بعض نتائج
الدراسة االجتماعية في دبي 2011

المقدمة

أجريت الدراس��ة االجتماعية في دبي  2011 -بالتعاون مع مركز دبي لألحصاء ،حيث جمعت البيانات في الفترة من  12مارس
 2011إلى  11مايو  .2011وقد هدفت الدراسة إلى:
 -1قياس المستوى الحالي لمؤشرات األداء األساسية الستراتيجية هيئة تنمية المجتمع ()2010-2014
 -2التعرف إلى بعض القضايا المتعلقة بالمخرجات االستراتيجية الخمس لهيئة تنمية المجتمع
 -3تحديد احتياجات فئات المجتمع المختلفة من الخدمات االجتماعية
منهجية الدراسة
الدراس���ة االجتماعية في دبي –  2011هي دراس���ة وصفية اجريت من خالل عينة عنقودية متعددة المراحل غطت جميع مناطق اإلمارة ومثلت
مجتمع دبي بكافة شرائحه.
شملت الدراسة  3,995أسرة معيشية منها  1,992اسرة إماراتية و 1,701أسرة غير إماراتية و 302أسرة جماعية ،إضافة إلى ذلك شملت الدراسة
 500فرد من مساكن العمال ،حيث بلغ عدد األفراد الذين تم تغطيتهم بالدراسة  19,924فرد.

الخصائص الديموغرافية
أفراد العينة موزعون حسب
النوع االجتماعي

أسر وأفراد العينة موزعة
حسب نوع األسرة

الجنسية

األسر

األفراد

إماراتية

1,992

12,361

غير إماراتية

1,701

5,724

جماعية

302

1,339

عمال

500

500

4,495

19,924

اإلجمالي
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الحياة في دبي
الشعور بالسعادة
بلغ متوس���ط الش���عور بالس���عادة بين س���كان دبي

مدى الشعور بالسعادة خالل عام سابق للدراسة (المتوسط
على مقياس  0إلى )10

خ�ل�ال عام س���ابق للدراس���ة على مقي���اس ( 0إلى )10
 7.9لجمي���ع الس���كان ،حي���ث يمث���ل  0عدم الس���عادة
إطالق���ًا في حي���ن يمثل  10قمة الس���عادة ،ولقد كان
أعلى متوس���ط للس���عادة بين اإلماراتيي���ن  8.3ويليه
المقيمي���ن م���ن الدول الغربية  8فال���دول العربية 7.9

ثم الدول األس���يوية .7.8

المجموع

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية أخرى

اإلمارات

الحياة في دبي
الشعور بالحماية واألمان
أوضح���ت الدراس���ة أن حوال���ي  93%من الس���كان في

النسبة المئوية للذين يشعرون
بالحماية واألمان في دبي حسب نوع
األسرة وإلجمالي السكان

دبي يش���عرون بالحماية واألمان ،وبلغت نسبة الذين
يش���عرون بالحماية واألمان بين األسر اإلماراتية حوالي
 96%واألسر غير اإلماراتية حوالي .89%

المجموع

أسرة غير إماراتية

أسرة إماراتية
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االنسجام االجتماعي
الراضون عن حياتهم العائلية
وج���دت الدراس���ة ان أعل���ى نس���بة رض���ى ع���ن الحياة

النسبة المئوية للراضين عن حياتهم العائلية
حسب الجنسية

العائلي���ة كان���ت بين أف���راد ال���دول الغربي���ة ()97.7%
فاألس���ر العربي���ة ( )97.3%فاألس���ر األس���يوية ()96.9%
فاألس���ر اإلماراتية (.)93.6%

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية أخرى

اإلماراتيين

االنسجام االجتماعي
المؤيدون للتنوع الثقافي في دبي
وجدت الدراس���ة ان أعلى نسبة تأييد للتنوع الثقافي

النسبة المئوية للمؤيديين للتنوع الثقافي في
دبي

في دبي كانت بين أفراد الدول العربية ( )81.7%فاألسر
الغربي���ة ( )81.1%فاألس���ر األس���يوية ( )77.3%فاألس���ر
اإلماراتية (.)65.9%

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية أخرى

اإلمارات
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االحتياجات والخدمات االجتماعية
الراضون عن بعض خدمات القطاع االجتماعي
من بين مستخدمين بعض خدمات القطاع االجتماعي

