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امللخص التنفيذي

ولقد قمنا بتعديل االستبيان األسرتايل الستكشاف املجاالت

إن القطاع السكاين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يُعترب
فتياً مقارنة بدو ٍ
ل أخرى أكرث تقدماً كالواليات املتحدة أو

تجاه كبار السن )2( ،املعرفة واإلدراك حول رعاية املسنني ،و

اململكة املتحدة وأسرتاليا وكوريا الجنوبية أو أملانيا مبعدل

عم ٍر وسطي يُقدر بـ  32.6سنة يف عام  1.2020وإذا قمنا
باملقارنة ضمن العام نفسه فقد كان معدل العمر الوسطي
يف أملانيا  45.7سنة ،ويف اليابان  48.4سنة .بعد الحصول عىل

التالية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )1( :مواقف السكان
( )3خربات وتوقعات وتفضيالت اإلماراتيني حول األكرب سناً .وقد

متت االجابة عن هذا االستبيان من قبل  2735فردا ً ،منهم 2074

إمارايت و 661غري إمارايت ،بنسبة مستجيبني ترتاوح بني 49%

إناث والباقي  51%ذكور.

م توجيه السياسة
هذه اإلحصائيات السكانية (الدميوغرافيات) ت ّ

مواقف املجتمع تجاه كبار السن

احتياجات الشباب ،واألفراد العاملني بالعمر دون سن الـ 65

ومبا ال يدعو للدهشة ،نظرا ً الحرتام اإلماراتيني لقيم العائلة

وللميض قدماً قد أصبح موضوع رعاية املسنني أمرا ً جديرا ً

ملزم برعاية املسنني .إضاف ً
ة إىل
أجمعوا عىل أن املجتمع ُ

العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة باتجاه التعرف عىل
والذين يشكلون  % 98.7من تعداد السكان العام.

والعادات املحلية واملسنني ،ما يقارب  80%من تعداد االستبيان،

باالهتامم ،ففي عام  2020كان هناك نسبة ما يقارب  1.6من

ذلك فقد اتفق أكرث من  ،75%منهم عىل أن وجود األفراد الكبار

األشخاص األكرب من  65عاماً واملعتمدين عىل  100شخص بسن

أمر حيوي إلضافة قيمة للمجتمع وبالذات من خالل معارفهم

وبحلول عام  2050سيزداد إىل  ،18.5أي بزيادة اثني عرش ضعفاً

األمر يشكل اختالفاً ملحوظاً عن العينات األسرتالية ،الذين نسبوا

العاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .بيد أن هذا العدد

األمر الذي سيخلق ضغوطات مالية واجتامعية وطبية عىل

العائالت وعىل حكومة دولة اإلمارات سواء .ووفقاً ملا سجلته

وخرباتهم والوقت الذي أمضوه يف خدمة مجتمعاتهم .وهذا

وبنسبة أكرث من  90%قيمة الكبار ملدى مساهامتهم ضمن

املجتمع.

اإلحصائيات الرسمية من عام  2017بأنه يوجد كحد أقىص 15000

وفيام يتعلق بتوفري الرعاية للمسنني ،فقد أوضح ما يعادل

رعاية املسنني يف دولة اإلمارات ما تزال محدودة .إذ بينام

(واألصدقاء) هم أكرث املسؤولني عن الدعم املايل للكبار ،بحيث

إماراتياً فقط أكرب من عمر الـ  ،60فإن التدابري الحالية من أجل

 ،50%من املشاركني يف الدراسة اإلماراتية عىل أن العائلة

متتلك بعض اإلمارات مساكن محلية تقدّم من خاللها مجموعة

ميكنهم العيش باستقاللية ضمن منازلهم ومن ثم الحكومة.

من الخدمات للكبار من اإلماراتيني ،فإنه ال يوجد هناك سوى

منشأتني سكنيتني لرعاية املسنني مك ّرسة خصيصاً للمسنني.
ن اإلماراتيني الكبار مجربون  -وعرب أرجاء الدولة كافة
وبالتايل فإ ّ
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 -االعتامد عىل سلسلة خدمات محدودة ت ُزودها عادة املشايف

املحلية مبساعدة بعض الطواقم الطبية املختصة.

ن دولة اإلمارات العربية املتحدة ليست مستعدة
من هنا نالحظ بأ ّ

هذا األمر أيضاً يتضارب مع الدراسة األسرتالية حيث ما يقارب الـ

 ،50%من املشاركني بأن الحكومة هي الكيان األكرث مسؤولية

لتغطية مدفوعات خدمات الرعاية بكال مستوياتها الدنيا والعليا.
ومع هذا ،فقد وجدت الدراسة بأن حوايل  ،40%من النامذج

مثقل
املساهمة بالدراسة يعتقدون بأن الشباب اإلمارايت ُ
كفاية بأعباء مالية بحيث ال ميكنه تحمل دعم الجيل األكرب،

بعد لتلبية العدد األكرب من كبار السن الذين سيتواجدون يف

وجد قلق حول من سيضطر لدعم املسنني فعلياً.
وبالتايل فقد ُ

يوجد هناك تغيريات اجتامعية مستمرة وبالذات بالنسبة إىل

املعرفة واإلدراك حول رعاية املسنني

املستقبل .فباإلضافة إىل نقص البنية التحتية الطبيعية ،فإنه
رفض شكل العائلة الكبرية املوسعة وزيادة امليل نحو العائالت

الصغرية املقتضبة .وهذا سيؤثر بالتايل عىل رعاية املسنني،
حيث أنه يتم العناية مبعظمهم يف البيوت ومن قبل عائالتهم
أو مبساعدة الخادمات.

لذلك فإن دولة اإلمارات تحتاج للبحث والتخطيط لخلق نظام

الحايل ملنشآت رعاية املسنني وقلة األبحاث حول الشيخوخة
يف دولة اإلمارات املتحدة فقد بارشت مؤسسة الشيخ سعود

بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة هذه الدراسة.

يعتمد تصميم هذه الدراسة بشكل كبري عىل دراسة أجرتها

اللجنة امللكية للحكومة األسرتالية حول جودة رعاية املسنني
وسالمتهم .وقد ركزت تلك الدراسة عىل املسائل الهامة

لخدمات رعاية املسنني يف أسرتاليا ،مبا يف ذلك جودتها
وتركيزها عىل األشخاص باإلضافة إليجاد أفضل طريقة إليصال

مثل هذه الخدمات ألكرب مدى من األشخاص.

مبا يقارب  ،62%منهم بوجود شخص يحصل عىل الدعم أو
الرعاية يف منزله بالذات ،ومع هذا فإن  32%منهم فقط

يعلمون بإقامة أحدهم ضمن منشأة سكنية لرعاية املسنني
أو ضمن مشفى .ووجود عدد قليل من األشخاص يف دولة

اإلمارات يف دار رعاية املسنني أمر ال يدعو لالستغراب ،مع
أن وجود الشخص يف دار الرعاية أو يف املنزل ال يؤثر عىل

مدى التواصل أو الزيارات ،فقد أوضح  ،47%من األشخاص بأنهم

يتواصلون مع كبار املسنني يف عائالتهم يومياً ،بينام يُسجل
فعلياً قيام  35%منهم فقط بالزيارة يومياً.
وهذا يشابه كثريا ً اإلجابات ضمن الدراسة األسرتالية ،فإن اإلدراك

الحايل للسكان يف دولة اإلمارات حول الحياة يف مسكن رعاية

املسنني ذو نظرة سلبية متاماً ،فقد ربط الخاضعون لالستبيان
سكن رعاية املسنني بالوحدة والتعاسة وقلة السيطرة عىل

1

بيانات دميوغرافية  /سكانية حول دولة اإلمارات يف هذا امللخص التنفيذي ( )Statista dossirحول دميوغرافية الدولة والذي نرش يف 2021

2

ما أو أكرث وفقًا للبوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة
يُع ّرف كبار اإلماراتيني بأنهم أفراد يبلغون من العمر  60عا ً

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

عال ومستدام لرعاية املسنني ،ولذلك ويف ضوء النقص
ف ّ

يعلم األغلبية من السكان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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الحياة الشخصية ،بالرغم من أنهم يدركون متاماً بأن املسنني
بإمكانهم الحصول عىل رعاية طبية أفضل وسالمة وراحة ضمن

مصان بشكل جيد .ما يثري االهتامم بأن نسبة الـ  56%من
سكن ُ

األشخاص الذين قاموا سابقاً بزيارة ملنشأة سكن رعاية املسنني

قد أظهروا وعياً إيجابياً أكرث بقليل فقط ممن مل يزوروها أصالً.

بينام أكرث التعليقات املحببة كانت من قبل أفراد يعلمون بوجود

شخص يعيش يف هذه املنشأة ويقومون بزيارته أسبوعياً
بأقل تقدير.

خالفاً للمسنني اإلماراتيني ،ينقسم املستجيبون الشباب فيام

يتعلق بكونهم سيكونون قادرين عىل صياغة خيارات أسلوب

الحياة الذي سيمكنهم من االستقالل الجسدي وحرية قضاء
وقتهم كام يتمنون يف كربهم .ميكن أن يُنسب هذا املنحى

لحقيقة كون  ،63%من الشباب يعتقدون بأنهم سيكونون
ما يزالوا ضمن وظيفة مدفوعة األجر بعد سن الـ  ،60وهو ما

يشكل ضعف نسبة املواطنني املسجلني حالياً فوق سن الـ 60

والنتيجة هناك قلة معرفة مقلقة حول خدمات رعاية املسنني

والذين يتقاضون أجرا ً مدفوعاً ضمن الوظيفة .ومع ذلك يرى

باالستبيان بأنهم سيبدؤون بالقيام ببحث مفيد أو سيسألون

العائلة واألصحاب ،محافظني عىل صحتهم ،يتدربون ويرشعون

وكيفية الحصول عن معلومات حولها .فقد أوضح نصف البالغني

العديد من الشباب اإلمارايت أنفسهم وهم يقضون وقتهم مع

طبيبهم ،ملمحني إىل عدم يقينهم من أين سيحصلون عىل

بنشاطات ترفيهية بعد سن الـ .60

معلومات حول خدمات رعاية املسنني.

باإلضافة إىل مفاهيمهم عن الشيخوخة ،فإن الشباب

اإلمارايت يفضل الحصول عىل الدعم من العائلة واألصدقاء،

خربات وتوقعات وتفضيالت اإلماراتيني حول كبار
السن

وهم أقل تأييدا ً للحصول عىل املساعدة من ممرض خاص

كبار املسنني اإلماراتيني

بعمر الـ  60وما أكرب فقد كانوا وبشكل مثري للدهشة أكرث تقبالً

تختلف اإلدراكات والخربات اإلماراتية يف بعض الطرق بني
الشباب والكبار .وعموماً فإنه لدى املسنني اإلماراتيني الذين

يعيشون يف منازلهم نظرة أكرث إيجابية لحياتهم .فقد أظهر
ما يقارب الـ  77%منهم عىل أنهم مستقلني مادياً وجسدياً،

قادرين عىل اتخاذ قرارات حول أسلوب الحياة املالئم للبقاء
بصحة وعافية ،ولهم الحرية يف اتخاذ نشاطات بأوقات الفراغ.
باملقارنة فإن هذه النسبة أقل من النسبة امل ُسجلة من قبل

املسنني األسرتاليني ،فقد أظهر أكرث من  90%منهم عىل
أنهم متعافون وقادرون عىل االهتامم بأنفسهم .ولكن هناك

فقط واحد من كل خمسة من اإلماراتيني املسنني مييض وقتاً

بالحفاظ عىل صحته من خالل الرياضة.

(مقدم رعاية صحية) .بينام أولئك الذين كانوا يعرفون شخصاً
للدعم من قبل ممرض خاص ( 61%مقارنة بـ  )50%وأقل تفضيالً

ملساعدة العائلة ( 56%مقارنة مع  ،)61%هذا وإن دل فسيدل
عىل إدراكهم لرضورة مدى الدعم اإلضايف يف بعض الحاالت
وعىل محدودية دعم العائلة فيها.

التوصيات
خالصة القول ،تعترب كافة أشكال الدعم وخدمات الرعاية أمرا ً

مهامً من قبل معظم اإلماراتيني كبارا ً و شباباً .ومع هذا فإن

املعطيات تدل عىل أن النظام غري متطور وشحيح باملعلومات
وبأن مشاريك االستبيان غري مدركني للتحديات الناشئة فيام

يخص رعاية املسنني ،لذلك فإن إحداث التغيري بات أمرا ً ملحاً.

تشمل توصياتنا تأسيس مراكز سكانية للجمع بني املواطنني

أما من ناحية متضية أوقاتهم ،فإن حوايل نصف األفراد

الشباب والكبار معاً وحث الشباب عىل التطوع مع كبار السن،

مساهمون بنشاطات سكانية أو تطوعية ،و 30%ما يزال مشاركاً

توفري كافة الخدمات لكبار السن ،زيادة الوعي العام حول

خارج منازلهم إىل سلوك أكرث إيجابية إذ يفضلون البقاء يف

االستثامرات يف البنى التحتية لرعاية املسنني وإضفاء طابع

ميضون أوقاتهم مع العائلة واألصدقاء ،وأكرث من  41%منهم

بالقوى العاملة .ومييل أولئك الذين يعرفون كبارا ً آخرين
منازلهم وخاصة عند سؤالهم عن املكان الذين يرغبون اإلقامة

فيه عندما يكربون.

يتمحور الدعم الحايل الذي يحصل عليه املسنني اإلماراتيون
ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين
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الشباب اإلماراتيني

يف منازلهم غالباً عىل املساعدة عىل التسوق والطبخ

والتنظيف وحضور املواعيد الطبية .ويتم الحصول غالباً عىل

هذه املساعدات من قبل الحكومة والعائلة (مساعدة خاصة
مدفوعة  /خادمة) بنسبة  59%و 49%عىل التوايل .ولكن عندما

يصل األمر إىل مستويات أعىل من املساعدة ،كاملساعدة عىل
ارتداء املالبس واألكل والذهاب إىل الحامم والتمريض حينها

يفضل كبري السن اإلمارايت املساعدة املدفوعة التكاليف

ملقدمي الخدمات الصحية للمسنني (ممرضني متمرسني).

إنشاء وزارة مختصة برعاية املسنني لتساهم وترشف عىل

املسائل ذات الصلة بالشيخوخة من خالل حمالت تثقيفية ،زيادة
احرتايف العتامدات رعاية املسنني من خالل تدريب مختص،

خاصة للممرضني الخصوصيني (مقدمي الرعاية الصحية)

كاملساعدة املنزلية .وأخريا ً تطوير جمع املعلومات واملوارد

املالية لألبحاث املتعلقة برعاية املسنني.

املقدمة

بأنفسهم .من املهم بشكل أسايس أن نفهم هذه اآلراء عند

األخذ باالعتبار النظام الحايل لرعاية املسنني يف دولة اإلمارات

الخلفية

العربية املتحدة وكيفية إعادة صياغته ليتالءم مستقبالً مع

إن تعداد سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة فتي ويف

احتياجات السكان يف دولة اإلمارات.

املستقبل ستصبح مسألة رعاية املسنني أمرا ً مثريا ً للقلق .يف

توفري رعاية املسنني الحايل

عام  ،2020كان معدل العمر  32.6سنة ( .)Statista, 2021ويف

عام  2020كان هناك فقط  1.6من األشخاص األكرب من  65سنة

ة
كام هو الحال يف دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،عاد ً

ذاك العدد سريتفع إىل  ،)World Bank, 2021( 18.5أي بزيادة

اإلمارات العربية املتحدة .وهذا نتيجة للروابط العائلية القوية

وطبية عىل العائالت وعىل الحكومة اإلماراتية.

إحالة فرد كبري من العائلة نحو منشأة رعاية مطوالً يحمل معه

معتمدين عىل  100شخص بسن العاملة .ولكن بحلول  2050فإن

ما يعتني أفراد األرسة املمتدة لكبار السن باملسنني يف دولة

قدرها اثنا عرش ضعفاً ،حيث ستخلق ضغوطات مادية واجتامعية

الناشئة عن النسيج القبيل والثقايف والديني .وبالتايل فإن

وتعترب التدابري الحالية لرعاية املسنني يف دولة اإلمارات

وصمة عار يف املنطقة ،ويُعترب أمرا ً غري مالئم وفيه قلة
احرتام لكبار السن .أضف إىل أن العامل املحليني واملمرضات

العربية املتحدة محصورة ببعض السلطات املحلية عىل

املستوى اإلمارايت ،والخدمات الطبية عموماً متدها

الخاصني يُعتربون أيضاً رعاة شائعني للمسنني.

املستشفيات املحلية .وبالتايل فإن الدولة غري مؤهلة بشكل

وإذ سجلت اإلحصائيات الرسمية سنة  2017بأنه يوجد هناك ما

يف املستقبل ،وذلك باإلضافة إىل النقص يف البنى التحتية

وخدمات رعاية املسنني املتوفرة ماتزال محدودة (انظر الجدول

بانخفاض منوذج األرس املوسعة ،وزيادة امليل نحو تقليص

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  .ال يزال عدد االختصاصيني

أن معظم من يتلقون الرعاية من قبل عائالتهم ويف منازلهم

خاص يف هذا املجال قليل ،والدراسة املحلية حول الشيخوخة

جيد الستيعاب العدد األكرب من كبار السن الذين سيتواجدون

يقارب الـ  15000إماراتياً فوق سن الـ  .60وعليه فإن منشآت

املادية وإىل تغيريات الحركة االجتامعية ،خصوصاً فيام يتعلق

 1والجدول  .)2يف عام  ،2020يتوفر  21طبيب شيخوخة مرخص
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األرس املعيشية .وقد أثر هذا أيضاً عىل رعاية كبار السن حيث

برعاية الشيخوخة ،واملقدمني للخدمات الصحية مع تدريب

أو مبساعدة خادمات.

