال الع % 76من األطف

ة         % 73ن  إوعند سن الرابعة، ف   .  10من األطفال العد إلى أآثر من الرقم         د لغاي ستطيعون الع ال ي من األطف
ستطيع     10الرقم   م           % 19، بينما ي د رق ا بع د لم ال الع د سن الخامسة، ف     .  10من األطف ا عن ر من   إأم ن أآث

  .10نصف األطفال يستطيعون العد إلى أآثر من الرقم 

وة بالمستوى التعليمي لكل من األب واألم،  إذ            د بق ال   % 17 أنترتبط عدم قدرة الطفل على الع من األطف
ات و  ر متعلم اتهم غي ذين أمه اً   % 18ال د مطلق ستطيعون الع ين ال ي ر متعلم ائهم غي ذين آب ال ال ن األطف .  م

ك، ف   ى ذل افة إل ى ال       % 12ن إباإلض اه األدن ريحة الرف من ش ر ض ي األس شون ف ذين يعي ال ال ن األطف م
  .يستطيعون العد مطلقًا

  ألسماء  عدد مرات القراءة والقدرة على تمييز ا2.15

راءة                  ى الق درة عل اراتهم في الق ة مه ستطيعون تنمي ل األهل ي إن األطفال الصغار الذين يتم تدريسهم من قب
ة الدراسة                           دما يصلون مرحل د عن شكل جي راءة ب ديهم للق درة ل ل تكون الق شكل أفضل، ب رًا وب والكتابة مبك

ية سنوات األ  نإ.  األساس الل ال د خ شكل جي رؤون ب ذين ال يق ال ال ية   األطف اتهم الدراس ن حي ة م ى القليل ول
د أيتعرضون لخطر  ا بع ضعيف فيم اديمي ال ألداء األآ ر ل ا .  آب شجعهم أنآم صغار ت ال ال راءة لألطف  الق

ة           .  لالستمتاع بالكتاب واالعتماد على أنفسهم في القراءة       ة قوي ة قرائي ين      (ويساهم العيش في بيئ ا هو مب آم
ة،        )  في المنزل  من خالل بعض الخصائص آعدد آتب األطفال       في تطوير اللغة والقدرة على القراءة والكتاب

ة   ي المدرس ًا ف اح الحق ة بالنج دورها مرتبط ي ب ين   .  والت ة ب راءة والكتاب ى الق درة عل ارات الق يم مه ولتقي
سكان والصحة األسرية                   م في مسح ال د ت صغار، فق نًا         2007األطفال ال ال األصغر س  سؤال أمهات األطف

شهر                     حول عدد مرات الق    ال في ال ا األهل لألطف راءة التي قام بها األطفال أو عدد مرات القراءة التي قام به
  .   النتائج الخاصة بذلك2.15ويبين الجدول .  السابق للمسح

القراءة           8-3إن ما يزيد عن نصف األطفال في األردن الذين أعمارهم بين             ام األهل ب  سنوات إما قرأوا أو ق
م ن األطف% 12وان .  له ا  م رر، بينم شكل متك م ب رأ األهل له رر أو ق شكل متك رأوا ب ا ق ن % 42ال إم م

ر  % 38 أنفي حين   .  األطفال إما قرأوا أو قرأ األهل لهم في بعض األحيان          م يق رأ   ؤمن األطفال ل م يق ا أو ل
  .  من األطفال ال توجد لديهم آتب قصصية في البيت% 7ن أاألهل لهم مطلقًا، و

ة  رأ اأنإن احتمالي ر يق ل أو يق اه  ألطف ستوى رف ع م ستوى التعليمي لألهل وم اع الم زداد بارتف ه ت  األهل ل
ر                    أحيث  .  األسرة اؤهم غي ذين آب ال ال ن ثلثي األطفال الذين أمهاتهم غير متعلمات، وأآثر من نصف األطف

