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تســعى هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى درجــة تعــرض الشــباب البحرينــي اجلامعــي للمواقــع اإللكترونيــة 
ــة املزاجيــة املســيطرة عليهــم نحــو إعــان »ترامــب« خطــة الســام  ــة البحرينيــة وعاقتهــا باحلال اإلخباري

األمريكيــة، املعروفــة إعامًيــا بـــ »صفقــة القــرن«.

وتعتمــد هــذه الدراســة علــى منهــج املســح اإلعامــي للجمهــور، حيــث مت ســحب عينــة عشــوائية بســيطة 
قوامهــا 215 مبحوًثــا مــن الشــباب اجلامعــي البحرينــي يف جامعــة البحريــن )حكوميــة( واجلامعــة اخلليجية 

)خاصــة(، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى نظريــة العــدوى العاطفيــة كإطــار نظــري لهــا.

وخلصــت نتائــج الدراســة إلــى ارتفــاع االجتــاه املعــارض خلطــة الســام األمريكيــة مــن قبــل الشــباب 
اجلامعــي البحرينــي نحــو هــذه اخلطــة بنســبة 70 %، وتــرى نســبة 77 % أن هــذه اخلطــة مــا هــي إال 
صفقــة القــرن وتدخــل أمريكــي يف املنطقــة لصالــح إســرائيل، كمــا يتضــح ســيادة حالــة مزاجيــة ســلبية لــدى 
املبحوثــن حيــث ارتفــع املتوســط احلســابي لعبــارات احلالــة املزاجيــة الســلبية جــًدا ويقــدر بـــ 66.25، كمــا 
ارتفعــت نســب املوافقــة الشــديدة علــى عبــارات التمييــز الداللــي التــي حتمــل مزاًجــا ســلبًيا تعيًســا بســبب 

إعــان ترامــب لهــذه اخلطــة.

الكلمات املفتاحية: املزاج العام - خطة السام األمريكية - املواقع اإللكترونية اإلخبارية

This study seeks to identify the degree of exposure of university youth to Bahraini 
news websites and their relationship to the mood dominating them towards Trump’s 
announcement of the American peace plan, known in the media as the “deal of the 
century.”

This study is based on the methodology of the media survey on the public, where 
a simple random sample of 215 respondents was drawn from Bahraini university stu-
dents at the Universities of Bahrain (governmental) and the Gulf University (private). 
This study relied on the theory of affective contagion as a theoretical framework for it.

The results of the study concluded that the opposing attitude towards the American 
peace plan by Bahraini university youth increased by 70%, and 77% believe that this 
plan is nothing but the deal of the century and American intervention in the region in 
favor of Israel, as it is evident that a negative mood prevails among the respondents. 
Where the arithmetic means of the expressions of very negative mood increased, esti-
mated at 66.25, and the rates of strong approval of the expressions of Semantic asym-
metry that carry a negative and unhappy mood due to Trump’s announcement of this 
plan increased.

Key words: Public mood - US Peace Plan - News Websites.
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الرأي   اهتمام  أثارت  التي  القضايا  من  األوسط  الشرق  يف  األمريكية  السالم  خطة  تعد 
العام  بالشأن  املهتم  البحريني  الشباب اجلامعي  لدى  العام  الرأي  العربي؛ ال سيما  العام 

يوم   ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن  حيث  اجلارية،  يناير    28الثالثاء  واألحداث 
حكومة 2020 رئيس  مع  األبيض  بالبيت  لقائه  يف  األوسط  الشرق  يف  للسالم  خطته  م 

لهذه  وفًقا  وتسويته،  اإلسرائيلي  الفلسطيني  الصراع  حلل  نتنياهو  بنيامني  إسرائيل 
  اخلطة.

ودعمها   الفلسطينية  القضية  من  البحرين  مملكة  موقف  اخلارجية  وزارة  بيان  أكد  وقد 
اجل الستعادة لكافة  ويؤدي  القضية،  لهذه  وشامل  عادل  حل  إلى  للتوصل  الهادفة  هود 

احلقوق املشروعة كافة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته املستقلة كغيره من شعوب العالم،  
عملية   لدفع  األمريكية  املتحدة  الواليات  بها  تقوم  التي  باجلهود  اخلارجية  أشادت  كما 

تق بأن  تطلعها  عن  وأعربت  الواليات  السالم،  به  تقدمت  ما  بدراسة  املعنية  األطراف  وم 
املتحدة األمريكية، وبدء مفاوضات مباشرة بني اجلانبني برعاية أمريكية للتوصل التفاق  
فيما  والعادل  الشامل  السالم  واإلسرائيلي يف حتقيق  الفلسطيني  الشعبّني  تطلعات  يلبي 

املستقل  الفلسطينية  الدولة  إقامة  إلى  ويؤدي  املنطقة،  بينهما،  والسلم يف  األمن  ويدعم  ة، 
  .1ويعود بالنفع واخلير على جميع دولها وشعوبها 

وعلى النقيض من بيان اخلارجية البحرينية، فقد أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
خطة السالم األمريكية وتعهد مبواجهتها، ووصفها بأنها تصفية للقضية الفلسطينية وال 
تلبي احلد األدنى من العدالة للفلسطينيني، وذلك أثناء كلمته أمام مجلس األمن الدولي 

يوم   نيويورك  املطروحة  2020براير  ف  11يف  األمريكية  اخلطة  أن  "عباس"  أكد  وقد   ،
مخالفة للقانون الدولي، مؤكًدا أنها ال ميكن أن حتقق السالم واألمن،   311احتوت على  

  ألنها ألغت قرارات الشرعية الدولية. 
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وشّدد الرئيس الفلسطيني على وجوب عدم اعتبار هذه اخلطة أو أي جزء منها، كمرجعية  
لل أمريكية  دولية  ألنها  الشارع    -تفاوض،  مطالب  قانونية  وتلغي  استباقية،  إسرائيلية 

  .2الفلسطيني وحقه املشروع، وأطلق عليها يف خطابه "صفقة القرن" 
ويف ضوء ما سبق، تأتي هذه الدراسة، التي تهدف لقياس معدل ودوافع تعرض الشباب 

البح  اإللكترونية  اإلخبارية  للمواقع  اجلامعي  هذه البحريني  تفاصيل  تداولت  التي  رينية 
إدراكهم وإملامهم باخلطة واستطالع مالمح  التعرف على مدى  ثم  اخلطة ووقائعها، ومن 

  احلالة املزاجية العامة املسيطرة عليهم جتاه هذه اخلطة. 
يتشكل ؛ فاألول  هناك اختالف بني مفهوم املزاج العام ومفهوم الرأي العاموجدير بالذكر أن 

الرسائل اإلعالمية التي يتعرض لها األفراد، ومن ثم يسيطر عليهم مزاج عام   نتيجة توافد
إليهم التي وصلت  املشتركة  للمشاعر  املشاعر  )3( كمحصلة  مزيج يصعب فصله من  ، وهو 

العام  الرأي  أما  وإدارته،  بنائه  مهم يف  دور  اإلعالم  ولوسائل  للجمهور،  النفسية  واحلالة 
االجتاهات السائدة يف املجتمع نحو قضية ذات طابع جدلي فهو محصلة اآلراء واالحكام و

بل   العام؛  املزاج  مثل  املشاعر  على  فقط  ينطوي  ال  الرأي  وهذا  محددة،  زمنية  فترة  يف 
فعلًيا سلوكًيا  ومكوًنا  وجدانًيا  عاطفًيا  ومكوًنا  عقالنًيا  معرفًيا  مكوًنا  فقد )4(يتضمن   ،

مجرى األمور، وعلى سبيل املثال اندالع ثورات الربيع  يحدث الرأي العام تأثيًرا فعلًيا يف  
سلوك   إلى  تترجم  احلاكمة، مما  األنظمة  نحو  ناقم  عام  رأي  لسيادة  نتيجة  كان  العربي 

  ثوري واحتجاجات أطاحت بهذه األنظمة يف بعض الدول العربية. 
األمزج  لقياسات  دولية  مؤشرات  ظهور  مع  النمو  يف  العام  املزاج  دراسات  بدأت  ة  وقد 

للسعادة   جالوب  مؤشر  مثل:  الشعوب،  لدى  ،  Gallup happiness indexالعامة 
، ولذلك تأتي هذه الدراسة لتوضيح  The World Misery Indexومؤشر كاتو للبؤس  

النظرية   األطر  وأهم  فيها،  املؤثرة  العوامل  على  الضوء  وتسليط  العام،  املزاج  ظاهرة 
  ج العام لدى الشباب البحريني اجلامعي.املفسرة لها، مع بيان طبيعة تشكيل املزا

  محاور استعراض الدراسة:  
  سيتم عرض هذه الدراسة عبر ستة محاور أساسية:

   اإلطار املعريف للدراسة يف ضوء األدبيات السابقة، ويشمل: (ماهية املزاج العام– 
له   النظرية  التفسيرات  تشكيله    –أهم  املؤثرة يف  املفسرة    - العوامل  النظريات 

التطبيقات الدولية لقياس املزاج العام   –القة بني وسائل اإلعالم واملزاج العام  للع
 نبذة عن بنود خطة السالم األمريكية).   –للشعوب 

  املوجه النظري للدراسة (نظرية العدوى العاطفيةEmotional contagion .(  
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 .اإلجراءات املنهجية للدراسة  
 راسة.نتائج الدراسة املسحية يف ضوء تساؤالت الد  
   .النتائج العامة للدراسة 
 .توصيات الدراسة 

 املحور األول: اإلطار املعريف للدراسة ويف ضوء األدبيات السابقة:
  ماهية املزاج العام:  -1

علماء   باهتمام  حظيت  التي  العلمية  املسائل  من  الشخصي  اإلنساني  املزاج  دراسة  تعد 
الشخصي   واملزاج  والفالسفة،  مجموعة    temperamentالنفس  بأنه:  تعريفه  ميكن 

اخلصائص االنفعالية الشعورية لدى الفرد التي تتفاوت يف درجة قوتها أو ضعفها، وثباتها 
ورد سلوكه  يف  وتظهر  تقلبها،  املزاج  أو  يعد  كما  املتنوعة،  احلياة  مواقف  أفعاله جتاه  ود 

  .5الشخصي حالة نفسية عارضة يتعرض لها الشخص نتيجة ملؤثر محدد أو حدث معني
العلمية   الدراسات  كالضغوطات    )6(وتشير  مختلفة  بعوامل  الشخصي  املزاج  تأثر  إلى 

والر واأللوان،  السنة،  وفصول  الوراثية،  واجلينات  التغذية،  احلياتية،  ونوعية  وائح، 
والظروف الصحية، واألماكن املختلفة؛ بل وتعاقب الليل والنهار، وغيرها من العوامل التي 

  قد جتعل لشخص مزاًجا إيجابًيا وآخر مزاًجا سلبًيا.
مييل كل فرد للتأمل يف مشاعره وأفكاره التي تقف وراء    Mayer    &Stevensووفًقا لـ  

وحتديد ما إذا   Evaluation of moodحالته املزاجية يف محاولة منه لتقييم مزاجه  
 Regulation ofكان مزاجه إيجابًيا أو سلبًيا، وكذلك يف محاولة منه لتنظيم مزاجه  

mood  اإليجاب مزاجه  على  احلفاظ  أو  السلبي  مزاجه  ما  إلصالح  وهذا  وصيانته،  ي 
  .Mood Experience-Meta7يعرف بخبرة ما وراء املزاج  

الشخصي،   اإلنساني  للمزاج  املفسرة  النفسية  والنظريات  األطروحات  من  عديد  وهناك 
اليوناني   الطبيب  أطروحة  أقدمها  اإلنسانية    Hippocratesولعل  األمزجة  قّسم  الذي 

األربع (األخالط  أساسية  أنواع  أربعة  املرح  إلى  عليه  يغلب  الذي  الدموي  املزاج  ة): 
واالنفتاح والتفاؤل، واملزاج السودوي الذي يغلب عليه التشاؤم واالكتئاب واحلزن، واملزاج  
الصفراوي الذي يغلب عليه االنفعال الشديد والغضب، واملزاج الليمفاوي (البلغمي) الذي 

  .8يغلب عليه اخلمول والتراخي والالمبااله 
حيث  من  نظرية    أما  املثال  سبيل  على  فنجد  احلديثة،  النفسية   .Hans Jالنظريات 

