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 التعر�ف بمركز �جمان لإلحصاء والتنافسية

 للمر  والتنافسيةتم إ�شاء "مركز �جمان لالحصاء 
ً
 .2017) لسنة 28سوم األم��ي رقم (" استنادا

 �� إمارة �جمان واملصدر الرئيس واملرجع الوحيد ف��ا �� الش
ً
ؤون اإلحصائية ويعت�� املركز هو ا�جهة ا�ختصة محليا

 :ةتحقيق الغايات التاليإ��  املنصوص عل��ا �� هذا املرسوم. ��دف املركز  والتنافسية

 .تنظيم وتطو�ر العمل اإلحصائي بما يحقق مصا�ح الدولة واإلمارة .1

 .بناء نظام إحصائي مح�� مت�امل .2

 .رفع القدرة التنافسية لإلمارة �� مختلف القطاعات .3

 .اإلمارة �� تقار�ر التنافسية ا�حلية والعامليةاملساهمة �� �عز�ز م�انة  .4

  .تخاذ القرار �� ا�ح�ومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثةدعم منظومة إ .5

  

  :  الرؤ�ة  |   

 

 باملعرفة �عزز مستقبل �جمان

  :  الرسالة  |   

 

�ا جيات العلمية اإلحصائية واملعاي�� املو��ى �تباع املن�تطبيق أفضل املمارسات بإ رتقاء بالعمل اإلحصائي والتناف��ي من خاللاإل 

 لتل�ي إحتياجات مستخدمي البيانات ومتخذى القرار �� اإلمارة
ً
 دوليا

 :  القيم  |   

 

 الشفافية  /  السر�ة  /  واالبت�ار اإلبداع  /  املوثوقية  /  ح��افيةاإل   / ا�حيادية  / ا�جودة
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 لتنفيذيباألمانة العانة للمجلس االتعر�ف 

بدور رئي��ي  ،  لتقوم2003 ) لسنة4قم (ر  تم إ�شاء األمانة العامة للمجلس التنفيذي بموجب مرسوم املرسوم األم��ي 

�� خدمة مصا�ح مجتمع اإلمارة،  وتطو�ر ا�خدمات ا�ح�ومية وفق أع�� وأحدث املعاي��، كما �عمل األمانة ع��  تنظيم 

 عمالھ بصورة سلسة وفاعلة وتحقيق األهداف املرسومة �ح�ومة �جمان.وتنسيق مهام ا�جلس التنفيذي و�سي�� أ

ولألمانة العامة دور أسا��ي �� رسم السياسات العاّمة وصياغة االس��اتيجيات املطّورة واعتماد القرارات ومتا�عة 

وتوحيد ومواءمة  تنفيذها مع ا�جهات ا�ح�ومية، كما تدعم األمانة العامة عملية رفع كفاءة وفاعلية العمل املؤس��ي

 جهود ا�جهات ا�ح�ومية لتحقيق تطلعات اإلمارة وطموحا��ا وإسعاد مواطن��ا واملقيم�ن ع�� أرضها.

  

  :  الرؤ�ة  |   

 

 ر�ادة ح�ومية �جتمع مزدهر

  :  الرسالة  |   

 

 ألهداف وغايات 
ً
رؤ�ة اإلمارة دعم صناعة القرار ورفع كفاءة العمل ا�ح�ومي وحوكمة العمل املؤس��ي تحقيقا

 وتطلعا��ا �جتمع سعيد.

 :  القيم  |   

 

الشفافية : االل��ام بتوف�� املعلومات ذات األولو�ة أل�حاب املص�حة �ا�جتمع وا�جلس التنفيذي وا�جهات  •

 ا�ح�ومية

ز اإلشراك : �عز�ز التواصل مع �افة شرائح ا�جتمع لفهم احتياجا��م وتطلعا��م وخلق قنوات التواصل لتعز� •

 اسهامهم �� عملية صنع القرارات ال�ي تؤثر عل��م.

الشراكة : تحقيق التغ�� االيجا�ي من خالل الشرا�ات البناءة والعمل ا�جما�� مع أ�حاب املص�حة من جهات  •

  ح�ومية ومؤسسات رسمية.
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 2021رؤ�ة �جمان 

د أخضر، تحفزه ح�ومة متم��ة من�جمة مع " ع�� "بناء مجتمع سعيد، �ساهم �� بناء اقتصا2021ترتكز "رؤ�ة �جمان 

 روح االتحاد"، و�توافق وت�امل تام مع اس��اتيجيات ا�ح�ومة االتحادية، واألجندة الوطنية لدولة اإلمارات.

محاور رئيسية �� اقتصاد  4ولتحقيق الرؤ�ة الطموحة شرعت ح�ومة اإلمارة لتطو�ر خطة اس��اتيجية �شعبت �� 

مجتمع نابض با�حياة وح�ومة متم��ة، وانبثقت م��ا أهداف ع�� مستوى النتائج ال�لية , م�ان أفضل للعيش ,أخضر

لإلمارة و تدرجت �ش�ل أفقي لتغطي القطاعات األساسية. واستمر ن�ج التخطيط االس��اتي�� �� وضع منظومة للتنفيذ 

 راقبة تحقيق الرؤ�ة.والتقييم تبلورت �� ش�ل خطط مؤسسية و مجموعة من املؤشرات ال�ي تدعم عملية م

ع�� ضرورة تحقيق مجموعة مت�املة من الغايات  " 2021رؤ�ة �جمان "وتحرص ح�ومة �جمان من خالل اطالق 

االس��اتيجية ال�ي �شتمل تطو�ر منظومة ا�خدمات األساسية املرتبطة بجودة ا�حياة، مع العمل ع�� دعم تنافسية 

تية اق جديدة تتب�ى التطبيقات القائمة ع�� املعرفة واالبت�ار، وتطو�ر الب�ى التحاألعمال، واالنتقال باقتصاد اإلمارة إ�� آف

  .الالزمة واألنظمة والتشريعات ا�حفزة ع�� حركة اقتصادية �شطة ومستدامة
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العر�ية املتحدة اإلمارات  ح�ومة �جمان. التنفيذي، ة العامة للمجلسواألمان والتنافسيةمركز اإلحصاء  –جميع ا�حقوق محفوظة 

 @2020. 