اته   ؤمتعلمين ال يقرؤون وال يقرأ األهل لهم، مقارنة بربع األطفال تقريبًا الذين آبا             ديهم مستوى     هم أو أمه م ل
 .تعليمي أعلى من الثانوي

ة                ة تنمي ة في مرحل إن تمييز وفهم الطفل السمه وأسماء أفراد األسرة على شكل قصة هو من األمور الهام
وقد سئلت السيدات في مسح       .  الطفل المبكرة خاصة بين أولئك األطفال الذين هم في مرحلة ما قبل القراءة            
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قائهم أو أصدقائهم             إن 2007السكان والصحة األسرية      آان باستطاعة أطفالهن تمييز أسمائهم أو أسماء أش
  .عند سماعها في قصة

 سنوات حسب عدد المرات التي يقرؤون فيها أو يقرأ األهل لهم فيها 8- 3  التوزيع النسبي لألطفال األصغر سنًا الذين أعمارهم 2.15جدول 
أصدقائهم /  سنوات ويستطيعون تمييز أسمائهم أو أسماء أشقائهم8- 3عمارهم خالل الشهر السابق للمسح  ونسبة األطفال الذين أ

  2007الخصائص األساسية،   األردن حسب عندما تسرد في قصة 
معرفة / يستطيع تمييز المجموع غير مبينال توجد آتب قصصية  م يقرأل  أحيانًا في اغلب األحيان الخصائص األساسية  عدد مرات القراءة في الشهر السابق

عدد األطفال االسم من القصة

                 العمر
3 9.8  38.8  42.0  8.9  0.5  100.0 15.4  1,963  
4 12.6  40.4  39.6  6.6  0.8  100.0 24.0  1,623  
5 11.8  42.3  38.2  7.5  0.2  100.0 53.3  1,193  
6 12.6  46.2  36.1  3.8  1.3  100.0 86.3  785  
7 11.3  51.9  28.8  7.3  0.8  100.0 95.4  620  
8 17.0  40.4  34.3  7.0  1.3  100.0 96.1  464  

         الجنس
  3,515  45.8 100.0  0.5  7.7  38.8  41.5  11.4 ذآر
  3,133  45.7 100.0  0.9  6.6  37.7  42.6  12.2  أنثى

          مكان اإلقامة
  5,645  46.8 100.0  0.7  6.3  37.9  43.1  12.1  الحضر
  1,003  40.0 100.0  0.4  12.6  40.5  36.1  10.3  الريف

          المحافظات
  2,607  54.2 100.0  0.9  3.3  37.4  43.5  15.0  العاصمة
  410  35.6 100.0  0.6  20.4  24.8  42.1  12.1 البلقاء
  1,040  33.0 100.0  0.5  5.9  45.0  41.8  6.7 الزرقاء
  158  43.7 100.0  0.6  8.9  42.9  35.9  11.8 مادبا
  1,242  44.8 100.0  0.7  9.1  36.5  42.6  11.1  اربد

  291  32.8 100.0  0.8  16.3  43.1  31.9  8.0 المفرق
  184  34.7 100.0  0.5  19.7  41.6  32.8  5.3 جرش
  151  39.0 100.0  0.0  7.4  43.0  40.8  8.9 عجلون
  227  59.0 100.0  0.8  4.0  37.0  45.2  13.0 الكرك
  95  50.3 100.0  0.6  4.9  38.2  43.1  13.2  الطفيلة
  101  47.5 100.0  0.2  4.1  39.3  45.3  11.1  معان
  142  46.0 100.0  0.2  6.1  36.1  44.7  12.9  العقبة
          اإلقليم
  4,216  46.8 100.0  0.7  5.8  38.3  42.7  12.5  الوسط
  1,868  41.5 100.0  0.6  11.1  38.6  39.8  9.9  الشمال
  565  52.2 100.0  0.5  4.7  37.4  44.7  12.6  الجنوب

