
 نبذة عن بعض نتائج الدراسة اإلجتماعية األولى في دبي

 ن المعطيات اإلجتماعيةلتأمي 8002في عام ( DSS1) دبيفي  األولى االجتماعية الدراسةأجريت    

 إلى جانب .(8022-8002) مجتمعتنمية الهيئة ستراتيجية في إعداد إ المستندة إلى األدلة والتي تسهم

يمكن من خالله تقييم فعالية برامج هيئة تنمية المجتمع  ،للقطاع اإلجتماعي في دبي بياناتقاعدة توفير 

اإلجتماعية  قضاياواجد الحاجات اإلجتماعية والتحديد مدى تإلى الدراسة  هذه . وقد هدفتومشاريعها

والتمكين  اإلجتماعي، واإلحتواء والحماية اإلجتماعيةاإلجتماعي،  وافقالتو الهوية الوطنيةبتعزيز المتعلقة 

 .اإلجتماعي

 في مطلع -في دبي  والتي تعتبر األولى من نوعها - لهذه الدراسةتم اإلنتهاء من العمل الميداني    

، شخصيةمقابلة  64و مختلفة من المجتمعمجموعات لجلسة مناقشة  82قام فريق البحث بإجراء . 8002

أسرة  86242 بجمع بيانات من، فقام الباحثون الكميّةإطار الدراسة في . أما الكيفيةفي إطار الدراسة  وذلك

 . الريفيةو ها الحضريةمناطقبلتمثل سكان إمارة دبي، ممت ص   بحث عينةذلك على و معيشية

 الدراسة: بعض النتائج التي أظهرتها وفيما يلي   

 وثقافتها  تاريخ اإلمارات العربية المتحدة بمعرفة المزيد عن معن اهتمامه يعبّرون وافدينغالبية ال

زيادة نسبة  إمكانية. يشير ذلك إلى %(28% والغربيون 48% واآلسيوييون 28)العرب  وتقاليدها

  في مجتمع دبي. م المشتركاهالتف

 

 28 للجنسيات األخرى في و اإلحترام يعتبرون أن هناك نسبة عالية من التقبل  اإلماراتيين% من

 %28كما يعتبر  % من الغربيين.28% من اآلسيويين، و 44% من العرب، و 46معهم دبي، ويتفق 

% من 44إن نسبة الثقة بين الجنسيات المختلفة في دبي عالية، ويتفق معهم  اإلماراتيينمن 

ويؤكد ذلك إرتفاع مدى التوافق اإلجتماعي في  لغربيين.من ا %24و  اآلسيويين، من %48العرب، 

 دبي.

 

  من الغربيين أن 26% من اآلسيويين، و 64% من العرب، و 42و  اإلماراتيين% من 68يرى %

و  اإلماراتيين% من  62في حين يرى  حافظ عليها.ومد العربية و اإلسالمية تقدر بشكل جيالثقافة 

 حافظ عليها.م% من الغربيين  أن اللغة العربية 24% من اآلسيويين، و 66% من العرب، و 66

 

 40%  ذوي اإلعاقات في إستخدام المواصالت ألشخاص يجدون أن هناك سهولة ل اإلماراتيينمن

% من الغربيين. في حين أن 66% من اآلسيويين، و 26% من العرب، و 20العامة ويشاركهم الرأي 

 اإلحتياجات الخاصةو ذوي اإلعاقات األشخاص اإلماراتيين يرون أن الفرص المتاحة لتعليم% من 28

 % من الغربيين. 62% من اآلسيويين و 26% من العرب، و 66يتفق معهم متوفرة و

 

 24،من الغربيين يرون أنه 64 و % من اآلسيويين،22 و % من العرب،64 و % من اإلماراتيين %

 في المجتمع. ودمجهم يجب إحتواء األشخاص ذوي اإلعاقات واإلحتياجات الخاصة

 



 24من الغربيين يرون أنه 82 % من اآلسيويين، و22 العرب، و% من 62 % من اإلماراتيين، و %

 في المجتمع.ودمجهم يجب إحتواء كبار السن 

 

 22من الغربيين يرون أنه 82 % من اآلسيويين، و66 % من العرب، و28 % من اإلماراتيين، و %

 يجب إحتواء المطلقات ودمجهم في المجتمع.

 

 28 من الغربيين يرون أنه 86% من اآلسيويين، و 22% من العرب، و 22% من اإلماراتيين، و %

 يجب إحتواء األرامل ودمجهم في المجتمع.

 

 26 من الغربيين يرون أنه 82% من اآلسيويين، و 20% من العرب، و 22% من اإلماراتيين، و %

 يجب إحتواء األيتام ودمجهم في المجتمع.

 

  من 22الجميع فيتفق على وجودها أما بالنسبة للمساواة في تعامل الجهات الحكومية مع %

% من 22كما يرى  % من الغربيين.28% من اآلسيويين، و 26% من العرب، و 28اإلماراتيين و 

أن هناك مساواة في  % من الغربيين28% من اآلسيويين، و 48% من العرب، و 22اإلماراتيين و 

  تعامل الشرطة والجهات القضائية مع الجميع. 

  

  حرية % من الغربيين أن 20% من اآلسيويين، و 62 % من العرب، و 22 و اإلماراتيين% من 28يرى

 ممكنة.ممارسة العبادات 

 

 2622 و % من العرب،28و يشاركهم في ذلك  ،يرون أن الحياة في دبي آمنة % من اإلماراتيين  %

 . % من الغربيين22من اآلسيويين، و 

 

 22من العرب،28يشاركهم في ذلك وراضين عن العالقات األسرية في دبي،  % من اإلماراتيين % 

 % من الغربيين.26% من اآلسيويين، و 24 و

 

 2424يرون أن لديهم عدد كاف من األصدقاء في دبي، ويشاركهم في ذلك  % من اإلماراتيين %

 % من الغربيين.26% من اآلسيويين، و 22 و من العرب،

 

  22نسبة الذين شاركوا بوقتهم في أعمال تطوعية اجتماعية أو خيرية خالل عام يسبق الدراسة %

% من الغربيين، في حين أن نسبة 22 و % من اآلسيويين،80 و % من العرب،24 و من اإلماراتيين،

% 20 و % من العرب،4 و % من اإلماراتيين،4ية بلغت معوا في أنشطة مدرسية أو تعليمن تطو  

 % من الغربيين.2 و اآلسيويين، من

 

 من اإلماراتيين يستمعون إلى 68فقد أظهرت الدراسة أن نسبة  يوميا   بالنسبة لقنوات التواصل %

% يستخدمون اإلنترنت.  82% يشاهدون التلفاز و66، في حين أن الصحف طالعون% ي82الراديو ، 

% يستخدمون 62البريد ونسبة % من اإلماراتيين يستخدمون 62كما أظهرت الدراسة أن نسبة 

 %.26% يستخدمون الرسائل النصية القصيرة. أما الهاتف فيستخدمه 66البريد اإللكتروني، ونسبة 


