مـا هـي أبــرز املـؤشـرات
اليت أظهرتها استبانة الحياة يف ظل

فيـروس كورونـــا املستجــد؟
مايو 2020

املقدمة

أطلقت دائرة تنمية املجتمع يف أبوظيب يف مطلع أبريل  ،2020استبانة الحياة يف ظل
فريوس كورونا املستجد ،والذي يقيس ويحلل العواقب املرتتبة عىل انتشار الفريوس يف

اإلمارة ،للتعرف عىل أنماط حياة املجتمع خالل هذه الفرتة ،ورفعها إىل صناع القرار لصياغة

حلول إسرتاتيجية ومبادرات اليت تساهم يف التغلب عىل التحديات اليت قد تواجه املواطنني

أو املقيمني يف اإلمارة جراء هذه الجائحة ،وتسعى الدائرة عرب هذا االستبيان إىل استرشاف
املستقبل لضمان استدامة توفري حياة كريمة لجميع أفراد املجتمع .
وتتقدم الدائرة بجزيل الشكر والتقدير ،لكل من شارك يف هذا االستبيان ،مما يساهم يف

دراسة وتحليل األوضاع لتقديم املبادرات والخدمات اليت تتناسب مع توقعات املجتمع ،و
يسلط هذا التقرير الضوء عىل عدد من املحاور الرئيسية لعل أبرزها قياس كيفية تعامل
الجهات املختصة مع الوباء ،وتحليل الرتابط األرسي وتأثري التالحم املجتمعي بعد التغريات

اليت حدث يف أسلوب حياة األفراد ،وتعزيز الثقة بقدرة السلطات املختصة يف الدولة يف
لتعامل مع الجائحة .
وستسمر دائرة تنمية املجتمع يف متابعة تأثري انتشار فريوس كورونا عىل األرسة واملجتمع،
حيث يمكنها والجهات املعنية من متابعة مستجدات األوضاع وإطالق املبادرات االستباقية

للتغلب عىل التحديات القادمة .

النتائج األولية
أظهرت النتائج األولية مشاركة أكرث من  45ألف مشارك من املواطنني واملقيمني يف أبوظيب،
وبلغت نسبة مشاركة اإلناث  52.8%بينما شارك  47.2 %من الذكور ،وأظهر التحليل إن

ازدياد نسبة استجابات اإلناث عن الذكور أمر طبيعي حيث اثبتت الدراسات العلمية ميل
االناث اىل املشاركة يف االستبيانات أكرث من الذكور .
وتنوعت املشاركات من جميع أفراد املجتمع حيث شارك  64.45%من املقيمني و 35.45%

من املواطنني ،ويوضح ذلك تمثيل العينة حرص املقيمني عىل املشاركة واملعرفة باعتبارهم

بعيدين عن ديارهم .

 45+ألف
مشارك

 193مشارك
من مختلف الدول

مشاركة اإلناث

مشاركة الذكور

52.8%

املقيمني

64.45%
املواطنني

35.45%
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47.2%

نتائج االستبيان الرئيسية
تعامل الجهات املختصة:
أكدوا بأن املسؤولني
تعاملوا مع األزمة بجدية
واضحة

90%

يثقون بقدرة السلطات
املختصة عىل التعامل مع
الوضع الراهن

93%

يرون أن املؤسسات
الصحية املختصة مجهزة
وقادرة عىل التعامل مع
الوباء

89%

أوضحوا أن السلطات
املختصة قامت بعمل
إجراءات استباقية تجاه
كورونا

90%

أشاروا إىل مسارعة
الجهات املختصة لتوفري
األطقم الطبية وغري الطبية
ملواجهة األزمة

90%

أكدوا بأنهم يأخذون األخبار
املتعلقة باألزمة من املصادر
الرسمية فقط

90%

الرتابط األرسي:
99%

من املشاركني قد تغري نمط حياتهم ،وكان أبرز تغري هو االبتعاد عن األماكن
العامة

86 %

يعتربون أن األزمة ساهمت يف تقوية عالقاتهم األرسية وأنهم يقضون وقت
أطول مع أطفالهم

