
نتائج المـسـح االجـتـمـاعي
في دبــي 2014-2013



المـقـدمـة

أجرت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع مركز دبي ل�حصاء المسح االجتماعي في إمارة دبي – 2013،
وهو المسح االجتماعي الثالث في ا�مارة، حيث اكتمل الشق الميداني منه في الفترة من 5 أكتوبر إلى

19 ديسمبر 2013.

يهدف المسح االجتماعي إلى:
• قياس المستوى الحالي لبعض مؤشرات ا�داء ا�ساسية على مستوى الهيئة والقطاع االجتماعي في دبي

• التعرف على بعض القضايا االجتماعية في دبي
• قياس مستوى وعي أفراد المجتمع إزاء بعض القضايا االجتماعية

• قياس مستوى وعي أفراد المجتمع إزاء الهيئة وخدماتها



مـنهـجـيـة الدراسـة

المسح االجتماعي في إمارة دبي هو عبارة عن دراسة مقطعية وصفية، أجريت من خالل عينة غطت جميع 
مناطق إمارة دبي، ومثلت مجتمع دبي بكافة شرائحه.

شملت الدراسة 3796 أسرة، منها 1328 أسرة إماراتية، و1504 أسرة غير إماراتية، و464 أسر جماعية. إضافة 
إلى ذلك، شملت الدراسة 500 فرد من تجمعات العمال، حيث بلغ عدد ا�فراد الذين شملتهم 

الدراسة ١5077 فرداً.

طريقة سحب العينة: 
عينة عنقودية متعددة المراحل من المناطق الحضرية والريفية الختيار ا�سر، ومن ثم اختيار الشخص الذي 
يمثل ا�سرة عشوائيًا عن طريق جداول «كيش». تم سحب العينة من خالل ا�طار المحدث لدى مركز دبي 

ل�حصاء.

المشمولون وغير المشمولين بالدراسة: 
• تشمل الدراسة ا�فراد من ا�سر ا�ماراتية وغير ا�مارتية والعمال المقيمين في مساكن العمال     

للبيانات الديمغرافية وبعض الخصائص االجتماعية، كما تشمل ا�فراد من نفس ا�سر من الفئة العمرية 
18 سنة فما فوق  لآلراء  الشخصية.

• ال تشمل الدراسة العاملين المساعدين في المنازل والزوار.



الخـصائـص الديمـوغـرافيـة

أفراد العينة موزعون حسب النوع االجتماعي

ذكر %56

انثى %44

@حسب جنسية رب ا�سرة

أسر وأفراد العينة موزعة حسب نوع األسرة*

ا�فراد ا�سر   الجنسية  

إماراتية  1328  7960

4911   1504 غير إماراتية  

جماعية  464  1706

500   500 عّمال  

15,077  3796 ا�جمالي 



النتائج الرئيسة



• الحياة في دبي
• التالحم االجتماعي

• االحتياجات والخدمات االجتماعية
• حقوق ا�نسان

• الهوية الوطنية
• اÇراء والقيم الشخصية

• التمكين االجتماعي والمشاركة

النـتـائـج الرئيــســة



الحياة في دبي
الشعور بالسعادة

بلغ متوسط الشعور بالسعادة بين سكان 
دبي خالل عام سابق للدراسة على مقياس 

(0 إلى 10)8.08  لجميع السكان، حيث يمثل 
الرقم 0 عدم السعادة إطالقًا، في حين 

يمثل الرقم 10 قمة السعادة. وكان أعلى 
متوسط للسعادة بين المقيمين من الدول 

الغربية (8.5) ويليه ا�ماراتيون (8.4)، ثم 
المقيمون من الدول العربية والدول 

اÇسيوية بنفس المتوسط (8.03).

مدى الشعور بالسعادة خالل عام سابق
للدراسة (المتوسط على مقياس 0 إلى 10)
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الحياة في دبي
الشعور بالحماية وا�مان

أوضحت الدراسة أن حوالي 96% من
السكان في دبي يشعرون بالحماية من 

الجريمة وبا�مان. وبلغت نسبة الذين 
يشعرون بالحماية وا�مان بين ا�سر

ا�ماراتية 96.5% وا�سر غير ا�ماراتية  %95.9. 