يمنع ��خ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب من قبل أي �خص أو شركة أو جهة بأية وسيلة تصو�ر�ة أو الك��ونية أو مي�انيكية 

�شر أخرى بما ف��ا حفظ املعلومات و اس��جاعها دون  بأي وسيلةع�� أقراص مقروءة أو  والت�جيلبما �� ذلك الت�جيل الفو�غرا�� 

 املتحدة.دولة اإلمارات العر�ية  �جمان،ا�حصول ع�� موافقة مسبقة صادرة من مركز �جمان لإلحصاء و التنافسية، ح�ومة 

 املطبوعة �التا��:إ��  قتباس ير�� اإلشارة�� حالة اإل -

ماعية االجت املؤشراتدارسة - ح�ومة �جمان-واألمانة العامة للمجلس التنفيذي والتنافسيةمركز �جمان لإلحصاء  -

 2020ابر�ل  -األول  اإلصدار –2020

 التواصل:للتواصل و طلب البيانات اإلحصائية ير��  -

 مركز �جمان لإلحصاء و التنافسية.

   info.scc@ajman.ae   ال��يد اإللك��و�ي: 

         67016770 971+ رقم الهاتف:

 www.scc.ajman.aeاملوقع اإللك��و�ي: 

 ، �جمان  ـ دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.  6556ص.ب:  
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 املقدمة

فذت دراســة مؤشــرات ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان من خالل 
ُ
إجراء املقابالت وجها لوجھ مع عينة طبقية عشــوائية من أســر ن

وشــــــــملت غ�� الناطق�ن  مجتمع اإلمارة �شــــــــ�ل شــــــــمو�� وتمت �غطية �افة املناطق الســــــــكنية مســــــــ��دفة األســــــــر املواطنة وغ�� املواطنة

ث مثل لها واملتواجد ف��ة ز�ارة الباح، وقد �انت املشاركة اختيار�ة من قبل األسرة لإلدالء برأ��ا من خالل ال�خص املباللغة العر�ية

 سنة). 18عن  مد�� البيان وال يقل عمر ( مل�ان سكن األسرة

حيث يطرح نموذج الدراســة املســتخدم مجموعة من األســئلة ع�� عينة طبقية عشــوائية من األ�ــخاص �� املســاكن ا�خاصــة باألســر 

 ذه األسئلة.�� مختلف مدن إمارة �جمان و��خص هذا التقر�ر اإلجابات عن ه

وتم تصـميم هذه الدراسـة لتوفر معلومات موثوقة ومحدثة حول خصـائص ومواقف ورأي األسـرة واألفراد ع�� املسـتوى ا�ح�� تجاه 

جتماعية ليشــــــــــمل بحث هذه الدراســــــــــة ألول ب�ن مختلف ا�جوانب ا�حياتية واال  مجموعة مهمة من املواضــــــــــيع لتمك�ن إيجاد الروابط

موعة املؤشــرات األســاســية ذات الصــلة باملنطقة الســكنية وا�جتمع وقطاعات ا�خدمات واأل�شــطة الثقافية مرة �� إمارة �جمان مج

 . اإلمارةوالبيئية �� 

و��ـدف هـذه الـدراســـــــــــــــة إ�� تلبيـة احتيـاجـات ا�ح�ومـة ا�حليـة من البيـانـات املرتبطـة بـالســــــــــــــيـاســـــــــــــــات ذات األولو�ـة ونتـائج املؤشــــــــــــــرات 

 وا�ــــحا ســــاس لهذه املؤشــــرات واإل اءة خط األ بمواضــــيعها شــــاملة قر 
ً
ســــتمرار �� دور�ة القياس الســــنوي لها، كما تقدم الدراســــة فهما

 أل�ــــــحاب املصــــــا�ح والذي �عزز من مســــــتو�ات املشــــــاركة واالســــــتفادة من هذه الدراســــــة، كما �ســــــ�� هذه الدراســــــة إ�� إنتاج 
َ
ومفيدا

 لألسـس العلمية وقواعد املمارسـات ا
ً
 بيانات عالية ا�جودة وفقا

ً
إلحصـائية لتوف�� البيانات املناسـبة بطر�قة فعالة والسـماح مسـتقبال

بتصنيف املعلومات جغرافيا (حسب املناطق السكنية)  وكذلك السماح بدراسة العالقات ب�ن املتغ��ات االجتماعية وإجراء التحليل 

 عينة الرئيسية عند اللزوم.الشامل �جموعة من القضايا وتمك�ن إجراء استقصاءات تفصيلية لعينات فرعية من ال

) �جمع بيانات الدراسة وال�ي وفرت العديد من املزايا الهامة عن األساليب CAPIوتم إجراء املقابالت ال�خصية بمساعدة الكمبيوتر (

لقائي وســـــرعة التقليدية إلجراء املقابالت (القلم والورقة) ومن أهمها تضـــــم�ن النموذج االلك��و�ي (أداة الدراســـــة) قواعد التحقق الت

 .KIGSMSتدفق املعلومات (�ش�ل �حظي) من جهاز الباحث (التابلت) إ�� قاعدة بيانات نظام الدراسات الذ�ي كفاءات الدولية 
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 مصط�حات 

، �� إمارة �جمان و�شمل املساحات العامة ا�خضراء واألماكن املفتوحة �� محيط منطقتك املناطق ا�خضراء واملسطحات املائية: •

 إ�خل املثال ا�حدائق أو املتن�هات أو مناطق اللعب أو املم��ى أو الشاطئ ...وع�� سبي

 .عاًما أو أك�� 18: هم أ�خاص مقيمون �� إمارة �جمان يبلغون من العمر األ�خاص البالغ�ن •

 ...إ�خية مثل ال�حراء وا�حدائق واألرا��ي الزراع �جمان دينةمأ��ا "املساحات املفتوحة خارج �عرف ب املناطق ا�خارجية: •

�عرف بأ��ا "الرحالت خارج املن�ل خالل العطلة، �شرط أن ت�ون العطلة �� �جمان. وقد �شمل األ�شطة  الز�ارات ا�خارجية: •

 ".اليومية مثل امل��ي باإلضافة إ�� أ�شطة أخرى مثل ر�وب الدراجات، ر�وب ا�خيل، أو الصيد أو التجديف بال�اياك

 ها (الشارع الذي �سكن بھ والشوارع القر�بة من منطقة سكنك).املنطقة السكنية وما يجاور  ال��: •

واحد الذين شار�وا �� �شاط ثقا��  البالغ�نهو عبارة عن مؤشر يقيس �سبة اال�خاص  مؤشر املشاركة باأل�شطة الثقافية: •

 �� إمارة  12خالل آخر  ع�� االقل
ً
سها من قبل و�رغب �� باإلضافة إ�� رصد األ�شطة الثقافية ال�ي لم يمار  �جمان،شهرا

.
ً
 ممارس��ا مستقبال

 "موافق أو موافق �شدة"أفادوا بإجابات  البالغ�نهو عبارة عن مؤشر يقيس �سبة اال�خاص  مؤشر التأث�� ع�� القرارات ا�حلية: •

مدى رغبة  ع�� قدر��م ع�� التأث�� ع�� القرارات ذات الصلة باملنطقة ال�ي �سكن ��ا وكما تم اضافة سؤال كمؤشر فر�� عن

 ال�خص أن يتم إشراكھ �� تلك القرارات املتعلقة باملنطقة ال�ي �سكن ��ا.