          منطقة البادية
  535  34.4 100.0  0.6  13.9  46.1  31.0  8.4  البادية

  6,113  46.8 100.0  0.7  6.6  37.6  43.0  12.1  غير البادية
         المستوى التعليمي لألم

  230  38.6 100.0  0.8  15.1  66.1  11.9  6.1  غير متعلمة
  461  42.0 100.0  1.4  14.4  52.7  26.6  5.0  ابتدائي
  979  42.6 100.0  1.3  10.0  41.6  39.6  7.6  إعدادي
  3,049  43.1 100.0  0.4  7.1  39.0  43.2  10.4  ثانوي

  1,929  53.4 100.0  0.7  3.3  28.7  48.8  18.5  أعلى من الثانوي
        المستوى التعليمي لألب

  136  42.4 100.0  1.3  12.7  56.2  19.2  10.6  غير متعلم
  769  41.4 100.0  1.2  13.2  46.6  31.1  7.9  ابتدائي
  1,345  44.3 100.0  0.6  10.0  41.5  37.6  10.4  إعدادي
  2,450  42.2 100.0  0.4  6.3  41.4  42.5  9.4  ثانوي

  1,940  53.0 100.0  0.9  3.7  27.5  50.5  17.5  أعلى من الثانوي
          شرائح الرفاه 

  1,349  31.9 100.0  1.4  12.7  49.1  29.8  7.0  األدنى
  1,435  42.3 100.0  0.1  9.9  41.0  38.2  10.7  الثانية

  1,385  44.6 100.0  0.5  5.6  37.9  45.3  10.7  الوسطى
  1,378  52.4 100.0  0.1  5.4  35.5  46.2  12.7  الرابعة
  1,101  60.4 100.0  1.6  1.2  25.2  52.7  19.2  األعلى

 6,648 45.8 100.0 0.7   7.2 38.3 42.0 11.8  )1(المجموع
   حاالت آان المستوى التعليمي لألب غير مبين9شمل  ي) 1(
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ز أسمائهم         8-3قل من نصف األطفال بقليل ضمن الفئة العمرية         أن  إ ف ،وبشكل عام  ستطيعون تميي  سنوات ي
ى    إقع، ف وآما هو متو).  2.15الجدول (أو أسماء أفراد األسرة عندما يتم سردها في قصة    درة عل ذه الق ن ه

عند سن الرابعة إلى ما يزيد      % 24عند سن الثالثة ومن     % 15 النسبة ترتفع من     أنالتمييز تتأثر بالعمر، إذ     
سابعة من العمر         % 95عن   ل ال ال                .  عند بلوغ الطف ان أطف ل األخرى، ف ة الطف سبة لمؤشرات تنمي ا بالن أم

ش ذين يعي ال ال الي واألطف يم الع ذه  األسر ذات التعل تالك ه يًال الم ر م م أآث ة ه ر رفاهي ون ضمن أسر أآث
  .القدرة

   المشارآة في مناقشات األسرة3.15

رة     ات األس ي نقاش ال ف شارآة األطف إن م
ة       رة بتنمي ة األس ام لعالق ر ه و مؤش ه

ل ا .  الطف ا آم ر إليه ل  ينظ ا عام ى أنه عل
ل سي للطف وير النف ي التط ام ف ذلك .  ه آ

ال بإطار  د األطف يلة لتزوي ر وس ا تعتب فإنه
شاآل  ل الم ارات ح ي ومه ل أخالق عم

ة دول .  االجتماعي ين الج سبة 3.15ويب  ن
ذ ال ال ات  األطف ي نقاش شارآون ف ين ي
  .شؤون األسرة

ر     اد أس د أف ام، فق شكل ع ن % 84وب م
شارآتهم   ال بم ي األطف رة ف اش األس .  نق

ى           وتتعلق المشارآة في نقاشات األسرة إل
دين،  ستوى التعليمي لكال الوال ا بالم د م ح