Eysenck    أنواع، لكل نوع سمات    3للسمات الشخصية، التي قّسم فيها الشخصيات إلى
االنبساطية  يقابلها  التي  االنطوائية  الشخصية  فهناك  الغالب،  مزاجه  حتدد 
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Introversion-Extraversion  العصابية والشخصية   ،Neuroticism    ،
، وقد أوضح أيًضا يف نظريته أن هناك حالة من    Psychoticismوالشخصية الذهانية  

  .9تقع يف املنطقة بني االنبساط واالنطواء  Ambiversionاعتدال املزاج اإلنساني 
العام   املزاج  املتباينة عن  النفسية  بتفسيراته  الشخصي  املزاج    public moodويختلف 

لدى   األهمية  من  عالية  درجة  على  العام"  "املزاج  رصد  عملية  وُتعد  املختلفة،  ونظرياته 
قد  ملا  السياسية،  واألحزاب  القرار،  ودوائر صنع  الرأي،  استطالعات  ومراكز  الباحثني، 

التعرف على مدى رضى الناس أو سخطهم عما هو مقدم لهم من  ُيتيحه هذا الرصد من  
العامة؛   أو املؤسسات  التيارات  أو  أو األحزاب  بل إن  قبل خطابات وسياسات احلكومات 

القضايا   العام جتاه  الرأي  التعرف على اجتاهات  العام وحتليله ُيسهم يف  املزاج  توصيف 
الفعل حال تبني سياسات بعينها، أو مبدى  املختلفة، وكذلك يوفر إمكانية التنبؤ، سواء برد  

  االستقرار السياسي للنظم احلاكمة بالدول املختلفة. 
هو  و كمفهوم  العام  زمنية  املزاج  مرحلة  بعينه، يف  مجتمع  لدى  السائدة  الشعورية  احلالة 

محددة، إزاء قضية مشتركة، حيث يتم التعبير عن هذا املزاج من خالل األقوال واألفعال 
الشفاهية املتواترة على ألسنة العامة وال سيما يف األوساط االجتماعية سريعة  واألحكام  

  .10االنفعال 
التي   اخلبرات  نتيجة  املواطنني  من  قطاعات  بني  مؤثرة  وجدانية  حالة  العام  املزاج  ويعد 
يتشاركها هؤالء بحكم عضويتهم يف مجتمع سياسي وطني واحد، وعليه فاملزاج العام ليس 

الشخصي للمواطن أو الفرد على الشأن العام، وهو ليس بحاصل جمع أو   انعكاس املزاج 
يتشكل  ولكنه  لهؤالء،  اليومية  احلياة  عبر  املواطنني  بجموع  اخلاصة  األمزجة  متوسط 
داخل  الوجود  وبحكم  اخلبرة،  تشارك  نتيجة  اجلمهور  من  واسعة  قطاعات  بني  ويتكون 

بأحداث   املشترك  والتأثر  والتعرض  سياسي،  واجتماعية مجتمع  واقتصادية  سياسية 
  .11وثقافية معينة

التي    Positive Moodوللمزاج العام داخل املجتمعات حالتان: فهناك احلالة اإليجابية  
قد تتمثل يف الشعور باألمل، والسعادة، والتفاؤل، والرضا العام، واالطمئنان والقدرة على  

، حيث الشعور باإلحباط Negative Moodاإلجناز، ويف املقابل، هناك احلالة السلبية  
أو   والغضب  واخلوف،  االرتياح  عدم  أو  والقلق،  باحلزن  الشعور  أو  الرضا،  عدم  أو 

  .12أوالتعاسة السخط، واالنزعاج
على    Si Shi, Dawei Jin, Tiong-Thye Goh 2017وقد أجريت دراسة حتليلة لـ  

مدونات صينية للتعرف على املزاج العام السائد نحو األحداث املختلفة باستخدام   6606
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أسلوب التحليل عبر سالسل زمنية مختلفة، وقد أسفرت النتائج عن تذبذب منحنى املزاج  
جدات األحداث الطارئة، مما يؤكد ديناميكية املزاج العام وتغيره املستمر  العام وفًقا ملست

  .13وفًقا للمؤثرات املستجدة، ومن ثم فاملزاج العام ديناميكي دائم التغير والتقلب 
 .Linda Mكما ميكن للمزاج العام أن يكون املوجه للسلوك السياسي، حيث تشير دراسة  

Isbell and Victor C. Ottati (2002)    يف للناخبني  السياسي  املزاج  حتكم  إلى 
قراراتهم االنتخابية نحو املرشحني، حيث يعمد املرشح إلى استخدام تكنيكات عاطفية يف 
احلمالت االنتخابية بغرض التأثير على احلالة املزاجية للناخب، ومن ثم يكسب ثقته أو  

امل  تعليمه  مستوى  مع  يتالشى  للناخب  العاطفي  والقرار  وعيه  تعاطفه،  وكذلك  رتفع، 
  .14وثقافته السياسية

يف    crowd moodمن أوائل املنظرين لفكرة مزاج اجلمهور    Gustave LEBONويعد  
م، حيث  1895الصادر عام    Psychology of Crowdsكتابه سيكولوجية اجلماهير  

فأحياًنا يرى أن اجلمهور كالقطيع واحلشد ولديه انفعاالت مشتركة حتدد مزاجه العام،  
ميكن للجمهور "أن يصبح جّالًدا، ولكن ميكنه بنفس السهولة أن يصبح ضحيةً وشهيًدا"، 
املزاجية فيصبح   التي حتدد حالته  واالنفعاالت  العواطف  كما يستجيب اجلمهور ملختلف 
املزاجية   احلالة  يف  التحكم  الصعب  من  ثم  ومن  اإلعصار"،  بها  يلعب  التي  "كاألوراق 

تقلبة وديناميكية، وتكمن قوة اجلماهير يف "همجية مزاجها"؛ فاألمر لدى  للجمهور ألنها م
اجلمهور ليس فقط االنفعاالت والتقلب املستمر، ولكن أيًضا كون اجلمهور "همجي ال يعبأ 
يشعره   الكبير  عدده  وأّن  خاصة  الرغبة،  هذه  حتقيق  وبني  رغبته،  بني  تقف  عقبة  بأي 

  . 15بامتالك قوة ال تقاوم"
اتفق   العقل اجلمعي    William McDougallكما  كتابه  السابقة من خالل  الرؤية  مع 

The Group Mind    املزاج  1920الصادر يف عليها  يغلب  اجلماهير  أن  يرى  ، حيث 
، ويرى وفًقا لنظريته املعنونة بسلوك  16العاطفي املتقلب أكثر من التفكير املنطقي الواعي  

املنظمة   غير    theory of the behavior of unorganized groupsاجلماعات 
أنه كلما زاد عدد احلشد وحجمه كلما اتفقت حالته املزاجية بالسلب أو اإليجاب، وكلما  
خالل   من  اجلماعية  العاطفة  تزداد  حيث  أفراده،  بني  املزاجية  العدوى  إمكانية  زادت 

سلوك فعلي    التفاعل اجلماهيري املتبادل مما يتمخض عنه مزاج عام مسيطر عليهم أو
  .17ينتج عنهم 

  أهم التفسيرات النظرية للمزاج العام:  -2
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يوجد عديد من األطروحات والنظريات العلمية املفسرة لظاهرة املزاج العام، مثل: نظرية  
اجلماعية   ونظرية  Jennifer M. Georgeلـ    collective emotionالعاطفة   ،

، ونظرية إدارة املزاج  Herbert Blumerلـ    collective behaviorالسلوك اجلمعي  
Mood management    لـZillmann املزاج االجتماعي    ، وأطروحةsocial mood  

املمتد  Robert Prechterلـ   والعقل  املشاعري  التشارك  وأطروحة   ،Emotional 
sharing and the extended mind    لـFelipe León   النافذة ونظرية  وآخرين، 

ونظرية  Sanchez-Burks, J. & Huy, Qلـ    Emotional apertureاالنفعالية    ،
 Howard M. Weiss & Russellلـ    Affective events theoryاألحداث املؤثرة  
Cropanzano .وفيما يلى نظرة مختصرة لكل نظرية على حدة ،  

  :  collective emotionنظرية العاطفة اجلماعية    - أ
حيث تبنى النظرية على فرضية أساسية هي أن محصلة األمزجة الفردية على املستوى  

مكونة   مًعا  تتناغم  قد  أو  اجلماعي  إيجابي  مزاج  إما  السمتني،  إحدى  له  عاًما  مزاًجا 
سلبي، ويف حالة املزاج اإليجابي للجماعة ستتضاعف لديهم احلاجة إلى االبتكار واإلجناز  
السلبي سيتضاعف   املزاج  أما يف حالة  الفعالة،  اإليجابية  الروح  لتشاطر  نتيجة  واإلبداع 

ن األمل  وخيبة  والتعاسة  باإلحباط  الشعور  السلبية لديهم  الروح  لتشاطر  تيجة 
  . 18واالنهزامية

  :  collective behaviorنظرية السلوك اجلمعي   -ب
اجلماهيرية   احلشود  يف  األفراد  سلوك  أن  على  النظرية  لهذه  األساسية  الفرضية  تبنى 
للجماهير، وينشأ هذا   املزاجية  وليد احلالة  السلوك  املزاجية؛ فيأتي  تنبني على حالتهم 

عا اجلمعي  الرياضية،  السلوك  كاملنافسات  اجلمهور  عواطف  تثير  التي  املواقف  يف  دة 
ويتصف   واالقتصادية،  السياسية  واألزمات  الطبيعية،  والكوارث  الثورية،  واالحتجاجات 
السلوك اجلمعي بالتهُوّر والعشوائية، فال يكون مخَطًّطا وال ميكن التنبؤ بحدوثه، كما أنه  

م يكون  وقد  طويًال،  وقًتا  ايستغرق  والعنف  ل  الشغب  كأعمال  عنيًفا  شكًال  يأخذ  دمًرا 
  .19الغوغائي

  :Mood managementنظرية إدارة املزاج   - ج
دراسة   تعرضت    ١984عام   & Zillmann Bryantكانت  التي  الدراسات  أوائل  من 

لهذه النظرية، وتقوم على فرضية أساسية هي أن التعرض االنتقائي للمضامني اإلعالمية 
ملزاج العام للمتلقني، وكان يشار إلى النظرية يف هذه الدراسة باسم  قد يسهم يف حتسني ا 

  .20نظرية التأثير املعتمد على ترتيب الدوافع، ولكنها الحًقا سميت بنظرية إدارة املزاج 
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وتقوميها   بدقة  االنفعاالت  إدراك  على  القدرة  بأنها  املزاج  إدارة  عملية  تعريف  وميكن 
وكذلك   عنها،  النمو  والتعبير  يعزز  مما  وتنظيمها  إليها  والوصول  توليدها  على  القدرة 

  .21العاطفي لدى الفرد 
حتقيق التوازن االنفعالي من خالل ضبط االنفعاالت وتهذيبها، واالبتعاد عن  وهى أيضا  

  .22مصادر القلق، وحتقيق االستقرار النفسي 
 إدارة املزاج؛ فالوعي  الضبط والتنظيم االنفعالي من املهارات املهمة يفحيث تعد عملية  

هذا  يتشكل  إذ  كافة؛  املزاج  معرفة  مهارات  عليه  تبنى  الذي  الرئيس  املكون  يعد  باملزاج 
يقوم   أن  لعقله  يسهل  مبا  يعيشها  التي  الداخلية  حاالته  إلى  الفرد  انتباه  بتوجيه  الوعي 

  .23مبالحظة ودراسة انفعاالته ودوافعها وإدراك أبعادها ومكامنها
  :24تنظيم املزاج من عدة خطوات انفعالية وتتكون عملية  

  االنتباه لالنفعالAttention to Emotion.  
  التعرف على االنفعالEmotion Recognition .  
  التعبير عن االنفعالEmotional Expression .  
   فهم االنفعالEmotional Understanding  .  
  الربط بني االنفعاالتEmotional Blending .  
   االستدالل على االنفعاالتEmotional Reasoning.  
  التمييز بني االنفعاالتEmotional Identifying .  