النسبة المئوية للراضين عن بعض خدمات القطاع االجتماعي من
المستخدمين لهذه الخدمات

سواء كانت اتحادية
في دبي المقدمة من كافة الجهات
ً
أو محلي���ة أو خاص���ة أو غي���ر حكومية غي���ر ربحية ،كان
الراضون ع���ن خدمات حقوق اإلنس���ان  67%والتعليم
 48.4%ودمج ذوي اإلعاقة في العمل والتعليم 33.9%

و 31.9%كما كان الراضون عن خدمات الرعاية االجتماعية
لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن  32.2%و.30.4%

خدمات حقوق
اإلنسان

الخدمات
التعليمية

خدمات دمج
األشخاص ذوي
اإلعاقة في العمل

خدمات دمج
خدمات رعاية
األشخاص ذوي
اجتماعية
لألشخاص الذين اإلعاقة في التعليم
لديهم إعاقة

خدمات رعاية
اجتماعية لكبار
السن

االحتياجات والخدمات االجتماعية
خدمات كبار السن المفضلة لألسر اإلماراتية
أظه���رت الدراس���ة أن الرعاي���ة المنزلية م���ن قبل جهة

النسبة المئوية لخدمات كبار السن المفضلة لدى
األسر اإلماراتية التي لديها كبير في السن

مختص���ة ه���ي أكثر خدم���ات كبار الس���ن تفضي ً
ال لدى
األس���ر اإلماراتية ( )34%في حين أن اإلقامة الدائمة في
دور كبار السن كانت أقل الخدمات تفضي ً
ال ( )10%وجاء
تقديم األنش���طة االجتماعية والترفيهية والتثقيفية
م���ن خ�ل�ال األندية في المرتب���ة الثاني���ة ( )32%وتلتها
اإلقامة النهارية في دور رعاية كبار السن (.)13%

تسجيل كبير السن إقامة نهارية
في دار رعاية
في نادي يقدم
كبار السن
أنشطةاجتماعية
وترفيهيةوتثقيفية

إقامة بشكل الرعاية المنزلية
من قبل جهة
دائم في دار
مختصة
رعاية كبار السن

االحتياجات والخدمات االجتماعية
الشعور باإلنفاق بطريقة رشيدة
يتف���ق  80%م���ن اإلماراتيي���ن على إنهم ينفقون بطريقة رش���يدة مقابل  93%إلجمالي الجنس���يات ،في حين ال يتف���ق مع ذلك  10%من
اإلماراتيين مقابل  2%من اإلجمالي ،ولم يستطع  10%من اإلماراتيين و 5%من اإلجمالي تحديد مدى موافقتهم (محايدون).

التوزيع النسبي إلجمالي المشاركين
حسب مدى موافقتهم على أنهم
ينفقون بطريقة رشيدة

موافق تمامًا
موافق
محايد
غير موافق
غير موافق إطالقًا

التوزيع النسبي لإلماراتيين حسب مدى
موافقتهم على أنهم ينفقون بطريقة
رشيدة

االحتياجات والخدمات االجتماعية
المقترضون والمتعثرون في السداد
كشفت الدراسة على أن أعلى نسبة مقترضين كانت بين اإلماراتيين حيث أظهرت أن  36.8%من األفراد (فوق عمر  18سنة) مقترضين
وأن  14.7%من هؤالء المقترضين قد تعثروا مرة أو أكثر في تسديد اقساط قروضهم خالل عام سابق للدراسة ،في حين كان األفراد
من األس���ر األس���يوية هم أقل المقترضين ( )10.1%وجاء في المرتبة الثانية كأقل المقترضين األفراد من األس���ر الغربية ( )15.9%يليهم
األفراد من األس���ر العربية ( .)13.4%ويأتي األفراد من األس���ر الغربية في المرتبة الثانية ايضًا للمتعثرين ( )5.1%في حين يأتي األفراد من
األسر األسيوية في المرتبة الثالثة بنسبة  ،3.7%وكان األفراد من األسر العربية أقل المتعثرين ()2.1%
نسبة األفراد المقترضين