96%

أفادوا بأنهم يشجعون أفراد أرسهم وجميع معارفهم عىل أخذ اإلجراءات
الرضورية للحماية من الفريوس

التالحم املجتمعي:
97%
أكدوا بأنهم يؤمنون
برضورة التعاون مع
الحكومة واملجتمع
ملواجهة هذه األزمة

97%

70%

بأن مواجهة
أفادوا ّ
األزمة هي مسؤولية
الجميع

عربوا عن رغبتهم بالتطوع
يف مجال توزيع
االحتياجات الطبية
ومساعدة كبار النس
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نتائج االستبيان الفرعية
تشري األرقام حول عمل األفراد خالل فرتة جائحة كورونا:

توضح هذه النسب نوعية األعمال التخصصية واملهنية يف امليدان ونسب األعمال اإلدارية
املكتبية اليت يمكن .العمل بها عن بعد
يعملون دوام كامل عن بعد من
املنزل
يعملون دوام كامل من املكتب
يعملون دوام كامل من املكتب يف
جدول املناوبة
يعملون دوام جزيئ من املكتب

49.7%
18.46%
16.52%
15.32%

مستوى الوعي واملعرفة الخاصة بفريوس كورونا:
معظم الذين يصابون بفريوس
كورونا يتعافون دون تلقي عالج

56.6%

أدرك أن فريوس كورونا يشكل خطراً شديداً عىل
كبار النس والذين يعانون من أمراض صحية
مزمنة

79.4%

أعرف ملن ألجأ للحصول عىل املساعدة والنصيحة
الطبية

82.4%

أعرف ماذا أفعل إذا شككت يف أنين قد أصبت
بفريوس كورونا

86.8%

أتابع عن كثب األخبار املتعلقة بفريوس كورونا

87.4%

إنين عىل علم بآخر املستجدات فيما يتعلق
بفريوس كورونا عىل املستوى املحيل واإلقليمي
والدويل
إنين عىل علم باألعراض الشائعة لإلصابة بفريوس
كورونا
إنين عىل علم باملسموحات واملحظورات املتعلقة
بالوقاية من اإلصابة بفريوس كورونا

87.4%
89.2%
90.4%

وتفصيالً أكد كبار النس الذين تتجاوز أعمارهم  50سنة ،أنهم يحرصون عىل االهتمام بصحتهم والحصول عىل
املعلومات الصحيحة ملعرفة خطورة املرض ،وترش اإلجابات إىل إدراك املجتمع باإلجراءات والخطوات املتبعة يف
حال الشك بإصابة املرض ،ويدل ذلك عىل النتائج اإليجابية من الحمالت اإلعالمية التوعوية من قبل الجهات
املختصة .
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نتائج االستبيان الفرعية
وتناول االستبيان الجوانب النفسية للمجتمع خالل هذه األزمة لقياس حجم التحديات ،عرب
طرح سؤال :هل تشعر بالقلق حيال انتشار وباء وفريوس كورونا ،ومن الطبيعي قلق بعض
فئات املجتمع حيال الوضع الراهن ،وأظهرت النسب ارتفاع مؤرش االناث مقارنة بالذكور
وهذا متوقع حيث تشري األدلة العلمية واألبحاث السابقة عىل ازدياد نسبة املؤرشات النفسية
عند االناث مقارنة بالذكور وهذا لطبيعتهم العاطفية ،كما تشري النتائج إيل انخفاض هذه
املؤرشات عند الشباب مقارنة بكبار النس وهذا مؤرش جيد وقد يرجع إىل خوف الكبار من
املرض إما لخطورته عليهم أو لخوفهم عىل ارسهم اكرث من الشباب .
45.57%