النسبة المئوية للذين يشعرون بالحماية وا�مان
في دبي  حسب نوع ا�سرة و�جمالي السكان
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الحياة في دبي
 مقارنة بين نتائج المسح االجتماعي في عام 2011 وعام 2013
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مقارنة لمتوسط الشعور بالسعادة مع بعض الدول المختارة 
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المصدر: التقرير العالمي للسعادة 2013
مالحظة: متوسط الشعور بالساعدة لكل الدول تم قياسه لليوم السابق للدراسة وفي دبي تم قياسه على مدار العام السابق للدراسة

الحياة في دبي
مقارنة معيارية مع بعض الدول المختارة على مستوى العالم

بالمقارنة مع دول بعض الدول المختارة من التقرير العالمي لسعادة، جاءت نسبة ا�ماراتيين الذين يشعرون بالسعادة في دبي في مرتبة متقدمة، مع 
ا�خذ في االعتبار اختالف طريقة السؤال حيث كان السؤال في التقرير العالمي للسعادة 2013 عن مدى الشعور بالسعادة خالل يوم سابق للدراسة، 

بينما السؤال في المسح االجتماعي عن مدى الشعور بالسعادة خالل عام سابق للدراسة. ويالحظ أن هذا السؤال هو أحد ا�سئلة التي تدخل في 
حساب مؤشر السعادة وال تعكس نتيجته نتيجة المؤشر ككل. 



الحياة في دبي
 (OECD) مقارنة معيارية مع الدول ا�عضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مقارنة  مع بعض الدول المختارة في نسبة الذين يشعرون با�مان (2012) 
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المصدر: استطالع الراي العالمي لمعهد جالوب.
مالحظة: السؤال في دبي عن الشعور با�مان من الجريمة بشكل عام وفي باقي الدول عن الشعور با�مان بالسير وحيداً  في الليل

@ المتوسط للدول ا�عضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

بالمقارنة مع الدول ا�عضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)، جاءت نسبة الذين يشعرون با�مان والحماية من الجريمة في دبي في 
المرتبة ا�ولى مع ا�خذ في االعتبار اختالف طريقة السؤال حيث كانت السؤال في استطالع الراي العالمي لمعهد جالوب عن الشعور با�مان عند السير 

منفرداً في الليل.



النـتــائــج الرئـيـسـة
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التالحم االجـتـمـاعـي
الراضـون عن حياتهـم العائليــة

وجدت الدراسة أن أعلى نسبة رضا عن الحياة 
العائلية، كانت بين أفراد الدول الغربية بواقع 

(99.7%) فا�سر العربية (99%)، ثم ا�سر 
ا�ماراتية (97.3%) فا�سر ا�سيوية (%97) . 

النسبة المئوية للراضين عن حياتهم
العائلية حسب الجنسية
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التالحم االـجتــمـاعـي
المـؤيـدون للتنـوع الثــقافـي فـي دبـي 

وجدت الدراسة ان أعلى نسبة تأييد للتنوع 
الثقافي في دبي كانت بين ا�سر العربية 

(95.2%)، فا�سر الغربية (92.5%) فا�سر 
ا�ماراتية (91.6%)، فا�سر ا�سيوية 

 .(%87.2)

النسبة المئوية للمؤيدين للتنوع الثقافي في دبي
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التالحم االجتماعي
 مقارنة بين نتائج المسح االجتماعي في عام 2011 وعام 2013

الراضون عن حياتهم العائلية

المجموع ا�مارات
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التالحم االجتماعي
الثقة في اÇخر

نسبة الذين يثقون في الغير في دبي
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بينت الدراسة أن أعلى نسبة ثقة للمجتمع 
كانت اتجاه ا�ماراتيين (%87.8) بينما 

كانت النسبة أقل اتجاه غير ا�ماراتيين 
(66.4%)، وبشكل عام شكلت نسبة 

الثقة (%68.8). 



التالحم االجتماعي
(OECD) مقارنة معيارية مع الدول ا�عضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مقارنة نسبة الذين يثقون في الغيرحسب الدولة (ا�عوام 2009 وما بعد)
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بالمقارنة مع دول ا�عضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)، جاءت نسبة الذين يثقون في الغير في دبي في 
المرتبة ا�ولى.