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية أخرى

المتعثرون خالل ال 12شهرا السابقة للدراسة في
تسديد أقساط القروض

اإلمارات

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية أخرى

اإلمارات

االحتياجات والخدمات االجتماعية
أنواع القروض بين اإلماراتيين
أوضحت الدراس���ة أن قرض ش���راء السيارة هو األكثر شيوعًا بين اإلماراتيين حيث أعرب حوالي  63%من المقترضين اإلماراتيين أن لديهم
هذا النوع من القروض ،وجاء في المرتبة الثانية قرض بناء مسكن ( )49.5%ويليه قرض للمساعدة في نفقات المعيشة ( )14.4%فقرض
لش���راء أجه���زة منزلية ( ،)13.4%أما القرض للزواج فقد أعرب عن وجوده حوال���ي  11%من المقترضين ،والقرض لتغطية مديونية بطاقة
ائتم���ان  ،10.8%وكان أقل أنواع القروض ش���يوعًا هو القرض للس���فر والس���ياحة والذي أعرب عن
وجوده  3.7%من المقترضين اإلماراتيين ،وقد شكلت نسبة أنواع القروض ألسباب أخرى .13%
النسبة المئوية للقروض بين اإلماراتيين حسب
نوع القرض

السفر والسياحة
واالستجمام

تغطيةمديونية
بطاقة إئتمان

زواج

سبب لم يذكر
في السابق(حدد)

شراء أجهزة
منزلية

المساعدة في
نفقات المعيشة

بناء مسكن

شراء سيارة

االحتياجات والخدمات االجتماعية
اإلعاقات بين اإلماراتيين
بلغ معدل انتش���ار اإلعاقات بين اإلماراتيين من كافة األعمار  ،3.2%وأظهرت الدراس���ة أن معدل انتش���ار اإلعاقة يتناسب طرديًا مع فئات
العمر حيث كان أقل معدل لالنتش���ار بين األفراد في فئة العمر األقل من  7س���نوات ( )0.5%في حين وصل معدل االنتش���ار إلى 14.2%

في فئة العمر ستون عامًا وأكثر مرور ُا بمعدلي انتشار  1.6%و 3.6%في الفئة العمرية سبعة أعوام إلى سبع عشر عامًا والفئة العمرية
ثماني عشر عام ُا إلى أقل من ستين عام ُا على التوالي.
معدل انتشار اإلعاقات لدى اإلماراتيين

معدل انتشار اإلعاقات بين اإلماراتيين
حسب فئات العمر

ال
نعم
ال أعرف

+ 60

18-59

7-17

0-6

االحتياجات والخدمات االجتماعية
أنواع اإلعاقة بين اإلماراتيين واالحتياج إلى المساعدة
ش���كلت إعاق���ات الرؤية والحركة واإلعاقات المتع���ددة مجتمعة  80%من إجمالي اإلعاقات لدى اإلمارتيي���ن ( 54%للرؤية و  14%للحركة و
 12%لإلعاقات المتعددة) ،وأوضحت الدراس���ة أن  77%من ذوي اإلعاقة اإلماراتيين ال يحتاجوا إلى مس���اعدة حيث انهم مس���تقلين تمامًا
في حين يحتاج  10%إلى بعض المساعدة و 13%إلى مساعدة كاملة.
التوزيع النسبي لإلعاقات بين
اإلماراتيين حسب نوع اإلعاقة

السمع
نفسية وعقلية
تأخر عقلي
أخرى
متعددة
الحركة
الرؤية

بيانات موزونة

التوزيع النسبي لمدى االعتمادية
لدى اإلماراتيين من ذوي اإلعاقة

يحتاج مساعدة كاملة
يحتاج بعض المساعدة
مستقل تمامًا
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حقوق اإلنسان
الموافقون على تلبية احتياجات اإلنسان األساسية
أع���رب حوال���ي  95%من س���كان دبي عن ش���عورهم
بالق���درة عل���ى تأمين الم���وارد المالية الكافي���ة لتلبية

النسبة المئوية من إجمالي السكان الذين يشعرون أنهم
قادرون على تلبية بعض االحتياجات األساسية في دبي

احتياجاتهم الغذائية كما أوضح  97.5%أنهم يشعرون
بقدرتهم على تأمين هذه الموارد للمسكن وحوالي
 98%أنهم يقدرون على تلبيتها للملبس.