الذين قيموا منطقة سك��م كم�ان البالغ�ن بارة عن مؤشر يقيس �سبة اال�خاص هو ع االنطباع العام عن املنطقة السكنية: •

 للعيش
ً
 املنطقة ال�ي �سكنون ��ا. فيھ. كما ان املؤشر يقيس �ش�ل غ�� مباشر مدى الرضا عن مناسب جدا

بوجود أماكن  بموافق��مالذين أفادوا البالغ�ن هو عبارة عن مؤشر يقيس �سبة اال�خاص  مؤشر توفر أماكن التفاعل ا�جتم��: •

 �� ال�� (ال �شمل ذلك املن�ل أو امل�جد) ، كما يو�ح املؤشر بطر�قة غ�� مباشر مدى توفر األماك
ً
ن لاللتقاء والتفاعل اجتماعيا

 للتفاعل ا�جتم�� �� ال��.

واحدة ع�� الذين يقومون بنشاط أو رحلة  البالغ�ن هو عبارة عن مؤشر يقيس �سبة اال�خاص مؤشر األ�شطة خارج املن�ل: •

املاضية وكما تم السؤال  12خالل األسبوع إ�� األماكن ا�خارجية �� إمارة �جمان لل��فيھ وقضاء الوقت خالل األشهر ال االقل 

 سباب ال�ي تمنع الفرد من القيام ��ذه الرحالت واال�شطة �� اإلمارة.عن األ 

الذين �عيشون ع��  البالغ�نهو عبارة عن مؤشر يقيس �سبة األ�خاص  مؤشر الوصول للمناطق ا�خضراء واملسطحات املائية: •

 ع�� االقدام من املساحات ا�خضراء أو الزرقاء �� إمارة �جمان، وال 5مسافة 
ً
 تو�ح �ش�ل غ�� مباشر دقائق مشيا

ً
�ي أيضا

 مدى قرب م�ان السكن من املناطق ا�خضراء أو املسطحات املائية.

  12دة ع�� االقل خالل آخر هو عبارة عن مؤشر يقيس �سبة األسر ال�ي تتبع ممارسة بيئية واح مؤشر الثقافة البيئية: •
ً
شهرا

 التدو�ر، وتركيب لوحات شمسية، وانتاج ا�خضروات والفواكھ،...إ�خ،و�شمل املمارسات البيئية فصل النفايات �� املن�ل ،و عادة 

�� عبارة مجموعة صغ��ة من الناس (عادة ثمانية إ�� عشرة أفراد) �شارك �� مناقشة �عض  :  (Focus Groups) مجموعة ال��ك�� •

النقاش ب�ن أعضاء مجموعة ال��ك�� من  املواضيع ا�ختارة ال�ي يتشار�ون االهتمام ��ا �� بيئة غ�� رسمية. وعادة ما يتم توجيھ

 .قبل منسق يوجھ املناقشة من أجل ا�حصول ع�� آراء ا�جموعة أو ردود فعلهم
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 امل�خص التنفيذي

يقدم هذا التقر�ر نتائج دراسة مؤشرات ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان وال�ي شملت تحليل استجابات عينة األسر املقيمة �� 

استمارة مكتملة، و�يان خصائص ورأي األسرة واألفراد ع�� املستوى  1636نة وغ�� مواطنة) وال�ي بلغ عددها إمارة �جمان (مواط

ا�ح�� تجاه مجموعة مهمة من املواضيع �� مختلف ا�جوانب ا�حياتية واالجتماعية ذات الصلة باملنطقة السكنية وا�جتمع وقطاعات 

 ارة �جمان. ا�خدمات واأل�شطة الثقافية والبيئية �� إم

وهدفت الدراسة إ�� توف�� خط األساس لقياس عدد من املؤشرات االس��اتيجية املرتبطة بمحور م�ان أفضل للعيش ومحور مجتمع 

ن صا��� القرار املعني�ن من تحديد ا�جاالت ذات األولو�ة للتحس�ن من 
ّ
 وذلك لتمك

ً
نابض با�حياة وتوثيق نمط التغ�� ��ا مستقبال

ع وترك�� �ل ا�جهود نحو تحس�ن نوعية ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان وإتاحة تقييم مدى نجاح السياسيات منظور ا�جتم

 وا�خطط واملبادرات �� تحقيق أهدافها. 

 :التالية الرئيسية وأظهرت النتائجة مؤشرات ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان و�حثت هذه الدراس

، و�� مؤشــــــر املشــــــاركة باأل�شــــــطة الثقافية)الثقافية (�شــــــطة األ يمارســــــون �عضأو �شــــــار�ون من األ�ــــــخاص % 14.4 •

لد��م   % من املشـــــــــــــارك�ن23.0و�� املقابل %،  7.3 بنســـــــــــــبةو  من غ�� املنا�ج الدراســـــــــــــية قراءة كتب املطالعة��ا مقدم

.املشاركة باأل�شطة الثقافية  الرغبة ��
ً
 مستقبال

(مؤشــــــــــر  خالل خمس دقائق أو أقلراء والزرقاء للمناطق ا�خضــــــــــالوصــــــــــول  يمك��ممن املشــــــــــارك�ن أفادوا بأ��م % 8.1 •

إ�� مدى توفر وقرب هذه األماكن من مناطق  يو�ـــــــــح املؤشـــــــــر مما  الوصـــــــــول للمناطق ا�خضـــــــــراء واملســـــــــطحات املائية)

 السكن.

 فاعل ا�جتم��)(مؤشــر توفر أماكن الت �� اإلمارة  أماكن للتفاعل ا�جتم�� يوافقون ع�� وجود من املشــارك�ن 64.8% •

 أو العامة واملطاعم  ا�حدائقوقد �انت 
ً
املقا�� من أبرز هذه األماكن ال�ي يلتقي ��ا األ�ــــــــــــــخاص و�تفاعلون اجتماعيا

 .% ع�� ال��تيب45.4% و60.8بنسبة 

 للعيش ســــــــــــــكنالمنطقة يجدون  أن من املشــــــــــــــارك�ن % 55.4 •
ً
االنطباع العام عن املنطقة مؤشــــــــــــــر ( ��ا مناســــــــــــــبة جدا

، ومن املمكن أن ي�ون هذا الشـــــــــــــعور اإليجا�ي مرتبط بتحســـــــــــــن منطقة الســـــــــــــكن خالل الســـــــــــــنوات الثالث )الســـــــــــــكنية

   مشارك�ن بالدراسة.% من 88املاضية حيث أيد ذلك ما يقارب 

 بمعدل �شــــــــــاط خارج املن�ل  يقومون بممارســــــــــة اإلفراد املشــــــــــارك�ن بالدرســــــــــةمن % 50.5 •
ً
مرة واحدة أو أك�� أســــــــــبوعيا

% وغ�� املواطن�ن ع�� 12، وتفوقــت اإلنــاث ع�� الــذ�ور ��ــذه األ�شــــــــــــــطــة بمــا يقــارب خــارج املن�ل)(مؤشــــــــــــــر األ�شــــــــــــــطــة 