ورعاية املسنني غائبة بشكل كبري .إضاف ً
ة إىل ذلك هناك فقط

لقد أخذت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث

السياسة العامة عىل عاتقها الدراسة املقدمة لجمع اآلراء
عال لنمو تعداد كبار السن .وهي
حول تعزيز نظام دعم ف ّ

تعتمد عىل دراسة استقصائية للبالغني األسرتاليني تم تطويرها

منشأتان سكنيتان لرعاية املسنني يف الدولة بأكملها .وهي
ت ُعترب املالذ األخري يف عدة حاالت كام هو موثق ،إذ يتوجب عىل

املواطنني املسنني وضمن مقاييس معينة الخضوع ملؤهالت

الرعاية.

ملساعدة اللجنة امللكية مبسألة األمان والجودة يف رعاية

عىل املستوى االتحادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

بخدمات رعاية املسنني يف أسرتاليا (.)Roy Morgan, 2020

الوزارتني الرئيسيتني املسؤولتني عن خدمات رعاية املسنني .

املسنني والتي تم إنشاؤها ردا ً عىل مشاكل حيوية متعلقة

تُعترب كلتا وزاريت :تنمية املجتمع والصحة ووقاية املجتمع،
4

يقومون برعاية كبار السن اإلماراتيني بغض النظر عن مكان

تتضمن مناطق البحث من أجل دراستنا:
•نوعية ومدى خدمات رعاية املسنني التي تلبي حاجات

إقامتهم ،لتنترش خدماتهم يف جميع أنحاء الدولة .ترعى

وزارة تنمية املجتمع كبار السن اإلماراتيني الحاصلني عىل

التعداد السكاين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

دعم ومساعدة اجتامعية ،وتوفر خاللها املزيد من الخدمات

الشباب مع نظائرهم الكبار حول الشيخوخة وخدمات

خدمات تعزيز الرعاية الصحية والطبية.

•مقارنة

معرفة

ومواقف

املواطنني

اإلماراتيني

رعاية املسنني املتوفرة.
اإلماراتيني.

•العوائق التي تواجهنا يف الوصول والحصول عىل جودة
عالية من خدمات رعاية املسنني.

ومع هذا فقد برز تفاوت مقلق عىل املستوى اإلمارايت .إذ

بينام متتلك كُالً من أبوظبي وديب والشارقة هيئات تنمية
املجتمع كجزء من دورهم يف تأمني الدعم واالهتامم

املختص للمسنني اإلماراتيني ،تفتقر اإلمارات الشاملية ملثل
هذه الجهات وتعتمد بشكل فردي عىل هيئة تنمية املجتمع،
والرعاية املحدودة التي تؤمنها املستشفيات املحلية بإرشاف

لقد عدلت مؤسسة القاسمي االستبيان االسرتايل ليتناسب

وزارة الصحة وبالتايل فإن املسنني اإلماراتيني يف شامل

واملقيمني .الهدف من االستبيان هو تغطية أوسع نطاق من

بأبوظبي أو ديب أو الشارقة.

مع السياق اإلمارايت ،و هو خليط سكاين فريد من اإلماراتيني

املعلومات مام يفكر فيه السكان حول كبار السن (امل ُعرفني

باألشخاص بعمر الـ  60فام فوق) ،حول نظام رعاية املسنني
الحايل وحول ما يريدونه إذا كانوا سيحتاجون لرعاية كبار السن
3

بنا ًء عىل املعلومات املقدمة من مركز اإلحصاء والبحوث التابع لوزارة الصحة ووقاية املجتمع

4

ملزيد من املعلومات راجع البوابة الرئيسية لحكومة اإلمارات

اإلمارات يحصلون عىل اهتامم متدين بشكل ملحوظ مقارنة

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

•أفضل وسيلة إليصال خدمات رعاية املسنني للمواطنني

االستباقية ،بينام تقدم وزارة الصحة ووقاية املجتميع للمسنني

5

الجدول  .1خدمات رعاية املسنني املتوفرة لإلماراتيني املسنني يف كل إمارة.

السكان املُخَدمني

املؤسسة املسؤولة

كافة اإلمارات

وزارة تنمية املجتمع

ديب

هيئة تنمية املجتمع يف ديب

أبوظبي

هيئة تنمية املجتمع يف أبوظبي

كافة اإلمارات

وزارة الصحة ووقاية املجتمع

ديب

هيئة الصحة يف ديب

الشارقة

دائرة الخدمات االجتامعية يف الشارقة

الخدمات

خدمات اجتامعية وترفيهية

خدمات طبية

خدمات طبية ،اجتامعية و ترفيهية

الجدول  .2منشآت رعاية املسنني املتوفرة لإلماراتيني املسنني يف كل إمارة.

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين

6

السكان املُخَدمني

املؤسسة املسؤولة

املنشآت

الشارقة

دائرة الخدمات االجتامعية يف الشارقة

دار املسنني

كافة اإلمارات

وزارة تنمية املجتمع

دار رعاية املسنني (عجامن)

كافة اإلمارات

وزارة الصحة ووقاية املجتمع

مستشفى عبيد الله
(مشفى تخصيص برعاية
الشيخوخة ،رأس الخيمة)

األدوات والعينات

الرتكيبة السكانية

كانت األداة األساسية املستخدمة يف هذه الدراسة هي

ساهم يف هذا االستبيان حوايل  2735فردا ً ،منهم  75.8%من

األفراد الشباب مقابل نظائرهم املسنني ،تم تقسيم االستبيان

كام كان هناك حضور متسا ٍ
و بني اإلناث والذكور و 44%منهم كان

 ،59-18والقسم  2كان لألفراد الذين ترتاوح أعامرهم بني 60

ديب والبقية من باقي اإلمارات .أكرث من  95%من املشاركني

ذلك مقياس التصنيف ،ومقياس ليكرت ،واألسئلة املفتوحة،

–  .44من املواطنني اإلماراتيني الذين قاموا باالستبيان هناك

اإلنجليزية والعربية يف الفرتة من  30مايو إىل  30يونيو ،2021

و 42%منهم حاصل عىل شهادة جامعية .وتقريباً  85%من

رسائل الربيد اإللكرتوين ومنصات التواصل االجتامعي .تم اختيار

علم بوجود منشآت رعاية املسنني يف دولة اإلمارات .نضيف

ما و أكرث ،مع الرتكيز عىل مواطني دولة اإلمارات
أعامرهم  18عا ً

بزيارة ملنشأة رعاية املسنني يف الدولة مقارن ً
ة مع  18%من

االستبيان عرب اإلنرتنت .للحصول عىل فهم كيل الحتياجات

املواطنني اإلماراتيني و ،24.2%من غري اإلماراتيني (الجدول .)٣

إىل قسمني :القسم  1كان لألفراد الذين ترتاوح أعامرهم بني

ممن ولد أو عاش يف إمارة رأس الخيمة 25% .كانوا من إمارة

وما فوق .شمل االستبيان  63أداة من مناذج مختلفة ،مبا يف

كانوا تحت سن الـ  60واألغلبية كانوا من الفئة العمرية بني 25

والرتكيبة السكانية ،وأسئلة الرتتيب .تم إجراؤه باللغتني

 61%منهم يعيش مع أفراد أرسته ،وحوايل  77.5%موظف،

وقد متت دعوة املشاركني للمشاركة يف االستبيان من خالل

الجنسية اإلماراتية و 61%من غري الجنسية اإلماراتية كانوا عىل

املشاركني من عينة مالمئة من سكان دولة اإلمارات الذين تبلغ

هنا إىل أن حوايل  68%من املواطنني اإلماراتيني ،قد قاموا

العربية املتحدة.

غري الجنسية اإلماراتية.
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برنامج وأدوات املسح عرب االنرتنت Enterprise- Alchemer

الجدول  .3إحصائيات األفراد امل ُعاينني واملستجيبني

امل ُستجيبني

الفئة

75.8%

2074

الجنسية اإلماراتية

24.2%

661

غري الجنسية اإلماراتية

49.0%

1339

أنثى

51.0%

1396

ذكر

6.7%

183

أبوظبي

11.4%

312

عجامن

24.5%

669

ديب

1.7%

46

الفجرية

44.3%

1212

رأس الخيمة

10.7%

294

الشارقة

0.7%

19

أم القيوين

12.9%

352

18-24

35.8%

978

25-34

30.8%

843

35-44

11.8%

324

45-54

3.8%

105

55-59

4.9%

133

60+

29.1%

796

مع رشيك

7.1%

195

مبفرده

57.3%

1568

مع أرسة

6.4%

176

مع آخرين غري العائلة

1.8%

48

بدون تعليم رسمي

10.4%

284

أقل من الثانوية

22.4%

614

خريج ثانوية

14.3%

392

دبلوم  /مهنية

51.1%

1397

خريج جامعي

100.00%

2735

الحالة

الجنس

اإلمارة

الفئة العمرية (سنوات)

الحالة األرسية

التحصيل العلمي

املجموع

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

النسبة

العدد

املعلومات الدميوغرافية
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ما هي أسئلة االستبيان؟
شمل االستبيان مدى واسعاً من املواضيع املرتبة من خالل ثالث

مواضيع شاملة:

أسئلة حول املواقف تجاه كبار السن ،وقد شملت:
•ما إن كان األفراد يرون بكبار السن تلك القيمة واألهمية
ليهتموا بهم .تحاول تلك األسئلة فهم ما إذا كانت
املواقف السلبية تجاه كبار السن هي جزء من املشاكل
مع نظام رعاية املسنني الحايل.

•من ـ باعتقاد الشعب اإلمارايت ـ يجب أن يكون
املسؤول عن الدفع لدعم أو لرعاية كبار السن

املطلوبة .وقد طُرح هذا السؤال للحصول عىل تصميم
لرتتيب متويل رعاية املسنني.

أسئلة حول معرفة وإدراك الناس لرعاية املسنني،
وقد شملت:
•ما إن كان املستجيبني عىل علم بشخص كبري ،أو بشخص
حاصل عىل الرعاية ،أو بشخص يعيش يف منشأة لرعاية
املسنني ،وما إذا كانوا قد قاموا بزيارة لدار رعاية املسنني.

ٍ
بشخص حاصل
وقد سئل األشخاص الذين كانوا عىل علمٍ

عىل الرعاية عن عدد املرات التي تواصلوا معه فيها أو

ازدادت احتياجاتهم.

• ما هي أنواع خدمات رعاية املسنني التي يعتقد الناس
بأنها متوفرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وما هي الخدمات التي يعتربونها أكرث أهمية .هذه

تُظهر أشكال الخدمات التي يرى الناس الوصول إليها

مالئم لهم ولسواهم.

قراءة وتفسري النتائج
قام فريق عمل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي

لبحوث السياسة العامة بتعديل استبيان أسئلة روي مورغان
القومي للبالغني األسرتاليني ليتالءم مع السياق اإلمارايت

( .)Morgan, 2020فقد حلل الفريق البيانات مستخدمني
إحصائيات  SPSSلـ  MACطبعة  .27.0ولقد قُربت نتائج التقرير

املعروض ألقرب عرشية أو ألقرب رقم صحيح .كام و ُرتبت
وضعت نتائج
النتائج باستخدام املواضيع الثالثة الرئيسية .ولقد ُ
االستبيان عىل أساس التقديرات من املعلومات الحاصلة من

عينات االستبيان .مع العلم أن كافة العينات قد خضعت للتنوع

التصنيفي لها .وبالتايل ميكن لهذه النتائج أن تختلف عن النتائج
الحاصلة بحال كُرر االستبيان مع عينة مختلفة من األشخاص.

قاموا بزيارته .تعطي اإلجابات هنا داللة عن مستوى وعي

القيود

لشخص خاضع للرعاية.

ظهرت بعض القيود يف الدراسة ،متضمنة مشاركني

الناس لخدمات رعاية املسنني وكيف هي الحياة بالنسبة

•كيف يفهم الناس طبيعة رعاية املسنني السكنية والحياة
يف السكن (مثالً النظافة ،الطعام ،األمان ،السعادة،

التكييف) .توفر هذه املعلومات منظور واسع النطاق
آلراء السكان فيام عدا اآلراء امل ُقدمة من قبل اإلعالم

أو التقارير الفردية.

•من أين سيحصل الناس عىل معلومات حول خدمات رعاية
املسنني وكيف سيبلغون عن مخاوفهم .هذه تُعترب
الجوانب الرئيسية لنظام رعاية املسنني وبعض املعرفة
مهمة يك ينخرط الناس فيها بشكل فعال كام سئل

املستجيبون عن نسبة التكلفة يف رعاية املسنني التي
يجب أن تغطيها الحكومة كداللة عىل مدى إدراكهم

ملساهامت املستخدم.
ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين
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ورعاية عن وضعهم الحايل وما الذي سريغبونه إذا

أسئلة حول خربة وتوقعات وتفضيالت الناس حول كبار
السن ،وقد شملت:
•كيف يرى األشخاص بعمر الـ  60وما أكرث حياتهم الخاصة،
متضمنة ما إذا كانوا قادرين عىل القيام بأشياء يحبونها
وكيف ميضون وقتهم .كام سئل األشخاص بعمر دون الـ 60

عام يتوقعونه ألنفسهم يف مرحلة الشيخوخة .هذا كله

ينبئنا بطبيعة حياة كبار السن وعن مدى إدراك الشباب ملا
يتوقعونه ملستقبلهم.

•يرغب األشخاص بأن ميدونهم بالدعم أو الرعاية
يف كِربِهم إن احتاجوا إليها ،وأين يريدون العيش.

وقد سئل املستجيبني الذين يتلقون بالفعل دعامً

مستقطبني من عينة مناسبة ونظريتها غري املتكافئة متمثلني
ُ
باملواطنني اإلماراتيني وغري اإلماراتيني ،والتي تدل عىل أن

النتائج ال ميكن أن ت ُعمم عىل كافة السكان .غياب البيانات هو

قيد آخر حيث ال يوجد حالياً نظام مراقبة يجمع البيانات حول

الرقم الكيل واالحتياجات الخاصة بكبار السن اإلماراتيني لكل
إمارة .وبالتايل فإننا مل نتمكن من قياس وتسجيل االحتياجات

الحالية واملستقبلية لكبار السن.

مواقف املجتمع تجاه كبار السن
•بشكل إجاميل ،فإنه لدى السكان اإلماراتيني مواقف إيجابية أعىل من السلبية نحو كبار السن.
•يعترب املواطنون اإلماراتيون الشباب أكرث حيادية تجاه كبار السن من املواطنني اإلماراتيني الكبار.
•أكرث من  52%من سكان دولة اإلمارات يعتقدون بأن العائلة أو األصدقاء هم أكرث املسؤولني عن دفع تكاليف الدعم
وخدمات الرعاية لكبار السن ممن تبقى من املستجيبني ،لدينا  32%منهم يحملون املسؤولية للحكومة ،و 12%اآلخرين

يرونها مسؤولية كبار السن.

•من املرجح أن يرى كبار السن أنفسهم مسؤولني عن رعايتهم ودعمهم أكرث من الشباب.
•أولئك الذين يعرفون أحد كبار السن أو أي شخص يتلقى الرعاية أو الدعم يف مرفق رعاية املسنني كانوا أكرث عرضة
لالعتقاد بأن األرسة هي املسؤولة عن الدعم والرعاية.

هل يقدّر السكان اإلماراتيون كبار السن ويشعرون
بااللتزام نحو رعايتهم؟

وافقوا عىل أن لدى املجتمع إلتزام نحو رعاية كبار السن
واالهتامم بهم .من ناحية أخرى فقد كان إجاميل السكان من

كافة األعامر أقل ميالً للموافقة عىل أن املسنني يضيفون

لقد تم اختبار موقف سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة تجاه

قيمة ملكان العمل ،لقد حصل هذا املوقف بغض النظر عن

كبار السن (من هم بسن الـ  60فام فوق) عرب سؤال املستجيبني

مدى الخربة الشخصية لهؤالء الناس مع املسنني يف مكان

للموافقة أو االعرتاض عىل سلسلة من الترصيحات ذات القيم

العمل أو حتى عن معرفتهم بشخص كبري بالعمر.

املضمنة .لدى معظم سكان دولة اإلمارات من كافة األعامر

نظرة إيجابية نحو األشخاص بعمر الـ  60وما فوق (الشكل  .)1أكرث

غري أن أولئك الذين يعرفون أشخاصاً مسنني كانوا أكرث ميالً

قيّمة وخربة ،ونراهم يتطوعون باملساعدة نحو عائالتهم
ومجتمعاتهم ،كام يستفيد جيل الشباب من أعامل الجيل األكرب.