وتشير نظرية إدارة املزاج إلى أن األفراد مييلون إلى تعظيم مزاجهم اإليجابي، وهذا ما 
ا  ، وتقليص مزاجهم السلبي، وهذا مCommonly Pleasureيعرف بـ "شيوع السعادة"  

األلم   شيوع  بـ  املتعة  Commonly Painيعرف  لفرضية  وفًقا  وذلك   ،Hedonistic  ،
الترفيهي عبر وسائل اإلعالم قد يعظم من مزاجهم   ومن ثم فتعرض اجلمهور للمحتوى 

  .25اإليجابي ويحقق لهم املتعة املطلوبة 
لعوامل متعددة ثقافية وبناء على ذلك، فاملزاج العام ال يأتي من فراغ؛ وإمنا يعد محصلة  

يتوافق   أن  خاللها  من  يتوقع  ودينية  ومعرفية  واقتصادية  وسياسية  واجتماعية  ونفسية 
األفراد مع بعضهم بعًضا يف املجتمع، وتؤدي وسائل اإلعالم دورًا مهًما يف تشكيله وإدارته؛  
وسائل   من  يعرفونها  التي  األحداث  ومستجدات  واألخبار  املواقف  تفسر  فاجلماهير 

مع ا العاطفي  االتساق  على  للحفاظ  منهم  محاولة  يف  ومزاجهم  ألهوائهم  وفًقا  إلعالم 
  .26ميولهم التي تدعمها حالتهم املزاجية والشعورية 
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؛ إال  Zilmannحينما طورها  1988ورغم قدم نظرية إدارة املزاج، حيث ترجع إلى عام 
يتماشى   استخدمتها وطوعتها مبا  دراسات علمية حديثة  توجد  الشبكات أنه  مع طبيعة 

أن الناس  إلى    )2012االجتماعية، حيث تشير نتائج دراسة (جنوى عبد السالم فهمي،  
الشبكات  عبر  املختلفة  السياسية  األحداث  نحو  ومزاجهم  مشاعرهم  عن  يعبرون 
االجتماعية، وال سيما األحداث السياسية السلبية التي حتظى بتعليقات أكثر عن غيرها 

  .27من األحداث
  :  social moodأطروحة املزاج االجتماعي   - د

وفًقا لهذه األطروحة، املزاج االجتماعي هو حالة ذهنية مشتركة بني اجلماعة االجتماعية 
املجتمع  أفراد  بني  االجتماعي  التفاعل  نتيجة  بنظرية  28تظهر  األطروحة  هذه  وترتبط   ،

االقتصادي   االجتماعي  ا  Socionomic Theoryاملزاج  هذه  تربط  بني  حيث  لنظرية 
املزاج   أن  إلى  النظرية  وتشير  املختلفة،  االقتصادية  واألحداث  االجتماعي  املزاج 
االجتماعي اإليجابي يتشكل نتيجة توافرالظروف االقتصادية املنتعشة مثل: زيادة أسعار 
األسهم يف البورصة وانتعاش حركة التداول، وتوفير فرص العمل، ودعم السلع األساسية 

دمات واملرافق العامة، وانخفاض معدالت التضخم، وعلى العكس، فسيادة األساسية واخل
املزاج االجتماعي السلبي يرجع نتيجة الظروف االقتصادية املتعثرة الراكدة، مثل: ارتفاع  
واخلدمات  األساسية  السلع  عن  الدعم  ورفع  االقتصادي،  والتضخم  البطالة  معدالت 

البورصة،   يف  التعامالت  وركود  يتنبأ العامة،  االقتصادي  االجتماعي  فاملزاج  ثم،  ومن 
اجلانب   يف  التطبيقات  من  عديد  النظريات  ولهذه  االقتصادي،  السوق  كوارث  بحدوث 

  .29االقتصادي واملالي 
املمتد    - ه والعقل  املشاعري  التشارك   Emotional sharing and theأطروحة 

extended mind  :  
: أن األفراد يتشاطرون العواطف فيما  تقوم هذه األطروحة على فرضية أساسية مفادها

هما:  أساسيني  لعاملني  نتيجة  وذلك  مشتركة جتمعهم،  أفكار  يف  أيًضا  ويفكرون  بينهم، 
واالرتباط    Integrationالتكامل   التعاضد  عملية  به  ويقصد  اجلماعة،  أفراد  بني 

بينهم   املتبادل  والوعي  بينهم،  فيما  ،  Reciprocal Other-awarenessاالجتماعي 
ويقصد به دراية كل فرد وفهمه لآلخرين سواء ملشاعرهم أو أفكارهم املختلفة، ومن ثم،  
فاملشاعر املشتركة هي مشاعر ممتدة اجتماعيا تنطوي على نوع محدد من التكامل بني  
التجارب العاطفية لألفراد، وأيًضا األفكار املشتركة واملنطق العقالنى الذي يسيطر على  
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يف  مج ويعتنقونه  عنه  يدافعون  بينهم  ممتًدا  مشترًكا  عامًال  ميثل  األفراد  من  موعة 
  . social action30سلوكياتهم وفعلهم االجتماعي 

  :  Emotional apertureنظرية النافذة االنفعالية   - و
جتسد هذه النظرية االنفعاالت واألمزجة العامة لدى اجلماعات يف شكل نافذة ميكن من 

االطالع النظرية    خاللها  وتفّرق  األساسية،  معاملها  وحتديد  االنفعاالت  هذه  سمات  على 
  :31بني مفهومني متضادين هما

    التنوع العاطفيaffective diversity  وهو تنوع االنفعاالت وتباينها بني انفعاالت ،
  إيجابية وأخرى سلبية. 

   املشاعر الشكليةmodal emotions وهي االنفعاالت األكثر شيوًعا وسيادة داخل ،
 اجلماعة.  

انفعاالت  التي تساعد على فهم سمات  املهارة  أو  القدرة  بأنها:  االنفعالية  النافذة  تعرف 
بني   االنفعاالت  تنوع  مستوى  اجلماعة  انفعاالت  سمات  على  األمثلة  تتضمن  اجلماعة، 

اإل املشاعر  ونسبة  العاطفي)،  التنوع  (أي  الشكلية أعضائها  واملشاعر  السلبية،  أو  يجابية 
  .32(أي األكثر شيوًعا) احلاضرة يف اجلماعة 

  :Affective eventsنظرية األحداث املؤثرة   - ز
فكل   Organizational Behaviorوتعد هذه النظرية من نظريات السلوك التنظيمي  

  تطبيقاتها ترتبط باملناخ التنظيمي وبيئة العمل.
وتستعرض هذه النظرية تأثير األحداث املختلفة يف البيئة التنظيمية للعمل على التفاعل 

  .33العاطفي ومزاج املوظفني، ومن ثم التأثير على أدائهم املهني ورضاهم الوظيفي 
بيئة العمل: النوع األول هو أحداث وتفّرق النظرية بني نوعني من األحداث املؤثرة داخل  

النظر   وجهات  واختالف  الزمالء،  من  املساعدة  رفض  مثل:  اليومية)  (املشاحنات  سلبية 
(رفع   إيجابية  أحداث  الثاني:  والنوع  واملكائد،  والشللية  الوقت،  وضغوط  املديرين،  بني 

على   واحلصول  زميل،  من  دعم  على  واحلصول  املهام،  إجناز  مثل:  أو املعنويات)  إطراء 
  .34شكر وتقدير على إجناز جيد يف العمل

هذه األحداث تطلق ردود فعل عاطفية سلبية أو إيجابية تشكل احلالة املزاجية للموظف،  
األحداث  جتاه  أقوى  فعلهم  رد  يكون  ضعيًفا  العاطفي  ثباتهم  يكون  الذين  واملوظفون 

العصابية   معدل  لديهم  يزيد  أن  فيمكن  لديهم  أ  Neuroticismالسلبية،  ينخفض  و 
  .35مستوى الرضا الوظيفي 
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األداء  مثل:  العمل  بيئة  يف  املتغيرات  من  مجموعة  على  يؤثر  الوظيفي  فاملزاج  ثم،  ومن 
ترك   ونية  املجهود،  بذل  ومعدل  الوظيفي،  وااللتزام  والوالء،  كاالنتماء  الوظيفي،  والرضا 

أهم النظرية  تولي  السبب  ولهذا  العمل،  يف  واالنحرافات  للمزاج  املؤسسة  قصوى  ية 
هذا  ألن  العمل،  بيئة  داخل  املؤثرة  لألحداث  وفًقا  يتشكل  الذي  العاملني  لدى  الوظيفي 

  املزاج تراكمي وممتد التأثير على متغيرات بيئة العمل ككل.
  العوامل املؤثرة يف تشكيل املزاج العام: -3
 توجد عدة عوامل تسهم يف تشكيل املزاج العام وحتديد حالته، هي:  

  وسائل اإلعالم:  - أ
خالل   فمن  للجمهور،  العام  املزاج  على  تأثير  له  فاإلعالم  اجلديد؛  أو  التقليدي  سواء 
املحتوى اإلعالمي قد يتشكل لدى اجلمهور مزاج إيجابي أو سلبي، وفًقا لطبيعة املحتوى،  
وقد يلجأ اجلمهور لإلعالم لدوافع طقوسية للترفيه ومتضية وقت الفراغ مما يحسن من  

ة املزاجية لديهم، بينما يعمل التعرض لألخبار السيئة كاحلوادث واألزمات على خلق  احلال
 .36حالة مزاجية سلبية

وقد يلجأ اجلمهور إلى مضامني معينة لتغيير حالة مزاجية لديهم، أو للتوافق مع املزاج  
نحو   اجتاهاتهم  وتشكيل  الشخصية،  وتصوراتهم  مواقفهم  لتدعيم  أو  السائد،  املجتمعي 

معيًنا ال إعالمًيا  مضموًنا  اجلمهور  يرفض  قد  العكس،  وعلى  املقدمة،  واملضامني  قضايا 
نتيجة عدم توافقه مع مزاجه الشخصي وميوله ومعتقداته، مما يعمق من النظرة العدائية 

  . 37لوسائل اإلعالم
ولوسائل اإلعالم تأثير شديد على احلالة املزاجية للمستثمرين؛ فعملية التعرض لألخبار  
االقتصادية وعالم املال واألعمال له أثره يف تشكيل اجتاهات املستثمر؛ بل وحتديد حالته  

  . 38املزاجية التي من خاللها يتخذ قراراته االقتصادية 
  ) دراسة  إلى  Wen Yang , Dongtong Lin , Zelong Yi 2017وهدفت   (

معرفة تأثير وسائل اإلعالم على معنويات املستثمرين وحالتهم املزاجية، من خالل حتليل  
الرسائل االتصالية لثالث قنوات إعالمية أمريكية متخصصة يف الشأن االقتصادي، حيث  
لتعرضهم   نتيجة  املستثمرين  لدى  املزاجي  التقلب  من  حالة  هناك  أن  النتائج  أوضحت 

اإلعالمي،   إلى  للمحتوى  املستثمرون  ومييل  واملالية،  التجارية  قرراتهم  على  يؤثر  مما 
  . 39التعرض للتقارير التفاؤلية ويتجاهلون التقارير التشاؤمية

كما تؤدي مواقع الشبكات االجتماعية دورًا يف التأثير على املزاج العام، وتهتم احلكومات 
ني عبر مواقع الشبكات االجتماعية ومراكز قياس الرأي العام بتحليل املزاج العام اإللكترو
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العام اإللكتروني   املزاج  املتخذة، وميكن حتليل سمات  السياسات والقرارات  نحو مختلف 
(التدوينات   النصوص  حتليل  خالل  من  االفتراضية  االجتماعية  الشبكات    –عبر 

(فيديوهات   املرئي  املحتوى  إلى   –صور    –التعليقات)، وحتليل  إضافة   ،( تعبيرية   رسوم 
املستخدمني   على  املتباينة  االحصائية  الكمية  املزاجية  القياسات  حالتهم  الستطالع 

  .40وتوصيفها 
اإللكرتوني العام  املزاج  تعمل على حتليل  التي  البرامج  من  ومعرفة حالته،    ويوجد عديد 

اسم  يحمل  الذي  العربية،  باللغة  االجتماعية  الشبكات  عبر  املشاعر  برنامج حتليل  منها 
Arabic Sentiment Ontology  دراسة استخدمت  حيث   ،Samir Tartir, 
Ibrahim Abdul-Nabi (2017)  املشاعري التحليل  عملية  يف  البرنامج  عبر    هذا 