  %.8املواطن�ن بما يقارب 

��ا (مؤشر التأث��  ون تأث�� ع�� القرارات ذات الصلة باملنطقة ال�ي �عيش مع�� أن لد�� ون يوافق من املشارك�ن  31.7% •

ال�ي تؤثر ع�� �ل أك�� �� القرارات من األ�ــــــــخاص �� أن يتم إشــــــــراكهم �شــــــــ %81.4، كما يرغب ع�� القرارات ا�حلية)

 . طقة ال�ي �سكنون ��انامل
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، ومن أبرز هذه املمارســـــــــــــات التحول إ�� األجهزة  تقوم بممارســـــــــــــات بيئية (مؤشـــــــــــــر الثقافة البيئية) % من األســـــــــــــر 68.0 •

 ل�ل م��ا.27بنسبة  الكهر�ائية منخفضة االس��الك وإنتاج ا�خضروات والفواكھ �� املن�ل 
ً
 % تقر�با

   

وع�� ضوء هذه الدراسة ونتائج مؤشرات ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان يمكن وضع وتحديد املستو�ات املس��دفة لهذه 

 .2021املؤشرات، وتحديد األطراف املعنية تجاه تحس�ن ا�حياة االجتماعية �� اإلمارة ع�� النحو الذي يدعم تحقيق رؤ�ة 

وأبرزها مؤشر الوصول للمناطق �� اإلمارة كذلك ال��ك�� ع�� املؤشرات كأولو�ة خالل التخطيط للمبادرات التطو�ر�ة  و�مكن

 ا�خضراء واملسطحات املائية، ومؤشر املشاركة باأل�شطة الثقافية، ومؤشر التأث�� ع�� القرارات ا�حلية. 

جتماعية �� إمارة �جمان من خالل التوسع �� التمثيل ا�جغرا�� ع�� كما يمكن النظر �� التعمق �� دراسة مؤشرات ا�حياة اال 

مستوى املناطق واألحياء السكنية وإدراج مؤشرات ذات صلة مثل حضور األ�شطة الثقافية والت�امل �� نموذج مجتم�� شامل مع 

 مؤشر جاذبية إمارة �جمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

11 
 

 الفصل األول: تصميم الدراسة

 أهداف الدراسة 

ومحاورها  2021هذه الدراسة إ�� تزو�د ح�ومة �جمان بقياس �جموعة من املؤشرات ا�حيو�ة املرتبطة برؤ�ة �جمان ��دف 

 االس��اتيجية، حيث �س�� هذه الدراسة إ��:

توف�� خط األساس لقياس عدد من املؤشرات االس��اتيجية املرتبطة بمحور م�ان أفضل للعيش ومحور مجتمع نابض  -

.  با�حياة وتوثيق
ً
 نمط التغ�� ��ا مستقبال

استخدام نموذج قياس مناسب للتعرف ع�� ممارسات وانطباعات األسر واألفراد تجاه ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان  -

 بأسلوب عل�ي وموثوق 

ن صا��� القرار املعني�ن من تحديد ا�جاالت ذات األولو�ة للتحس�ن من منظور ا�جتمع وترك�� �ل ا�جهود ن -
ّ
حو تحس�ن تمك

 نوعية ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان. 

 دعم تقييم مدى نجاح السياسيات وا�خطط واملبادرات �� تحقيق أهدافها  -

 أسئلة الدراسة 

 لتحقيق رؤ���ا 
ً
، مجتمع سعيد �ساهم �� بناء اقتصاد أخضر، تحفزه ح�ومة متم��ة من�جمة 2021تم��ي ح�ومة إمارة �جمان قدما

 د، وتجيب هذه الدراسة عن األسئلة التالية:مع روح االتحا

 ما �� نتائج مؤشرات ا�حياة االجتماعية املرتبطة بمحور مجتمع نابض با�حياة  -

 ما �� نتائج مؤشرات ا�حياة االجتماعية املرتبطة بمحور م�ان أفضل للعيش  -

 من�ج الدراسة 

بالغة  تصميم أداة الدراسة (نموذج االستبيان عد أن تم� إلنجاز الدراسة وذلك �لقد تم استخدام املن�ج الوصفي والتحلي�

) الذي شمل مؤشرات ا�حياة االجتماعية، وثم تم إجراء املقابالت امليدانية املباشرة من قبل الباحث�ن للعينة العر�ية واالنجل��ية

 املس��دفة و��جيل بيان��م وآراء األسر واألفراد من مجتمع إمارة �جمان 
ً
جمع �عض البيانات عن طر�ق تم  وأيضاإلك��ونيا

 للوقوف ع�� نتائج قياس مؤشرات ا�حياة االجتماعية.   من ثم تحليل النتائج و مركز االتصال 

 عينة الدراسة 

من قبل مركز اإلحصاء والتنافسية،  2017ال�ي تم جمعها عام  �عداد �جمان بياناتإ��  أسرةاستناًدا 95,531تضم إمارة �جمان 

 . غ�� اللغة العر�ية�للمواطن�ن وغ�� املواطن�ن وشملت الناطق�ن  هذه البيانات لتصميم عينة الدراسةوقد تم استخدام 
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وقد تم تصميم عينة طبقية عشوائية إلجراء الدراسة لتمثيل مجتمع املواطن�ن ومجتمع غ�� املواطن�ن وتم اختيار األسر �ش�ل 

من مختلف الطبقات االجتماعية، واملهنية، وطبقات الدخل سي�ون لها عشوائي �� املنطقة السكنية، مما �ع�ي أن ا�جموعات 

 فرصة متساو�ة للمشاركة �� الدراسة. 

) MOE٪ هامش ا�خطأ (2.4أسرة (  1636أسرة غ�� متواجدة �� املن�ل، واستجابت  614أسرة، م��م  2250حيث تم ز�ارة عدد 

 )).CL٪ من مستوى الثقة (95عند 

عاًما فأك�� (ال�خص البالغ الذي يمثل األسرة)، من مواط�ي دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  18ستجيب وكذلك تم تحديد عمر امل

 وغ�� اإلماراتي�ن املقيم�ن �� املنطقة. 