ث أن  ات   % 71حي ال األمه ن أطف ط م فق
ات و ر المتعلم اء % 70غي ال اآلب ن أطف م
ين ر المتعلم ات غي ي نقاش شارآون ف  ي

ة في          يو.  األسرة ات طفيف ك تباين وجد هنال
مشارآة األطفال في نقاشات األسرة حسب    

 .  الخصائص األساسية األخرى

    إدارة الخالفات بين األصدقاء4.15

ع       ل م ى التعام ل عل درة الطف ر مق تعتب
ى   صول عل اء والح لوب بن رين بأس اآلخ
ى   ة عل ع المحافظ صية م داف الشخ األه

ة         عالقا ت ايجابية مع اآلخرين خطوة مهم
ة   ة االجتماعي ي التنمي ذين  .  ف ال ال فاألطف

ون  يًال ألن يك ر م ك أآث ل ذل ون مث يطبق
ة  ة ايجابي ات تنموي ديهم مخرج ي .  ل ا ف بم

 سنوات الذين يشارآون 8-3سنًا ممن أعمارهم  ألصغر اطفالاأل نسبة   3.15جدول 
  2007في نقاشات األسرة حسب الخصائص األساسية، األردن 

  عدد األطفال  ةالمشارآة في نقاشات األسر الخصائص األساسية
   العمر

3 76.1 1,963  
4 80.5 1,623  
5 88.9 1,193  
6 91.3 785  
7 94.3 620  
8 91.3 464  

   الجنس
  3,515 84.2 ذآر
  3,133 83.8  أنثى

    مكان اإلقامة
  5,645 84.7  الحضر
  1,003 80.4  الريف

    المحافظات
  2,607 84.5  العاصمة
  410 85.4 البلقاء
  1,040 83.4 الزرقاء
  158 83.1 مادبا
  1,242 85.9  اربد

  291 76.9 المفرق
  184 83.0 جرش
  151 84.1 عجلون
  227 83.7 الكرك
  95 81.3  الطفيلة
  101 77.0  معان
  142 82.8  العقبة
    اإلقليم
  4,216 84.3  الوسط
  1,868 84.1  الشمال
  565 81.9  الجنوب
    باديةمنطقة ال
  535 77.0 البادية

  6,113 84.6  غير البادية
  المستوى التعليمي لألم

  230 71.4  غير متعلمة
  461 80.1  ابتدائي
  979 82.0  إعدادي
  3,049 85.0  ثانوي

  1,929 86.0  أعلى من الثانوي
  المستوى التعليمي لألب

  136 70.3  غير متعلم
  769 80.2  ابتدائي
  1,345 85.9  إعدادي
  2,450 83.4  ثانوي

  1,940 85.9  أعلى من الثانوي
    شرائح الرفاه 

  1,349 78.4  األدنى
  1,435 82.8  الثانية

  1,385 84.0  الوسطى
  1,378 88.0  الرابعة
  1,101 87.5  األعلى
 6,648 84.0  )1(المجموع
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ة أفضل ة عقلي ابي وتنمي ي ايج ام عال واستحقاق ذات اء ع ك ذآ ضبط .  ذل ضًا ب ات أي رتبط إدارة الخالف وت
دى ام ل نفس الع ل و اال ابي لطف اعي االيج لوآه االجتم ه وس سكان  .  التزام سح ال ي م سيدات ف ئلت ال د س وق
ة        2007والصحة األسرية    ة العمري ات التي    8-3 حول آيفية إدارة أطفالهن األصغر في الفئ  سنوات للخالف

  .4.15وقد تم عرض هذه المعلومات في الجدول .  تنشأ بين األصدقاء في الحي
 سنوات طبقًا لكيفية إدارة الخالفات التي تنشأ بين األصدقاء في 8- 3طفال سنًا الذين أعمارهم األصغر   التوزيع النسبي أل4.15جدول 