  .41شبكات التواصل االجتماعي
  الشائعات:    -ب

وإشاعة  املعنوية  الروح  لتحطيم  تطلق  التي  النفسية  احلرب  أساليب  من  الشائعة  وتعد 
وزارة   خصصت  حيث  ذلك،  يف  السبق  األملانية  للنازية  وكان  والقلق،  اخلوف  من  مزاج 

ف ثم،  ومن  املعادية،  الدول  ضد  الشائعات  لنشر  متخصًصا  جهاًزا  لها  احلرب  الشائعات 
تأثير كبير على املزاج العام، وتنتشر بسرعة كبيرة ال سيما يف أوقات األزمات االقتصادية  

  .42والسياسية
  الكوارث الطبيعية واألزمات املجتمعية:   - ج

تعد احلوادث املشكالت واألزمات والكوارث الطبيعية، التي يتعرض لها مجتمع معني من  
على تكوين احلالة املزاجية اجلمعية وحتدد معاملها؛ فاألزمات  العوامل املهمة التي تعمل  

تخلق   التي  القضايا  من  الطبيعية  والكوارث  اجلمهور،  لدى  سيئًا  مزاًجا  تخلق  املجتمعية 
ا مشترًكا بني اجلمهور، وتعاطًفا إنسانًيا جتاه الضحايا واملتضررين   .43هّمً

  املناخ السياسي:  - د
املزاج العام للجمهور، فشيوع الدميقراطية وحرية الرأي  يؤثر املجال السياسي العام على  

 والتعبير يستتبعه مزاج إيجابي، والعكس يف الديكتاتوريات واألنظمة الشمولية. 
كما أن األحداث السياسية املختلفة، سواء األزمات أو القضايا السياسية، تؤثر يف املزاج  

م مزاًجا  السياسية  األزمات  تخلق  حيث  للشعوب،  وعلى  العام  االرتياح،  وعدم  القلق  ن 
  .44العكس يف أوقات االستقرار السياسي 
لـ   امليدانية  الدراسة  نتائج  (2016)وتشير 

 
Paulami Sanyal   العام املزاج  أن  إلى 

لعام   البرملانية األخيرة  اليأس نتيجة    2015للمصريني عقب االنتخابات  شهد حالة من 
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روح   وغياب  التمثيل احلزبي  مع غياب  املعارضة  إقصاء  الذي عّمق من  السياسي  للمناخ 
  .45املنافسة 

دراسة   توضح  حيث  للجمهور،  العام  للمزاج  السياسي  املناخ  يستجيب   Josephوقد 
Daniel Ura Christopher R. Ellis (2012    تغيير ينجح يف  قد  العام  املزاج  أن 

اإلحالل   آلية  خالل  من  السياسي  تغيير   Replacement Mechanismاملناخ  عبر 
احلالة   مع  متوائمة  أجندة  لهم  جدد  مسئولني  أو  جديدة  بسياسات  القدمية  السياسات 

  .46املزاجية السائدة لدى اجلمهور 
  تصادي: املناخ االق  - ه

تنشأ حالة    يؤثر املناخ االقتصادي أيًضا على املزاج العام؛ ففي أوقات الرخاء االقتصادى
مزاجية إيجابية، والعكس يف حاالت التدهور االقتصادي؛ فاألزمات االقتصادية كالتضخم  
وعدم  التعاسة  من  حالة  يف  العام  املزاج  جتعل  وغيرها  العملة  سعر  وانهيار  واإلفالس 

  .47االطمئنان 
  العوامل الفسيولوجية والنفسية:    - و

يف تؤثر  التي  والوظيفية  اجلسيمة  السمات  بعض  ومزاجه؛  توجد  وأفكاره  الفرد  عقلية   
فعلى   سلبي،  ومزاجه  متشائمة،  للحياة  نظرته  تكون  وقد  سلبية،  أفكاره  تكون  فاملريض 

يصبح الفرد متوتًرا قليل االستقرار سريع   سبيل املثال: عندما يزداد نشاط الغدة الدرقية
فاالالغضب مباشًرا؛  تأثيًرا  الفرد  مزاج  على  النفسية  احلالة  تؤثر  كما  النفسي  ،  ستقرار 

  . 48يجعل احلالة املزاجية طبيعية، بعكس االنفعال النفسي وعدم االتزان النفسي 
  الثقافة:   - ز

احلضاري،   والتراث  احلياة،  وأسلوب  والدين،  واللغة،  والتقاليد،  العادات  مجموع  وهي: 
ومنظومة القيم، والتنشئة االجتماعية للفرد، فكل ذلك يؤثر يف مزاجه وإصداره لألحكام؛ 
فاجلمهور ال يتقبل ما يتنافى مع ثقافته وعرفه وإرثه االجتماعي، ومن ثم، قد يتغير مزاج  
اجلمهور حني تعرضه ملا يصطدم مع ثقافته ودينه، مما يؤدي إلى هياج املشاعر واالنفعال  

 . 49العام، ويخلق مزاًجا عاًما سلبًيا 
  التوجه اإليديولوجي (الفكري):  - ح

يتبن الذي  الفكري  اإلطار  قراراته  يعد  يف  مهًما  وعامًال  الختياراته،  موجًها  الفرد  اه 
وتشير   أفكارهم،  يشاطرهم  مبن  يقتنعون  فاألفراد  املزاجية؛  حالته  وحتديد  واجتاهاته 

التأثير    Christopher Ellis& Christopher Faricy (2011)دراسة   إلى 
اإليديولوجي على املزاج العام، حيث تؤكد الدراسة أن الصراع اإليديولوجي بني الشيوعية 
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والرأسمالية ترتب عليه مزاج عام سلبي متصارع بني كل فكر منهما، فحالة الرفض لكل 
طرف تخلق صراًعا يف األمزجة، وأيًضا الصراع بني العلمانية واإلسالم السياسي يجعل  

  .50لديه انفعال عاطفي لتياره وفكره  كل طرف
من تأثير الصراع    Vitrierat Ng and Kin-man Chan (2017)وحتّذر دراسة   

للعاطفة   كنتيجة  األساس  يف  تنشأ  التي  اإلرهابية،  احلركات  تكوين  على  اإليديولوجي 
  .51اجلماعية املتشددة السائدة لدى مناصري الفكر الواحد 

  قة بني وسائل اإلعالم وتشكيل املزاج العام: النظريات املفسرة للعال -4
نظرية   مثل  العام  واملزاج  اإلعالم  وسائل  بني  للعالقة  مفسرة  أخرى  نظريات  توجد  كما 

النظريتان على  ،  instigationونظرية التحريض  ،  stimulatingاالستثارة   حيث تتفق 
العدواني   السلوك  احتمالية  من  يزيد  اإلعالم  لوسائل  العدوانية  للمضامني  التعرض  أن 

،  catharsisلدى املتلقني، ويؤثر سلًبا على أمزجتهم، بينما تختلف عنهما نظرية التطهير  
الم التي تقوم فرضيتها األساسية على أن التعرض للمضامني العدوانية عبر وسائل اإلع

امليول  لديهم  ويقل  اإلحباط،  عن  يبعد  مريًحا  إيجابًيا  مزاًجا  املتلقني  لدى  يخلق  قد 
العداونية نتيجة لتعرضهم للسلوك العدواني يف املضمون اإلعالمي املقدم لهم، سواء يف  
الدراما أو السينما أو غيرهما، ليكون ذلك نوًعا من التنفيس عن إحباطات متراكمة لدى  

  .  52ل احتماالت السلوك العدواني لديهم املتلقني، فتق
لـ   اإلعالم  املزاج عبر وسائل  تعديل  يشير مدخل  العالقة    Silvia Knoblochكما  إلى 

اجلمهور   فتفضيالت  املتلقي،  للجمهور  املزاجية  واحلالة  اإلعالم  لوسائل  التعرض  بني 
والتعرض االنتقائي للمضامني اإلعالمية لديهم يزيد من احتمالية تعديل مزاجهم للوصول  

املثالي   حالة    ideal moodللمزاج  يف  سيما  وال  والسعادة،  العام  االنبساط  من  وحالة 
  . 53مضامني الترفيهية واملوسيقيةتعرضهم لل

العاطفي   امليل  أو  اجلنوح  نظرية  لـ    Affective disposition theoryوتتطرق 
Zillmann & Cantor    عام أسسها  وال   1972التي  اإلعالمية،  املضامني  تأثير  إلى 

  سيما الترفيهية، سواء كانت كوميدية أو تراجيدية أو عنيفة، على املتلقني؛ ما يدفعهم إلى 
أخالقي   اإلعالم،   moral judgmentتكوين حكم  عبر  لهم  املقدمة  الشخصيات  نحو 

اإلعالمي املنتج  سياق  يف  املتضمنة  واألحداث  السرد  احلكم  54ونحو  هذا  ولتكوين   ،
  :55مراحل أساسية وفًقا لهذه النظرية  7األخالقي يوجد 

اإلدراك   - األولى:  أفعاPerceptionاملرحلة  املتلقي  يراقب  وفيها  الشخصية  ،  ل 
  واألحداث السردية املرتبطة بها. 
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، وفيه يصدر املتلقي حكمه  First impressionاملرحلة الثانية: االنطباع األولي   -
 األولي، الذي قد يتغير مبرور الوقت.  

، وهنا يبدأ املتلقي يف  Affective dispositionاملرحلة الثالثة: امليل العاطفي   -
طيبة الشخصية  كانت  إذا  ما  األحداث   حتديد  مسار  يراقب  كما  شريرة،  أو 

 واألفعال الصادرة عنها، ويصنفها إلى أخالقية وغير أخالقية.
والتخوف   - احلدس  الرابعة:  ،  Anticipation and Apprehensionاملرحلة 

على   وحكمه  األحداث  سياق  على  املترتبة  اإليجابية  النتيجة  املتلقي  يتوقع  وهنا 
 ة السلبية العكسية.الشخصية، ويتخوف من حدوث النتيج

التقييم   - لدى    ،Assessmentاملرحلة اخلامسة:  املشاعر قد تشكلت  تكون  وهنا 
 املتلقي، والنتيجة أيًضا قد تكونت. 

االستجابة   - السادسة:  مشاعره Responseاملرحلة  ماهية  املتلقي  يقرر  حيث   ،
 نحو الشخصيات واألحداث، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

األخالقي   - احلكم  األخيرة:  املتلقي  Moral Judgmentاملرحلة  يقرر  وهنا   ،
 موافقته أو رفضه للنتيجة النهائية لألحداث والشخصيات.  

  التطبيقات الدولية لقياس املزاج العام للشعوب: -5
لقياسه،  الهادفة  الدولية  بالتطبيقات  ومرورًا  العام،  للمزاج  العلمي  التنظير  من  خروًجا 

لة السعادة العامة للشعوب أو حالة البؤس العام لديهم، جند أن هناك مؤشرات  سواء حا
  دولية هادفة لقياس أمزجة الشعوب، وهنا نستعرض بعضها:  

الشعوب:  -أ العام للشعوب    مؤشر جالوب لقياس رفاهية وسعادة  املزاج  يتأثر  حيث 
لقياس رفاهية وسعادة الشعوب،    بعدة متغيرات أساسية أوضحها مؤشر جالوب

  :هي
  مستوى الرفاهية املالية واحلالة الصحية اجليدة. -
  مدى الضغوط واألعباء اليومية. -
  وجود نية للهجرة من عدمها.  -
  مدى االستعداد للعمل التطوعي ومساعدة اآلخرين.  -
  شعور اإلنسان بوجود هدف له يف احلياة.  -
  االنتخابات واملؤسسات املحلية. املشاركة املجتمعية، ومدى الثقة يف  -

 
  متاح على:مؤشر جالوب للسعادة    
 http://www.gallup.com/poll/106756/galluphealthways-wellbeing-index.aspx  
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  ويضيف الباحث عدة متغيرات أخرى مؤثرة على املزاج العام، هي: 
  املسكن).  –امللبس  –مدى توافر احلاجات األساسية للشعب (املأكل  -
  جودة اخلدمات واملرافق العامة كالصحة والتعليم والنقل.  -
  مدى الرضا عن النظام احلاكم وسياساته. -
 جتمعي.مدى وجود السلم امل  -
العاملي:  -ب البؤس  واالستشارات    مؤشر  للدراسات  األمريكي  كاتو  معهد  يقدم  حيث 