 جمع البيانات 

بال��امن مع تنفيذ  KIGSMSتم جمع بيانات الدراسة باستخدام األجهزة اللوحية ع�� نظام الدراسات الذ�ي كفاءات الدولية 

بقياس مؤشرات ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان،  االستمارة ا�خاصة تضمندراسة مؤشر جاذبية إمارة �جمان والذي تم 

) �ش�ل �س�ي يتناسب مع عدد األسر ع�� الباحث�ن  تم التخطيط لتوزيع العينة املس��دفة و 
ً
حسب املناطق السكنية (جغرافيا

. ع�� نظام الدراسات وأسئلة الدراسة . وكما تم تدر�ب الباحث�نذلك من خالل النظام االلك��و�يو �� �ل منطقة سكنية 

 .ردويتحدثون اللغة العر�ية واالنجل��ية واأل ولضمان �غظية االسر �افة تم اختيار الباحث�ن ممن 

 و�ش�ل آ�ي ومتا�عة  
ً
إنجاز خطة العمل امليدا�ي و�سب اإلنجاز ومن ثم تم البدء بالز�ارات امليدانية و��جيل البيانات �حظيا

ع�� مستوى املنطقة واملدينة والباحث، وكما تم تفعيل عملية توكيد ا�جودة �ش�ل موازي للز�ارات امليدانية حيث قام ضابط 

لتحقق ا�جودة بالتواصل مع األسر املستجيبة للتحقق من مطابقة البيانات امل�جلة من قبل فر�ق الباحث�ن، وقد بلغت عينة ا

مكتملة  ةاستمار  1636% مع البيانات ا�جمعة وال�ي تم حصرها �عدد 100% من العينة امل�جلة وال�ي تطابقت بنسبة 11�سبة 

 . (فرد/أسرة) من مجتمع إمارة �جمان

 ألفراد ا�جتمع للمشاركة �� الدراسة فقد تم تخصيص جوائز عينية قيمة يتم ال�حب عل��ا �ش�ل عشوائي لأل 
ً
فراد و��جيعا

مما �ش�ل اختياري وموافق��م ع�� استالم دعوات للمشاركة �� استطالعات رأي أخرى ،  الذين �جلوا بيان��م ال�خصية 

�� ��اية ساهم �� رفع �سبة االستجابة وتحس�ن مستوى التفاعل ا�جتم�� مع الدراسة، وقد تم إجراء ال�حب العشوائي 

مع الذين ع��وا عن شكرهم وامتنا��م �حرص ح�ومة �جمان وقاد��ا ع�� التعرف وتكر�م الفائز�ن من أفراد ا�جتالدراسة  

 ع�� احتياجات ا�جتمع ودراس��ا.

 حدود الدراسة 

مدينة �جمان ومصفوت واملنامة واملناطق السكنية التا�عة لهذه  –إمارة �جمان  –ا�حدود امل�انية: اإلمارات العر�ية املتحدة 

 املدن. 

 ا�حدود البشر�ة: ش
ً
من مواطن�ن وغ�� مواطن�ن وايضا  ملت هذه الدراسة األسر القاطنة ضمن ا�حدود امل�انية املذ�ورة آنفا

 . م��م الغ�� الناطق�ن للغة العر�ية
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 م. 2020إ�� مارس  2019ا�حدود الزمانية: تم إعداد هذه الدراسة خالل الف��ة من د�سم�� 

 أداة الدراسة 

 واملعلومات األولية الالزمة إلجراء التحليل اإلحصائي ع�� استبيان مؤلف من جزئ�ن: اعتمدت الدراسة �� جمع البيانات

 ن دراسة مؤشر جاذبية إمارة �جمانم –ا�جزء األول: البيانات ال�خصية للفرد/ األسرة املستجيبة  -1

ؤشرات الوطنية امل�� بإإلستناد ع هاوال�ي تم تطو�ر  ا�جزء الثا�ي: أسئلة ذات اختيار متعدد لقياس املؤشرات التالية -2

 :2021وارتباطها مع محاور رؤ�ة �جمان إلست�لندا

عدد 

 األسئلة
 ا�حور  هدف اإلمارةأ األهداف القطاعية املؤشر  

 مؤشر املشاركة باأل�شطة الثقافية 3

تفعيل دور املؤسسات غ�� ا�ح�ومية 

العمل ع�� و  ا�جتمع،والنفع العام �� 

را��ا �عز�ز ا�خدمات التعليمية �� مسا

 املتنوعة

�عز�ز مشاركة ا�جتمع �� بناء 

رفع مستوى  ،مستقبل اإلمارة

 التعليم و�عز�ز الثقافة

مجتمع نابض 

 با�حياة
1 

مؤشر الوصول للمناطق ا�خضراء 

 واملسطحات املائية  

�عز�ز نمط حياة ص�� ل�افة فئات 

 تأهيل وحماية البيئةو  ا�جتمع،

تحس�ن نمط ا�حياة والرعاية 

ا�حفاظ ع�� البيئة  ،ال�حية

 لألجيال القادمة

 مؤشر توفر أماكن التفاعل ا�جتم�� 2
��جيع مقومات التعا�ش والسلم 

 االجتما��

رفع مستوى التعليم و�عز�ز 

 الثقافة

 االنطباع العام عن املنطقة السكنية 2
تحقيق ال��ابط ب�ن عناصر البنية 

 التحتية وا�جتمعات السكنية

تية تحس�ن البنية التح

 وا�خدمات العامة
م�ان أفضل 

 للعيش
 مؤشر األ�شطة خارج املن�ل  2

�عز�ز نمط حياة ص�� ل�افة فئات 

تحقيق ال��ابط ب�ن عناصر و  ا�جتمع،

 البنية التحتية وا�جتمعات السكنية

تحس�ن البنية التحتية 

تحس�ن  ،وا�خدمات العامة

 نمط ا�حياة والرعاية ال�حية

 قرارات ا�حليةمؤشر التأث�� ع�� ال 2

تحقيق ال��ابط ب�ن عناصر البنية 

ضمان و  السكنية،التحتية وا�جتمعات 

 تواصل فعال مع ا�جتمع

�عز�ز مشاركة ا�جتمع �� بناء 

تحس�ن البنية  ،مستقبل اإلمارة

 التحتية وا�خدمات العامة
مجتمع نابض 

م�ان ، با�حياة

 أفضل للعيش
 مؤشر الثقافة البيئية 1

ضمان و  البيئة، تأهيل وحماية

�عز�ز نمط ، و االستغالل األمثل للموارد

 حياة ص�� ل�افة فئات ا�جتمع

ا�حفاظ ع�� البيئة لألجيال 

تحس�ن نمط ا�حياة  ،القادمة

 والرعاية ال�حية
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 األساليب اإلحصائية املستخدمة 

 ع�� نظام الدراسات الذ�ي فور ��جيل
ً
 و�حظيا

ً
استجابة الفرد/األسرة من قبل الباحث خالل  تم جمع بيانات االستبيان إلك��ونيا

املقابلة املباشرة مع األسرة، حيث تضمن هذه اآللية عدم وجود أية أخطاء �� عملية جمع البيانات بوجود قواعد املطابقة املعرفة 

 ع�� النظام، ومن ثم يتم تحليل البيانات املرح�� وعرض التكرارات والنسب ع�� النظام والتحليل ا
ً
ل��ائي باستخدام برنامج   مسبقا