ال يعرفون تحديدا ً ،كانوا أكرث ميالً عىل املوافقة بأن لدى

املجتمع إلتزام نحو االهتامم ورعاية كبار السن ( 82%مقارنة

حيث عزا أكرث من  90%من املساهمني لقيمة مساهمة كبار

وقتهم لعائالتهم وللناس ( 75%مقارنة مع  .)65%إجاملياً

من  75%وافقوا عىل أن لدى أولئك بعمر الـ  60وأكرب معرفة

نوعاً ما للموافقة اإليجابية عىل الترصيح أكرث من أولئك الذين

غري أنها نسبة أقل إىل حد ما من الدراسة األسرتالية آنفة الذكر

مع  )74%وبأن الكبار بالسن يساعدون اآلخرين كثريا ً بتسخري

السن يف املجتمع .من خالل كافة املجموعات العمرية 80%
الشكل  .1املواقف اإليجابية للسكان اإلماراتيني تجاه كبار السن
غري موافق و غري معرتض

75.1%

75.2%

موافق

معرتض

79.7%

100%
84.2%

80.4%

79.7%

79.9%

73.0%

80%

62.4%

60%

14.3%
10.5%

14.3%
10.7%

60+

18-59

14.2%
11.3%
9.0%

12.8%

60+

18-59

21.8%
15.8%

16.3%
15.5%

20%

14.3%
6.0%

10.6%
9.0%

7.5%

8.3%

12.1%
8.1%

0%
18-59

60+

60+

18-59

18-59

60+

يستفيد الشباب من عمل

يساعد كبار السن اآلخرين كثريا ً بالتطوع

يُضفي كبار السن

لدى املجتمع التزام نحو العناية و

معرفة و خربة كبار

الجيل األكرب

بوقتهم لعائالتهم و مجتمعهم

قيمة ملكان العمل

االهتامم بكبار السن

السن أمر قيم

البيان

املصدر Q16 :يوجد باألسفل بعض الترصيحات التي أدىل بها األفراد عن املسنني .بكلمة (املسنني) نقصد فيها األشخاص بعمر  60وما أكرب .هل تتفق أو تتعارض مع ذلك؟
الردود :املعرفة والخربة عن املسنني هي أمور مهمة  /يساعد املسنون اآلخرين كثريا ً من خالل تسخري وقتهم لعائالتهم وللناس  /كبار السن قيمون ملكان العمل  /لدى املجتمع التزام
لالهتامم ولرعاية املسنني /يستفيد الشباب من عمل الجيل االكرب .املجموع .2602 = n 18-59 | 133 = n 60+ | 1272 = n 35-59 | 1330 = n 18-34 | 2735 = n

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

40%

نسبة املوافقة عىل البيان

68.1%
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الشكل  .2املواقف اإليجابية للمواطنني اإلماراتيني تجاه كبار السن
معرتض

غري موافق و غري معرتض

موافق

100%

77.9%

77.9%
70.2%

70.8%

81.4%
75.4%

74.3%

80%

69.0%

60%

55.8%

40%
25.7%
16.8%
12.4%

17.7%
12.0%

13.3%
8.8%

15.1%
15.9%

18.6%

19.3%
17.6%
13.1%
11.5%

15.0%
7.1%

9.7%
8.8%

15.8%

نسبة املوافقة عىل البيان

63.0%

20%

9.9%

0%
18-59

60+

60+

18-59

18-59

60+

60+

18-59

يستفيد الشباب من عمل

يساعد كبار السن اآلخرين كثريا ً بالتطوع

يُضفي كبار السن قيمة ملكان

لدى املجتمع التزام نحو العناية و

الجيل األكرب

بوقتهم لعائالتهم و مجتمعهم

العمل

االهتامم بكبار السن

60+

18-59

معرفة و خربة كبار السن أمر قيّم

البيان

املصدر Q16 :يوجد باألسفل بعض الترصيحات التي أدىل بها األفراد عن املسنني .بكلمة (املسنني) نقصد فيها األشخاص بعمر  60وما أكرب .هل تتفق أو تتعارض مع ذلك؟
الردود :املعرفة والخربة عن املسنني هي أمور مهمة  /يساعد املسنون اآلخرين كثريا ً من خالل تسخري وقتهم لعائالتهم وللناس  /كبار السن قيمون ملكان العمل  /لدى املجتمع التزام
لالهتامم ولرعاية املسنني /يستفيد الشباب من عمل الجيل األكرب  60سنة وأكرب 133 = n .بعمر ( 1691 = n 18-59مواطنون إماراتيون).

فإنه لدى املواطنني اإلماراتيني مواقف أقل إيجابية نوعاً

ما تجاه كبار السن أكرث من التعداد السكاين العام ،تحديدا ً

سلبية نوعاً ما تجاه املسنني أكرث من غري املواطنني .إذ حوايل

 .)2وقد لوحظ االختالف الرئييس األهم عند مقارنة مواقفهم

هم عبء عىل املجتمع مقارنة لـ  20%فقط بالنسبة لباقي

وبشكل مثري للدهشة أولئك من عمر الـ  60فام فوق (شكل
حول إضافة كبار السن قيمة ملكان العمل .لدى املواطنني

اإلماراتيني بعمر  60+نظرة إيجابية بنسبة  55%تجاه إضفاء

كبار السن قيمة ملكان العمل مقارن ً
ة مع التعداد العام.

أضف إىل ذلك فقد كان الشباب اإلمارايت أقل احتاملية عىل

املوافقة عىل أن املجتمع ملزم باالهتامم والعناية باملسنني
من باقي الشباب يف التعداد العام ( 75%مقارنة ب )80%
ومع هذا ما تزال النسب عالية ،إجامالً فإن لدى املواطنني
املسنني اإلماراتيني موقفاً أكرث إيجابية من املواطنني الشباب

اإلماراتيني تجاه كبار السن (شكل )2

لدى السكان الكبار مواقف أكرث سلبية تجاه املسنني من فئة

الشباب (الشكل  .)3إذ يعتقد  23%من السكان اإلماراتيني الكبار
ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين

10

بنا ًء عىل النتائج ،تبني أنه لدى املواطنني اإلماراتيني سلوكاً أكرث

من هم بعمر  60بأن املسنني هم عبء عىل املجتمع مقارنة
مع نفس الرأي بنسبة  17.2%من السكان الشباب .وبشكل ملفت

للنظر هناك أكرث من  65%من املساهمني من كلتا الفئتني

العمريتني يعتقدون بأن كبار السن قد حصلوا عىل الكثري من
اهتامم املجتمع اليوم .بينام رأي أولئك ممن عرف شخصاً بعمر

 60وما فوق فهو ( 73%مقارنة بـ  )55%وأولئك الذين قاموا

بزيارة منشأة رعاية املسنني كانوا أكرث ميالً عىل املوافقة مع

الترصيح بنسبة ( 74%مقارنة مع .)62%

 24%من املواطنني اإلماراتيني يتفقون عىل أن كبار السن

السكان .كام أن املواطنني املسنني أكرث سلبية تجاه كبار السن
من املواطنني الشباب خاصة فيام يتعلق بالحسابات املالية

والقوى العاملة .وما يثري الدهشة أن كال املواطنني الكبار

والشباب يعتقدون وبشكل راسخ أن املسنني قد نالوا الكثري من
االهتامم يف مجتمع اليوم (الشكل .)4

الشكل  .3املواقف السلبية للسكٌان اإلماراتيني تجاه املسنني
غري موافق و غري معرتض

موافق

معرتض

100%

72.7%

80%

69.5%

63.9%
54.1%

54.1%

60%

47.8%

47.0%

45.1%

38.4%
38.2%

38.3%
27.2%
24.9%

26.3%
19.5%

40%

29.4%

27.8%

23.3%

23.6%

23.3%

18.0%

19.2%

17.2%
12.8%

16.5%

20%

11.3%

11.3%

10.1%

23.4%

نسبة املوافقة عىل البيان

65.4%

0%
60+

18-59

18-59

60+

يجب أن يكون للشباب أفضلية يف

عىل األجيال الشابة إصالح أخطاء األجيال

التوظيف عىل كبار السن إن كان لديهم

السابقة

18-59

60+

املسنني هم عبء عىل املجتمع

18-59

60+

18-59

60+

يُعطى كبار السن (األشخاص فوق )60

يواجه الشباب العديد من النفقات و

الكثري من االهتامم يف مجتمعات اليوم

اليستطيعون تحمل الدعم املادي
للجيل األكرب

نفس مهارات العمل

البيان

املصدر Q16 :يوجد باألسفل بعض الترصيحات التي أدىل بها األفراد عن املسنني .بكلمة (املسنني) نقصد فيها األشخاص بعمر  60وما أكرب .هل تتفق أو تتعارض مع ذلك؟
الردود :يُعطى املسنني (أشخاص فوق  )06الكثري من االهتامم يف مجتمعات اليوم /يواجه الشباب الكثري من املدفوعات وال يستطيع تحمل عبء الدعم املايل للجيل األكرب  /املسنني هم
عبء عىل املجتمع  /يتوجب أن يكون للشباب أفضلية بالتوظيف عىل كبار السن إن كان لديهم نفس مهارات العمل  /يجب عىل الشباب أن يصلحوا أخطاء الجيل األكرب ،من هم بعمر  60وأكرب
 / 133 = nبعمر بني  18و  59سنة .2602 = n

الشكل  .4املواقف السلبية للمواطنني اإلماراتيني تجاه كبار السن
غري موافق و غري معرتض

موافق

معرتض

100%

80%
69.9%

58.4%

57.5%

60%
49.6%

50.1%
45.5%

24.8%

26.6%
23.3%

17.7%

35.4%

31.7%
26.5%
15.9%

27.4%

22.8%

21.5%
14.2%

12.3%

21.2%

40%

22.9%
15.0%

20%

9.8%

0%
60+

18-59

18-59

60+

يجب أن يكون للشباب أفضلية يف

عىل األجيال الشابة إصالح أخطاء األجيال

التوظيف عىل كبار السن إن كان لديهم

السابقة

18-59

60+

املسنني هم عبء عىل املجتمع

60+

18-59

60+

18-59

يُعطى كبار السن (األشخاص فوق )60

يواجه الشباب العديد من النفقات و

الكثري من االهتامم يف مجتمعات اليوم

اليستطيعون تحمل الدعم املادي
للجيل األكرب

نفس مهارات العمل

البيان

املصدر Q16 :يوجد باألسفل بعض الترصيحات التي أدىل بها األفراد عن املسنني .بكلمة (املسنني) نقصد فيها األشخاص بعمر  60وما أكرب .هل تتفق أو تتعارض مع ذلك؟
الردود :يُعطى املسنني (أشخاص فوق  )60الكثري من االهتامم يف مجتمعات اليوم /يواجه الشباب الكثري من املدفوعات وال يستطيع تحمل عبء الدعم املايل للجيل األكرب  /املسنني هم
عبء عىل املجتمع  /يتوجب أن يكون للشباب أفضلية بالتوظيف عل كبار السن إن كان لديهم نفس مهارات العمل  /يجب عىل الشباب أن يصلحوا أخطاء الجيل األكرب ،من هم بعمر  60وأكرب
 / 133 = nبعمر بني  18و  59سنة ( 1691 = nمواطنون إماراتيون .بعمر  60وأكرب  / 20 = nبعمر بني  18و ( )641 = n 59غري إماراتيو الجنسية).

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

8.8%

18.2%

38.3%
38.8%

نسبة املوافقة عىل البيان

66.2%
57.5%

72.0%
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الجدول  .4من يجب أن يكون املسؤول عن الدفع من أجل الدعم برأي السكان اإلماراتيني وبحسب العمر

العمر

املجموع

18-59

60+

35-59

18-34

32.3%

21.8%

35.5%

29.2%

31.8%

األكرث مســؤولية

38.0%

38.3%

36.0%

39.9%

38.0%

التايل بتحمل املسؤولية

53.0%

49.6%

50.2%

55.7%

52.8%

األكرث مســؤولية

35.2%

27.8%

37.8%

32.8%

34.9%

التايل بتحمل املسؤولية

11.2%

27.1%

10.1%

12.3%

12.0%

األكرث مســؤولية

19.6%

30.1%

20.0%

19.2%

20.1%

التايل بتحمل املسؤولية

1.0%

0.8%

1.5%

0.6%

1.0%

األكرث مســؤولية

4.8%

3.0%

3.5%

5.9%

4.7%

التايل بتحمل املسؤولية

الحكومــة

عائلة املسن أو أصدقائه

املسنني أنفسهم

شخص آخر

املصدر Q17 :عندما يشيخ األشخاص فإن هناك احتاملية حاجتهم لدعم إضايف يك يهتموا بأنفسهم .من املحتمل أن يحتاجوا مساعدة ببعض األشياء كالتسوق أو الطبخ أو التنظيف أو حضور
املواعيد الطبية .من برأيك يجب أن يكون األكرث مسؤولية للدفع من أجل هذه املساعدة؟  Qs 18 – 21ومن سيكون التايل باملسؤولية؟
الردود :من أجل (األكرث مسؤولية) كافة املستجيبني  / 2735= nمن عمر  / 1330 = n 18 – 34من عمر  / 133 = n 35 – 59من عمر 2602 = n 18 – 59

من يجب أن يكون املسؤول عن رعاية
املسنني؟
تتضمن العناية باملسنني مدى واسعاً من الخدمات ،طلب
االستبيان من املساهمني أن يفكروا بخدمات العناية باملسنني

يكنوا
عىل مستويني :املستوى األدىن «الدعم» حتى ُ
الشخص من العيش بشكل مستقل ،كاملساعدة يف التسوق
والطبخ والتنظيف وحضور املواعيد الطبية .واملستوى األعىل

«االهتامم» كاملساعدة اليومية أو شبه اليومية عىل اللبس
واألكل والذهاب إىل الحامم والتمريض  /الرعاية الطبية .ت ُقدَّم

ول من قبل األفراد أنفسهم أو بوساطة
هذه الخدمات عادة وتُ َّ
أفراد عائالتهم وأصدقائهم .أما بالنسبة للمواطنني اإلماراتيني

سئل
فإن خدمات التمويل الحكومية متوفرة كام ذُكر آنفاً .لقد ُ

املستجيبون عمن يتوجب عليه برأيهم أن يكون أكرث مسؤولية
ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين
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عن الدفع لهذه الخدمات ،ومن برأيهم التايل يف املسؤولية.

خدمات داعمة
بخالف املستجيبني بالدراسة األسرتالية فقد أظهر السكان
اإلماراتيون بنسبة تزيد عن  52%أن العائلة أو األصدقاء هم األكرث

مسؤولية للدفع من أجل دعم كبار السن تتبعها الحكومة بنسبة
( 31.8%الشكل  .)5أولئك الذين اعتقدوا بأن العائلة أو األصدقاء

يجب أن يكونوا األكرث مسؤولية وضعوا الحكومة يف املستوى

الثاين من املسؤولية وبالعكس .ومن امللفت أن  20%من

املساهمني شعروا بأنه يتوجب عىل كبار السن أنفسهم أن
يتولوا املستوى الثاين من املسؤولية للدفع من أجل الدعم

بعد العائلة أو األصدقاء .مل يُالحظ هنا أي اختالف ملحوظ
للرأي بني املواطنني اإلماراتيني مقارن ً
ة مع باقي السكان،

حيث أظهر أكرث من  53%من املواطنني اإلماراتيني أن العائلة

أو األصدقاء هم أكرث املسؤولني وتأيت الحكومة بالدرجة

الثانية من املسؤولية.

كانت مشاركة الناس لفكرة تويل عائلة املسن أو أصدقائه

للمسؤولية األكرب هي نفسها عرب كافة الفئات العمرية (جدول
 .)5وعىل أي حال فقد كانت نزعة الفئة من كبار السن باالعتقاد

بأنه يتوجب عليهم أنفسهم بأن يكونوا مسؤولني عن الدعم

الذي يحتاجونه هي أكرث نوعاً ما من نزعة فئة الشباب (بنسبة
 27%ممن هم بعمر  60وأكرث مقابل  11%ممن عمرهم بني 18
و .)59ومن الجدير ذكره أن فئة الشباب جنحت لفكرة أن تكون

الحكومة هي املسؤول األكرب أكرث من فئة الكبار.

تختلف النتائج باالعتامد عىل التحصيل العلمي للمساهمني

حددت عائلة املسن أو أصدقائه
(جدول  .)6ومع هذا فقد ُ
ليكونوا األكرث مسؤولية من قبل كافة مستويات التحصيل
العلمي .بنسبة تقارب  60%فقد كان الحاصلني عىل مستوى
متدنٍ من التعليم أو بدونه أكرث اعتقادا ً بأنه يتوجب عىل العائلة

واألصدقاء أن يكونوا املسؤولني ،وقليالً ما رشحوا الحكومة

لهذه املسؤولية .بينام نجد نسبة عالية من خريجي الجامعة
تؤمن أن الحكومة هي األكرث مسؤولية للدفع من أجل دعم
األشخاص املسنني باملقارنة مع املستويات األخرى .ومع

هذا هم أقل فئة تعتقد بأن املسنني أنفسهم يجب أن يكونوا

مسؤولني عن دعمهم الشخيص.

الشكل  .5من يجب أن يكون مسؤول عن الدفع للدعم باعتقاد السكان اإلماراتيني.