 The miseryمؤشًرا آخًرا باسم "مؤشر البؤس العاملي"    CATO االقتصادية  
index  وهو مؤشر اقتصادي بحت للتعرف على أكثر الدول تعاسة وبؤًسا، مما ،

العام لهذه الشعوب، وي قيس هذا املؤشر عدة متغيرات  يؤثر بالسلب على املزاج 
 : اقتصادية للتعرف على ذلك، منها

  مستوى الدخل السنوى للفرد. -
 معدل البطالة. -
 معدل التضخم وزيادة األسعار.  -
 معدل الديون الداخلية واخلارجية.  -
 معدالت اإلقراض واالقتراض. -
 حجم االستثمارات.  -
 معدل الفوائد املصرفية والبنكية. -
العامليتقرير    - ج األول يف  السعادة  العاملي  السعادة  تقرير  ، 2012أبريل    1: صدر 

واآلثار   والبؤس،  السعادة  وأسباب  العاملية،  السعادة  حالة  التقرير  حّدد  حيث 
حلول   شبكة  التقرير  ويقدم  املختلفة،  للدول  العامة  السياسات  على  املترتبة 

دولة حول العالم،    155لـ    التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة بصفة سنوية
اإلجمالي،   املحلي  الناجت  يف  الفرد  نصيب  منها:  املعايير،  من  لعدد  وفًقا  ويتم 
كما   مواطنيها،  على  الدولة  سخاء  ودرجة  احلرية،  ومستوى  العمر،  ومتوسط 
يتضمن مدى الدعم االجتماعي، وغياب الفساد السياسي يف احلكومات وقطاع  

 .األعمال
 

  
  ، متاح على : مؤشر كاتو للبؤس العالمى  
 http://www.cato.org/publications/commentary/measuring-misery-around-world  
  
 :تقریر السعادة العالمي، متاح على  

http://worldhappiness.report/  
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فيه أسعد ، أص2017ويف عام   السنوية، حيث جاءت  العاملي نسخته  السعادة  تقرير  در 
خمس دول على الترتيب: (النرويج، والدمنارك، وأيسلندا، والسويد، وفنلندا)، بينما كانت  
أتعس خمس دول على الترتيب: (جمهورية أفريقيا الوسطى، وبروندي، وتنزانيا، وسوريا،  

 ترتيب أسعد دول العالم، أي أنها يف املرتبة  يف  104وروندا)، وقد جاءت مصر يف املرتبة  
ثم    51 قطر،  ثم  اإلمارات،  (دولة  العربية:  الدول  أسعد  وجاءت  العالم،  دولة يف  كأتعس 

  .السعودية)، بينما جاءت أتعسهم: (سوريا، ثم اليمن، ثم جنوب السودان) 
  نبذة عن خطة السالم األمريكية: -6

  السالم األمريكية:توقيت اإلعالن عن خطة  -أ
يف   ترامب"  "دونالد  األمريكي  الرئيس  خطته    2020يناير    28أعلن  الثالثاء)،  (املوافق 

صفحة، طرحت    80للسالم التي وضعها "جاريد كوشنر"، مستشاره وصهره، وجاءت يف  
  من خاللها اإلدارة األمريكية رؤيتها إلحالل السالم يف الشرق األوسط.

ترامب"  و "دونالد  خطتهاختيار  عن  اإلعالن  بسبب  لتوقيت  جًدا  حساس  للسالم 
واستدعوا  موقفه اخلناق،  عليه  الدميقراطيون  ضيق  حيث  الشيوخ،  مجلس  يف  احلالي 

بحلول   بالده  مفصلية يف  انتخابات  يواجه  فهو  "نتانياهو"،  أما  لعزله،  الشهود  من  مزيًدا 
لنتانياهو لكي ينقذ  ؛ لذا ميكن القول أن ترامب قد ألقى طوق النجاة  2020شهر مارس  

  نفسه وحليفه يف هذا التوقيت الفاصل. 
  محتوى خطة السالم األمريكية: -ب

لم يعلن حتى اآلن عن البنود املكتملة خلطة السالم، ولكن أهم ما جاء يف خطاب "دونالد 
  ترامب" عن محتواها يتمثل فيما يلي:  

 د للخروج من  جعل القدس عاصمة موحدة لالحتالل اإلسرائيلي، ولن ُيضطر أح
  دياره سواء كانوا فلسطينيني أو إسرائيليني.

   تأسيس دولة فلسطينية بشرط الرفض الصريح لإلرهاب، وسيكون هناك جتميد
  للبناء اإلسرائيلي ألربع سنوات يف املنطقة املقترحة للدولة الفلسطينية. 

   يف دوالر  مليار  بخمسني  كبيرة  جتارية  استثمارات  تقدمي  تشمل  الدولة  اخلطة 
  الفلسطينية اجلديدة.

  .اعتراف ترامب بالسيادة اإلسرائيلية على غور األردن  

 
  متاح على :  2017تقریر السعادة العالمي لعام  

2/2017/03/HR17.pdfcontent/uploads/sites/-http://worldhappiness.report/wp  
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   وّجه ترامب الشكر لسلطنة عمان ومملكة البحرين واإلمارات على ما قاموا به
  من جهود ضخمة، حيث حضر سفراء الدول الثالثة مراسم إعالن اخلطة.  

  أهم ردود األفعال الدولية نحو اخلطة:  -ج
   الهادفة اجلهود  لكافة  دعمها  البحرينينة  اخلارجية  أعلنت  البحرين:  مملكة 

عاد حل  إلى  احلقوق  للتوصل  كافة  الستعادة  ويؤدي  القضية،  لهذه  وشامل  ل 
املشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته املستقلة كغيره من شعوب العالم، كما  
أشادت اخلارجية باجلهود التي تقوم بها الواليات املتحدة األمريكية لدفع عملية  

  السالم.
   بناء على القرارات الدولية األمم املتحدة: األمني العام ملتزم بدعم عملية السالم

  . 1967ودولتني على حدود ما قبل 
   ،واملؤامرة بالصفقة  ووصفها  الفلسطيني محمود عباس: رفض اخلطة،  الرئيس 

وأكد أن حقوق الفلسطينيني ليست للبيع وال املساومة، والفلسطينيون لن يقبلوا  
الصفوف  دولة دون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، ودعا الفلسطينيني لرص  

 وإسقاط مخطط تصفية املشروع الفلسطيني.
   رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو: وصفها بأنها خطة عظيمة وتاريخية من أجل

إسرائيل ومن أجل السالم، وسرد أن اخلطة تدعو إلى إبقاء القدس حتت سيادة  
إسرائيل، مما يعطى إسرائيل حدوًدا شرقية، وكذلك نزع السالح عن قطاع غزة،  

 كًدا أن مشكلة الالجئني يجب أن حتل خارج إسرائيل.مؤ
  .حماس: رفضت خطة ترامب للسالم يف الشرق األوسط وتعهدت بإسقاطها 
   ،اخلارجية السعودية: تدعم اجلهود كافة حلل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

  وتقدر جهود إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة سالم بني اجلانبني. 
   تقول إن السبيل الوحيد للسالم يف الشرق األوسط هو تأسيس اململكة األردنية

  .1967دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل 
   اإلمارات: يف بيان للسفير اإلماراتي بأمريكا أكد أن اخلطة توفر نقطة انطالق

 مهمة للعودة إلى مفاوضات دولية بقيادة الواليات املتحدة. 
 ملس تقديرها  اخلارجية  أعلنت  يف  قطر:  الصراع  حلل  األميركية  اإلدارة  اعي 

الشرق األوسط، مؤكدة أنه ال ميكن حتقيق سالم دون صون حقوق الفلسطينيني  
 .1967بإقامة دولة ذات سيادة على حدود 
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   األمريكية للرؤية  املتأنية  للدراسة  املعنيني  الطرفني  دعت  املصرية:  اخلارجية 
  لتحقيق السالم.

 ت مقترحات ترامب ووصفتها بخطة "ضم أراٍض"  وزارة اخلارجية التركية: رفض
 تهدف لتقويض حل الدولتني وسرقة أراضي الفلسطينيني مقابل املال.

 خلفية تاريخية عن أهم محطات الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني: -د
: قالت إدارة ترامب إنها لم تعد تعتبر املستوطنات اإلسرائيلية يف 2019نوفمبر - 1

املحتلة   املتحدة يف  األراضي  الواليات  الذي وضع  الدولي؛ األمر  للقانون  مخالفة 
  .خالف مع معظم املجتمع الدولي

بالقدس عاصمة  2017ديسمبر - 2 املتحدة  الواليات  اعتراف  ترامب  دونالد  أعلن   :
إدارة   مع  العالقات  قطع  إلى  الفلسطينيني  دفع  ما  اإلسرائيلي،  االحتالل  لدولة 

 .ترامب
اجلو2014أبريل   - 3 انهيار  اإلسرائيلية :  السالم  محادثات  من  األخيرة  لة 

 .الفلسطينية واتساع الهوة بني اجلانبني
 .: انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية2005فبراير  - 2000سبتمبر - 4
واتفقوا  1993سبتمبر - 5 للسالم،  أوسلو  اتفاق  والفلسطينيون  اإلسرائيليون  وّقع   :

ذلك   أعقب  نهائي،  إطار التفاق سالم  تتعثر  عامً   20على  ا من محادثات سالم 
 .تارة وتتواصل تارة أخرى، مع استمرار العنف

األولى ضد 1993سبتمبر  -  1987ديسمبر   - 6 الفلسطينية  االنتفاضة  انطالق   :
 االحتالل اإلسرائيلي. 

القدس  1967يونيو - 7 إسرائيل  احتلت  إذ  األوسط؛  الشرق  يف  احلرب  اندالع   :
وأعقب   غزة،  وقطاع  الغربية  والضفة  وسفك  الشرقية  العداوة  من  سنوات  ذلك 

رقم   قرارا  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  أصدر  ثم  يدعو   242الدماء، 
إسرائيل إلى االنسحاب من "املناطق التي احتلتها يف النزاع األخير، ويعترف بحق  

 كل دولة يف املنطقة يف العيش بسالم داخل حدود آمنة ومعترف بها". 
البريطاني على فلسطني وإعالن الدولة اإلسرائيلية،  : انتهاء االنتداب  1948مايو - 8

الصراع   عن  ونتج  إسرائيل،  بجيوشها حلرب  العربية  الدول  ألف    700وحترك 
ألف من اليهود العرب    800الجئ فلسطيني، وقامت الدول العربية بطرد حوالي  

 من أراضيها. 
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يهودي1947نوفمبر - 9 دولتني:  إلى  فلسطني  بتقسيم  املتحدة  األمم  أوصت  ة،  : 
القادة   رفضه  بينما  فلسطني،  يف  اليهودية  القيادة  قبول  القرار  ولقي  وعربية، 

 .العرب، وأدى ذلك إلى تصاعد العنف بني اجلانبني
: عصبة األمم تعهد إلى بريطانيا كقوة إلزامية بتنفيذ بنود وعد  1922يوليو   - 10

 .بلفور
ذل 1917ديسمبر - 11 وأعقب  وحتتلها،  فلسطني  تغزو  البريطانية  القوات  ك  : 

 سنوات من ارتفاع وتيرة العنف بني اليهود والعرب. 
العاملية  1917نوفمبر - 12 احلرب  يف  العثمانية  اإلمبراطورية  حتارب  بريطانيا   :

األولى، وتصدر "وعد بلفور" الذي مينح فلسطني "وطًنا قومًيا" لليهود بشرط عدم  
 .املساس بحقوق املجتمعات غير اليهودية هناك

عام   - 13 قبل  م1917ما  تخضع  اإلمبراطورية  :  حلكم  األوسط  الشرق  نطقة 
واألراضي   فلسطني  ذلك  يف  مبا  والعربية،  اليهودية  كافة،  العثمانية مبجتمعاتها 

 املقدسة بها. 
 املحور الثاني: املوجه النظري للدراسة:

 1993عام    Elaine Hatfieldلـ    Emotional contagion(نظرية العدوى العاطفية   
لـ   التواصل االجتماعي  العاطفية عبر مواقع  العدوى   Kramer, A. Dوتطورها لنظرية 

  ). 2014وآخرون عام 
ة تشكيل املزاج العام لدى  تعتمد هذه الدراسة على نظرية العدوى العاطفية املفسرة لكيفي

التواصل فيما بينهم، ومن خالل تعرضهم لوسائل اإلعالم  اجلماعات من خالل عمليات 
  وتأثيرها على احلالة املزاجية لديهم. 