SPSS  )Statistical Package for Social Sciences .( 

 مجموعات ال��ك�� 

تم والتوافق مع ممارسات ومعاي�� البحث العل�ي األ�ادي�ي  الدراسةرفع مستوى وجودة  ولضمان إشراك املعني�ن من ا�جتمع و 

واملرحلة الثانية �عد االن��اء  استمارة الدراسةخالل تطو�ر  �، املرحة األو�التنسيق وعقد عدة جلسات �جموعات ال��ك�� ع�� مرحلت�ن

 .وعرض النتائج عل��م من تحليل بيانات الدراسة

 ستعقد عدد ، وقد تم مجموعة ال��ك�� ملراجعة االستمارة  وتطبيقهادعوة عينة من ا�جتمع للمشاركة �� تم �� املرحلة األو�� 

مؤشر جاذبية إمارة بمن أفراد ا�جتمع بال��امن مع جلسات ال��ك�� ا�خاصة �خص ) 82( بحضور عدد جلسات �جموعات ال��ك�� 

 .وتم االستفادة من �عض مق��حا��موتم التأكد من وضوح األسئلة والعبارات  استمارة الدراسةف��ا  وتم عرض�جمان 

عدد ست جلسات ات مناقشة نتائج الدراسة، وقد تم عقد دعوة عينة من ا�جتمع للمشاركة �� جلستم أيضا و�� املرحلة الثانية 

من أفراد ا�جتمع وذلك بال��امن مع جلسات ال��ك�� ا�خاصة بمؤشر جاذبية إمارة  �خص) 52( عدد بحضور �جموعات ال��ك�� 

يدهم للنتائج �جمان حيث تم عرض ومناقشة نتائج مؤشرات ا�حياة االجتماعية �� إمارة �جمان، وقد أعرب املشار�ون عن تأي

آرا��م وتوقعا��م. وكذلك أبدى ا�حضور عن سعاد��م باملشاركة �� ا�جلسات واالهتمام ��م من خالل �عر�فهم بنتائج وتوافقها مع 

 الدراسة ال�ي شار�وا ��ا وا�حرص ع�� إشراكهم �� مناقش��ا.
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 التوزيع النس�ي لعينة الدراسة حسب القطاعات اإلدار�ة )1(

 بأن العينة تمثل ا�جتمع ك�ل وليس القطاع اإلدراي ولكن تم يو�ح ا�جد
ً
ول أدناه توزيع العينة حسب القطاعات اإلدار�ة، علما

 من ذلك.   أسر أك�� ) ألغراض التحليل اإلحصائي، ما عدا قطاع الزوراء لعدم وجود 30أخذ ا�حد األد�ى (

 توزيع العينة حسب القطاعات اإلدار�ة
إمارة 

 �جمان

 اإلداري القطاع 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا* ا�جنو�ي األوسط
مركز 

 املدينة
 مصفوت

 328 714 41 46 40 7 219 241 1636 العدد

 ، التحليل اإلحصائي ليس ذو داللة30* العينة أقل عن 
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 : النتائج)2(

 (
ً
 محور مجتمع نابض با�حياةاملؤشرات املرتبطة ب(أوال

، وإن بيانات هذه الدراسة �� وسيلة مهمة لفهم 2021�حياة أحد أبرز الر�ائز األساسية لرؤ�ة �جمان �عد محور مجتمع نابض با

 األهداف القطاعية لهذا ا�حور و��:أهداف اإلمارة و ب ةرتبطؤشرات اململانتائج  التقدم نحو هذه الغاية حيث �عرض هذا الفصل

 مؤشر املشاركة باأل�شطة الثقافية .1

o   :رفع مستوى التعليم و�عز�ز الثقافة، عز�ز مشاركة ا�جتمع �� بناء مستقبل اإلمارة�أهداف اإلمارة 

o  :العمل ع�� �عز�ز ا�خدمات و  ا�جتمع،تفعيل دور املؤسسات غ�� ا�ح�ومية والنفع العام �� األهداف القطاعية

 التعليمية �� مسارا��ا املتنوعة

 ةواملسطحات املائيالوصول إ�� للمناطق ا�خضراء مؤشر  .2

o  :ا�حفاظ ع�� البيئة لألجيال القادمة ،تحس�ن نمط ا�حياة والرعاية ال�حيةأهداف اإلمارة 

o  :تأهيل وحماية البيئة ا�جتمع،�عز�ز نمط حياة ص�� ل�افة فئات األهداف القطاعية 

 مؤشر توفر أماكن التفاعل ا�جتم�� .3

o  :رفع مستوى التعليم و�عز�ز الثقافةأهداف اإلمارة 

o جيع مقومات التعا�ش والسلم االجتما��عية: األهداف القطا�� 

يبدأ هذا الفصل �عرض مالمح املشار�ات السابقة للناس �� األ�شطة الثقافية بما �� ذلك ا�جوانب الديموغرافية والتعرف ع�� 

 والعوامل ال�ي تقيد
ً
التأث�� ع�� القرارات ؤشر منتائج عرض  ومن ثم ��مشاركمتمنع و  هماأل�شطة ال�ي يرغبون �� املشاركة ��ا مستقبال

 .  توفر أماكن التفاعل ا�جتم�� مدى و�� ��اية هذا ا�جزء يتم التطرق إ�� �� اتخاذ القرارات املشاركة��  الرغبة ا�جتمعا�حلية ومدى 
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 املشاركة باأل�شطة الثقافية ر مؤش )1-1(
 

 املشاركة �� األ�شطة الثقافية
إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي وسطاأل 

مركز 

 مصفوت املدينة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار اإلجابة  #

 250 630 40 45 40 6 185 204 1400 لم أشارك 1

 78 84 1 1 0 1 34 37 236 املشاركة باأل�شطة الثقافية  2

 328 714 41 46 40 7 219 241 1636 ا�جموع 

 

 املشاركة �� األ�شطة الثقافية
إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 % % % % % % % % % اإلجابة  #

 %76.2 %88.2 %97.6 %97.8 %100.0 %85.7 %84.5 %84.6 %85.6 لم أشارك 1

 %23.8 %11.8 %2.4 %2.2 %0.0 %14.3 %15.5 %15.4 %14.4 املشاركة باأل�شطة الثقافية  2

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ا�جموع
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 مؤشر الوصول للمناطق ا�خضراء واملسطحات املائية) 1-2(
 

 الوصول للمناطق ا�خضراء واملسطحات املائية
رة إما

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار اإلجابة  #

 14 84 1 1 0 2 1 30 133 دقائق م��ي أو أقل 5 1

 3 97 0 3 0 0 2 20 125 دقائق م��ي 10إ��  6خالل  2

 243 367 4 27 1 2 46 49 739 دقيقة م��ي أو أك�� 11 3

 68 166 36 15 39 3 170 142 639 ال أعلم 4

 328 714 41 46 40 7 219 241 1636 ا�جموع 

 