المصدر: استطالع الراي العالمي لمعهد جالوب.
@ المتوسط للدول ا�عضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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االحتياجات والخدمات االجتماعية
الراضون عن بعض خدمات القطاع االجتماعي 

من بين مستخدمي بعض خدمات القطاع 
االجتماعي في دبي، والمقدمة من كافة الجهات 

سواًء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة أو غير 
حكومية غير ربحية، كان الراضون عن الخدمات 

الصحية 94.9%، والخدمات التعليمية %94.5 
وخدمات كبار السن وأسرهم 92.7% وخدمات 

ا�شخاص ذوي ا�عاقة واسرهم 91%  وخدمات 
المرأة 86.9% وخدمات المشورة بشكل عام 

81.5%، كما كان الراضون عن خدمات 
المساعدات المالية 77.1% وخدمات حقوق 

ا�نسان %67.2.

النسبة المئوية للراضين عن بعض خدمات القطاع
االجتماعي من المستخدمين لهذه الخدمات
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االحتـيـاجات والخـدمات االجتـماعيـة
خــدمات كبار الســن المفضلــة لÑسـر ا�ماراتيـة 

أظهرت الدراسة أن الرعاية المنزلية من قبل 
جهة مختصة هي أكثر خدمات كبار السن 

تفضيًال لدى ا�سر ا�ماراتية بنسبة (%26.3)، 
في حين أن ا�قامة الدائمة في دور كبار السن 

كانت أقل الخدمات تفضيًال بنسبة (%1.7). 
وجاء تقديم ا�نشطة االجتماعية والترفيهية 
والتثقيفية من خالل ا�ندية في المرتبة الثانية 
(13.1%)، وتلتها الرعاية النهارية في دور رعاية 

كبار السن (%2.6).

النسبة المئوية لخدمات كبار السن المفضلة لدى
ا�سر ا�ماراتية التي تعول كبيراً في السن
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االحتـيـاجات والخـدمات االجتـماعيـة
الشـعـور با�نفاق بـطـريقة رشـيـدة

يتفق 94% من ا�ماراتيين على إنهم ينفقون بطريقة رشيدة مقابل 77% �جمالي الجنسيات، في حين ال يتفق مع ذلك 1% من 
ا�ماراتيين، مقابل 5% من ا�جمالي، ولم يستطع 5% من ا�ماراتيين و18% من ا�جمالي تحديد مدى موافقتهم (محايدون). 

التوزيع النسبي ل¾ماراتيين حسب مدى
موافقتهم على أنهم ينفقون بطريقة رشيدة 
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االحتيـاجات والخـدمات االجتـماعيــة
المقـتـرضـون والمتـعـثـرون فـي السـداد 

االمجموعع

النسبة المئوية للمتعثرين في سداد أحد اقساط
القروض أو أكثر خالل عام سابق للدراسة من إجمالي

المقترضين حسب الجنسية 
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كشفت الدراسة أن أعلى نسبة المقترضين كانت بين ا�ماراتيين، حيث أظهرت أن 35.2% من ا�فراد (فوق عمر 18 سنة) مقترضون، وأن 
20.9% من هؤالء المقترضين قد تعثروا مرة أو أكثر في تسديد اقساط قروضهم خالل عام سابق للدراسة. في حين كان ا�فراد من 

ا�سر اÇسيوية هم أقل المقترضين (8.3%). وجاء في المرتبة الثانية كأقل المقترضين ا�فراد من ا�سر العربية (18.3%)، يليهم ا�فراد 
من ا�سر الغربية (19.4%). ويأتي ا�فراد من ا�سر العربية في المرتبة الثانية للمتعثرين (16.7%)، في حين يأتي ا�فراد من ا�سر اÇسيوية 

في المرتبة الثالثة  بنسبة 6%، وكان ا�فراد من ا�سر الغربية أقل المتعثرين (%4.5)



االحتياجات والخدمات االجتماعية
مقارنة بين نتائج المسح االجتماعي في عام 2011 وعام 2013
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االحتياجات والخدمات االجتماعية
 أنواع القروض بين ا�ماراتيين 

النسبة المئوية  للقروض بين ا�ماراتيين
حسب نوع القرض

السفر والسياحة واالستجمام

سبب لم يذكرفي السابق

شراء أجهزة منزلية

المسا عدة في نفقات المعيشة

زواج

تغطية مديو نية بطاقة إئتمان

بناءمسكن

شراء سيارة
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أوضحت الدراسة أن قرض شراء السيارة هو 
ا�كثر شيوعًا بين ا�ماراتيين حيث أعرب حوالي 

65.3% من المقترضين ا�ماراتيين أن لديهم هذا 
النوع من القروض. وجاء في المرتبة الثانية قرض 