حيث تقوم الفرضية األساسية للنظرية على وجود تبادل عاطفي بني الشخصيات املتباينة  
الة بتلقائية احلدوث والعفوية، والوعي دون إدراك أي منهما لآلخر، حيث تتميز هذه احل

  .less conscious and more automatic 56واإلدراك بها يكون أقل من ذلك
ومن ثم، فالعدوى العاطفية سلوك تلقائي بدائي واٍع يتحول إلى سلوك غير واٍع ينتقل بني   

العاطفية بعدة صور عن طريق تعبيرات الوجه واال العدوى  تصال  األشخاص، وقد تنتقل 
  .57غير اللفظي، أوعن طريق السلوكيات، أو املظهر العام للشخصيات 

كما تعّرف بأنها عملية يؤثر فيها شخص أو مجموعة على مشاعر أو سلوك شخص آخر  
واملواقف   املزاجية  للحالة  الالوعي  أو  الواعي  اإلدراك  خالل  من  أخرى  جماعة  أو 

  .58السلوكية
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عبر  تنتقل  فقد  نفسه،  والزمان  املكان  يف  العاطفية  العدوى  أن حتدث  بالضرورة  وليس 
الفورية،   الشخصية  والرسائل  االجتماعي،  التواصل  كشبكات  االفتراضي  الفضاء 
والدردشة اإللكترونية، وعبر الوسائط التكنولوجية كاملحمول، مما يسهم يف تخليق حالة  

التى ينتج عنها مزاج عام مشترك    Emotional convergenceمن التقارب العاطفي  
  .59بني األفراد قد يكون سلبًيا أو إيجابًيا أو محايًدا

،  Implicitوتفّرق النظرية بني وجهني للعدوى العاطفية: الوجه األول هو الوجه الضمني  
فتحدث   وعفوي،  واع  غير  بشكل  اجلماعات  بني  وتشاطرها  املشاعر  نقل  عملية  وهو 

، فهو عملية  Explicitويسود مزاج محدد فيما بينهم، أما الوجه الصريح    العدوى العامة
بهدف حتقيق هدف محدد، ويحدث    Emotional manipulationالتالعب باملشاعر  

ذلك حينما يقوم شخص ما بتعمد إظهار مشاعر معينة بشكل صريح بهدف التأثير على  
، Contaminatingاآلخرين    مجموعة من األفراد يف عملية تعرف بإفساد املشاعر لدى

وعادة ما يحدث هذا الوجه يف إطار العمل التنظيمي بهدف التأثير على املوظفني إلجناز  
  . 60مهمة معينة فتنتشر العدوى العاطفية وتشكل مزاًجا عاًما معيًنا

  وتأسست هذه النظرية على عدة فروض رئيسية ميكن إجمالها يف: 
للتقم   -أ نتيجة  العاطفية  العدوى  الوجداني  حتدث  يخلق    Empathyص  الذي 

مزاًجا عاًما، ويشير مفهوم التقمص الوجداني إلى قدرة الفرد على فهم ما يشعر  
كنتيجة   العام  املزاج  يولد  ثم  ومن  اآلخرين،  مواقف  يف  نفسه  ووضع  اآلخر  به 
التعرض   عملية  فإن  املثال:  سبيل  وعلى  ما،  شخص  أو  ما  قضية  مع  للتعاطف 

قد الدرامية  الذي   للمضامني  املتلقي،  لدى  الوجداني  التقمص  من  نوًعا  يخلق 
  .61يتعاطف مع األحداث الدرامية ويضع نفسه مكان البطل

تؤول الضغوط النفسية والتوترات احلياتية إلى انتشار العدوى العاطفية، كانتشار    -ب
املجتمع   أفراد  وداخل  العمل  أماكن  يف  سيما  وال  املعدية،  الفيروسية  األمراض 

  يا الهامة اجلدلية التي متس اهتمامات العامة.جتاه القضا
التي هدفت إلى اختبار صحته يف   62ووفًقا لهذا الفرض، أجريت العديد من الدراسات

بيئة العمل، وال سيما لدى القادة واإلدارة العليا، حيث اتفقت نتائج عدة دراسات على دور  
القائد امللهم يف زرع وتخليق مزاًجا عاًما إيجابًيا لدى املوظفني، مما يكون له أثر معدي 

تع القائد بالذكاء  إيجابي يصب يف مصلحة األداء الوظيفي، كما توضح النتائج أن مت
يجعله أكثر تأثيًرا يف اآلخرين ويكسبه الشخصية   Emotional Intelligenceالعاطفي 

 الكاريزمية املحبوبة.  
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الدراسات بعض  نتائج  اتفقت  العمل   63كما  بيئة  يف  السلبية  املزاجية  احلالة  تأثير  على 
على غيره من املوظفني،  وانتشارها السريع؛ فاملوظف دائم الشكوى والتبرم له تأثير سلبي  

األفراد؛   بني  بسرعة  والتبرم  واملعاناة  والضغوط  القلق  عدوى  انتشار  لسهولة  نتيجة 
فاالحتجاجات واإلضرابات العمالية تبدأ بفرد أو مجموعة صغيرة تنشر عدوى االحتجاج  

  واملزاج الساخط الناقم مما يترتب عليه سلوك احتجاجي له مطالب معينة.  
عرضة لإلصابة بعدوى املزاج السلبي من الرجال، وذلك بسبب أنهنَّ ميلنَّ   اإلناث أكثر -ج

  .64إلى التعاطف مع اآلخرين؛ لذلك تظهر عليهن معالم القلق والسخط والتبرم 
الواقعية،   -د العوالم  يف  تفشيها  مثل  االفتراضية،  العوالم  يف  العاطفية  العدوى  تتفشى 

ات أوضحت صحته، ويعد هذا الفرض لب  والختبار صحة هذا الفرض أجريت عدة دراس
مواقع   Kramer, A. Dنظرية   عبر  املشاعر  "عدوى  نظرية  باسم  املعنونة  وآخرين، 

االجتماعية"     Emotional contagion through social networksالشبكات 
الباحثون من خالل دراسة أجريت عام   ألف متصفح ملوقع    700شملت    2014أسسها 

التعرف على تأثير سلبية أو إيجابية مشاركات متصفحني آخرين يف    "فيس بوك " بهدف 
صفحتهم الرئيسية يف املوقع، وكان التساؤل الرئيسي للدراسة هو: "هل قراءة املشاركات  

ة والسلبية تؤدي بالقراء إلى تغيير مشاركاتهم تبًعا لنوع املشاركة التي قرأوها؟"،  اإليجابي
تكون   اإليجابية  للمشاركات  يتعرضون  الذين  املستخدمني  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت 
املشاركات   تقليل كمية  أن  النتائج  أكدت  والعكس صحيح، كما  أيًضا،  إيجابية  مشاركاتهم 

زيادة  إلى  يؤدي  فقد   اإليجابية  هذا فحسب؛  ليس  والعكس صحيح،  السلبية،  املشاركات 
النتائج أيًضا أن عدم كتابة مشاركات تعبر عن املشاعر والعاطفة يؤدي باملستخدم   أثبت 
ظاهرة   أن  البحث  أثبت  وبذلك  أيًضا،  اآلخرين  مع  ومشاعره  عواطفه  مشاركة  إلى عدم 

شبكات يف  أيًضا  موجودة  املشاعر  االجتماع  عدوى  يعكس  التواصل  افتراضي  كمجال  ي 
  .65صحة نظرية عدوى املشاعر يف املجال الواقعي

شملت   عينة  بواقع  "تويتر"  موقع  مستخدمي  على  أخرى  دراسة  أجريت   3800كما 
كون   ورغم  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  العاطفية  العدوى  نظرية  الختبار  مبحوث 
للتواصل   أداه  منه  أكثر  واألخبار  املعلومات  وتبادل  املصغر  للتدوين  موقًعا  "تويتر" 

إال   واملعارف؛  األصدقاء  بني  تأثر  االجتماعي  إلى  أيًضا  تشير  الدراسة  نتائج  أن 
املتضمنة يف    Emoticonsاملستخدمني بعضهم ببعض حتى وإن اختفت الوجوه التعبيرية  

واملزاج   غيره،  لدى  بالعدوى  ينتشر  قد  للمستخدم  السلبي  الشخصي  فاملزاج  التغريدات؛ 
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سع دائرته  العام السلبي نحو قضية أو حدث يهم قطاًعا من املستخدمني قد ينتشر وتتو
  .66بني املستخدمني؛ بل بني اجلماعات املرجعية التي ينتمون إليها يف واقعهم احلقيقي

عام   النظرية، وحتديًدا  هذه  من    2005وقبل  كٌل  بث  نظرية    Cohenو  Harberبلور 
 The Emotional Broadcaster Theoryاملشاعر عبر مواقع التواصل االجتماعي  

of Social Sharing  ،  وتشير هذه النظرية إلى ميل األفراد الستخدام مواقع التواصل
ذلك   اآلخرين؛ ألن  مع  ومشاعرهم  وخبراتهم وجتاربهم  آرائهم  بهدف عرض  االجتماعي 
أو   مؤثر  مبوقف  مّر  ملن  نفسًيا  وعالًجا  الوجداني،  الضغط  عن  التنفيس  من  نوًعا  يعد 

  .67ضغوطات يومية
الشبكات االجتماعية من غ العاملي؛ فأصبح وقد مكّنت  الهم اإلنسانى  مس املستخدم يف 

والثقافات هناك   املجتمعات  مختلف  يف  واالجتماعية  السياسية  القضايا  مع  تعاطف 
اإلنسانية على تعددها عبر هذا الفضاء االفتراضي، فعلى سبيل املثال يف حالة إعصار  

امل من  حالة  االجتماعية  الشبكات  سادت  اليابان،  وتسونامي  السيئ كاترينا،  العام  زاج 
  واملتعاطف مع ضحايا هذه الكوارث.

الربيع   ثورات  مع  متعاطف  عام  مزاج  خلق  يف  أيًضا  االجتماعية  الشبكات  أسهمت  كما 
ف  العربي، الربيع ثورات قيام يف املباشر  السبب ليستها  أن صحيًحا  يكون قدالعربي، 

 النمو، على القدرة الثورات  تلك منحت أنها  كما بها، وعجلت  ممكنة  الثورات  جعلت  ولكنها
  .68بدونها يحدث أن له كان ما بشكل ودولًيا داخلًيا والتعاطف التأييد من مزيًدا وأكسبتها

  املحور الثالث: اإلجراءات املنهجية للدراسة: 
  مشكلة الدراسة:   -1

تفوًقا   جند  العام،  املزاج  دراسات  مع  باملقارنة  العام،  الرأي  لدراسات  كمية  مناظرة  يف 
وتندر   بل  قليلة؛  العام  املزاج  دراسات  زالت  فما  العام؛  الرأي  دراسات  لصالح  ملحوًظا 
الدراسات العربية يف هذا الصدد؛ لذلك تأتي هذه الدراسة لتوضيح ظاهرة املزاج العام، 

 وتسليط الضوء على العوامل املؤثرة فيها، وأهم األطر النظرية املفسرة لها. 
الدراس مشكلة  تتحدد  ثم،  البحريني  ومن  الشباب  تعرض  درجة  على  التعرف  يف:  ة 

املسيطرة   املزاجية  باحلالة  وعالقتها  البحرينية  اإلخبارية  اإللكترونية  للمواقع  اجلامعي 
  عليهم نحو إعالن ترامب خطة السالم األمريكية املعروفة إعالميا بـ "صفقة القرن". 

  أهمية الدراسة:  -2
القضية أهمية  من  أهميتها  الدراسة  دولي    تستمد  باهتمام  القضية  حيث حظيت  ذاتها، 

ومملكة   عامة،  العربية  الدول  اهتمام  محط  الفلسطينية  القضية  تعد  كما  كبير،  ومحلي 
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تشكيل  عملية  لتفسير  أولي  علمي  منوذج  بإضافة  الدراسة  تتقدم  كما  خاصة،  البحرين 
 املزاج العام يف البيئة املصرية، وبيان العوامل املؤثرة يف تشكيله.