41.18%
8.15%
3.61%
1.49%

قلق للغاية

قلق

غري قلق

محايد

غري قلق عىل
اإلطالق

وتعود أسباب القلق لعدد من الجوانب تم دراستها بشكل مفصل من قبل املشاركني
وتصدرت القائمة االضطرابات يف الحياة اليومية والتغريات اليت حدثت بعد الوباء العاملي،
وتقسمت النسب عىل العنارص التالية :
44%
37%
30%

4%

36%

39%

29%

36%
28%

4%

عوامل اخرى

الجوانب
االقتصادية

اضطراب يف الحياة
اليومية
كبار النس

الخوف من إصابة
شخص عزيز

بقية أفراد املجتمع
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الخوف من اإلصابة

نتائج االستبيان الفرعية
يف جانب التواصل أكد املشاركني يف االستبيان أنهم أصبحوا أكرث
تواصال مع عائالتهم بنسبة  83.31%وعن مقدار الوقت الذي يقضونه
يف القيام األنشطة مع األطفال .

تبي نتائج االستبيان استعداد املشاركني للتطوع ووعيهم بأهميته يف ظل الظروف الراهنة،
ّ
مثل تقديم الدروس عن بعد أو توزيع املواد الطبية أو االستشارات الهاتفية أو مساعدة كبار
النس ،وهذا يدل عىل املسؤولية املجتمعية ،وإن أغلب املشاركني تم تصنيفهم يتنمون إىل

قطاعي الصحي والتعليمي ،ولديهم الرغبة والشغف يف تقديم الخدمات التطوعية املختلفة
التالية :
تقديم الدعم عرب
اإلنرتنت أو الهاتف

69.68%

مساعدة الجهات
املختصة يف جمع
التربعات العينية

65.66%

التدريس والتدريب
عرب اإلنرتنت

67.54%

التطوع ضمن فريق
الكادر الطيب
االحتياطي

66.48%

إنشاء مقاطع فيديو
ومواد توعية عىل وسائل
التواصل االجتماعي

62.04%

املساعدة يف توزيع
املعدات واملواد الطبية

70.42%

مساعدة كبار النس الذين
ليس لديهم أرس يف
التسوق عرب اإلنرتنت لطلب
املواد الغذائية وغريها من
االحتياجات اليومية

تقديم الدعم عن بعد لتشجيع
العائالت عىل ممارسة تمارين
اللياقة البدنية يف األماكن
املغلقة ،للمساهمة يف تغري
نمط الحياة املجتمع

70.37%

62.05%

الخاتمة

استبانة الحياة يف ظل فريوس كورونا املستجد ،تساهم يف دراسة تأثريات الوباء

عىل االرسة واملجتمع عرب مجموعة من األدوات البحثية والعلمية واليت تمكننا يف
بحث الحلول املناسبة مع كافة الرشكاء من الجهات املختصة ،كما تساعدنا يف

تزويد متخذي القرار بالنتائج الدقيقة لالستفادة منها والعمل عىل نقاط التحسني
وهذا التقرير يستعرض جزء بسيط من محاور االستبيان وسيتم تحليل املزيد من
األرقام استنادا إىل مراحل زمنية للنتائج عرب فرتات متفاوتة ملعرفة أبرز املؤرشات

واملتغريات ،وأهم أسباب اليت طرأت نتيجة العوامل الداخلية والعاملية ،وتحليل
األرقام املدخلة للمساهمة يف رسم املبادرات ومعالجة التحديات مع الرشكاء يف
القطاع

االجتماعي .

ونتطلع يف التقرير القادمة استعراض جوانب تخصصية يف مواضيع مرتبطة
بالتالحم املجتمعي والرتابط األرسي

.

للمزيد من االستفسارات يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين التايل
info@addcd.gov.ae

للمشاركة يف االستبيان
امسح ال QR code

@dcdabudahbi