  2007الحي حسب الخصائص األساسية، األردن 
  إدارة الخالفات

يناقش الخالفات  الخصائص األساسية
مع األصدقاء 
  بشكل ايجابي

ينسحب  
من 
  الموقف

يلجأ إلى 
/ صراخ ال

  العنف
يذهب راآضًا   البكاء

  إلى أمه
 /ال اعرف  أخرى

 غير مبين
عدد  المجموع

 األطفال

                    العمر
3 5.3  14.2  76.9  2.1  0.2  0.4  0.8  100.0  1,963  
4 5.7  16.9  74.4  1.4  0.3  0.6  0.6  100.0  1,623  
5 8.4  15.1  72.3  2.0  0.1  0.8  1.3  100.0  1,193  
6 15.8  15.9  64.6  1.6  0.1  1.0  1.1  100.0  785  
7 22.2  15.9  58.8  0.3  1.3  1.1  0.5  100.0  620  
8 20.2  15.7  60.2  1.2  0.2  1.2  1.3  100.0  464  

           الجنس
  3,515  100.0  0.8  0.4  0.1  1.0  73.3  14.8  9.6 ذآر
  3,133  100.0  1.0  1.0  0.5  2.4  68.7  16.2  10.1  انثى

            مكان اإلقامة
  5,645  100.0  1.0  0.7  0.3  1.7  70.4  15.6  10.3  الحضر
  1,003  100.0  0.5  0.7  0.2  1.3  75.3  14.8  7.3  الريف

            المحافظات
  2,607  100.0  1.6  0.8  0.4  1.6  66.1  16.6  12.9  العاصمة
  410  100.0  0.8  0.3  0.2  0.6  80.1  9.3  8.7 البلقاء
  1,040  100.0  0.3  0.4  0.0  1.3  76.0  11.4  10.6 الزرقاء
  158  100.0  0.5  0.7  0.0  2.6  70.1  12.1  14.1 مادبا
  1,242  100.0  0.4  0.5  0.0  2.2  73.6  16.5  6.8  اربد

  291  100.0  0.5  0.2  0.0  2.1  76.1  17.6  3.4 المفرق
  184  100.0  0.4  0.6  0.2  1.4  75.5  15.7  6.2 جرش
  151  100.0  0.0  0.6  0.0  2.5  77.7  15.8  3.4 عجلون
  227  100.0  0.6  2.3  1.3  1.5  67.6  17.6  9.0 الكرك
  95  100.0  0.9  1.1  1.3  1.6  68.1  21.4  5.5  الطفيلة
  101  100.0  1.0  1.7  0.9  1.8  69.8  20.6  4.1  معان
  142  100.0  0.2  1.7  1.4  0.9  68.6  21.9  5.2  العقبة
            اإلقليم
  4,216  100.0  1.2  0.6  0.3  1.4  70.0  14.4  12.0  الوسط
  1,868  100.0  0.4  0.5  0.0  2.1  74.5  16.5  5.9  الشمال
  565  100.0  0.6  1.9  1.2  1.4  68.3  19.9  6.6  الجنوب

            منطقة البادية
  535  100.0  0.7  0.5  0.1  3.4  71.0  17.4  6.9  البادية

  6,113  100.0  0.9  0.7  0.3  1.5  71.2  15.3  10.1  غير البادية
          المستوى التعليمي لألم

  230  100.0  0.8  0.3  0.1  1.5  80.8  11.0  5.6  غير متعلمة
  461  100.0  1.6  0.4  0.1  2.2  70.1  15.9  9.6  ابتدائي
  979  100.0  1.1  0.6  0.3  1.6  74.1  13.3  9.1  إعدادي
  3,049  100.0  1.0  0.7  0.2  1.7  72.5  16.2  7.8  ثانوي

  1,929  100.0  0.6  0.8  0.5  1.5  66.7  16.0  13.9  أعلى من الثانوي
          المستوى التعليمي لألب