تأمين الموارد المالية
الكافية لتلبية الحاجات
الغذائية

تأمين الموارد المالية
الكافية لتأمين
المسكن

تأمين الموارد المالية
الكافية لتأمين الملبس

حقوق اإلنسان
آراء غير اإلماراتيين حول بعض الحقوق والحريات
ال يوافق حوالي  13%من غير اإلماراتيين على أن هناك حرية ممارس���ة للش���عائر الدينية في دبي ،وال يوافق أيضًا  16.6%منهم على
حصول الجميع على معاملة متس���اوية في الش���رطة وحوالي  19%في الجهات القضائية و 19.6%في المؤسسات الحكومية بشكل
عام و  22.6%في المرافق الصحية .كما ال يرى حوالي  23%من غير اإلماراتيين أنه ال يوجد تفرقة في معاملة األشخاص ذوي اإلعاقة في
بناء على النوع االجتماعي (الذكر واألنث���ى) .وأعرب  26.4من غير اإلماراتيين عن عدم
المجتم���ع و 24%أن���ه ال يوج���د تمييز في المجتمع ً
اتفاقهم على أن العمال ذوي المهارات المحدودة يلقون معاملة جيدة في المجتمع.
وبشكل عام فإن نسبة غير المتفقين مع أن حقوق اإلنسان مصانة في دبي بلغت  17.5%من غير اإلماراتيين.

غير الموافقين
على العبارات التالية:

يعامل العمال ذوي
المهارات المحدودة
معاملة جيدة في
المجتمع

ال يوجد تمييز (تفرقة)
في المعاملة في
المجتمع وفقا للنوع
اإلجتماعي

ال يوجد تمييز (تفرقة)
في معاملة األشخاص
الذين لديهم إعاقة
في المجتمع

يحصل الجميع على
معاملة متساوية من
المرافق الصحية

يحصل الجميع على
معاملة متساوية
من المؤسسات
الحكومية

يحصل الجميع على
معاملة متساوية من
الهيئات القضائية

حقوق اإلنسان مصانة

يحصل الجميع على
معاملة متساوية من
الشرطة

هناك حرية ممارسة
الشعائر الدينية

حقوق اإلنسان
الشعور باألمان من ممارسات العمل التعسفية
يشعر  75.4%من إجمالي المشتغلين في دبي بأنهم

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

في مأمن من ممارسات العمل التعسفية ،ولقد كانت
أعلى نس���بة للذين يشعرون بذلك بين المشتغلين
من تجمع���ات العمال ( )88.7%تالها المش���تغلون من
أس���ر إماراتي���ة ( )73.4%فالمش���تغلين م���ن أس���ر غير
إماراتية (.)64%

المجموع

تجمعات عمال أسرة غير إماراتية

أسرة إماراتية

حقوق اإلنسان
القدرة على الحصول على الحقوق قانونيًا
يش���عر  77.5%من إجمالي الس���كان في دبي بأنهم
قادري���ن عل���ى الحص���ول عل���ى حقوقه���م م���ن خالل

النسبة المئوية للذين يشعرون أنهم قادرون
على الحصول على حقوقهم قانونيا

القن���وات القانونية ،ولق���د كانت أعلى نس���بة للذين
يش���عرون بذلك بين افراد األس���ر اإلماراتي���ة ()80.6%
فاألس���ر غير اإلماراتية ( )78.5%ثم األفراد من تجمعات
العم���ال ()75.4%

المجموع

تجمعات عمال أسرة غير إماراتية

أسرة إماراتية
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الهوية الوطنية

الشعور بالمعرفة بثقافة اإلمارات وعاداتها وتاريخها
بلغ مدى الشعور بالمعرفة بثقافة اإلمارات في المتوسط
عل���ى مقياس  0إلى  10بين جمي���ع أفراد مجتمع دبي

مدى الشعور بالمعرفة بثقافة اإلمارات حسب مجموعات
الجنسية (المتوسط على مقياس  0إلى )10

 .4.4وكان أقل متوسط بين أفراد األسر األسيوية ()3.6
فال���دول الغربية ( )6.4و الدول العربية ( ،)7.4في حين
كان أعلى متوسط بين أفراد األسر اإلمارتية وهو .9.1