مجمـــوع

التايل يف تحمل املسؤولية

التايل يف تحمل
املسؤولية

األكرث مسؤولية

 35.5%الحكومــة
الحكــومة

38.0%

 13.7%كــبار الســن

العائــلة /األصـدقاء

52.8%

 3.6%شـخص آخـر
 25.0%العائــلة  /األصـدقاء
العائـــلة  /األصــدقاء

34.9%

 5.8%كــبار الســن

الحكــــومة

31.8%

 1.0%شــخص آخر
 9.5%العائــلة  /األصـدقاء
كـــبار الســــن

20.1%

 2.3%الحكــومة

كــبار الســن

12.0%

 0.1%شــخص آخــر
 0.5%كبار الســن
شـخص آخــر

4.7%

 0.3%العائــلة  /األصــدقاء

شــخص آخــر

1.0%

 0.1%الحكــومة
ال أعــرف

ال أعـرف

2.3%

2.3%

املصدر Q17 :عندما يشيخ األشخاص فإن هناك احتاملية حاجتهم لدعم إضايف يك يهتموا بأنفسهم .من املحتمل أن يحتاجوا مساعدة ببعض األشياء كالتسوق أو الطبخ أو التنظيف أو حضور
املواعيد الطبية .من برأيك يجب أن يكون األكرث مسؤولية للدفع من أجل هذه املساعدة؟  Qs 18 – 21ومن سيكون التايل باملسؤولية؟
الردود :من أجل (األكرث مسؤولية) كافة املستجيبني .2735= n

خدمات الرعاية
يجب أن يدفع من أجل الرعاية مشابهة لآلراء حول من سيدفع
من أجل الدعم (الشكل  .)6كام مل يوجد هناك اختالف بارز

بني رأي املواطنني اإلماراتيني ورأي بقية السكان يف دولة

اإلمارات حول من سيكون املسؤول عن الدعم أو من سيكون

املسؤول عن الرعاية.

بالعموم ،أجمع  87%من األفراد عىل أن العائلة أو األصدقاء هم

وضعت يف منظور األكرث مسؤولية
الرعاية .أما الحكومة فقد ُ
أو التالية يف تحمل هذا العبء من قبل  56%من سكان دولة

اإلمارات .أما كبار السن فقد اعتُربوا األكرث مسؤولية أو التايل

بتحملها من قبل نسبة تقارب  29%من الناس .ولقد تم تبني
رأي أن تكون عائلة املسن أو أصدقائه هم األكرث مسؤولية
يف الرعاية من ِ
قبل ما يزيد عن نصف الناس من كافة الفئات

العمرية ،والرأي األقوى كان بني أفراد الفئة العمرية بني 18
و 34سنة بنسبة تعادل ( 59%الجدول .)6

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

كام هو الحال يف الدراسة األسرتالية ،فقد كانت اآلراء حول من

األكرث مسؤولية أو التايل يف تحمل عبء الدفع من أجل خدمات
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الجدول  .5من برأي السكان اإلماراتيني يجب أن يكون مسؤوالً عن الدفع من أجل الدعم ،حسب التحصيل العلمي

التحصيل العلمي
خريج جامعي

دبلوم  /مهني

خريج ثانوية

أقل من

بدون تعليم

الثانوية

رسمي

العمر

من الذي يجب أن يكون مسؤوال

34.7%

30.9%

28.8%

27.8%

16.7%

31.8%

األكرث مسؤولية

40.4%

32.1%

36.2%

39.4%

31.3%

38.0%

التايل بتحمل
املسؤولية

54.7%

44.6%

51.1%

57.4%

60.4%

52.8%

األكرث مسؤولية

35.1%

44.9%

33.2%

25.4%

22.9%

34.9%

التايل بتحمل
املسؤولية

7.7%

22.4%

14.8%

12.3%

12.5%

12.0%

األكرث مسؤولية

16.9%

18.1%

23.3%

28.5%

37.5%

20.1%

التايل بتحمل
املسؤولية

0.5%

0.5%

2.3%

1.4%

2.1%

1.0%

األكرث مسؤولية

5.2%

3.3%

4.4%

5.6%

0.0%

4.7%

التايل بتحمل
املسؤولية

الحكــومة

عائـلة أو أصدقاء
املســـن

املســن نفســه

شــخص آخــر

املصدر Q17 :عندما يشيخ األشخاص فإن هناك احتاملية حاجتهم لدعم إضايف يك يهتموا بأنفسهم .من املحتمل أن يحتاجوا مساعدة ببعض األشياء كالتسوق أو الطبخ أو التنظيف أو حضور
املواعيد الطبية .من برأيك يجب أن يكون األكرث مسؤولية للدفع من أجل هذه املساعدة؟  Qs 18 – 21ومن سيكون التايل باملسؤولية؟
الردود :من أجل (األكرث مسؤولية) كافة املستجيبني  / 2735= nبدون دراسة رسمية ( 48 = nمالحظة :قاعدة البيانات صغرية)  /أقل من ثانوية / 284 = n

خريج ثانوي / 614 = n

دبلوم أو مهني  / 392 = nخريج جامعي .1397 = n

الجدول  .6من باعتقاد السكان اإلماراتيني يجب أن يكون املسؤول عن الدفع من أجل الرعاية ،حسب أعامرهم.

العــمر

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين

14

18-59

60+

35-59

18-34

املجــموع

من الذي يجب أن يكون مسؤوال

21.2%

18.0%

21.9%

20.5%

21.1%

األكرث مسؤولية

35.1%

42.1%

32.9%

37.2%

35.4%

التايل بتحمل
املسؤولية

58.5%

54.1%

56.9%

59.9%

58.2%

األكرث مسؤولية

29.6%

25.6%

30.0%

29.2%

29.4%

التايل بتحمل
املسؤولية

11.4%

22.6%

9.8%

12.9%

11.9%

األكرث مسؤولية

17.3%

27.8%

17.6%

17.0%

17.8%

التايل بتحمل
املسؤولية

7.9%

5.3%

10.0%

5.9%

7.8%

األكرث مسؤولية

16.9%

4.5%

18.2%

15.8%

16.3%

التايل بتحمل
املسؤولية

الحكــومة

عائلة أو أصدقاء الشخص املسن

األشخاص املســنني أنفسهم

شــخص آخـر

املصدر Q22 :كام أننا نعلم بأن املسنني يحتاجون املزيد من الرعاية بأشياء كاإلطعام أو الذهاب للحامم أو التمريض .من برأيك يجب أن يكون األكرث مسؤولية للدفع لهذا النوع من الرعاية؟
 Qs 23 – 26من يجب أن يكون التايل باملسؤولية؟
الردود :من أجل (األكرث مسؤولية) كافة املستجيبني  / 2735 = nعمر  / 1330 = n 18 – 34عمر  / 1272= n 35 – 59عمر  / 133 = n 60+عمر 2602 = n 18 – 59

الشكل  .6من بنظر سكان دولة اإلمارات يجب أن يكون مسؤوالً عن الدفع من أجل الرعاية

مجمـــوع

التايل يف تحمل املسؤولية

التايل يف تحمل
املسؤولية

األكرث مسؤولية

 31.0%الحكـومة
الحكــومة

28.4%

 12.9%كبار الســن

العائـلة  /األصـدقاء

58.2%

 14.3%شــخص آخــر
 14.6%العائـلة  /األصـدقاء
العائــلة  /األصـدقاء

29.4%

 4.5%كبار الســن

الحكـومة

21.1%

 1.9%شــخص آخــر
 9.1%العائـلة  /األصـدقاء
كبـار الســن

17.8%

 2.8%الحكـومة

كبار الســن

11.9%

 0.1%شــخص آخــر

 5.7%كبـار الســن
شـخص آخـر

16.3%

 1.6%العائــلة  /األصـدقاء

شــخص آخــر

7.8%

 0.4%الحكـومة
ال أعرف

ال أعرف

1.0%

1.0%

املصدر Q22 :كام أننا نعلم بأن املسنني يحتاجون املزيد من الرعاية بأشياء كاإلطعام أو الذهاب للحامم أو التمريض .من برأيك يجب أن يكون األكرث مسؤولية للدفع لهذا النوع من الرعاية؟
 Qs 23 – 26من يجب أن يكون التايل باملسؤولية؟

باالعتامد عىل النتائج ،فقد اعتقدت الحصة األكرب من األفراد من

بينام كان رأي األشخاص الذين مل يحصلوا عىل تعليم رسمي

أن يكونوا األكرث مسؤولية بالرعاية منها مبسألة خدمات الدعم.

بتحمل املسؤولية.

كافة املستويات التعليمية بأنه يتوجب عىل العائلة أو األصدقاء

أو مبستوى دون الثانوي أن كبار السن أنفسهم هم التايل

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

الردود :من أجل (األكرث مسؤولية) كافة املستجيبني 2735 = n
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املعرفة واإلدراكات حول رعاية املسنني
•مييل املواطنون اإلماراتيون ملعرفة مسنني أكرث مام يعرف غري اإلمارايت.
•أكرث من  85%من املواطنني اإلماراتيني الذين خضعوا لالستبيان يعرفون شخصاً من خارج أرسهم بعمر الـ  60وأكرب62% ،

منهم يعرفون شخصاً حاصالً عىل الدعم أو الرعاية ويعيش يف املنزل 42% ،منهم يعرفون شخصاً يعيش يف منشأة

لرعاية املسنني ،و 32%منهم يعرف شخصاً يعاين من الخَرف.

• 47%من األشخاص الذين يعرفون أشخاصاً حاصلني عىل الدعم أو العناية يف منازلهم أو يف منشأة لرعاية املسنني أو
يف املستشفى يتواصلون معهم يومياً ،بينام  35%منهم يقومون بزيارتهم بكثري من األحيان.

• 56%من املساهمني قد زاروا منشأة سكنية لرعاية املسنني ،وأكرث من  58%من السكان يشعرون بأن املقيمني يف
منشآت الرعاية االجتامعية غالباً ما يكونون وحيدين وقلييل التحكم بحياتهم .ومع هذا فإن  78%من املساهمني يعتقدون
مقدَرون ولديهم اتصال
بأن املقيمني يف منشآت رعاية املسنني يحصلون عىل نوعية جيدة من الغذاء وهم آمنون و ُ

رسيع مع املحرتفني الطبيني والرعاية الصحية.

•من غري املرجح أن يستخدم املواطنون اإلماراتيون محرك البحث عرب االنرتنت لالستفسار عن الخدمات بل أكرث احتامالً أن
يسألوا الطبيب أو املستشفى أو حتى يتواصلوا مع العائلة واألصدقاء من نظائرهم غري اإلماراتيني.

•من املرجح أن يتواصل غري اإلماراتيني مع الحكومة حول خدمات رعاية املسنني أكرث من املواطنني أنفسهم.
•حوايل الـ  50%من املواطنني اإلماراتيني يعتقدون بأن الحكومة متول أكرث من  50%من خدمات رعاية
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املسنني املتاحة لهم.

شخصا يتلقى خدمات رعاية
كم منا يعرف
ً

الهاتف أو الرسائل أو إرسال رسالة أو التواصل االجتامعي  ....إلخ.

املسنني؟

األكرثية من مجموع املساهمني بنسبة  81%عرفوا شخصاً من

حتى نستكشف مدى معرفة السكان برعاية املسنني ،قمنا

بسؤال املساهمني إن كانوا عىل علم بأحد الحاصلني عىل
رعاية املسنني يف منازلهم أو القاطنني يف منشاة لرعاية

املسنني .ثم كان السؤال ألولئك ممن عرفوا أحدا ً حاصالً عىل
الرعاية عن عدد املرات التي يتواصلوا فيها معه (معهم) أو

خارج أرسهم بعمر الـ  60وأكرب 55% ،منهم عرفوا شخصاً يحصل

عىل الدعم أو الرعاية ليعيش يف منزله 35% ،منهم عىل علم

بشخص يقطن مبنشأة لرعاية املسنني ،و 27%منهم عىل علم
بشخص مصاب بالخرف .تتزايد أرجحية معرفة شخص فوق سن

 60ويحصل عىل خدمات رعاية للمسنني مع عمر الفرد( .شكل )7

حتى يقوموا بزيارته (زيارتهم) ،يتضمن التواصل االتصال عرب

الشكل  .7معرفة سكان دولة اإلمارات للمسنني حسب فئتهم العمرية
60+

18-34

35-59

100%

91%
78%

76%

80%

53%

51%

47%

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين
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40%

34%
29%

27%

31%

20%

20%

0%
يعلم بشخص يعاين من الخرف

يعرف شخصاً يعيش مبنشأة لرعاية

يعرف شخصاً يحصل عىل دعم رعاية منزلية أو

املسنني أو يف املستشفى

نوعاً من الدعم و الرعاية يف

يعرفون شخصاً بعمر  60أو أكرب

منازلهم الخاصة

البيان

املصدر Q51 :بعيدا ً عن أي شخص يعيش معك يف نفس املنزل ،هل تعرف أحدا ً من أفراد العائلة أو من األصدقاء املقربني يعيش يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:
الردود :كافة املستجيبني  / 2735 = nعمر  / 1330 = n 18 – 34عمر  / 1272 = n 35 – 59عمر 133 = n 60+

نسبة املوافقة عىل البيان

63%

60%

الشكل  .8معرفة مواطني دولة اإلمارات للمسنني حسب فئتهم العمرية
60+

18-34

35-59

100%

93%
85%
79%

80%

69%

56%

56%

39%

37%

35%

34%

40%

نسبة املوافقة عىل البيان

61%

60%

25%

20%

0%
يعلم بشخص يعاين من الخرف

يعرف شخصاً يعيش مبنشأة لرعاية

يعرف شخصاً يحصل عىل دعم رعاية منزلية أو

املسنني أو يف املستشفى

نوعاً من الدعم و الرعاية يف

يعرفون شخصاً بعمر  60أو أكرب

منازلهم الخاصة

البيان

املصدر Q51 :بعيدا ً عن أي شخص يعيش معك يف نفس املنزل ،هل تعرف أحدا ً من أفراد العائلة أو من األصدقاء املقربني يعيش يف دولة اإلمارات العربية املتحدة:
الردود :األساس :املواطنون اإلماراتيون  / 2074 = nعمر  / 1047 = n 18 – 34عمر  / 914 = n 35 – 59عمر 113 = n 60+

ما عدد املرات التي يتواصل فيها سكان دولة

اإلمارات أو يزورون األشخاص الحاصلني عىل رعاية

للمسنني؟

األفراد الذين يعرفون بشخص حاصل عىل الرعاية وال يقومون
بزيارته أو التواصل معه .ذات التكرار لوحظ ضمن أولئك الذين

يعرفون شخصاً يعيش يف منشأة لرعاية املسنني ومل يكن

هناك اختالف واضح بني املواطنني اإلماراتيني وبقية سكان دولة

يقوم  47%من األشخاص الذين يعلمون بوجود شخص حاصل

اإلمارات حول مدى تواصلهم أو زيارتهم لألشخاص الحاصلني

و 27%منهم يتواصلون أسبوعياً (شكل  .)9نسبة األشخاص

بالفئات العمرية املختلفة وعدد املرات التي يتصلون فيها

عىل الدعم املنزيل أو الرعاية بالتواصل اليومي معهم،

عىل عناية املسنني .مل يكن هناك أيضً ا أي أهمية فيام يتعلق

الذين يقومون فعلياً بالزيارة اليومية هي  ،35%ونسبة الذين

ويزورون األشخاص الذين يتلقون رعاية املسنني (جدول .)7

يقومون بالزيارة األسبوعية هي  .32%هناك فقط نسبة  5%من

الشكل  .9كم مرة يتواصل فيها األفراد العارفني بوجود شخص حاصل عىل الدعم املنزيل أو العناية أو يقومون بزيارة ذلك الشخص؟
يتواصل

يزور

47%

مرة يف اليوم كحد أدىن

35%
27%

مرة يف األسبوع عىل األقل

32%

3%

أقل تواترا ً من شهرياً

4%
5%

أبدا ً

6%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

عدد الزيارات

23%

0%

معدل االستجابة

تضمن (أبدا ً) :لست يف وضع يسمح يل بزيارتهم  /و(لست متأكدًا) أفضل عدم القول
دعم يف منزله ،كم مرة تزوره  /تتصل به؟ هذا يعني االتصال عن طريق الهاتف أو ترك رسالة أو بريد
املصدر Q52 :و  Q53بالتفكري يف الشخص األقرب إليك ،والذي تلقى رعاية منزلية أو
ً
إلكرتوين أو الدردشة أو بأي طريقة أخرى.
الردود :األشخاص الذين أبلغوا عن معرفة شخص يتلقى دعم الرعاية املنزلية 1446 = Q 51 n

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

19%

مرة بالشهر عىل األقل و لكن
أقل من أسبوعياً

17

الجدول  .7كم عدد املرات التي يقوم فيها األشخاص الذين يعرفون شخصاً يتلقى دعامً أو رعاية منزلية
باالتصال به أو زيارته ،حسب العمر.