بناء مسكن (56.7%)، ويليه القرض لتغطية 
مديونية بطاقة ائتمان (16.3%)، ثم قرض الزواج 

(15.4%) يليه قرض للمساعدة في نفقات 
المعيشة (11.1%). أما القرض لشراء أجهزة 

منزلية فقد أعرب عن وجوده (6.1%)، وكان أقل 
أنواع القروض شيوعًا هو القرض للسفر 

والسياحة حيث أعرب عن وجوده 0.1% من 
المقترضين ا�ماراتيين. وقد شكلت نسبة أنواع 

القروض �سباب أخرى %1.8.  
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االحـتـيـاجات والخـدمـات االجـتـماعيـة
ا�عاقات بـيـن ا�ماراتـيـيـن 

معدل انتشار ا�عاقات بين ا�ماراتيين معدل انتشار ا�عاقات بين ا�ماراتيين
 حسب فئات العمر
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بلغ معدل انتشار ا�عاقات بين ا�ماراتيين من كافة ا�عمار 2.3%، وأظهرت الدراسة أن أعلى معدل انتشار ا�عاقة كان 
بين الفئة العمرية ستين عامّا وأكثر حيث بلغ 13.8% وأقل معدل ل�عاقة بين ا�فراد في الفئة العمرية من 0 إلى 6 

سنوات وهو 1.3%. وكان معدل انتشار ا�عاقة بين أفراد الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة 1.5% ، و1.8% بين ا�فراد في 
الفئة العمرية من 7 إلى 17 سنة.

نعم

ال

ال اعرف



االحتياجات والخدمات االجتماعية
أنواع ا�عاقة بين ا�ماراتيين واالحتياج إلى المساعدة 

التوزيع النسبي لمدى االعتمادية لدى
ا�ماراتيين من ذوي ا�عاقة

التوزيع النسبي ل¾عاقات بين ا�ماراتيين
حسب نوع ا�عاقة

%28 

%37

%35

شكلت إعاقات الحركة وا�مراض المزمنة والتأخر العقلي والنطق 67% من إجمالي ا�عاقات لدى ا�ماراتيين
(28% للحركة و16% لÑمراض المزمنة و14% للتأخر العقلي و9% للنطق)، بينما شكلت إعاقة الرؤية 8% والسمع %6 

وا�مراض النفسية والعقلية 4%، واستخدام اليدين 2%، وشكلت ا�عاقات ا�خرى 7% من اجمالي ا�عاقات. وأوضحت 
الدراسة أن 37% من ذوي ا�عاقة ا�ماراتيين ال يحتاجون إلى مساعدة، حيث إنهم مستقلون تمامًا، في حين يحتاج 35% إلى 

بعض المساعدة و28% إلى مساعدة كاملة. 
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حـقـوق ا�نسـان
المــوافــقــون على تلبيــة احــتيــاجـات ا�نسان ا�ساسيــة

أعرب حوالي 88% من سكان دبي عن  
شعورهم بالقدرة على تأمين الموارد المالية 
الكافية لتلبية احتياجاتهم الغذائية، و كذلك 

الملبس، كما أوضح 74% أنهم يشعرون 
بقدرتهم على تأمين هذه الموارد للمسكن.

النسبة المئوية من إجمالي السكان الذين يشعرون
أنهم قادرون على تلبية بعض االحتياجات ا�ساسية في دبي
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تأمين الموارد المالية
الكافية لتأمين مسكن

تأمين الموارد المالية
الكافية لتأمين الملبس

تامين الموارد المالية
الكافية لتلبية

الحاجات الغذائية 
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حـقـوق ا�نسـان
آراء غـيـر ا�ماراتييـن حول بعـض الحـقـوق والحـريات

النسبة المئوية لغير ا�مارتيين المتفقين مع بعض ا�مور المتعلقة بحقوق ا�نسان في دبي 
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في معاملة ا�شخاص