  تساؤالت الدراسة:   -3
 ما مدى معرفة الشباب اجلامعي البحريني وإدراكهم خلطة السالم األمريكية؟  -أ

السالم   -ب خلطة  وإدراكهم  البحريني  اجلامعي  الشباب  معرفة  مصادر  ما 
 األمريكية؟

 كيف يتعرض الشباب اجلامعي البحريني للمواقع اإلخبارية البحرينية؟   - ج
 البحريني خطة السالم األمريكية؟كيف يرى الشباب اجلامعي   -د
جّراء   -ه من  املتكونة  البحريني  اجلامعي  للشباب  املزاجية  احلالة  سمات  ما 

 التعرض للخطة يف املواقع اإلخبارية البحرينية؟ 
  الدراسة:  نوع -4

العام  املزاج  تهتم بدراسة ظاهرة  التي  الكمية  الوصفية  الدراسات  الدراسة من  تعد هذه 
الب اجلامعي  الشباب  الدراسة لدى  توصف  حيث  األمريكية،  السالم  خطة  نحو  حريني 

العام كمًيا لتحديد  املالمح والسمات والعوامل املؤثرة على املزاج العام، كما تقيس املزاج 
 سمات املزاج السائد لديهم نحو اخلطة. 

  منهج الدراسة:   -5
معي للجمهــور، مــن خــالل مســح اجتاهــات الشــباب اجلــامــنهج املســح تعتمــد الدراســة علــى 

البحريني نحو اخلطة، وحتديد املزاج العام السائد لـديهم نحوهـا، ومسـح معـدل تعرضـهم 
 للمواقع اإلخبارية البحرينية.

  :  جمع البيانات أدوات -6
كأداه االستبانة  على  االعتماد  عبر   مت  إلكترونًيا  االستبانة  تدشني  ومت  البيانات،  جلمع 

فبراير    25حتى اكتمال العينة يوم    2020فبراير    2، وذلك يوم  google formsموقع  
 محاور رئيسية كما يلي:  6سؤاًال، مت تقسيمهم إلى   15، وتضم االستبانة 2020

التعرض    -أ البحرينية  محور  اإلخبارية  مستجدات  للمواقع  متباعة  إعالن بصدد 
  خطة السالم، ودوافعه، وتفضيالت املبحوثني لهذه املواقع.

 محور معرفة املبحوثني باخلطة وإدراكهم لها.  -ب
محور معرفة املبحوثني بردود الفعل الدولية نحو اخلطة (رد فعل مملكة البحرين    - ج

 رد فعل السلطة الفلسطينية). –
 محور اجتاه املبحوثني نحو اخلطة.   -د
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 املزاجية العامة جتاه اخلطة. محور احلالة   -ه
  محور املتغيرات الدميوجرافية للمبحوث.   -و
 الدراسة:   مجتمع -7

املجتمع   الشباب يف  نسبة  بلغت  وقد  واإلناث،  الذكور  من  البحريني  الشباب  هو 
بواقع  26البحريني   األكبر  النسبة  الذكور  يحتل  حيث  السكان،  إجمالي  من   %

مقابل  63 وفًقا  %37  وذلك  اإلناث،  نسبة  للمركز  %  األخيرة  لإلحصائيات 
  . 2018اإلحصائي لدول مجلس التعاون اخلليجي لعام 

 عينة الدراسة:  -8
من نوع العينة العشوائية البسيطة، حيث مت    تنتمي عينة الدراسة إلى العينات اإلحتمالية

العينة  قوام  بلغ  وقد  البحرين،  داخل مملكة  اجلامعي  الشباب  من  عينة عشوائية  اختيار 
مبحوًثا، ومت سحب العينة يف إطار جامعتني: األولى خاصة، هي اجلامعة اخلليجية،   215

أهم يبرز  جدول  يلي  وفيما  البحرين،  جامعة  هي  حكومية،  عينة    والثانية  خصائص 
 الدراسة:

  ) خصائص عينة الدراسة1جدول (

 
  :متاح على موقع المركز عبر اإلنترنت

https://dp.gccstat.org/ar/DashBoards?S5coWICak2EtzIod4Kv3A 

 خصائص العينة 
  املجموع 

  % ك %  ك

 النوع 
 58.2 125 ذكر 

215 100 % 
 41.8 90 أنثى

 اجلغرايف  النطاق 

 21.8 47 الشمالية  

215 100 % 
 41.3  89 اجلنوبية 

 17.2 37 العاصمة

 19.5 42 املحرق 

التخصص العلمي  

 اجلامعي

  43.2 93 علوم إنسانية 

215  

  

 40.9  88 علوم تطبيقية % 100

 15.8 34 علوم شرعية 

 اجلامعة
  55.3  119  اخلليجية

215 100 % 
  44.6  96 البحرين 
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  املقاييس العلمية باالستبانة: -9
 احتوت االستبانة على عدة مقاييس علمية ميكن إيجازها فيما يلي: 

  منعدم).  -منخفض -متوسط  -مقياس التعرض واالستخدام الوسائلي (مرتفع  -أ
 مقياس لتفضيالت املبحوثني ألهم املواقع اإللكترونية اإلخبارية البحرينية.  -ب
 دوافع استخدام املواقع اإلخبارية البحرينية. مقياس   - ج
 مقياس منط استخدام هذه املواقع.   -د
 مقياس املعرفة باخلطة ومدى إدراك بنودها.  -ه
 مقياس ليكرت للتعرف على اجتاه املبحوثني نحو اخلطة.   -و
 مقياس التمييز الداللي للحالة املزاجية العامة نحو اخلطة لدى املبحوثني.  -ز
 ات الدميوجرافية للمبحوثني. مقاييس متعلقة باملتغير  - ح
 : إجراءات الصدق والثبات -10

بشكل  االستمارة  أسئلة  تصميم  مت  االستقصاء)،  (استمارة  األداة  دقة  مدى  من  للتحقق 
وضوح   من  للتأكد  املبحوثني  من  عدد  على  لها  قبلي  اختبار  إجراء  ومت  متتابع،  منطقي 

مبحوًثا    21ة البحث بواقع  % من عين10جميع أسئلتها وكفاية بدائلها، حيث مت استقصاء  
للعينة   بعد أسبوع   215(من احلجم األصلي  االستمارة عليهم  توزيع  أعيد  ثم  مبحوث)، 

%، وهي نسبة  91من التطبيق األول، وجاءت نسبة الثبات بني إجابات املبحوثني يف املرتني 
  تسمح بتطبيق استمارة االستقصاء وإجراء البحث. 

فروض    اختباراالستبيان من حيث قدرتها على    ةتماركما مت قياس الصدق الظاهري الس
تقيس بالفعل ما استهدفت قياسه، وذلك من خالل عرضها    هاالتأكد من أن و  هذه الدراسة

املحكمني بعض  يف    على  مالحظاتهم  من  لالستفادة  العام  والرأي  اإلعالم  تخصص  من 
  تطوير االستمارة. 

  املفاهيم اإلجرائية للدراسة:  -11
حتى    18يقصد به الباحث الفئة العمرية الشابة من    اجلامعي البحريني:الشباب    -أ

مت    35 وقد  واخلاصة،  البحرينية  احلكومية  اجلامعات  يف  يدرسون  ممن  عاًما 
للجامعات   كنموذج  اخلليجية  اجلامعة  شباب  خالل  من  القطاعني  كال  متثيل 

 اخلاصة، وشباب جامعة البحرين كنموذج للجامعات احلكومية. 

 
 :المحكمون بالترتیب األبجدي 

  البحرین.   –أستاذ اإلعالم المساعد بالجامعة الخلیجیة   - د. حسین خلیفة - 1
 البحرین.  –الخلیجیة  أستاذ اإلعالم المشارك بالجامعة   -د. شریف بدران  - 2
 جامعة القاھرة.  -أستاذ اإلعالم الدولي بكلیة اإلعالم - أ.د. نرمین خضر - 3
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يقصد به الباحث احلالة الشعورية الوجدانية املسيطرة على الشباب    ج العام:املزا  -ب
تكون   التي قد  القرن)،  األمريكية (صفقة  السالم  البحريني نحو خطة  اجلامعي 
أو حالة سلبية مفعمة   والرضا نحو هذه اخلطة،  بالسعادة  إيجابية مفعمة  حالة 

  بالتعاسة والسخط نحو هذه اخلطة. 
األمر  - ج السالم  يوم    يكية:خطة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلنها  خطة  هي 

، ووصفها "بخطة السالم يف الشرق األوسط"، وذلك يف  2020يناير    28الثالثاء  
حل   بهدف  نتنياهو،  بنيامني  إسرائيل  حكومة  رئيس  مع  األبيض  بالبيت  لقائه 

ار  جاريد كوشنر" مستشالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وتسويته، ووضع اخلطة "
وقد قوبلت هذه اخلطة بالرفض التام من قبل  صفحة،    80الرئيس األمريكي يف  

  السلطة الفلسطينية، وتباينت حولها ردود الفعل الدولية بني مؤيد ومعارض.
اإلعالمية  -د للوسيلة  أو   :التعرض  استخدام  أو  مشاهدة  معدل  الباحث  به  يقصد 

احلد أو  التقليدية  اإلعالمية  الوسيلة  سماع  أو  املعدل قراءة  هذا  كان  سواء  يثة، 
  منخفض).  -متوسط -(مرتفع

اإلخبارية  -ه اإللكترونية  اجلمهور    :املواقع  متد  التي  املواقع  الباحث  بها  يقصد 
،  0.1البحريني باملعلومات واألخبار بشكل شامل، سواء املواقع التي تنتمي للويب  

  ، وسواء احلكومية منها أو اخلاصة.  0.2أو تلك التي تنتمى للويب 
 

  املحور الرابع: نتائج الدراسة املسحية يف ضوء تساؤالت الدراسة:
  ما مدى معرفة الشباب اجلامعي البحريني وإدراكهم خلطة السالم األمريكية؟  - أ

) اجلدول  بيانات  قبل 2تشير  من  األمريكية  السالم  بخطة  معرفة  نسبة  هناك  أن  إلى   (
بـ   تقدر  البحريني  اجلامعي  يوجد  81.8الشباب  بينما  لم  %18.1،  العينة  حجم  من   %

يعرف باخلطة ولم يسمع أو يقرأ عنها شيئًا، ومن ثم مت استبعاد نسبة من لم بعرفوا هذه 
أهم   متثلت  النقيض،  وعلى  البحثية،  االستمارة  أسئلة  بقية  عن  اإلجابة  يف  االتفاقية 

طة يف  املعلومات التي اطلعت عليها النسبة األكبر من املبحوثني الذين سمعوا عن هذه اخل
  املحاور اآلتية: 

 .جعل القدس عاصمة إلسرائيل  
   شرعنة استمرار املستوطنات اإلسرائيلية، والسيطرة على أكبر جزء من األراضي

 الفلسطينية، وتقليص السيادة الفلسطينية. 
  .تدخل سافر من أمريكا واالحتالل اإلسرائيلي يف ضوء خذالن عربي 
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   السالم مزاعم  حتت  خادعة  استعمارية  خطة  أغراض  تخدم  ولكنها  والعدالة، 
 إلسرائيل.

وجدير بالذكر، أنه لم يذكر أحد من العينة ما شملته اخلطة من تقدمي استثمارات جتارية  
 كبيرة بخمسني مليار دوالر يف الدولة الفلسطينية اجلديدة املزمعة. 