العــمر

60+

35-59

18-34

املجموع

االتصال به
53.6%

47.9%

45.7%

47.2%

مرة يف اليوم عىل األقل

17.9%

30.3%

24.9%

27.0%

مرة يف األسبوع عىل األقل

21.4%

15.0%

21.8%

18.6%

مرة يف الشهر عىل األقل ولكن أقل من مرة أسبوعياً

4.8%

2.4%

2.5%

2.6%

أقل من مرة شهرياً

2.4%

4.4%

5.1%

4.6%

أبدا ً*

36.9%

33.3%

35.7%

34.6%

مرة واحدة يومياً عىل األقل

29.8%

33.0%

31.0%

31.9%

مرة يف األسبوع

20.2%

22.5%

24.2%

23.2%

مرة يف الشهر عىل األقل ولكن أقل من مرة أسبوعياً

8.3%

4.1%

3.4%

4.0%

أقل من مرة شهرياً

4.8%

7.1%

5.7%

6.3%

أبدا ً*

زيارته

تضمن (أبدا ً) :لست يف وضع يسمح يل بزيارتهم  /و(لست متأكدًا) أفضل عدم القول
دعم يف منزله ،كم مرة تزوره  /تتصل به؟ هذا يعني االتصال عن طريق الهاتف أو ترك رسالة أو بريد
املصدر Q52 :و  Q53بالتفكري يف الشخص األقرب إليك ،والذي تلقى رعاية منزلية أو
ً
إلكرتوين أو الدردشة أو بأي طريقة أخرى.
الردود :األشخاص الذين أبلغوا عن معرفة شخص يتلقى دعم الرعاية املنزلية ) 60 ,679=n 35-59 ,683=n 18-34 ,1446=n )Q51وما فوق 84=n

ما رأي سكان دولة اإلمارات يف املرافق

السكنية لرعاية املسنني؟

تم سؤال املستجيبني حول تصوراتهم عن مرافق رعاية

املسنني من خالل املوافقة أو عدم املوافقة عىل سلسة
من العبارات .وبشكل عام كانت تصورات السكان حول رعاية

املقيمني إيجابية إىل حد معقول (الشكل  .)10ومع ذلك -عىل
ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين

18

غرار الدراسة األسرتالية -شعر أكرث من  58%من السكان أن
املقيمني يف هذه املرافق غالباً ما يكونون وحيدين .وكان
هناك خالف حول أن املسنني ميلكون ناصية أمورهم وأنهم

سعداء يف دار رعاية املسنني ،عىل الرغم من أن هناك اعتقاد

لدى أكرث من  78%من الناس أن املقيمني يحصلون عىل نوعية

جيدة من الطعام ،كام أن هناك  74%يعتقدون أن األشخاص الذين
يعيشون يف هذه املرافق آمنون ويلقون االحرتام املناسب.

ة عىل ذلك ،اعتق َد غالبية الناس أن سكن املقيمني مريحاً
عالو ً
ويتم صيانته بشكل جيد ،كام أنهم يعتقدون أن املقيمني
ميكنهم الوصول يف الوقت املناسب إىل األخصائيني الطبيني

وأخصايئ الرعاية الصحية والحصول عىل املساعدة التي

يحتاجونها يف االستحامم وعند الذهاب إىل دورة املياه.

الشكل  .10تصورات سكان دولة اإلمارات حول منشآت رعاية املسنني
غري موافق و غري معرتض

موافق

معرتض

19%

14%

67%

مصان بشكل جيد
السكن مريح و ُ

18%

16%

66%

يتمكن األفراد من الوصول بالوقت املناسب للمختصني واألطباء

12%

12%

75%

23%

16%

15%

15%
9%

74%

یتلقى الناس االحرتام املناسب

67%

يحصل األفراد عىل املساعدة التي يحتاجونها لالستحامم والذهاب
إىل دورة املياه
يحصل األفراد عىل نوعية جيدة من الطعام

78%

30%

21%

29%

لدى األفراد سيطرة عىل حياتهم الخاصة

47%

22%

100%

األفراد سعيدون ضمن منشآت رعاية املسنني

50%

25%

20%

األفراد وحيدون غالباً

58%
60%

80%

البيان

18%

هناك نشاطات كافية لتبقي األفراد مستمتعني

61%

11%

13%

االشخاص آمنون

40%

0%

20%

نسبة املوافقة عىل البيان

املصدر Q58 :من فضلك أخربين برأيك  -هل توافق أو ال توافق عىل العبارات العامة التالية حول األشخاص يف دور رعاية املسنني؟ عىل الرغم من أنك رمبا مل تقم بزيارة أحد مرافق رعاية
املسنني ،إال أن رأيك مهم .هل توافق أو ال توافق  -مع العبارات العامة التالية حول األشخاص يف مرافق رعاية املسنني؟
الردود :جميع املستجيبني 2735=n

الشكل  .11تصورات حول مرافق رعاية املسنني من خالل الزيارة
زار

مل یزر

یزور أحد ما بشكل إسبوعي

79.4%

مصان بشكل جيد
السكن مريح و ُ

70.8%
63.0%
79.2%

يتمكن األفراد من الوصول بالوقت املناسب للمختصني واألطباء

68.8%
63.0%
83.7%

االشخاص آمنون

77.2%
73.1%
77.1%

هناك نشاطات كافية لتبقي األفراد مستمتعني

67.3%
53.7%
81.3%

یتلقى الناس االحرتام املناسب

77.0%
69.3%
77.4%
69.5%
64.6%

والذهاب إىل دورة املياه

يحصل األفراد عىل نوعية جيدة من الطعام

66.7%
76.7%

األفراد سعيدون ضمن منشآت رعاية املسنني

61.3%
35.2%
73.0%

لدى األفراد سيطرة عىل حياتهم الخاصة

56.5%
34.2%
62.7%
61.4%

األفراد وحيدون غالباً

53.0%
100%

80%

60%

40%

20%

0%

نسبة املوافقة عىل البيان

املصدر Q58 :من فضلك أخربين برأيك  -هل توافق أو ال توافق عىل العبارات العامة التالية حول األشخاص يف دور رعاية املسنني؟ عىل الرغم من أنك رمبا مل تقم بزيارة أحد مرافق رعاية
املسنني ،إال أن رأيك مهم .هل توافق أو ال توافق  -مع العبارات العامة التالية حول األشخاص يف مرافق رعاية املسنني؟
شخصا ما يف دار رعاية املسنني أسبوعيًا 563=n
الردود :أولئك الذين زاروا دار رعاية املسنني  ،1533=nأولئك الذين مل يزوروا دار رعاية املسنني  ،1202=nأولئك الذين يزورون
ً

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

89.2%
86.0%

البيان

يحصل األفراد عىل املساعدة التي يحتاجونها لالستحامم

19

بشكلٍ عام كانت التصورات حول مرافق رعاية املسنني

سيبدأ ما يقرب من نصف البالغني الذين شملهم االستطالع

متشابهة جدًا بني األشخاص من مختلف األعامر ،حيث زار حوايل

رحلتهم باستخدام محرك بحث مثل غوغل ،مام يشري إىل

اإلمارات العربية املتحدة ،وبالنسبة للذين زاروا هذه األماكن

عىل مصطلحات البحث التي استخدموها ،سيؤدي ذلك إىل

 56٪من املشاركني إحدى مؤسسات رعاية املسنني يف دولة

مالوا إىل تصورات إيجابية أكرث قليالً من أولئك الذين مل يسبق
تفضيل من قبل
ً
لهم الزيارة .وكان بعض وجهات النظر األكرث

شخصا يعيش يف دار رعاية املسنني،
األشخاص الذين يعرفون
ً
والذين قاموا بزيارتها أسبوعياً عىل األقل (الشكل  .)11أولئك

أن لديهم القليل جدًا من املعرفة حول هذا األمر .واعتامدًا

توجيههم إىل أحد مقدمي رعاية املسنني أو موقع حكومي

عىل األغلب .قال نسبة معقولة منهم ( )40٪أنهم سيتحدثون
إىل طبيبهم أو يتصلوا مبقدم خدمة رعاية املسنني أو مرفق.

قال نسبة مامثلة من الناس -حوايل  - 32٪أنهم سيتواصلون

الذين زاروا منشأة قدمية أسبوعيًا كانوا أكرث توافقا عىل أن

مع العائلة أو األصدقاء أو الهيئات الحكومية .وحدد  15٪فقط

ما جيدًا .ومع ذلك،
آمنني وسعداء ومحرتمني ويقدمون طعا ً

يف رحلة رعاية املسنني.

اإلقامة كانت مريحة وتتم صيانتها جيدًا ،وأن املقيمني كانوا

من البالغني رشكة تأمينهم أو الحكومة املحلية كنقطة انطالق

يعتقد هؤالء الزوار أيضً ا أن املقيمني غالبًا ما يكونون وحيدين.

ومن املثري لالهتامم أن استخدام محرك البحث عىل اإلنرتنت

الحصول عىل معلومات حول خدمات رعاية

ميل للتحدث مع األطباء أو مقدمي رعاية
ً
األكرب س ًنا أكرث

كان متشابهاً لجميع الفئات العمرية ،وكانت الفئات العمرية

املسنني

املسنني وأقل عرضة لالتصال بالهيئات الحكومية مقارنة

إن العمل عىل تأمني خدمات رعاية املسنني من الشخص
سئل
نفسه أو لشخص قريب منه يعترب عملية معقدة ،حيث ُ

جميع املستجيبني من أين سيحصلون عىل املعلومات

بالفئات العمرية األخرى .وتقل احتاملية اتصال الفئة العمرية

 59-35بالعائلة أو األصدقاء وتزيد احتاملية اتصالها باإلنرتنت أكرث

من غريها (الجدول .)٨

املطلوبة ،وكام هو موضح يف الشكل  12كان هناك مجموعة

متنوعة من الردود.

الشكل  .12كيف سيتعرف سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل خدمات رعاية املسنني
49%

استخدام محرك بحث عىل االنرتنت مثل غوغل
40%

التكلم مع طبیبي أو مع أخصايئ صحي أو مع مستشفى
31%

االتصال باصدقايئ

33%

التحدث مع عائلتي
15%

35%

االتصال بالوزارة/دائرة الصحة (دائرة حكومیة أخرى)
االتصال بالحكومة املحلیة

14%

شخص آخر

2%

ال أدري

3%

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين

20

50%

40%

30%

20%

10%

0%

معدل االستجابة

املصدر Q59 :إذا كنت بحاجة إىل معرفة يشء ما عن خدمة (خدمات) رعاية املسنني يف اإلمارات العربية املتحدة ،فامذا ستفعل؟ مبن ستتصل (يُسمح بردود متعددة)
الردود :جميع املستجيبني 2735=n

األسلوب

االتصال برشكة تأمیني

من غري املرجح أن يستخدم املواطنون اإلماراتيون محركات

إىل ذلك ،من املرجح أيضً ا أن يتصلوا بالعائلة واألصدقاء أكرث

مقارن ً
ة بباقي السكان .ومع ذلك ،فمن املرجح أن يتحدثوا إىل

أكرث عرضة لالتصال بالهيئات الحكومية أو بالحكومة املحلية من

من بقية السكان .ومن املثري لالهتامم أن غري اإلماراتيني هم

البحث عىل اإلنرتنت من أجل التعرف عىل خدمات رعاية املسنني

مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة (الشكل .)13

الطبيب أو أخصايئ الرعاية الصحية أو املستشفى .باإلضافة

الشكل  .13كيف ميكن لإلماراتيني التعرف عىل خدمات رعاية املسنني باملقارنة مع غري اإلماراتيني

إماراتيني

غري إماراتيني

52%

مدير خدمة رعاية املسنني

62%
39%

مزود خدمة رعاية املسنني

29%
26%

املستشفى املحيل

10%
20%

تأميني الخاص

6%
30%

الدائرة الحكومية املحلية
وزارة  /قسم الصحة

50%
8%

الشــرطة

25%
3%

شخص آخر

2%
2%

ال أعرف و لكني سأكتشف ذلك

8%
1%

ال أعرف

4%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

البيان

33%
28%

0%

10%

نسبة املوافقة عىل البيان

املصدر Q60 :إذا كنت تعلم بوجود مشكلة يف خدمة رعاية املسنني ،فمن الذي ستبلغ عنه؟ (يُسمح بإجابات متعددة)
الردود :عدد مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة =  ،2074وعدد غري اإلماراتيني = 661

الجدول  .8كيف ميكن لألشخاص معرفة خدمات رعاية املسنني حسب العمر

العــمر

املجموع

من أين ميكن الحصول عىل املعلومات
استخدام محرك بحث عىل االنرتنت مثل غوغل

41.4%

49.5%

48.5%

48.6%

49.6%

38.1%

40.6%

39.9%

التحدث مع طبيبي أو مختص صحي أو مستشفى

34.6%

28.1%

33.7%

31.2%

االتصال بأصدقايئ

33.1%

29.7%

35.6%

32.8%

التحدث مع عائلتي

17.3%

14.3%

14.9%

14.7%

االتصال برشكة تأميني

29.3%

37.4%

33.6%

35.2%

االتصال بوزارة أو قسم مختص أو أي قسم حكومي

18.0%

15.1%

12.9%

14.1%

االتصال بالحكومة املحلية

0.0%

2.3%

1.6%

1.8%

يشء آخر

3.0%

4.3%

1.9%

3.1%

ال أدري

املصدر Q59 :إذا كنت بحاجة إىل معرفة يشء ما عن خدمة (خدمات) رعاية املسنني يف اإلمارات العربية املتحدة ،فامذا ستفعل؟ مبن ستتصل (يُسمح بردود متعددة)
الردود :الكل اإلجاميل  60 ،1272=n 35-59 ،1330=n 18-34 ،2735=nوما فوق 132=n

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

60+

35-59

18-34
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الوعي برتتيبات متويل رعاية املسنني

العربية املتحدة يف متويل رعاية املسنني ملواطنيها

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تعترب خدمات ومرافق

رعاية املسنني الحكومية مجانية بالنسبة ملواطني الدولة،

أما بالنسبة لبقية السكان فإن عليهم دفع أي خدمة تقدم

لرعاية املسنني بشكل فردي إذا لزم األمر .ومن أجل أخذ فكرة
واسعة حول وعي الجمهور برتتيبات متويل رعاية املسنني
تم سؤال املستجيبني عن النسبة املئوية لخدمات رعاية
ول من قبل الحكومة ،وتم
املسنني التي يعتقدون أن مت ّ

إيضاح النتائج يف الشكل .14

رصح معظم املشاركني بأنهم ال يعرفون حصة دولة اإلمارات
ّ

وبقية السكان .وهناك  50%من مواطني الدولة يعتقدون

ول أكرث من  50%من خدماتهم .ومن املثري
أن الحكومة مت ّ
لالهتامم ،أن هناك  8%فقط من املواطنني يعتقدون أن
الحكومة متول كامل خدمات رعاية املسنني لهم (الشكل

 .)15ويعتقد حوايل  84%من السكان أن الحكومة متول أكرث
من  50%من خدمات رعاية املسنني ملواطني دولة اإلمارات.
ومل يكن هناك فرق كبري يف التقديرات بني الفئات العمرية

املختلفة باستثناء فئة الشباب الذين كان أكرث ميالً للقول بأنهم

ال يعرفون بدالً من تقديم تقدير معني.

الشكل  .14حصة خدمات رعاية املسنني التي يعتقد سكان اإلمارات أنها متول من قبل الحكومة من أجل مواطني دولة اإلمارات
العربية املتحدة

إماراتيني

غري إماراتيني

40%
34%

35%
30%

28%

25%
19%

20%

13%

12%
9%

8%

7%

6%
2%

7%

4%

3%

1%

15%

12%

10%

8%

7%

6%

5%
3%

2%

1%

1%

1%

31% to
40%

21% to
30%

11% to
20%

2%

5%
1%

0
Don’t know

100%

91% to
99%

81% to
90%

71% to
80%

61% to
70%

51% to
60%

41% to
50%

1% to
10%

0%

حصة خدمات رعاية املسنني التي يعتقد سكان اإلمارات أنها متول من قبل الحكومة

املصدر Q61 :ما هي النسبة املئوية لخدمات رعاية املسنني التي تعتقد أنها ممولة من قبل الحكومة يف دولة اإلمارات ملواطني الدولة؟  .Q62ما هي النسبة املئوية لخدمات رعاية
املسنني التي تعتقد أنها ممولة من قبل الحكومة يف دولة اإلمارات للمقيمني يف دولة اإلمارات؟
الردود :مواطنون إماراتيون  ،2074=nغري مواطنني = 661

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين
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تجربة وتوقعات وتفضيالت اإلماراتيني لكبار املسنني
•يعتقد الغالبية العظمى من املواطنني اإلماراتيني املسنني أنهم أصحاء وقادرين جسدياً عىل فعل ما يحلو لهم واتخاذ
الخيارات للبقاء عىل هذا النحو .ومييل األشخاص األصغر س ًنا إىل امتالك وجهات نظر متشامئة جدًا فيام يتعلق بالحياة
الالحقة.

•يتوقع حوايل  70٪من الشباب اإلمارايت أن يتمتعوا بحرية قضاء وقتهم كام يحلو لهم والعيش عىل معاش تقاعدي
حكومي.

•يحافظ واحد فقط من كل خمسة من كبار السن من مواطني دولة اإلمارات عىل صحتهم ومامرسة الرياضة ،لكن نصفهم
يقضون الوقت مع العائلة واألصدقاء .ومع ذلك ،فإن هناك  78٪من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة الشباب

يتوقعون أن يقضوا الوقت مع العائلة واألصدقاء ،ويحافظوا عىل صحتهم ،وميارسوا الرياضة واالستجامم والرتفيه

ما.
والهوايات عندما يبلغون  60عا ً

ما ،أي أكرث من ضعف معدل ما
•يعتقد  63٪من الشباب أنهم سيظلون يف وظائف مدفوعة األجر عندما يبلغون  60عا ً
ذكره املواطنون األكرب س ًنا بشكل فعيل.