المجموع

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية أخرى

إماراتيين

الهوية الوطنية

آراء حول مجتمع اإلمارات

النسبة المئوية للمتفقين مع بعض اآلراء حول مجتمع اإلمارات
من إجمالي السكان

أع���رب حوال���ي  %.93م���ن أف���راد المجتمع عل���ى أنهم
يش���عرون بالفخ���ر تج���اه دب���ي وحوال���ي  80%بانه���م
يش���عرون بالفخر تجاه القيم والثقافة اإلمارتية و57%

تج���اه اللغ���ة العربية ،كما أع���رب  79.4%عن أن الثقافة
اإلمارتي���ة واضحة جدًا في دب���ي وحوالي  80%على أن
القيم والثقاف���ة اإلمارتية محافظ عليها في دبي ،في
حي���ن أتفق حوالي  55%على أن اللغة العربية محافظ
عليها في دبي.

اللغة العربية
محافظ عليها في
دبي

القيم والثقافة
اإلماراتية محافظ
عليها في دبي

الثقافة اإلماراتية
واضحة جدا
(مرئية ومحسوسة)
في دبي

أشعر بالفخر تجاه
اللغة العربية

أشعر بالفخر تجاه
القيم والثقافة
اإلماراتية

أشعر بالفخر تجاه
دبي
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اآلراء والقيم الشخصية

أهمية بعض القيم في الحياة من وجهة نظر اإلماراتيين
ف���ي المتوس���ط عل���ى مقي���اس  0إل���ى  ،10بل���غ مدى
موافقة اإلماراتيين على االلتزام الديني كقيمة هامة

مدى موافقة اإلماراتيين على أهمية بعض القيم في حياتهم
(المتوسط على مقياس  0إلى )10

في حياتهم  8.9وكانت نفس النتيجة ألهمية األسرة،
لكل
تلتهما العادات والتقاليد والعمل بمتوسط 8.8
ٍ
منهم���ا والعل���م والثقاف���ة بمتوس���ط  8.7فالصداقة
بمتوسط  8.5وكان أقل متوسط ألوقات الترفيه (.)8.1

االلتزام الديني

األسرة

العادات
والتقاليد

العمل

العلم والثقافة

الصداقة

أوقات الترفيه
(االستجمام)

اآلراء والقيم الشخصية

أهمية بعض الخصائص المتعلقة بالعمل من وجهة نظر اإلماراتيين
أظهرت الدراسة أن األجور والميزات المالية الجيدة بجانب
بيئة العم���ل المالئمة وتقديم نف���ع للمجتمع وتحقيق

مدى موافقة اإلماراتيين على أهمية بعض الخصائص
المتعلقة بالعمل المالئم (المتوسط على مقياس  0إلى )10

اإلنجازات الشخصية هي أهم خصائص العمل المالئم
م���ن وجهة نظ���ر اإلماراتيين ،حيث ت���راوح مدى موافقة
اإلماراتيين عليها في المتوسط على مقياس  0إلى 10

ما بين  8.5إلى  ،8.7وكانت نظرة المجتمع للوظيفة هي
األقل أهمية من وجهة نظر اإلماراتيين (.)8.3

أجور/مميزات
جيدة

بيئة عمل
مالئمة

اإلنجازات
تقديم نفع/
فائدة للمجتمع الشخصية
(تحقيق الذات)

نظرة المجتمع
للوظيفة

اآلراء والقيم الشخصية

ضرورة القيام بأعمال تخدم المجتمع المحلي
كانت أعلى نسبة اتفاق على أن القيام بأعمال تخدم
المجتم���ع المحل���ي يعتبر أمر ض���روري هي بين أفراد

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

أس���ر ال���دول الغربية حيث اتفق حوال���ي  91%منهم
على ذلك وتالهم أفراد أس���ر الدول العربية ( )90.5%
فأفراد األس���ر اإلماراتية (  )88.7%ثم أفراد أس���ر الدول
األس���يوية (.)86.3%

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية
أخرى

إماراتيين
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التمكين االجتماعي والمشاركة
العمل التطوعي في دبي
أوضحت الدراس���ة أن أعلى نس���بة لألس���ر التي ش���ارك
ف���رد أو أكثر منها في أعمال تطوعية في دبي خالل

النسبة المئوية لألسر التي تطوع فرد أو أكثر منها في
دبي خالل عام سابق للدراسة حسب مجموعات الجنسية