الوصول للمناطق ا�خضراء واملسطحات 

 املائية

إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 % % % % % % % % % اإلجابة  #

 %4.3 %11.8 %2.4 %2.2 %0.0 %28.6 %0.5 %12.4 %8.1 دقائق م��ي أو أقل 5 1

 %0.9 %13.6 %0.0 %6.5 %0.0 %0.0 %0.9 %8.3 %7.6 دقائق م��ي 10إ��  6خالل  2

 %74.1 %51.4 %9.8 %58.7 %2.5 %28.6 %21.0 %20.3 %45.2 دقيقة م��ي أو أك�� 11 3

 %20.7 %23.2 %87.8 %32.6 %97.5 %42.9 %77.6 %58.9 %39.1 ال أعلم 4

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ا�جموع 
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   مؤشر توفر أماكن التفاعل ا�جتم��) 1-3(

 �� ال��  أماكن االلتقاء
ً
 ��ا والتفاعل اجتماعيا

رة إما

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار اإلجابة  #

 7 4 2 2 0 0 4 2 21 موافق �شدة 1

 33 118 9 4 8 1 17 49 239 موافق 2

 0 5 0 1 0 0 2 2 10 محايد 3

 1 58 3 7 7 0 21 9 106 غ�� موافق 4

 1 5 0 0 0 0 6 1 13 غ�� موافق �شدة 5

 42 190 14 14 15 1 50 63 389 ا�جموع 

 

 ��  أماكن االلتقاء
ً
��ا والتفاعل اجتماعيا

 ال�� 

إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت دينةامل

 % % % % % % % % % اإلجابة  #

 %16.7 %2.1 %14.3 %14.3 %0.0 %0.0 %8.0 %3.2 %5.4 موافق �شدة 1

 %78.6 %62.1 %64.3 %28.6 %53.3 %100.0 %34.0 %77.8 %61.4 موافق 2

 %0.0 %2.6 %0.0 %7.1 %0.0 %0.0 %4.0 %3.2 %2.6 محايد 3

 %2.4 %30.5 %21.4 %50.0 %46.7 %0.0 %42.0 %14.3 %27.2 غ�� موافق 4

 %2.4 %2.6 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %12.0 %1.6 %3.3 غ�� موافق �شدة 5

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ا�جموع 
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(
ً
 محور م�ان أفضل للعيشاملؤشرات املرتبطة ب(ثانيا

، وإن بيانات هذه الدراسة �� وسيلة مهمة لفهم 2021ر�ائز األساسية لرؤ�ة �جمان �عد محور م�ان أفضل للعيش أحد أبرز ال

القطاعية لهذا  األهدافأهداف اإلمارة و باملرتبطة ملؤشرات باحيث �عرض هذا الفصل النتائج ذات الصلة  ،التقدم نحو هذه الغاية

 ا�حور و��:

   االنطباع العام عن املنطقة السكنية •

o  :حس�ن البنية التحتية وا�خدمات العامةتأهداف اإلمارة 

o :تحقيق ال��ابط ب�ن عناصر البنية التحتية وا�جتمعات السكنية األهداف القطاعية 

 مؤشر األ�شطة خارج املن�ل  •

o  :تحس�ن نمط ا�حياة والرعاية ال�حية ،تحس�ن البنية التحتية وا�خدمات العامةأهداف اإلمارة  

o   :تحقيق ال��ابط ب�ن عناصر البنية التحتية و  ا�جتمع،ة ص�� ل�افة فئات �عز�ز نمط حيااألهداف القطاعية

 وا�جتمعات السكنية

 تحليل مؤشر ممارسةيتم  ��ا، ثميبدأ هذا الفصل بنظرة عامة ع�� النتائج حول تصورات الناس ملنطق��م ا�حلية ال�ي �عيشون 

 .األ�شطة خارج املن�ل 
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 املنطقة السكنيةالعام عن  ع) االنطبا2-1(

 تقييمك ملنطقتك السكنية كم�ان للعيش
إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار اإلجابة #

 137 457 23 5 14 4 96 171 907 مناسبة جًدا 1

 178 232 16 32 26 3 107 63 657 مناسبة إ�� حد ما 2

 9 10 2 9 0 0 12 7 49 غ�� مناسبة إ�� حد ما 3

4  
ً
 4 11 0 0 0 0 4 0 19 غ�� مناسبة ��ائيا

 0 4 0 0 0 0 0 0 4 ليس لدي رأي  5

 328 714 41 46 40 7 219 241 1636 ا�جموع 

 

�ان تقييمك ملنطقتك السكنية كم

 للعيش

إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 % % % % % % % % % اإلجابة #

 %41.8 %64.0 %56.1 %10.9 %35.0 %57.1 %43.8 %71.0 %55.4 مناسبة جًدا 1

 %54.3 %32.5 %39.0 %69.6 %65.0 %42.9 %48.9 %26.1 %40.2 مناسبة إ�� حد ما 2

 %2.7 %1.4 %4.9 %19.6 %0.0 %0.0 %5.5 %2.9 %3.0 غ�� مناسبة إ�� حد ما 3

4  
ً
 %1.2 %1.5 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.8 %0.0 %1.2 غ�� مناسبة ��ائيا

 %0.0 %0.6 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.2 ليس لدي رأي  5

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ا�جموع 
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 األ�شطة خارج املن�ل  ر ) مؤش2-2( 

الرحالت واأل�شطة إ�� األماكن ا�خارجية لل��فيھ 

 وقضاء الوقت 

إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار كرارالت التكرار التكرار اإلجابة  #

 0 3 0 0 0 1 0 0 4 أك�� من مرة واحدة �� اليوم 1

2  
ً
 1 26 0 1 1 0 6 8 43 مرة واحدة يوميا

3  
ً
 1 82 1 6 0 0 58 44 192 مرات متعددة أسبوعيا

4  
ً
 27 267 23 27 1 2 112 128 587 مرة واحدة أسبوعيا

 232 167 1 10 2 3 21 26 462 الل الشهرمرة أو مرت�ن خ 5

 24 59 14 0 25 1 13 22 158 أشهر 3-2مرة واحدة �ل  6

7  
ً
 6 51 0 2 9 0 4 6 78 مرة أو مرت�ن سنو�ا

 37 59 2 0 2 0 5 7 112 ال يوجد 8

 328 714 41 46 40 7 219 241 1636 ا�جموع 
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الرحالت واأل�شطة إ�� األماكن ا�خارجية 

 ضاء الوقت لل��فيھ وق

إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 % % % % % % % % % اإلجابة  #