• إن املصدر الحايل األكرث شيوعاً للدعم الذي تلقاه املواطنون املسنون اإلماراتيون هو املساعدة املدفوعة التي

وفضل املواطنون املسنون اإلماراتيون
ّ
يقدمها مقدمو الخدمات الحكومية والتي يستخدمها  59٪ممن يتلقون الدعم.
دعم تلقي الدعم من أفراد أرستهم إذا احتاجوا إليه يف املستقبل بشدة.
الذين مل يتلقوا
ً

•هناك تفضيل قوي  -حوايل  - 65٪بني املواطنني اإلماراتيني املسنني واألصغر سناً لتوفري الرعاية لألرسة .ويفضل
تفضيل للمساعدة املدفوعة من
ً
املواطنون اإلماراتيون األصغر س ًنا تلقي الدعم من العائلة واألصدقاء وهم أقل

مقدمي الخدمات من القطاع الخاص .ويفضل املواطنون اإلماراتيون املسنني أيضً ا البقاء يف منازلهم إذا احتاجوا إىل
الدعم .وإذا كانوا بحاجة إىل رعاية ،فإنهم يرغبون يف العيش يف دار رعاية املسنني أو مستشفى.

•هناك ما يقارب  45٪من املواطنني اإلماراتيني األصغر سناً مييلون أكرث إىل العيش بالقرب من العائلة أو األصدقاء والبقاء
يف منازلهم الحالية إذا كانوا بحاجة إىل رعاية أو دعم.

•تعترب الخدمات املتعلقة بالصحة والصحة العامة والنظافة هي األكرث أهمية بالنسبة للمسنني واألصغر سناً ،ويعطي كبار
السن األولوية للمساعدة يف تنظيف املنزل واالستحامم وارتداء املالبس والذهاب إىل دورة املياه كأهم يشء ،أكرث

من الشباب.

•يعتقد مجمل سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة أن هناك مجموعة واسعة من خدمات رعاية املسنني املتوفرة يف
الدولة .وأنهم مع ذلك ال يعرفون يف الواقع ما يكفي عن هذه الخدمات و /أو مدى وجودها.

3
العيش كمواطن إمارايت مسن

سئلوا كيف يقضون وقتهم .كام
عىل العيش كام يحلو لهم .ثم ُ

سئل املواطنون اإلماراتيون املسنون كيف يرون حياتهم ،من
ُ
خالل استخدام خمسة أسئلة حول قدرتهم الجسدية واملالية

عند تجاوز الستني من العمر؟ وكيف سيقضون أوقاتهم حينها؟

سئل املواطنون اإلماراتيون الشباب عن كيف يتوقعون حياتهم
ُ

اختلفت توقعاتهم عن الواقع يف نواحي كثرية.

الشكل  .15كيف يرى املسنون اإلماراتيون حياتهم

9.7%

15.0%

75.2%

14.2% 5.3%

15.9%

11.5%
100%

أتخذ قرارات يف أسلوب حيايت اآلن ستبقيني بصحة و عافية

80.5%

11.5%

77.0%

7.1%

أنا بصحة جيدة و أستطيع االهتامم بنفيس

77%

8.8%
80%

ما زلت قادرا ً جسدياً عىل القيام باألشياء التي أريد

أعتقد بأن لدي املال الكايف ألعيش برغد

79.6%
60%

40%

نسبة املوافقة عىل البيان

املصدر Q48 :هل توافق أو ال توافق عىل البيان؟
ما فأكرث 113=n
الردود :مواطنون إماراتيون يبلغون من العمر  60عا ً

20%

0%

البيان

11.5%

اآلن وقد أصبحت مسناً سيكون لدي حرية
إمضاء الوقت بعمل األشياء التي أحبها

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

غري موافق و غري معرتض

معرتض

موافق

23

بشكل عام كان املواطنون اإلمارتيون املسنون يتمتعون بنظرة

 70٪منهم أن يتمتعوا بحرية قضاء وقتهم كام يحلو لهم،

بصحة جيدة وقادرون عىل االعتناء بأنفسهم؛ لقد شعروا أنهم

أن يعيشوا بصحة جيدة ويكونوا قادرين عىل االعتناء بأنفسهم

يف فعل هذه األشياء .قال أكرث من  ٪ 80إنهم يعيشون أمناط

منط حياة صحية من كبار السن 60٪ .فقط يتوقعون امتالك ما

ويعيشون عىل معاش تقاعدي حكومي ،ويتوقع حوايل 55٪

إيجابية لحياتهم (الشكل  .)15فأكرث من  77٪رأوا أنهم يتمتعون

ما زالوا قادرين جسديًا عىل فعل األشياء التي يرغبون يف
القيام بها يف الحياة ،وأن لديهم الحرية يف قضاء الوقت

أو أن يكونوا قادرين جسديًا عىل فعل ما يريدون .كان
املواطنون اإلماراتيون الشباب أيضً ا أقل احتاملية باتخاذ خيارات
يكفي من املال للعيش بشكل مريح .ومن املثري لالهتامم أن

حياة صحية متكنهم من الحفاظ عىل أنفسهم عىل هذا النحو،

حوايل ربع املواطنني اإلماراتيني األصغر سناً مل يفكروا أبدًا

وأن لديهم ما يكفي من املال للعيش بشكل مريح .كان لدى

يف الحياة كمسنني .كانوا غري متأكدين من املوافقة أو عدم

املواطنني اإلماراتيني الشباب نظرة أقل إيجابية إىل حد ما

املوافقة عىل العبارات املذكورة أعاله.

فيام يتعلق بالعمر األكرب س ًنا (الشكل  ،)16حيث يتوقع حوايل

الشكل  .16كيف يرى الشباب اإلماراتيون حياتهم
غري موافق و غري معرتض

13.2%

18.0%

14.9%

أتوقع أن أحصل عىل تقاعد معني من الحكومة عندما أصبح فوق 60
سيكون لدي الحرية باختيار كيف سأميض وقتي

69.4%

16.5%

أقوم باتخاذ اختيارات بأسلوب حيايت مام تبقيني بصحة جيدة
بعمر  60و70

67.1%

البيان

16.4%

معرتض

68.8%

15.8%

موافق

27.3%

18.9%

53.9%

سأكون قادرا ً جسدياً عىل القيام مبا أرغب عندما أشيخ

27.0%

17.7%

55.3%

سأكون بصحة جيدة و قادر عىل االهتامم بنفيس بعمر  60و70

59.9%

أعتقد بأن لدي املال الكايف ألعيش برغد

24.3%
100%

15.8%
80%

40%

60%

0%

20%

نسبة املوافقة عىل البيان

املصدر Q48 :هل توافق أو ال توافق عىل البيان؟
الردود :األساس :املواطنون اإلماراتيون الذين ترتاوح أعامرهم بني 914=n 35-59 1074=n 18-34 1961=n ،18-59

الشكل  .17توقعات املسنون اإلماراتيون حول حياتهم بعد الستني ،حسب العمر
65-69

70+

60-64

92%

77%

80%

100%

92%
85%

82%
76%
73%

77%

75%

85%
76%

76%

80%

80%

60%
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40%

20%

0%
أقوم باتخاذ تدابري حياتية ستبقيني

أنا بصحة جيدة و قادر عىل

لدي حرية قضاء الوقت بعمل

ما زلت قادرا ً جسدياً عىل القيام

بصحة جيدة

االهتامم بنفيس

األشياء التي أحبها

باالشياء التي أريد

لدي املال الكايف ألعيش برغد

البيان

املصدر Q48 :هل توافق أو ال توافق عىل البيان؟
ما فام فوق 113=n ،من  60إىل 45=n 64؛ الذين ترتاوح أعامرهم بني 55=n 65-69؛ بعمر( 13=n 70+مالحظة :عينة صغرية)
الردود :املواطنون اإلماراتيون الذين تبلغ أعامرهم  60عا ً

نسبة املوافقة عىل البيان

64%

الشكل  .18توقعات املواطنني الشباب حول حياتهم بعد الستني ،حسب العمر
18-34

35-59

100%

75%

72%
66%

80%

71%
65%

59%

55%
53%

58%

60%

52%

40%

نسبة املوافقة عىل البيان

63%

62%

20%

0%
أتوقع بأن أحصل عىل تقاعد معني

ستكون لدي الحرية باختيار

أقوم باتخاذ خيارات بأسلوب

سأكون قادرا ً جسدياً عىل

سأكون بصحة جيدة و قادر عىل

أعتقد بأنه سيكون مع املال

من الحكومة عندما أتجاوز الـ60

كيفية امضاي لوقتي

حيايت ستبقيني بصحة جيدة و أنا

القيام مبا أريد عندما أشيخ

االهتامم بنفيس و أنا بعمر

الكايف ألعيش بشـكل مريح

الـ 60و الـ70

بعمر الـ  60و الـ70

البيان

ما .هل توافق أو ال توافق عىل ...؟
املصدر Q46 :تتعلق العبارات التالية بتوقعاتك ملا ستكون عليه الحياة عندما يزيد عمرك عن  60عا ً
الردود :اإلماراتيون الذين ترتاوح أعامرهم بني 914=n 35-59 1047=n 18-34 1961=n ،18-59

الشكل  .19نسبة املواطنني اإلماراتيني الذين يتلقون الدعم والرعاية يف منازلهم ،حسب العمر
مستوى عايل من الدعم

دعم للنشاطات اليومية
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55-59

الفئة العمرية

دعم ملساعدتك يف ارتداء املالبس أو
املصدر Q27 :هل تتلقى أي دعم ألنشطتك اليومية ،مثل املساعدة يف التسوق أو الطهي أو التنظيف أو حضور املواعيد الطبية؟  :Q29هل تتلقى
ً
تناول الطعام ،أو الذهاب إىل الحامم ،أو الرعاية التمريضية (تشمل الرعاية التمريضية أشياء مثل األمل واإلدارة وتضميد الجروح)؟
الردود :مواطنون إماراتيون 2074=n؛ 311=n 18-24؛ 763=n 25-34؛ 600=n 35-44؛ 227=n 45-54؛ 45=n 60-64 87=n 55-59؛ 55=n 65-69؛ ( 13=n 70+مالحظة :عينة صغرية)

إن املواطنني اإلماراتيون املسنون الذين يتلقون الدعم والرعاية

حالياً لديهم مواقف إيجابية يف ردودهم أكرث من غريهم.
حيث يرى حوايل  75٪من املواطنني اإلماراتيني املسنني الذين

يتلقون الدعم يف الوقت الحايل أنهم يتمتعون بصحة جيدة
وقادرون عىل االعتناء بأنفسهم ،و 86٪منهم لديهم ما يكفي

من املال للعيش بشكل مريح .إن املواطنني اإلماراتيون الشباب

دعم ألنشطتهم اليومية (املساعدة يف
الذين يتلقون حاليًا
ً
التسوق أو الطهي والتنظيف) من األرسة أو عامالت املنازل

لديهم توقعات أقل بشأن حياتهم يف الستينيات والسبعينيات
دعم.
من العمر مقارنة مبن ال يتلقون
ً

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

70+

65-69

60-64

45-54

35-44

25-34

18-24

25

وبالتايل كان املسنون أكرث إيجابية بشأن حياتهم إذا عرفوا

يوضح الشكل  20أن نظرة الشباب تجاه املسنني متيل إىل أن

تكون أكرث إيجابية وتتامىش مع تجربة املسنني إذا الشباب

شخصا مسناً خارج منزلهم (الشكل  10٪ .)21فقط من املواطنني
ً

الخصوص ،كانوا أكرث عرضة التخاذ خيارات أمناط حياة صحية من

ما أو أكرث ،هؤالء األشخاص كانوا أقل
شخص يبلغ من العمر  60عا ً

اإلماراتيني املسنني الذين شاركوا يف االستطالع ال يعرفون أي

ما أو أكرث .عىل وجه
يعرفون
ً
شخصا يبلغ من العمر  60عا ً

احتاملية لالعتقاد بأن لديهم ما يكفي من املال للعيش بشكل

أجل املحافظة عىل صحتهم يف الستينيات والسبعينيات

مريح ( 76٪مقابل  ،)42٪وأن يكونوا قادرين جسديًا عىل القيام

من العمر ( 70٪مقابل ـ  ،)59٪باإلضافة لذلك إنهم يعتقدون

باألشياء التي يريدونها ( 80٪مقابل  ،)58٪ولديهم الحرية يف

أنه سيكون لديهم ما يكفي من املال للعيش بشكل

قضاء الوقت يف القيام باألمور التي يريدونها .األشياء التي

مريح ( 57٪مقابل .)41٪

يحبون القيام بها ( 76٪مقابل .)50٪

الشكل  .20توقعات الشباب للحياة بعد  60عاماً ،مع األخذ بعني االعتبار فيام إذا كانوا يعرفون شخصاً مسناً
ال يعرف شخصاً بعمر 60أو أكرب ( أو غري متأكد )

يعرف شخصاً بعمر  60و أكرب
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61%

59%

0%
أتوقع بأن أحصل عىل تقاعد

ستكون لدي الحرية باختيار كيفية

أقوم باتخاذ خيارات بأسلوب

سأكون قادرا ً جسدياً عىل

سأكون بصحة جيدة و قادر عىل

أعتقد بأنه سيكون مع املال

معني من الحكومة عندما

امضاي لوقتي

حيايت ستبقيني بصحة جيدة و أنا

القيام مبا أريد عندما أشيخ

االهتامم بنفيس و أنا بعمر

الكايف ألعيش بشـكل مريح

أتجاوز الـ60

الـ 60و الـ70

بعمر الـ  60و الـ70

البيان

ما .هل توافق أو ال توافق عىل؟
املصدر Q46 :تتعلق العبارات التالية بتوقعاتك ملا ستكون عليه الحياة عندما يزيد عمرك عن  60عا ً
شخصا يبلغ من
ما أو أكرث  1600=nال يعرف
الردود :مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين ترتاوح أعامرهم بني  1961=n ،18-59يعرف
ً
ً
شخصا يبلغ من العمر  60عا ً
ما أو أكرب 361=n
العمر  60عا ً

شخصا أكرب سناً
الشكل  .21كيف يرى املواطنون املسنون اإلماراتيون حياتهم ،من خالل معرفة ما إذا كانوا يعرفون
ً
ال يعرف شخصاً بعمر 60أو أكرب ( أو غري متأكد )

يعرف شخصاً بعمر  60و أكرب
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75%

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين
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80%
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80%

20%

0%
أتوقع بأن أحصل عىل تقاعد معني

أقوم باتخاذ خيارات بأسلوب

سأكون قادرا ً جسدياً عىل

سأكون بصحة جيدة و قادر عىل

أعتقد بأنه سيكون مع املال

من الحكومة عندما أتجاوز الـ60

حيايت ستبقيني بصحة جيدة و أنا

القيام مبا أريد عندما أشيخ

االهتامم بنفيس

الكايف ألعيش بشـكل مريح

بعمر الـ  60و الـ70

البيان

املصدر Q48 :هل توافق أو ال توافق عىل البيان؟
ما أو أكرث105=n ،؛ ال يعرف (أو غري متأكد)
ما فأكرث 113=n ،يعرف اآلخرين خارج منزلهم والذين تبلغ أعامرهم  60عا ً
الردود :مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين تبلغ أعامرهم  60عا ً
ما أو أكرث ( 8 = nمالحظة :قاعدة صغرية)
اآلخرين خارج منزلهم الذين تبلغ أعامرهم  60عا ً

كيف يقيض املسنون اإلماراتيون وقتهم؟

واالنخفاض تدريجي نسبيًا ،مع بعض االستثناءات بني أولئك

ما (الشكل  .)23إن أولئك
الذين تزيد أعامرهم عن  60عا ً
ما أو أكرث يقضون وقتًا أطول مع العائلة
الذين يبلغون  70عا ً
واألصدقاء ،يف االستجامم أو الرتفيه أو الهوايات أو املشاركة

يعيش املواطنون املسنون اإلماراتيون حياة نشطة جسديًا
واجتامعيًا بشكل عام ،ولكن ليس بنفس القدر الذي يتوقعه

املواطنون اإلماراتيون الشباب ألنفسهم مبجرد بلوغهم سن

يف األنشطة واملشاركة املجتمعية أكرث من أولئك الذين

الستني (الشكل  .)22واحد فقط من كل خمسة من املواطنني

ما؛ الفئة العمرية 64-60
ترتاوح أعامرهم بني  65و 69عا ً
هي األكرث احتامال لقضاء وقتهم يف الحفاظ عىل صحتهم

اإلماراتيني املسنني يحافظ عىل صحته وميارس الرياضة،
ويقيض حوايل نصفهم وقتًا مع العائلة واألصدقاء .أكرث من 30

ومامرسة الرياضة والسفر.