  136  100.0  1.6  1.5  2.9  3.0  65.6  14.7  10.7  غير متعلم
  769  100.0  1.7  1.2  0.3  0.6  73.6  15.7  7.0  ابتدائي
  1,345  100.0  0.8  0.6  0.1  2.4  74.2  14.3  7.7  إعدادي
  2,450  100.0  0.8  0.7  0.2  1.5  72.5  15.1  9.2  ثانوي

  1,940  100.0  0.8  0.5  0.4  1.6  66.7  16.9  13.2  أعلى من الثانوي
           شرائح الرفاه 

  1,349  100.0  1.3  0.6  0.1  1.6  73.8  16.6  6.1  األدنى
  1,435  100.0  0.5  1.0  0.4  2.1  74.3  14.1  7.6  الثانية

   1,385  100.0  1.0  0.6  0.5  2.0  72.9  15.3  7.7  الوسطى
  1,378  100.0  0.6  0.9  0.4  1.6  71.6  12.4  12.4  الرابعة
  1,101  100.0  1.3  0.3  0.0  0.6  61.0  20.1  16.7  األعلى

 6,648  100.0  0.9  0.7  0.3   1.6  71.2  15.5  9.8   )1( المجموع
 لمستوى التعليمي لألب غير مبين حاالت آان ا9تشمل  ) 1(
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ن غالبية  إفعندما آان ينشأ خالف مع األصدقاء في الحي، ف        
ون إلى الصراخ   ؤ سنوات يلج  8-3فال الذين أعمارهم    األط
ف / و سحب  %)71(أو العن ا ين ال  % 16، بينم ن األطف م

اقش      .  من هذا الموقف   ذه      % 10في حين ين ال ه من األطف
دقائهم بط   ع أص ات م ا   الخالف ة بينم ة إيجابي ن % 2ريق م

د   ال يب صراخ، و ؤاألطف ي ال ن   أون ف ل م ون % 1ق يهرب
  .باتجاه أمهاتهم

ر،              اتهم حسب العم ال لخالف ة معالجة األطف وتختلف طريق
ا            ة آلم ة إيجابي فاألطفال أآثر ميًال لمناقشة خالفاتهم بطريق

ذين      % 5سر  أإذ أفاد   .  تقدموا في العمر   ال ال فقط من األطف
ارهم     % 6ث سنوات، و  أعمارهم ثال  من األطفال الذين أعم

ات،      ذه الخالف ل ه شون مث أنهم يناق ادوا ب نوات أف ع س أرب
ة     % 20مقارنة مع    د سن الثامن ال عن سبة  .  من األطف إن ن

ذين يلج ال ال اتهم ؤاألطف صراخ أو للعنف لحل خالف ون لل
ل من             ال  % 77تنخفض إلى حد ما حسب عمر الطف لألطف

ى        ون للصراخ وال  ؤالذين يلج  ة إل % 60عنف عند سن الثالث
  .من األطفال عند سن الثامنة

ة إذا            إن األطفال أآثر ميًال لمناقشة خالفاتهم بطريقة إيجابي
انوي أو                ى من الث ألم أو األب أعل آان المستوى التعليمي ل

ة       ال      .  أنهم يعيشون في أسرة أآثر رفاهي إن األطف ذلك ف وآ
ان وال  ا وعم ي محافظات مادب شون ف ذين يعي م ال اء ه زرق

  .أآثر ميًال لمناقشة خالفاتهم بهذه الطريقة

   تنظيف األسنان بالفرشاة وغسل األيدي5.15

تخدام    دة آاس صحية الجي اليب ال ال األس يم األطف ر تعل يعتب
د    ل وبع ل األآ دين قب سل الي نان وغ ف األس اة لتنظي الفرش

و    وا مرضى ه دما يكون ى المرحاض وعن ذهاب إل د أال ح
ب ا   رق لتجن ضل الط ين    أف رض ب دوى والم شار الع نت

ال ة   .  األطف صحيحة للعناي ادئ ال ال المب يم األطف إن تعل
ساعد     ن أن ي رة يمك اتهم المبك ل حي ي مراح صحة ف بال