 %0.0 %0.4 %0.0 %0.0 %0.0 %14.3 %0.0 %0.0 %0.2 أك�� من مرة واحدة �� اليوم 1

2  
ً
 %0.3 %3.6 %0.0 %2.2 %2.5 %0.0 %2.7 %3.3 %2.6 مرة واحدة يوميا

3  
ً
 %0.3 %11.5 %2.4 %13.0 %0.0 %0.0 %26.5 %18.3 %11.7 مرات متعددة أسبوعيا

4  
ً
 %8.2 %37.4 %56.1 %58.7 %2.5 %28.6 %51.1 %53.1 %35.9 مرة واحدة أسبوعيا

 %70.7 %23.4 %2.4 %21.7 %5.0 %42.9 %9.6 %10.8 %28.2 مرة أو مرت�ن خالل الشهر 5

 %7.3 %8.3 %34.1 %0.0 %62.5 %14.3 %5.9 %9.1 %9.7 أشهر 3-2دة �ل مرة واح 6

7  
ً
 %1.8 %7.1 %0.0 %4.3 %22.5 %0.0 %1.8 %2.5 %4.8 مرة أو مرت�ن سنو�ا

 %11.3 %8.3 %4.9 %0.0 %5.0 %0.0 %2.3 %2.9 %6.8 ال يوجد 8

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ا�جموع 
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 (
ً
 بمحوري م�ان أفضل للعيش ومحور مجتمع نابض با�حياةاملؤشرات املرتبطة (ثالثا

أبرز الر�ائز األساسية لرؤ�ة �جمان نابض با�حياة هما من  ومجتمعم�ان أفضل للعيش  محوريكما تم اإلشارة �� التقر�ر أعاله أن 

لفهم التقدم نحو هذه الغاية حيث �عرض هذا الفصل النتائج ذات الصلة  ، وإن بيانات هذه الدراسة �� وسيلة مهمة2021

 و��: �ن معاا�حور  يناألهداف القطاعية لهذأهداف اإلمارة و بملؤشرات املرتبطة با

 مؤشر التأث�� ع�� القرارات ا�حلية •

o :وا�خدمات العامةتحس�ن البنية التحتية ، �عز�ز مشاركة ا�جتمع �� بناء مستقبل اإلمارة أهداف اإلمارة 

o   :ضمان تواصل فعال مع و  السكنية،تحقيق ال��ابط ب�ن عناصر البنية التحتية وا�جتمعات األهداف القطاعية

 ا�جتمع

 الثقافة البيئيةمؤشر  •

o  :تحس�ن نمط ا�حياة والرعاية ال�حية، ا�حفاظ ع�� البيئة لألجيال القادمة أهداف اإلمارة 

o  :عز�ز نمط حياة ص�� ل�افة فئات ، و ستغالل األمثل للمواردضمان األ و  البيئة،ة وحماي تأھیلاألهداف القطاعية�

  ا�جتمع

 ثم �� عرضومن اتخاذ القرارات  املشاركة ���� الرغبة ا�جتمع التأث�� ع�� القرارات ا�حلية ومدى  مؤشر عرض �يبدأ هذا الفصل 

  يتيح التفاعل ب�ن ا�جتمع.توفر أماكن  مؤشر 
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  مؤشر التأث�� ع�� القرارات ا�حلية) 3-1(

لدي تأث�� ع�� القرارات ذات الصلة باملنطقة ال�ي 

 أعيش ��ا 

إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 التكرار التكرار ارالتكر  التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار اإلجابة  #

 1 2 0 0 0 0 2 0 5 موافق �شدة 1

 7 58 5 3 2 1 19 23 118 موافق 2

 1 7 0 1 0 0 1 2 12 محايد 3

 30 109 10 9 13 0 29 32 232 غ�� موافق 4

 3 11 0 1 0 0 2 4 21 غ�� موافق �شدة 5

 42 187 15 14 15 1 53 61 388 ا�جموع 

 

الصلة لدي تأث�� ع�� القرارات ذات 

 باملنطقة ال�ي أعيش ��ا 

إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 % % % % % % % % % اإلجابة  #

 %2.4 %1.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.8 %0.0 %1.3 موافق �شدة 1

 %16.7 %31.0 %33.3 %21.4 %13.3 %100.0 %35.8 %37.7 %30.4 موافق 2

 %2.4 %3.7 %0.0 %7.1 %0.0 %0.0 %1.9 %3.3 %3.1 محايد 3

 %71.4 %58.3 %66.7 %64.3 %86.7 %0.0 %54.7 %52.5 %59.8 غ�� موافق 4

 %7.1 %5.9 %0.0 %7.1 %0.0 %0.0 %3.8 %6.6 %5.4 غ�� موافق �شدة 5

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ا�جموع 
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 مؤشر الثقافة البيئية) 3-2(

 املمارسات البيئية املستدامة
إمارة 

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 ارالتكر  التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار اإلجابة  #

 293 412 22 40 40 7 135 163 1112 تقوم األسرة ببعض املمارسات البيئية املستدامة  1

 35 302 19 6 0 0 84 78 524 ال يوجد أي ممارسة  2

 7 248 13 31 38 4 74 26 441 التحول لألجهزة كهر�ائية منخفضة االس��الك 3

 213 121 13 0 35 5 13 36 436 انتاج ا�خضروات والفواكھ �� املن�ل  4

 84 86 2 18 2 2 25 62 281 اعادة التدو�ر املن��� 5

 10 126 11 19 28 6 42 37 279 فصل النفايات �� املن�ل  6

 1 10 4 0 0 0 19 39 73 أخرى مثل الزراعة 7

 4 8 0 0 0 0 2 3 17 تركيب اللوحات الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة 8

 

 املمارسات البيئية املستدامة
ارة إم

 �جمان

 القطاع اإلداري 

 املنامة الشما�� الشر�� الزورا ا�جنو�ي األوسط

مركز 

 مصفوت املدينة

 % % % % % % % % % اإلجابة  #

1 

تقوم األسرة ببعض املمارسات البيئية 

 املستدامة 
68.0% 

68% 61.6% 100.0% 100.0% 87.0% 53.7% 57.7% 89.3% 

 %10.7 %42.3 %46.3 %13.0 %0.0 %0.0 %38.4 %32 %32.0 ال يوجد أي ممارسة  2

3 

التحول لألجهزة كهر�ائية منخفضة 

 االس��الك
27.0% 

11% 33.8% 57.1% 95.0% 67.4% 31.7% 34.7% 2.1% 

 %64.9 %16.9 %31.7 %0.0 %87.5 %71.4 %5.9 %15 %26.7 انتاج ا�خضروات والفواكھ �� املن�ل  4

 %25.6 %12.0 %4.9 %39.1 %5.0 %28.6 %11.4 %26 %17.2 اعادة التدو�ر املن��� 5

 %3.0 %17.6 %26.8 %41.3 %70.0 %85.7 %19.2 %15 %17.1 فصل النفايات �� املن�ل  6

 %1.2 %1.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.9 %1 %4.5 أخرى مثل الزراعة 7

8 

تركيب اللوحات الشمسية لتوليد الطاقة 

 النظيفة
1.0% 

16% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 9.8% 1.4% 0.3% 
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