 ٪يقضون وقتهم يف العناية باألرسة أو األصدقاء ،واملشاركة
يف الرتفيه أو الهوايات أو الرياضة .أكرث من  41٪منخرطون

مييل املواطنون اإلماراتيون املسنون إىل إدراك أن منط

يزالون يف القوى العاملة .يف املقابل ،يرى حوايل  78٪من

أكرب من خارج منازلهم؛ ولديهم أيضً ا معدالت مشاركة أعىل

واألصدقاء ،ويحافظون عىل صحتهم ،وميارسون الرياضة،

واملشاركة يف األنشطة املجتمعية وقضاء الوقت مع العائلة

 66٪أنهم يعتنون بأحد أفراد األرسة أو األصدقاء ،ويتوقع

أكرب للسفر والعمل عندما يكربون .لوحظت توقعات مامثلة بني

والسفر .ومن املثري لالهتامم أن  63٪من الشباب يعتقدون

ما .املواطنون اإلماراتيون الشباب
ً
شخصا يزيد عمره عن  60عا ً

ما ،أي أكرث من ضعف معدل املواطنني األكرب س ًنا الذين
 60عا ً

يف سنهم األكرب من املواطنني اإلماراتيني املسنني الذين

يف األنشطة املجتمعية أو التطوع ،و 10٪يف السفر ،و 30٪ال

ما أو
حياتهم أفضل إذا عرفوا آخرين يبلغون من العمر  60عا ً

املواطنني اإلماراتيني الشباب أنهم سيقضون الوقت مع العائلة

يف األنشطة املختلفة (الشكل  ،)24مثل األنشطة الرتفيهية

ما .يرى حوايل
وسريفهون عن أنفسهم عندما يبلغون  60عا ً

شخصا مسناً لديهم توقعات
واألصدقاء .أولئك الذين ال يعرفون
ً

حوايل  68٪قضاء بعض الوقت يف املشاركة املجتمعية

املواطنني اإلماراتيني األصغر الشباب فيام إذا كانوا يعرفون

أنهم سيظلون يف وظائف مدفوعة األجر عندما يصلون إىل

الذين يتلقون الدعم حاليًا هم أكرث تفاؤالً بشأن نوعية حياتهم

يتم اإلبالغ عنهم حاليًا يف العمل املأجور.

يتلقون حال ًيا الدعم والرعاية (الشكل .(25

ترتاجع املشاركة يف هذه األنشطة تدريجياً مع تقدم العمر.
الشكل  .22كيف يقيض املواطنون اإلماراتيون املسنون وقتهم مقابل الطريقة التي يتوقعها املواطنون اإلماراتيون الشباب
لقضاء وقتهم عندما يتجاوزون الستني عاماً

املواطنني الشباب

املواطنني املسنني
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30%
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نسبة املوافقة عىل البيان

63%

79%

80%

20%
10%

وظيفة مدفوعة

االهتامم بأحد أفراد
العائلة أو بصديق

الســفر

النشاطات املجتمعية و

ترفيه أو متضية وقت

إمضاء الوقت مع العائلة

الحفاظ عىل الصحة و

التطوع

الفراغ أو الهوايات أو

و األصدقاء

مامرسة التامرين

الرياضة

البيان

ما أو أكرث .كيف تعتقد أنك ستستغل وقتك مبجرد بلوغك الستني من العمر؟ مبعنى آخر ما هي األنشطة واملهام التي تعتقد أنك ستشرتك فيها؟
املصدر Q35 :أريدك أن تفكر عندما تبلغ  06عا ً
هل ستكون .Q47 ...كيف تقيض وقتك هذه األيام؟ مبعنى آخر ،ما هي األنشطة واملهام التي تشارك فيها؟
ما فأكرث 113=n
ما 1961=n ،مواط ًنا إماراتيًا تبلغ أعامرهم  60عا ً
الردود :اإلماراتيون الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 69عا ً

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة
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الشكل  .23كيف يقيض كبار السن من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وقتهم ،حسب العمر

70+

60-64

65-69
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54%

54%
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40%

36%

36%

33%
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23%

29%

40%
29%

29%

24%
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62%

60%

24%

15%

15%

13%
8%

20%

7%

0%
وظيفة مدفوعة

االهتامم بأحد أفراد

الســفر

النشاطات املجتمعية و

ترفيه أو متضية وقت

إمضاء الوقت مع العائلة

الحفاظ عىل الصحة و

التطوع

الفراغ أو الهوايات أو

و األصدقاء

مامرسة التامرين

العائلة أو بصديق

الرياضة

البيان

املصدر Q34 :إذا كنت بحاجة إىل هذا النوع من الرعاية بشكل يومي تقري ًبا ،فأين تريد أن تعيش؟ هل سيكون ...
الردود :املواطنون اإلماراتيون األكرب س ًنا الذين ال يتلقون حاليًا رعاية عالية املستوى ،العدد اإلجاميل = ( 4 = n 70+ , 12 = n 65-69 ،15 = n 60-64 ،40مالحظة :قاعدة صغرية)

الشكل  .24كيف يقيض املواطنون اإلماراتيون املسنون وقتهم إذا كانوا يعرفون مسن آخر
ال يعرف شخصاً بعمر  60أو أكرب ( أو غري متأكد )

يعرف شخصاً بعمر  60و أكرب
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وظيفة مدفوعة
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االهتامم بأحد أفراد
العائلة أو بصديق

الســفر

النشاطات املجتمعية و

ترفيه أو متضية وقت

إمضاء الوقت مع العائلة

الحفاظ عىل الصحة و

التطوع

الفراغ أو الهوايات أو

و األصدقاء

مامرسة التامرين

الرياضة

البيان

املصدر Q47 :كيف تقيض وقتك هذه األيام؟ مبعنى آخر ،ما هي األنشطة واملهام التي تشارك فيها؟
ما أو أكرث105=n ،؛ ال يعرف (أو
ما سنة فام فوق 113=n ،يعرف اآلخرين خارج منزلهم والذين يبلغون من العمر  60عا ً
الردود :مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين تبلغ أعامرهم  60عا ً
ما أو أكرث ( 8=nمالحظة :قاعدة صغرية)
غري متأكد) اآلخرين خارج منزلهم الذين تبلغ أعامرهم  60عا ً

الشكل  .25كيف يقيض املواطنون اإلماراتيون الذين يتلقون الدعم أو الرعاية الوقت (أو كيف يتوقعونه) يف سن أكرب
 60+حاصلني عىل الدعم

 60+حاصلني عىل الرعاية

 18 - 59حاصلني عىل الدعم

 18 - 59حاصلني عىل الرعاية
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68% 67%
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46% 45%
37% 40%
30%

27%

27%

40%
29% 29%

25%

20%
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60%

8% 10%

0%
وظيفة مدفوعة

االهتامم بأحد أفراد

الســفر

العائلة أو بصديق

النشاطات املجتمعية و

ترفيه أو متضية وقت

إمضاء الوقت مع العائلة

الحفاظ عىل الصحة و

التطوع

الفراغ أو الهوايات أو

و األصدقاء

مامرسة التامرين

الرياضة

البيان

ما أو أكرث .كيف تعتقد أنك ستستغل وقتك مبجرد بلوغك الستني من العمر؟ مبعنى آخر ما هي األنشطة واملهام التي تعتقد أنك ستشرتك فيها؟
املصدر Q35 :أريدك أن تفكر عندما تبلغ  06عا ً
هل ستكون .Q47 ...كيف تقيض وقتك هذه األيام؟ مبعنى آخر ،ما هي األنشطة واملهام التي تشارك فيها؟
دعم لألنشطة اليومية 1051=n؛ مواطنو دولة اإلمارات العربية املتحدة الذين ترتاوح أعامرهم بني 59و 18
ما والذين يتلقون
ً
الردود :املواطنون اإلماراتيون الذين ترتاوح أعامرهم بني 59و  18عا ً
ما فأكرث يتلقون الرعاية 73=n
ما فأكرث يتلقون
ً
دعم  ،83=nمواطنو اإلمارات الذين ترتاوح أعامرهم بني  60عا ً
ما والذين يتلقون الرعاية ،778=n ،مواطنو اإلمارات الذين تبلغ أعامرهم  60عا ً
عا ً

من يريد املواطنون اإلماراتيون الحصول عىل
م َ
الدعم والرعاية؟
يتلقى أكرث من  60٪من املواطنني اإلماراتيني األكرب سناً

الذين شملهم االستطالع مساعدة يف األنشطة اليومية من
مصادر غري رسمية (عامالت منازل وعائالت وأصدقاء وأقارب)

سئل
وخدمات رسمية تقدمها الرشكات الربحية أو الحكومةُ .

املشاركون يف االستطالع عام إذا كانوا يتلقون حاليًا الدعم أو
الرعاية؛ تم سؤال من يتلقون الدعم أو الرعاية ممن يتلقونه.

سئل أولئك الذين ال يتلقون الدعم أو الرعاية عن املكان الذي
ُ

يفضلون العيش فيه إذا احتاجوا إليه ،ومن يرغبون يف تقديم

األجر من مقدمي الخدمات يف القطاع الخاص ضعف ما يريدون

من مقدمي الخدمات يف القطاع الحكومي ،وهو عكس أولئك

الذين يتلقون الدعم حاليًا .من ناحية أخرى ،فضل املواطنون
اإلماراتيون الشباب تلقي الدعم من العائلة واألصدقاء وبدرجة
أقل املساعدة املدفوعة من مقدمي الخدمات من القطاع

الخاص ،مع تأرجح التفضيالت نحو الدعم الرسمي مع تقدم
ما أو
العمر .وكان الذين يعرفون
ً
شخصا يبلغ من العمر ( 60عا ً
ميل إىل تفضيل الدعم من مزود مدفوع ( 61٪مقارنة
ً
أكرث) أكرث
ميل إىل تفضيل املساعدة من األرسة (56٪
ً
بـ  )50٪وأقل

مقارنة بـ .)61٪

هذه املساعدة إذا رأوا أنفسهم يعيشون بشكل مستقل .تم

مع تقدم العمر لوحظت اختالفات طفيفة بني مواطني دولة

يتجاوز مجموع الردود عىل الفئات الفردية .100٪

ما يفضلون العائلة واألصدقاء ،ومع ذلك تم تقديم
 60و 64عا ً

خدمات الدعم

الدعم الفعيل لهم من قبل مقدمي الخدمات من القطاعني

عا للدعم الذي تلقاه املواطنون
إن املصدر األكرث شيو ً

اإلماراتيون املسنون هو املساعدة املدفوعة التي قدمها
مقدمو الخدمات الحكومية بنسبة ( 59٪الشكل  .)26كان املصدر
عا هو األرسة ( )49٪ثم املساعدة املدفوعة
التايل األكرث شيو ً

من القطاع الخاص ( .)22٪كام كان لدى املواطنون اإلماراتيون

ميل
ً
دعم يف أنشطتهم اليومية
املسنون الذين مل يتلقوا
ً
أقوى بكثري لتلقي الدعم إذا احتاجوا إليه يف املستقبل من
مصادر غري رسمية؛ فُضلت املساعدة من األرسة بنسبة .60٪

أشار هؤالء املسنون أيضً ا إىل أنهم يريدون مساعدة مدفوعة

الخاص والحكومي .ومن املثري للدهشة أن املواطنني

ما فضلوا
اإلماراتيني املسنني الذين تزيد أعامرهم عن  70عا ً

املساعدة املدفوعة من مقدمي الرعاية الخاصني (مقدم
رعاية محيل أو ممرضة خاصة) أكرث من غريهم وفضلوا عدم

الحصول عىل دعم من عائالتهم ،ومع ذلك مل يكن هذا هو

الحال حيث تلقوا الدعم الحايل من املساعدة املدفوعة

واألرسة بشكل أكرب (الشكل )26

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

السامح باالختيارات املتعددة لهذه األسئلة؛ لذلك ،ميكن أن

اإلمارات العربية املتحدة .أولئك الذين ترتاوح أعامرهم بني
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الشكل  .26مصادر الدعم املفضلة
 60+مع دعم (فعيل)

 18 - 59بدون دعم (مفضل)
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املصدر Q28 :ملن تتلقى هذا الدعم (لألنشطة اليومية) من…  .Q31إذا كنت بحاجة إىل بعض الدعم ألنشطتك اليومية مثل املساعدة يف التسوق أو الطهي أو التنظيف أو الخروج أو حضور
املواعيد الطبية ،فمن تحب أن يقوم بذلك نيابة عنك؟ هل سيكون  …Qs 37 ~ 39 ...لقد ذكرت أنك ترى نفسك تعيش إما «يف منزلك الحايل» أو «بالقرب من العائلة أو األصدقاء» أو «يف مكان
ما أو أكرث .من الذي ترغب أن يقدم الدعم لك؟ من سيكون…؟ (يُسمح بإجابات متعددة)
ما أصغر من منزلك الحايل» إذا كنت بحاجة إىل بعض الدعم عندما تبلغ من العمر  60عا ً
دعم لألنشطة اليومية  30=nمواط ًنا إماراتيًا ترتاوح أعامرهم بني 18
دعم لألنشطة اليومية 83=n ،من املسنني الذين ال يتلقون حاليًا
الردود :املواطنون اإلماراتيون املسنون الذين يتلقون حاليًا
ً
ً
ما أو أكرث ،يرغبون يف العيش إما يف منزلهم الحايل ،يف مكان ما أصغر من منزلهم الحايل
ما ،والذين أجابوا سابقًا أنه إذا كانوا بحاجة إىل بعض الدعم عندما يبلغون من العمر  60عا ً
59و عا ً
أو بالقرب من العائلة  /األصدقاء :املجموع (1760=n )18-59

خدمات الرعاية
لقد فضّ ل  -حوايل  - 65٪من املواطنني اإلماراتيني املسنني
والشباب تلقي الرعاية من عائالتهم عندما يتعلق األمر بتلقي

خدمات الرعاية ،مثل املساعدة يف ارتداء املالبس ،أو تناول
الطعام ،أو الذهاب إىل الحامم ،أو الرعاية التمريضية (الشكل

 ،)27وهذا يعترب تفضالً قوياً .كام يرغب أكرث من نصف املواطنني

اإلماراتيني املسنني يف الحصول عىل الرعاية من مساعدة
خاصة مدفوعة األجر .قلة قليلة منهم يرغبون يف الحصول
عىل املساعدة من األصدقاء أو الجريان أو الحصول عىل

مساعدة حكومية مدفوعة األجر .مييل املواطنون اإلماراتيون

حا عىل خدمات الرعاية
الشباب إىل أن يكونوا أكرث انفتا ً
املقدمة من قبل مقدمي الخدمات الحكومية املدفوعة

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين
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واألصدقاء ( 24٪ .)36٪من املواطنني اإلماراتيني الشباب

فقط يريدون الحصول عىل الرعاية مبساعدة مدفوعة األجر

من القطاع الخاص.

كام هو الحال بالنسبة لخدمات الدعم فإن األشخاص الذين ترتاوح

احتامل يف
ً
ما ميثلون املجموعة األكرث
أعامرهم بني  18و 34عا ً

الرغبة بالحصول عىل رعاية من األصدقاء واألقل احتاملً يف
الرغبة بالحصول عىل رعاية من املساعدة املدفوعة األجر.

شخصا مسناً
كان املواطنون اإلماراتيون الشباب الذين يعرفون
ً

يرغبون يف الحصول عىل الرعاية من األرسة أكرث بكثري من

شخصا مسناً ( 72٪مقارنة بـ  )53٪وأقل
أولئك الذين ال يعرفون
ً

احتاملً يف رغبتهم بالحصول عىل رعاية مدفوعة األجر من

مقدمي خدمات من القطاع الخاص ( 25٪مقارنة بـ . )17٪

من الذي يرغب املواطنون اإلماراتيون بأن يقدم لهم الرعاية عندما يكربون؟
الشكل َ .27
18-59
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املصدر Q33 :إذا كنت بحاجة إىل رعاية عىل أساس يومي تقري ًبا ملساعدتك يف أشياء مثل ارتداء املالبس ،أو تناول الطعام ،أو الذهاب إىل الحامم ،أو الرعاية التمريضية ،فمن الذي ترغب
يف القيام بذلك نيابة عنك؟  .Qs41 ~ 43ذكرت أنك ترى نفسك تعيش إما «يف منزلك الحايل» أو «بالقرب من العائلة أو األصدقاء» أو «يف مكان ما أصغر من منزلك الحايل» إذا كنت بحاجة إىل
ما أو أكرث ،من الذي ترغب أن يقدم لك هذا الدعم؟ سيكون من…؟
مزيد من الرعاية عندما تبلغ من العمر  60عا ً
الردود :املسنون الذين ال يتلقون حاليًا رعاية عالية املستوى والذين أجابوا سابقًا بأنهم إذا كانوا بحاجة إىل مزيد من الرعاية ،فإنهم يرغبون يف العيش إما يف منزلهم الحايل ،أو يف مكان
ما ،والذين أجابوا سابقًا بأنهم إذا كانوا بحاجة
ما أصغر من منزلهم الحايل ،أو بالقرب من العائلة  /األصدقاء)( 41 = n :مالحظة :قاعدة صغرية) املستجيبون الذين ترتاوح أعامرهم بني 69و  18عا ً
ما أو أكرب ،فإنهم يرغبون يف العيش إما يف منزلهم الحايل ،أو يف مكان أصغر من منزلهم الحايل ،أو بالقرب من األرسة  /األصدقاء:
إىل مزيد من الرعاية عندما يبلغون من العمر  60عا ً
املجموع 2107=n

الشكل  .28األماكن التي يرغب املواطنون اإلماراتيون املسنون بالعيش فيها إذا كانوا بحاجة إىل دعم أو رعاية
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الرتتيبات املعيشية

املصدر Q32 :إذا كنت بحاجة إىل بعض الدعم ألنشطتك اليومية ،فأين تريد أن تعيش؟ هل يكون…  .Q34إذا كنت بحاجة إىل هذا النوع من الرعاية بشكل يومي تقري ًبا ،فأين تريد أن تعيش؟ هل
سيكون ( ...يُسمح بإجابات متعددة)
دعم لألنشطة اليومية  ،03=nاملواطنون اإلماراتيون الذين ال يتلقون حال ًيا رعاية ذات مستوى أعىل 40=n
الردود :املواطنون اإلماراتيون املسنون الذين ال يتلقون حال ًيا
ً
(مالحظة :قاعدة صغرية)

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

13%

20%
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أين يرغب املواطنون اإلماراتيون يف العيش إذا

وأشار حوايل  35%إىل رغبتهم باالقرتاب من العائلة أو

األصدقاء (إنها عىل األرجح طريقة لتحسني وصولهم إىل

احتاجوا إىل دعم أو رعاية؟

الدعم والرعاية غري الرسميني)

عىل غرار املسنني األسرتاليني ،يفضل املواطنون اإلماراتيون

ميل للعيش بالقرب من
ً
كان املواطنون اإلماراتيون الشباب أكرث

املسنون البقاء يف منازلهم إذا احتاجوا إىل الدعم (الشكل

العائلة أو األصدقاء ( )49٪والبقاء يف منازلهم الحالية ()45٪

 .)28ومع ذلك ،فعىل عكس املسنني األسرتاليني ،يوافق

عند التفكري فيام إذا كانوا بحاجة إىل الدعم عندما يكربون .أراد

 58%من املواطنني اإلماراتيني املسنني عىل العيش يف

عدد أكرب بقليل منهم العيش يف مرفق رعاية املسنني أو

منشأة لرعاية املسنني أو مستشفى إذا احتاجوا إىل رعاية.