الذين لديهم  إعاقة
 في  المجتمع

ال يوجد تمييز(تفرقة)
في المعاملة في
المجتمع وفقا

للنوع االجتماعي

يعامل العمال ذوي
المهارات المحدودة

 معاملة جيدة
في المجتمع

يحصل الجميع
على معاملة متساوية
من جانب المؤسسات

الحكومية 
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حقوق ا�نسان
مصانة 

هناك حرية ممارسة
الشعائر الدينية

%94.9 %92.5 %92.3 %89.5 %88.5 %87.3
%81.7

%75 %72.2

يوافق حوالي 94.9% من غير ا�ماراتيين على أن هناك حرية ممارسة للشعائر الدينية في دبي، كما يوافق 92.5% منهم على أن حقوق ا�نسان مصانة. 
ويوافق أيضًا حوالي 92.3% على حصول الجميع على معاملة متساوية في الشرطة، و 89.5% في الجهات القضائية، و88.5% في المرافق الصحية، 
وحوالي 87.3% في المؤسسات الحكومية بشكٍل عام. وأعرب 81.7% من غير ا�ماراتيين عن اتفاقهم على أن العمال ذوي المهارات المحدودة 

يلقون معاملة جيدة في المجتمع. كما يرى  75% من غير ا�ماراتيين أنه ال يوجد تمييز في المجتمع بناًء على النوع االجتماعي
(الذكر وا�نثى)، و 72.2% منهم يرون أنه ال يوجد تمييز ضد ا�شخاص ذوي ا�عاقة في المجتمع.



حـقـوق ا�نـسـان
الشعــور با�مـان من مـمـارسات العمـل التـعسـفيـة

يشعر 67% من إجمالي المشتغلين في 
دبي أنهم في مأمن من ممارسات العمل 

التعسفية، ولقد كانت أعلى نسبة للذين 
يشعرون بذلك بين المشتغلين من أسر 

إماراتية (83.1%)، تالها المشتغلون من 
أسر غير إماراتية (75.5%)، فالمشتغلين 

من أسر جماعية (71.4%)، تليها تجمعات 
العمال (%56.9).

النسبة المئوية من المشتغلين الذين يشعرون أنهم
بمأمن من ممارسات العمل التعسفية

أسر إماراتية أسر غير إماراتية أسر جماعية تجمعات عمال المجموع
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حقوق ا�نسان
القدرة على الحصول على الحقوق قانونيًا

النسبة المئوية للذين يشعرون أنهم قادرون على
الحصول على حقوقهم قانونيًا

أسر إماراتية أسر غير إماراتية أسر جماعية تجمعات عمال المجموع
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يشعر 77.5% من إجمالي السكان في دبي 
أنهم قادرون على الحصول على حقوقهم 

من خالل القنوات القانونية. و كانت أعلى 
نسبة للذين يشعرون بذلك بين أفراد ا�سر 

ا�ماراتية (94%)، فا�سر غير ا�ماراتية 
(84.4%)، ثم ا�فراد من ا�سر الجماعية 

(78.2%)، ثم تجمعات العمال (%66.4).  
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الهوية الوطنية
الشـعـور بالمـعـرفـة بـثـقافـة ا�مـارات، وعاداتـها وتاريخـهـا

مدى الشعور بالمعرفة بثقافة ا�مارات وعاداتها وتاريخها حسب
مجموعات الجنسية (المتوسط على مقياس 0 إلى 10)
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بلغ مدى الشعور بالمعرفة بثقافة ا�مارات 
في المتوسط على مقياس (من 0 إلى 10) 

بين جميع أفراد مجتمع دبي 5.3. وكان 
أقل متوسط بين أفراد ا�سر اÇسيوية 

(4.6)، فالدول الغربية (6.1)، والدول العربية 
(7.6)، في حين كان أعلى متوسط بين أفراد 

ا�سر ا�مارتية وهو 9.4.
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الهوية الوطنية
آراء حـول مجـتـمـع ا�مـارات

النسبة المئوية للمتفقين مع بعض اÅراء حول
مجتمع ا�مارات من إجمالي السكان 
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أعرب حوالي 96.5.% من أفراد المجتمع 
عن أنهم يشعرون بالفخر بالعيش في دبي، 

وحوالي 80% عن أن القيم والثقافة 
ا�مارتية محافظ عليها في دبي، كما أعرب 

78% عن أن الثقافة ا�مارتية واضحة جداً 
في دبي، ويتفق حوالي 74% على أنهم 
يشعرون بالفخر تجاه القيم والثقافة 

ا�مارتية، في حين اتفق حوالي 62.3% على 
أن اللغة العربية محافظ عليها في دبي،

و 60.1% على أنهم يشعرون بالفخر تجاه 
اللغة العربية.