  .األفراد أن يكونوا أصحاء في مراحل حياتهم الالحقة

ام، ف شكل ع ذين % 60ن إوب نًا ال ال األصغر س ن األطف م
ارهم  ا   8-3أعم تخدام الفرش اموا باس نوات ق ف  س ة لتنظي

شون         ).  5.15الجدول   (أسنانهم   ذين يعي ال ال ا أن األطف آم

 8-3فال األصغر سنًا ممن أعمارهم   نسبة األط5.15جدول 
سنوات الذين ينظفون أسناَنهم، ونسبة الذين يغسلون 

أيديهم بعد استعمال المرحاِض حسب الخصائص 
  2007األردن  األساسية،

يفرشون  الخصائص األساسية
  أسنانهم

يغسلون 
 عدد األطفال أيدهم

       مر الع
3 42.1  84.2  1,963  
4 53.7  88.1  1,623  
5 67.9  94.7  1,193  
6 77.5  95.4  785  
7 80.0  97.3  620  
8 76.9  96.0  464  

    الجنس
  3,515  89.6  59.5 ذآر
  3,133  91.3  59.9  أنثى

     مكان اإلقامة
  5,645  90.7  60.8  الحضر
  1,003  88.6  53.5  الريف

     المحافظات
  2,607  92.4  66.1  العاصمة
  410  90.2  54.4 البلقاء
  1,040  88.0  50.3 الزرقاء
  158  91.3  61.8 مادبا
  1,242  89.8  59.8  اربد

  291  81.2  43.5 المفرق
  184  86.1  49.0 جرش
  151  89.0  57.3 عجلون
  227  93.0  60.9 الكرك
  95  96.1  67.1  الطفيلة
  101  93.2  65.1  معان
  142  93.9  62.0  العقبة
     اإلقليم
  4,216  91.0  60.9  الوسط
  1,868  88.0  56.0  الشمال
  565  93.8  63.0  الجنوب

     منطقة البادية
  535  85.1  49.4  البادية

  6,113  90.9  60.6  غير البادية
   المستوى التعليمي لألم

  230  85.4  48.5  غير متعلمة
  461  88.8  50.7  ابتدائي
  979  87.0  49.4  إعدادي
  3,049  91.5  58.1  ثانوي

  1,929  91.4  70.9  أعلى من الثانوي
   المستوى التعليمي لألب

  136  79.9  50.0  غير متعلم
  769  88.0  51.8  ابتدائي
  1,345  89.6  53.5  إعدادي
  2,450  91.0  57.3  ثانوي

  1,940  91.9  71.0  أعلى من الثانوي
     شرائح الرفاه 

  1,349  84.5  41.7  األدنى
  1,435  89.6  53.8  الثانية

  1,385  92.1  61.0  الوسطى
  1,378  92.7  69.7  الرابعة
  1,101  93.9  75.2  األعلى
 6,648 90.4 59.7  )1( المجموع
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ة                  ال األسر الريفي % 54و% 61(في األسر الحضرية أآثر ميًال لتنظيف أسنانهم باستخدام الفرشاة من أطف
والي ى الت ذلك ف).  عل ارهم إآ ذين أعم نًا ال ال األصغر س سبة األطف اة 8-3ن ن ستخدمون الفرش  سنوات وي
 ،وبشكل عام .  نهم هي األعلى في محافظتي الطفيلة والعاصمة وهي األقل في محافظة المفرق           لتنظيف أسنا 

نانه            نه آلما ارتفع المستوى التعليمي لأل     إف ل بتنظيف أس ر حيث أن      أم آلما آان احتمال قيام الطف ل من    أآب ق
 األمهات الالتي من أطفال% 71نصف أطفال األمهات غير المتعلمات يقومون بتنظيف أسنانهم مقارنة مع       

  .مستوى تعليمهن أعلى من الثانوي
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