املستشفى إذا كانوا بحاجة إىل رعاية (الشكل .)29

الشكل  .29أين يرغب املواطنون الشباب بالعيش إذا كانوا بحاجة إىل دعم أو رعاية
بحاجة للدعم
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ما أو أكرث ،أين تحب أن تعيش إذا كنت بحاجة إىل بعض الدعم ألشياء مثل التسوق أو الطهي أو التنظيف أو الخروج أو حضور املواعيد الطبية؟  .Q40أين
املصدر Q36 :عندما تبلغ من العمر  60عا ً
تريد أن تعيش إذا كنت بحاجة إىل مزيد من الرعاية عىل أساس يومي تقريبًا ألشياء مثل ارتداء املالبس ،أو تناول الطعام ،أو الذهاب إىل الحامم ،أو الرعاية التمريضية؟ هل تود أن تعيش…؟
(اإلجابات املتعددة مسموح بها)
ما :املجموع (1961=n )18-69
الردود :املواطنون اإلماراتيون الذين ترتاوح أعامرهم بني 69و  18عا ً

أي من أمناط الرعاية تعترب مهمة؟
تم سؤال املستجيبني فيام إذا كانوا يعتقدون أنه من املهم

توفري خدمات دعم ورعاية خاصة لهم إذا احتاجوا لها يف

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين

32

املستقبل ،وأي من هذه الخدمات يعتربونها أكرث أهمية .كام
هو موضّ ح يف الشكل  ،30اعترب معظم املواطنون اإلماراتيون
أن جميع الخدمات مهمة إىل حد ما.

مييل املواطنون اإلماراتيون املسنون إىل إيالء أهمية أكرب

للخدمات املتعلقة بالصحة والنظافة .حيث حددوا األكرث أهمية

بتنظيف املنزل ( ،)84٪والوصول إىل املهنيني الطبيني (،)82٪
واألدوية والرعاية التمريضية ( ،)79٪تليها املساعدة يف

االستحامم وارتداء املالبس والذهاب إىل دورة املياه؛ أعطيت
أهمية متساوية إلعداد وجبات الطعام واملراكز النهارية

لألنشطة االجتامعية .اعترب املواطنون املسنون أن جميع
الخدمات أكرث أهمية من املواطنني الشباب .كانت الخدمات

األقل احتامالً باألهمية بالنسبة للمواطنني اإلماراتيني الشباب
واملسنني هي النقل والبستنة والصيانة.

عندما طلب من املواطنني اإلماراتيني ترشيح الخدمة األكرث
أهمية رك ّز املواطنون الشباب بشكل كبري عىل املساعدة يف

األدوية والتمريض واعتربوها أهم الخدمات (الشكل  ،)31وجاء
يف املرتبة الثانية ( )24%املساعدة يف االستحامم أو ارتداء

املالبس أو الذهاب إىل دورة املياه.

الشكل  .30ما هي خدمات رعاية املسنني الهامة؟
18-59
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الخدمات

ما أو أكرث ،ما مدى أهمية األنواع التالية من خدمات رعاية املسنني؟  .Q49هل تعتقد أنه من املهم أم غري املهم أن تتوفر الخدمات
املصدر Q44 :ما زلت تفكر عندما تبلغ من العمر  60عا ً
التالية إذا كنت بحاجة إليها؟
ما ،1961=n :املواطنون اإلماراتيون األكرب سنًا113=n ،
الردود :املواطنون اإلماراتيون الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 59عا ً

الشكل  .31ما أكرث خدمات رعاية املسنني أهمية؟
18-59

60+

100%

80%

40%
31%
25%

24%
17%

10%
4%

4%
0%

تحضري لوجبات

4%

املراكز النهارية

1%

8%

28%
22%

20%

15%
7%

1%

النقل

معدل االستجابة

60%

0%

الوصول إىل

االستحامم و ارتداء

األدوية و التمريض

املساعدة يف

أعامل الصيانة و البستنة

األخصائيني الطبيني

املالبس و الذهاب إىل

لألنشطة االجتامعية

الخدمات

تنظيف املنزل

دورة املياه

ما أو أكرث ،ما مدى أهمية األنواع التالية من خدمات رعاية املسنني؟  .Q45لقد صنفت أكرث من نوع واحد من خدمات الرعاية عىل أنها مهمة؛
املصدر Q44 :ما زلت تفكر عندما تبلغ من العمر  60عا ً
حا لك؟ سيكون …؟  .Q49هل تعتقد أنه من املهم أم غري املهم أن تتوفر الخدمات التالية إذا كنت بحاجة إليها؟  .Q50لقد صنفت أكرث من
من بينها ،أيهام تعتقد أنه األكرث أهمية بأن يكون متا ً
نوع واحد من خدمات الرعاية عىل أنها مهمة؛ من بينها ،أيهام تعتقد أنه األكرث أهمية.
الردود :املواطنون اإلماراتيون الذين ترتاوح أعامرهم بني 113=n 60+ ،1961=n 18-59
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ما هي أمناط خدمات رعاية املسنني املتوفرة
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟

الفئات العمرية املختلفة .ومع ذلك ،كان من املرجح أن يعتقد
املواطنون اإلماراتيون املسنون أن هناك مجموعة واسعة
من الخدمات متوفرة (الشكل  .)32ومن املثري لالهتامم ،أن

لتحديد ما إذا كان سكان دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل

الشباب غري اإلماراتيني يعتقدون أن هناك خدمات متاحة أكرث من

دراية بخدمات رعاية املسنني املتاحة ،تم سؤال املستجيبني

شخصا يزيد
املواطنني اإلماراتيني الشباب .وكان الذين يعرفون
ً

عن أنواع خدمات رعاية املسنني التي يعتقدون أنها ميكن

ما والذين زاروا مرفق رعاية املسنني أكرث عرضة
عمره عن  60عا ً

الوصول إليها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .بشكل عام،

لالعتقاد بتوفر املزيد من خدمات رعاية املسنني (الشكل .)33

يعتقد سكان دولة اإلمارات أن مجموعة واسعة من خدمات

يف املرتبة الثانية ( )24%املساعدة يف االستحامم أو ارتداء

رعاية املسنني متوفرة فيها ،حيث يعتقد أكرث من نصفهم أن

املالبس أو الذهاب إىل دورة املياه.

هناك خدمات متاحة هي طب الشيخوخة والصحة والسالمة
العامة واملعالجة النفسية .مل يُالحظ أي اختالف كبري بني

الشكل  .32ما نوع خدمة رعاية املسنني التي يعتقد سكان دولة اإلمارات أنها متوفرة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؟
مواطنني إماراتيني

مواطنني غري إماراتيني

100%

80%
67%
56%

46%
41%

37%

40%
27%

25%

معدل االستجابة

53%

56%

60%

26%
20%

20%

6%
1%

ال أعرف

1%

ال يوجد

0%
نشاطات اجتامعية

نفيس

مايل

طب الشيخوخة

الصحة والعافية

الخدمات

الردود :مواطنون إماراتيون  ،2074=nغري مواطنني 166=n

الشكل  .33ما نوع خدمة رعاية املسنني التي يعتقد املسنون والشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أنها متوفرة يف الدولة؟
18-59

60+

100%

80%
65%

62%
52%
40%
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46%

42%

38%

56%

55%

40%

32%
27%

24%

27% 27%

20%

20%

20%

20%

15%
6%
1%
غري إمارايت
الجنسية

مواطنون
إماراتيون

ال أعرف

60%

10%
5%

1%

غري إمارايت
الجنسية

1% 2%
مواطنون
إماراتيون

ال يوجد

0%
غري إمارايت
الجنسية

مواطنون
إماراتيون

نشاطات اجتامعية

غري إمارايت
الجنسية

مواطنون
إماراتيون

مايل

غري إمارايت
الجنسية

مواطنون
إماراتيون

غري إمارايت
الجنسية

نفيس

مواطنون
إماراتيون

الصحة والعافية

غري إمارايت
الجنسية

مواطنون
إماراتيون

طب الشيخوخة

الخدمات

املصدر Q63 :ما نوع خدمة رعاية املسنني التي تعرفها أو تعتقد أنها متوفرة يف اإلمارات العربية املتحدة؟ (يُسمح بإجابات متعددة)
الردود :مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة113=n 60+ 1961=n 18-59 2074=n :؛ املواطنون من غري اإلماراتيني( 20=n 60+ ،146=n 18-59 ،661=n :مالحظة :قاعدة صغرية)

معدل االستجابة

54%

68%

66%

الخامتة
استكشف هذا التقرير مستقبل الشيخوخة ورعاية املسنني يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة بنا ًء عىل استبيان لإلماراتيني
واملغرتبني .وتظهر النتائج أن جميع أنواع خدمات الدعم

والرعاية تعترب رضورية من قبل املواطنني اإلماراتيني الشباب
والكبار عىل ٍ
حد سواء .كام أنهم أشاروا إىل أن نظام الرعاية

الحايل غري متطور وأن املعلومات شحيحة ،وأن املستجيبني

غري مدركني للتحديات الناشئة يف رعاية املسنني .من الواضح
أيضً ا أن مواطني الدولة يفتقرون إىل الوعي بشأن زيادة

نسبة الشيخوخة السكانية فيها .ومن املثري للقلق أن الشباب
أيضً ا غري مدركني لعواقب الشيخوخة ،واملسنني ليس لديهم

معرفة كافية بالحفاظ عىل أمناط الحياة الصحية ،والطرق

النشطة لقضاء وقتهم ،وكيفية الطلب عىل الرعاية والدعم

اللذين يتطلبهام املسنون .ستؤدي الرتكيبة السكانية املتغرية
للدولة إىل تغريات يف أمناط املرض واالعتامدية وتوقعات
عالية
كبار السن وهيكل األرسة ،وذلك سيخلق ضغطاً عىل ف ّ
عال
رعاية املسنني مستقبالً .وبالتايل فإنه إلنشاء نظام ف ّ

لرعاية املسنني يف ظل وجود حاجة ماسة إليه ،يحتاج أصحاب
املصلحة العامة إىل البدء يف بنائه اآلن .وفيام ييل نعرض
سبع توصيات ميكن أن تساعد صانعي السياسات يف جميع

أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة.

التوصيات
لقد حددنا العديد من التوصيات حيث ميكن البدء يف العمل
عىل تعديل نظام الرعاية بشكل أفضل من أجل تلبية االحتياجات

املستقبلية لكبار السن.
.

1إنشاء مراكز مجتمعية مختلطة للشباب واملسنني:

يف هذه األماكن ،تجتمع كلتا املجموعتني تحت سقف

واحد للمناسبات االجتامعية والفصول التعليمية واألنشطة

الرتفيهية ،مام مينح املسنون الفرصة للتواصل مع الشباب
والشباب للتعلم من كبار السن.

2 .إطالق وزارة للمسنني ورعاية املسنني:
ميكن لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة النظر يف إنشاء

وزارة لتعزيز صحة املسنني ،وإعداد اإلماراتيني ملواجهة كِرب

3 .زيادة الوعي العام وتوفري رؤية أكرب لكبار السن:
ميكن لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة إطالق
توعية

حملة

تزيد

من

معرفة

الجمهور

بعملية

الشيخوخة لضامن استعداد السكان للشيخوخة مع زيادة
معلوماتهم حول خدمات الرعاية الحالية وكيفية الوصول
إليها يف الوقت املناسب.

4 .تشجيع الشباب عىل التطوع مع املسنني:
يجب عىل الكيانات الحكومية املسؤولة أن تشجع املتطوعني

الشباب ملساعدة املسنني بعدة طرق ،مبا يف ذلك مرافقة
كبار السن الضعفاء ونقلهم إىل خدمات الرعاية الصحية وزيارة

املسنني املوجودين يف منازلهم للمساعدة يف ضامن
رفاهيتهم من خالل التواصل االجتامعي املنتظم معهم.

5 .تطوير االستثامرات يف البنية التحتية لرعاية املسنني:
ميكن للحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة التفكري

يف االستثامر بشكل أكرث اسرتاتيجية يف البنية التحتية للرعاية

حا املوجودة اليوم .وميكن
الصحية لتلبية االحتياجات األكرث إلحا ً

أن تشمل االستثامرات تدريب املزيد من املتخصصني يف رعاية

املسنني وإنشاء مرافق ومباين حديثة مخصصة لرعاية املسنني
يف جميع أنحاء الدولة.

6 .إضفاء الطابع املهني عىل مقدمي الرعاية من األرسة
والعاملني يف الخدمة املنزلية من خالل التدريب املوجه:

من

الرضوري

توفري

تدريب

متخصص

يدعم

تنمية

قدرات مقدمي الرعاية األرسية والعاملني يف الخدمة

املنزلية

الذين

يعتنون

الرعاية الصحية املحرتفني.

باملسنني

من

قبل

مقدمي

7 .تحسني جمع البيانات والبحوث املتعلقة برعاية املسنني:
تحتاج الجهات الحكومية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
إىل توسيع البنى التحتية للبيانات الخاصة بها لرصد وتتبع

وتقديم التقارير عن السكان املسنني عىل املستوى االتحادي
واإلمارايت .يجب أيضً ا تحفيز البحث يف القضايا املتعلقة

بالشيخوخة ورعاية املسنني يف دولة اإلمارات العربية

املتحدة من خالل التمويل املوجه.

السن مع تقديم الدعم والخدمات للمسنني.
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قاموس املصطلحات
1املسنني  -كبار السن  /املسنني :األشخاص بعمر الـ  60وأكرب.

.

2 .الشباب :األشخاص بعمر بني  18و.59
3 .السكان اإلماراتيني :املجنسني اإلماراتيني وغري اإلماراتيني بعمر الـ  18أو أكرب.
4 .املواطنني اإلماراتيني :مواطني الجنسية اإلماراتية ومواطني جزر القمر.
5 .املواطنني غري اإلماراتيني :القاطنني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
6 .منشأة رعاية املسنني :بيت املسنني ،دار االستشفاء ،مستشفى أو جناح إقامة طبي لكبار السن الذين مل يعد
باستطاعتهم العيش يف املنزل ويحتاجون ملساعدة مستمرة مبهامتهم اليومية أو الرعاية طبية.

.

7الدعم :املساعدة بالنشاطات اليومية كالتسوق والطبخ والتنظيف وحضور املواعيد الطبية.

للحمم والتمريض /
8 .االهتامم  /الرعاية :تقديم املساعدة يومياً أو شبه يومي بأشياء كارتداء املالبس واألكل والذهاب
ّ
الرعاية الطبية.

املصادر
Roy Morgan. (2020). What Australians think of Ageing and Aged Care. Royal Commission, 4. Retrieved 29
August
2021.
_https://agedcare.royalcommission.gov.au/sites/default/files/2020-07/research
paper_4_-_what_australians_think_of_ageing_and_aged_care.pdf
Statista. (2021). Demographics in the United Arab Emirates. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/
study/74052/demographics-in-the-united-arab-emirates/
World Bank. (2021). Population, total - United Arab Emirates | Data. Retrieved 10 October 2021, from https://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AE

ما يعتقده السكان اإلماراتيون حول الشيخوخة ورعاية المسنين

36

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر

القاسمي لبحوث السياسة العامة
تقع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة يف رأس الخيمة وهي مؤسسة غري ربحية تأسست يف

عام  2009تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،حاكم إمارة رأس الخيمة .وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:
•إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

•إثراء القطاع العام املحيل ،وخاصة التعليم ،من خالل تزويد الرتبويني وموظفي الحكومة يف رأس الخيمة باملواد الالزمة
إلحداث تأثري إيجايب عىل مجتمعهم،

•بناء روح الجامعة والتعاون والرؤية املشرتكة من خالل املشاركة الهادفة التي تعزز العالقات بني األفراد واملؤسسات.
ملعرفة املزيد عن أعاملنا البحثية ،واملنح ،واألنشطة ،والربامج يرجى زيارة موقعنا:
www.alqasimifoundation.com
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