أشعر بالفخر
تجاه اللغة العربية
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اÇراء والقـيـم الشـخـصـيـة
أهـمـيـة بعــض القـيـم فـي الحيـاة مـن وجـهـة نـظر ا�مـاراتـيـيـن

مدى موافقة ا�ماراتيين على أهمية بعض القيم في حياتهم (المتوسط على مقياس 0 إلى 10)

باستخدام المتوسط على مقياس(من 0 إلى 10)، بلغ مدى موافقة ا�ماراتيين على االلتزام الديني كقيمة هامة في حياتهم 9.8،  ثم أهمية التماسك 
ا�سري بمتوسط 9.79، تلتهما العادات والتقاليد بمتوسط 9.67، ثم أهمية التعلم بمتوسط 9.6، واتباع النظم والقوانين بمتوسط 9.55، وأهمية 

احترام الوقت بمتوسط 9.49، وأهمية العمل بمتوسط 9.47، فأهمية مساعدة اÇخرين بمتوسط 9.44، ثم تقدير الصداقة بمتوسط 9.3، ثم  أهمية 
التثقف بمتوسط 9.2. وكان أقل متوسط للترويح واالستجمام (8.7).
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اÇراء والقـيـم الشـخـصـيـة
أهمـيـة بـعـض الخـصائص المتعلـقـة بالعمـل مـن وجـهـة نـظر ا�مـاراتـيـيـن

مدى موافقة ا�ماراتيين على أهمية بعض الخصائص
المتعلقة بالعمل المالئم (المتوسط على مقياس(من 0 إلى 10)

العائد المالي ا�نجازات
الشخصية

(تحقيق الذات)

تقديم
نفع/ فائدة
للمجتمع

بيئة عمل
مالئمة
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أظهرت الدراسة أن العائد المالي وتقديم 
نفع للمجتمع وتحقيق ا�نجازات 

الشخصية هي أهم خصائص العمل 
المالئم من وجهة نظر ا�ماراتيين، حيث 

بلغ مدى موافقة ا�ماراتيين عليها في 
المتوسط على مقياس 0 إلى 10 بين 9.5 و

9.2 و9.1 على التوالي، في حين كانت بيئة 
العمل المالئمة ونظرة المجتمع 

للوظيفة ونوع القطاع ا�قل أهمية من 
وجهة نظر ا�ماراتيين بمتوسط 8.9 و8.6 

و8.4 على التوالي.

–9.47 1.3+
–9.18 1.4+ –9.13 1.6+

–8.94 2.0+
–8.58 2.3+

نوع القطاع
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اÇراء والقـيـم الشـخـصـيـة
ضرورة القيـام بأعـمـال تـخـدم المـجـتـمـع المـحـلـي

كانت أعلى نسبة اتفاق على أن القيام 
بأعمال تخدم المجتمع المحلي أمر 

ضروري هي بين أفراد ا�سر ا�ماراتية، حيث 
اتفق على ذلك حوالي 92% منهم، وتالهم 

أفراد أسر الدول العربية (88.4%)، تلتها  
أسر الدول الغربية والدول اÇسيوية والتي 

اتفق حوالي 85% لكٍل منهم على ذلك.
  

النسبة المئوية للمتفقين على ضرورة القيام بأعمال
تخدم المجتمع المحلي حسب مجموعات الجنسية 

دول عربية اخرى ا�مارات دول غرب أوروبا 
وأمريكا الشمالية

واليابان والدول المحيطة
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التمكين االجتماعي والمشاركة
العمل التطوعي في دبي

أوضحت الدراسة أن نسبة المشاركة في 
ا�عمال التطوعية في فئة العمر 18 وما 

فوق في دبي  خالل عام سابق للدراسة هي 
2.9% حيث كانت النسبة ا�على بين 

ا�فراد ا�ماراتيين (7.6%) فا�فراد من 
الدول الغربية (6.7%) ثم الدول العربية 

(5%) وأخيراً  الدول اÇسيوية (%2).

النسبة المئوية لÁفراد في فئة العمر 18 سنة وما فوق المتطوعين
في دبي خالل عام سابق للدراسة حسب مجموعات الجنسية

دول غرب أوروبا  ا�مارات
وأمريكا الشمالية

واليابان والدول المحيطة

دول عربية اخرى دول آسيوية
وافريقية
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التمكين االجتماعي والمشاركة
مقارنة بين معدالت التطوع بين أفراد المجتمع في بعض الدول المختارة
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كندا: دراسة العطاء والتطوع والمشاركة (2010)، استراليا: الدراسة االجتماعية العامة (2010). سنغافورا: تقرير مركز التطوع والعمل الخيري القومي (2012)، 
الواليات المتحدة: دراسة الحياة المجتمعية (2013)، نيوزيالندا: الدراسة االجتماعية العامة (2012).