عام سابق للدراسة هي األسر اإلمارتية ( )12.2%تلتها
أسر الدول الغربية ( )6.7%فأسر الدول العربية ()4.6%
وأخيرًا أسر الدول األسيوية (.)2.1%

دول غربية

دول آسيوية

دول عربية أخرى

اإلمارات

التمكين االجتماعي والمشاركة
الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة عن القوانين ،واألنظمة المحلية ،والقرارات
التي تؤثر على المجتمع
يتف���ق  76%م���ن اإلماراتيين على إنهم قادرين على الوصول إلى مصادر معلومات موثوقة ع���ن القوانين ،واألنظمة المحلية ،والقرارات
التي تؤثر على المجتمع مقابل  57%إلجمالي الجنس���يات ،في حين ال يتفق مع ذلك  10%من اإلماراتيين مقابل  6%من اإلجمالي ،ولم
يستطع  14%من اإلماراتيين و 37%من اإلجمالي تحديد مدى موافقتهم (محايدون).
التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على الوصول إلى
مصادر معلومات موثوقة عن القوانين ،واألنظمة المحلية،
والقرارات التي تؤثر على المجتمع بين إجمالي المشاركين

تمام
موافق
ً
موافق
محايد
غير موافق
غير موافق إطالقًا

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على الوصول إلى
مصادر معلومات موثوقة عن القوانين ،واألنظمة المحلية،
والقرارات التي تؤثر على المجتمع بين اإلماراتيين

التمكين االجتماعي والمشاركة
المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال
يرى  74%من اإلماراتيين أن لديهم المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال مقابل  60%إلجمالي الجنسيات ،في حين ال يتفق مع ذلك
 17%من اإلماراتيين مقابل  10%من اإلجمالي ،ولم يستطع  9%من اإلماراتيين و 30%من اإلجمالي تحديد مدى موافقتهم (محايدون).

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على المعرفة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصال بين إحمالي المشاركين

تمام
موافق
ً
موافق
محايد
غير موافق
غير موافق إطالقًا

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على المعرفة بتكنولوجيا
المعلومات واالتصال بين اإلماراتيين

التمكين االجتماعي والمشاركة
اتخاذ القرارات الهامة في الحياه
يرى  93%من اإلماراتيين أنهم قادرين على اتخاذ القرارات الهامة في حياتهم مقابل  91%إلجمالي الجنسيات ،في حين ال يتفق مع ذلك
 5%من اإلماراتيين مقابل  3%من اإلجمالي ،ولم يستطع  2%من اإلماراتيين و 6%من اإلجمالي تحديد مدى موافقتهم (محايدون).

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على اتخاذ القرارات
الهامة في الحياة بين إجمالي المشاركين

تمام
موافق
ً
موافق
محايد
غير موافق
غير موافق إطالقًا

التوزيع النسبي لمدى االتفاق على القدرة على اتخاذ القرارات
الهامة في الحياة بين اإلماراتيين

التمكين االجتماعي والمشاركة
المجالس كوسيلة فعالة للتواصل االجتماعي
يتفق  94%من اإلماراتيين على أن المجالس وسيلة فعالة للتواصل في مجتمعهم المحلي.

اإلماراتيين المتفقين وغير المتفقين على أن المجالس وسيلة
فعالة للتواصل االجتماعي

ال
نعم

التمكين االجتماعي والمشاركة

وسيلة االتصال المفضلة للحصول على معلومات حول المواضيع والبرامج االجتماعية
ما زال التلفاز هو الوسيلة المفضلة لدى الجميع للحصول على المعلومات حول المواضيع والبرامج االجتماعية ويليه الهاتف ،وتالهم
الراديو بين اإلماراتيين وتجمعات العمال في حين أن الرسائل النصية القصيرة كانت ثالث الوسائل المفضلة لغير اإلماراتيين .ويالحظ
أن حوالي نصف اإلماراتيين يفضلوا البالك بري كوسيلة للتواصل.
أسرة غير إماراتية

أسرة إماراتية

البالك بيري

التلفاز

الهاتف

الراديو

الصحف

االنترنت

الرسائل النصية
القصيرةSMS/

البريد اإللكتروني

البالك بيري

البريد العادي

التلفاز

الهاتف

الرسائل النصية
القصيرةSMS/

االنترنت

الراديو

الصحف

البريد اإللكتروني

البريد العادي

شكرًا