دبي (2013)

%2.9

نيوزيلندا
(2012)

%30.60

سنغافورة
(2012)

%32.20

استراليا
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%36
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%44

كندا
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%47

يالحظ بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة في مجال التطوع أن نسبة التطوع في دبي ما زالت قليلة، حيث بلغت (2.9%).



التمكين االجتماعي والمشاركة
الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة عن القوانين، وا�نظمة المحلية، والقرارات التي تؤثر على المجتمع

يتفق 85% من ا�ماراتيين على أنهم قادرون على الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة عن القوانين وا�نظمة المحلية، 
والقرارات التي تؤثر على المجتمع مقابل 63% �جمالي الجنسيات، في حين ال يتفق مع ذلك 5% من ا�ماراتيين، مقابل %10 

من ا�جمالي، ولم يستطع 10% من ا�ماراتيين و27% من ا�جمالي تحديد مدى موافقتهم (محايدون). 

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على الوصول إلى مصادر
معلومات موثوقة عن القوانين، وا�نظمة المحلية،

والقرارات التي تؤثر على المجتمع بين ا�ماراتيين 

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على الوصول إلى
مصادر معلومات موثوقة عن القوانين، وا�نظمة المحلية،

والقرارات التي تؤثر على المجتمع بين إجمالي المشاركين

موافق تمامًا

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق إطالقًا

موافق تمامًا

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق إطالقًا

%3 

%2 
%10 

%27 

%58 

%4 

%6 

%27 

%33 

%30 



التمكين االجتماعي والمشاركة
المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على المعرفة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصال بين ا�ماراتيين 

يرى 73% من ا�ماراتيين أن لديهم المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال، مقابل 50% �جمالي الجنسيات، في حين ال 
يتفق مع ذلك 14% من ا�ماراتيين مقابل 29% من ا�جمالي، ولم يستطع 13% من ا�ماراتيين و21% من ا�جمالي تحديد 

مدى موافقتهم (محايدون). 

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على المعرفة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصال بين إجمالي المشاركين
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التمكين االجتماعي والمشاركة
اتخاذ القرارات الهامة في الحياة

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على اتخاذ
القرارات الهامة في الحياة بين ا�ماراتيين 

يرى 95% من ا�ماراتيين أنهم قادرون على اتخاذ القرارات الهامة في حياتهم، مقابل 87% �جمالي الجنسيات، في حين ال 
يتفق مع ذلك 1% من ا�ماراتيين مقابل 3% من ا�جمالي، ولم يستطع 4% من ا�ماراتيين و10% من ا�جمالي تحديد مدى 

موافقتهم (محايدون). 

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على
اتخاذ القرارات الهامة في الحياة بين إجمالي المشاركين
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التمكين االجتماعي والمشاركة
المجالس كوسيلة فّعالة للتواصل االجتماعي 
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ا�ماراتيون المتفقون وغير المتفقين على
أن المجالس وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي

يتفق 88.7% من ا�ماراتيين على أن 
المجالس تعتبر وسيلة فعالة للتواصل 

في مجتمعهم المحلي.



التمكين االجتماعي والمشاركة
وسيلة االتصال المفضلة للحصول على معلومات حول المواضيع والبرامج االجتماعية 

ما زال التلفاز يمثل الوسيلة المفضلة لدى 
ا�ماراتيين للحصول على المعلومات حول 

المواضيع والبرامج االجتماعية (%90.3)، 
ويليه االنترنت (74.9%)، وتالهما الهاتف 

(73.3%) والراديو (71%)، في حين أن الصحف 
كانت خامس الوسائل المفضلة (%69.3)، 

ثم تطبيقات الهواتف الذكية (59%)، ثم 
الرسائل النصية القصيرة (58.5%). ويالحظ 

أن حوالي نصف ا�ماراتيين (55.8%) يفضلون 
شبكات التواصل االجتماعي كوسيلة 

للتواصل وكذلك البريد ا�لكتروني (%51.6) 
وأتى البريد العادي في المرتبة ا�خيرة 

.(%22.4)
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