البحرين ململكة  الدولية  الفعل  لردود  املبحوثني  معرفة  ملدى  والسلطة    وبالنسبة 
نسبة   جاءت  اخلارجية  70الفلسطينية،  بيان  على  واطلعوا  عرفوا  املبحوثني  من   %

)، بينما لم يطلع على البيان نسبة  3البحرينية اخلاص بخطة السالم، وذلك وفًقا جلدول ( 
تصريحات  30 يف  املتمثل  الفلسطينية،  السلطة  فعل  برد  معرفتهم  ملدى  وبالنسبة   ،%

إ بعد  الفلسطيني  نسبة  الرئيس  فجاءت  اخلطة،  هذه  على  62.5عالن  اطلعوا   %
  % لم يطلعوا عليها. 37.5تصريحات الرئيس الفلسطيني، ونسبة 

وملعرفة اجتاه املبحوثني نحو بيان اخلارجية البحرينية بصدد هذه اخلطة، جند أن هناك  
% تعارض بشدة هذا البيان، كما  20% تؤيد بشدة البيان، بينما جاءت نسبة  23.2نسبة  

%، وذلك 21.3جاءت نسبة تأييد البيان أعلى من نسبة معارضته، ومتثلت نسبة املحايدة  
  ).  4وفًقا ملا يوضحه جدول(

وملعرفة اجتاه املبحوثني نحو تصريحات الرئيس الفلسطيني محمد عباس أبو مازن، التي  
% يرون أن هذه 47.1) أن هناك نسبة  5جاءت مناهضة للخطة، توضح بيانات جدول (

% يرون أن هذه 34التصريحات إيجابية وداعمة للقضية الفلسطينية، بينما جاءت نسبة  
متوقعة،   اعتيادية  األقل  التصريحات  سلبية 18والنسبة  التصريحات  هذه  أن  يرون   %

  وتضر بالقضية الفلسطينية. 
 ما مصادر معرفة الشباب اجلامعي البحريني وإدراكهم خلطة السالم األمريكية؟  -ب

املرتبة األولى من حيث االعتماد  6وفًقا جلدول (  املواقع اإللكترونية اإلخبارية  )، احتلت 
معل الستقاء  معريف  كمصدر  بنسبة عليها  وذلك  األمريكية،  السالم  خطة  عن  ومات 

بنسبة  53.4 الفضائيات  الثانية  املرتبة  يف  جاء  بينما  الصفحات  %45.7،  ثم   ،%
بنسبة   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اإلخبارية  نسبة  24.8واحلسابات  وتساوت   ،%

للمعلوم كمصدر  املرجعية  اجلماعات  نسبة  مع  املوبايل  عبر  اإلخبارية  ات التطبيقات 
21.9 .% 

  كيف يتعرض الشباب اجلامعي البحريني للمواقع اإلخبارية البحرينية؟  - ج
 ولإلجابة عن هذا السؤال مت التعرف على أربعة عناصر رئيسية هي: 

  درجة التعرض للمواقع اإلخبارية البحرينية لدى الشباب اجلامعي. .1
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 كيفية استخدام هذه املواقع عبر الوسائط واملنصات املتباينة.  .2
 الت الشباب اجلامعي البحريني ألهم املواقع اإلخبارية البحرينية. تفضي .3
 دوافع استخدامهم لهذه املواقع. .4

 درجة التعرض للمواقع اإلخبارية البحرينية لدى الشباب اجلامعي. -1
) جدول  لبيانات  للمواقع 7وفًقا  البحريني  اجلامعي  الشباب  تعرض  درجة  جاءت   ،(

% لدرجة التعرض املتوسط،  28%، يليها نسبة  32.9بنسبة  اإلخبارية البحرينية مرتفعة  
  %. 20ثم درجة التعرض املنخفض بنسبة 

  كيفية استخدام هذه املواقع عبر الوسائط واملنصات املتباينة.  -2
) بيانات جدول  نتائج  املواقع اإلخبارية  8تبني من  يتابع  البحريني  الشباب اجلامعي  أن   (

%، ثم يف املرتبة  43.7رام" يف املرتبة األولى بنسبة  اإللكترونية عبر حسابها على "انستج 
الثانية وبالتساوي جاء الدخول علي املواقع مباشرة أو من خالل متابعتها عبر تطبيقاتها  

%، ثم يف املرتبة الثالثة متابعتها عبر حسابها يف "تويتر" بنسبة  42.6عبر اجلوال بنسبة  
24.4.% 

  هم املواقع اإلخبارية البحرينية. تفضيالت الشباب اجلامعي البحريني أل -3
) جلدول  أخبار 9وفًقا  ملوقع  البحريني  اجلامعي  الشباب  تفضيل  إلى  النتائج  تشير   ،(

املرتبة األولى بنسبة   البحرينية بنسبة  52اخلليج يف  األنباء  ثم موقع وكالة  %، ثم  %40، 
عي والفاروق" %، ومتثلت "أخرى تذكر" يف حساب "الرفا37موقع األيام البحرينية بنسبة  

 على انستجرام، والبث املباشر لتليفزيون البحرين عبر اإلنترنت، وموقع الوسط سابًقا.
  دوافع استخدامهم لهذه املواقع. -4

)، متثلت أهم دوافع استخدام املواقع اإللكترونية املفضلة لدى الشباب 10وفًقا جلدول ( 
البحريني يف كونها وسيلة سريعة يف عرض مستجدات %، 71األحداث بنسبة    اجلامعي 

بنسبة   املعلومة  نقل  لدقتها يف  بنسبة  27ونظًرا  وملصداقيتها  الوسيلة %26،  ولكونها   ،%
بنسبة   املبحوثني  أمام  تعليقات 18املتاحة  على  االطالع  يف  تذكر"  "أخرى  ومتثلت   ،%

 اآلخرين ووجهات نظرهم. 
  كيف يرى الشباب اجلامعي البحريني خطة السالم األمريكية؟  - د

 رفة آراء الشباب اجلامعي البحريني نحو هذه اخلطة مت التعرف على عنصرين: وملع
  اجتاه الشباب البحريني نحو اخلطة.  -1
 توصيف الشباب البحريني للخطة.  -2
 االجتاه نحو الطرف املغاير للرأي.  -3
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 اجتاه الشباب البحريني نحو اخلطة:   -1
%، بينما جاء 70للخطة بنسبة  ) غلبة االجتاه املعارض بشدة  11يتبني من بيانات جدول (

بنسبة   املعارض  االجتاه  الثانية  املرتبة  الثالثة  13يف  املرتبة  يف  املحايد  االجتاه  وجاء   ،%
 %. 10بنسبة 

  توصيف الشباب البحريني للخطة:   -2
) بيانات جدول  من  القرن"  12يتبني  "صفقة  إال  هي  ما  اخلطة  أن  يرون  املبحوثني  أن   (

بـ  وتدخل أمريكي يف   كبيرة تقدر  املرتبة  77املنطقة لصالح إسرائيل بنسبة  %، وجاء يف 
%، وجاء يف املرتبة األخيرة من يرونها  15الثانية من ال يرون وصًفا معيًنا للخطة بنسبة  

بنسبة   واإلسرائيليني  الفلسطينيني  بني  وعدالة  بسالم  للتعايش  القرن  وهذا  8فرصة   ،%
 يدل على رفض الشباب للخطة. 

  نحو الطرف املغاير يف الرأي:  االجتاه -3
) يتضح أن اجتاه املبحوثني نحو اآلخر املغاير يف الرأي: أنه جاهل 13ومن بيانات جدول (

بنسبة   األمور  بنسبة  51بحقائق  اآلخر  لي جتاه  رأي  ال  خيار  جاء  ثم  وأخيًرا %35،   ،%
 %.14خيار وجهة نظره حتترم وتقدر بنسبة 

 اجلامعي البحريني نحو اخلطة؟  ما سمات احلالة املزاجية للشباب  - ه
أبعاد  الستكشاف  الداللي  التمييز  مقياس  تصميم  مت  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

) يتضح  14احلالة املزاجية للشباب اجلامعي نحو هذه اخلطة، ومن بيانات جدول (
أن هناك غلبة للحالة املزاجية السلبية لدى املبحوثني، حيث ارتفع املتوسط احلسابي 

، ويأتي يف املرتبة الثانية 66.25ات احلالة املزاجية السلبية جًدا ويقدر بـ  على عبار
بـ   ويقدر  املحايدة  البينية  املزاجية  للحالة  احلسابي  يف 42.25املتوسط  ويأتي   ،

، ويف املرتبة  33.5املرتبة الثالثة املتوسط احلسابي للحالة املزاجية السلبية ويقدر بـ  
لل احلسابي  املتوسط  بـ  الرابعة  ويقدر  اإليجابية  املزاجية  وأخيًرا 23.25حالة   ،

 .8.25احلالة املزاجية اإليجابية جًدا ويقدر متوسطها احلسابي بـ 
اخلطة،  هذه  جتاه  املبحوثني  لدى  السائدة  جًدا  السلبية  املزاجية  احلالة  ولتوصيف 

ب ) أن هناك حالة شديدة من التعاسة واالستياء بسب14جند وفًقا لبيانات جدول ( 
%، وذلك عكس حالة السعادة وعدم االستياء من هذه 47إعالن هذه اخلطة بنسبة  

%، كما يوجد شعور شديد بخيبة األمل نحو 3.8اخلطة التي جاءت بنسبة منخفضة  
بنسبة   اخلطة  هذه  جتاه  العربية  للدول  السلبية  حالة  34املواقف  عكس  وذلك   ،%

لل اإليجابية  املواقف  نحو  التام  بالرضا  بنسبة  الشعور  جاءت  التي  العربية  دول 
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العربية  5.8منخفضة   احلكومات  قدرات  الثقة يف  وعدم  الشك  نسبة  زادت  كما   ،%
%، وذلك عكس حالة 31.2لدعم القضية الفلسطينية بعد إعالن هذه اخلطة بنسبة  

الثقة واليقني يف قدرات احلكومات العربية لدعم القضية الفلسطينية التي انخفضت  
وأ7.7بنسبة   لفلسطني  %،  وكارثي  التشاؤم مبستقبل غامض  حالة  نسبة  زادت  يًضا 

بنسبة   اخلطة  هذه  إعالن  زاهر  38بعد  مبستقبل  التفاؤل  حالة  عكس  وذلك   ،%
  %.4.8ومشرق لفلسطني التي انخفضت بنسبة  

  املحور اخلامس: النتائج العامة للدراسة:  
  أوضحت الدراسة مجموعة من النتائج املهمة التي ميكن إيجازها يف النقاط اآلتية:  

املعرفة:  -1 ومصادر  االمريكية  السالم  بخطة  واإلدراك  املعرفة  معرفة    مدى  جاءت 
%، بينما  81.8الشباب اجلامعي البحريني بخطة السالم األمريكية نسبة مرتفعة  

مبحوًثا لم يعرف اخلطة ولم    215% من حجم العينة التي قوامها  18.1يوجد  
بقضايا   الشباب  لدى  الوعي  ارتفاع  على  يدل  وهذا  شيئًا،  عنها  يقرأ  أو  يسمع 

نسبة   جاءت  كما  احلالي،  العام  على    %70الشأن  واطلعوا  عرفوا  املبحوثني  من 
نسبة   وجاءت  السالم،  بخطة  البحرينية اخلاص  اخلارجية  اطلعوا  62.5بيان   %

  على تصريحات الرئيس الفلسطيني بصدد هذه اخلطة.
وقد احتلت املواقع اإللكترونية اإلخبارية املرتبة األولى من حيث االعتماد عليها  

خطة   عن  معلومات  الستقاء  معريف  بنسبة كمصدر  وذلك  األمريكية،  السالم 
الثانية الفضائيات بنسبة  53.4 %، ثم الصفحات  45.7%، بينما جاء يف املرتبة 

  %.24.8واحلسابات اإلخبارية على مواقع التواصل االجتماعى بنسبة 
البحرينية: -2 اإلخبارية  اإللكترونية  للمواقع  الشباب  تعرض  درجة    كيفية  ارتفعت 

%،  32.9يني للمواقع اإلخبارية البحرينية بنسبة  تعرض الشباب اجلامعي البحر
ويفضل الشباب متابعة املواقع اإلخبارية اإللكترونية عبر حسابها على انستجرام  

املرتبة األولى بنسبة  43.7بنسبة   % كأول 52%، وجاء موقع "أخبار اخلليج" يف 
بنسبة   البحرينية"  األنباء  "وكالة  موقع  ثم  الشباب،  يفضله  وك40موقع  ان %، 

الدافع األساسي الستخدامهم لهذه املواقع بسبب سرعتها يف عرض مستجدات  
 %.71األحداث بنسبة 

غلب االجتاه املعارض  رأي الشباب اجلامعي البحريني يف خطة السالم األمريكية:   -3
%، 70خلطة السالم األمريكية من قبل الشباب اجلامعي نحو هذه اخلطة بنسبة  
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أن هذه اخلطة77وترى نسبة   أمريكي يف    %  القرن" وتدخل  إال "صفقة  ما هي 
  املنطقة لصالح إسرائيل.

يتضح غلبة احلالة    سمات احلالة املزاجية املسيطرة على الشباب نحو هذه اخلطة: -4
احلالة  لعبارات  املتوسط احلسابي  ارتفع  املبحوثني، حيث  لدى  السلبية  املزاجية 

عت نسب املوافقة الشديدة على  ، كما ارتف66.25املزاجية السلبية جًدا ويقدر بـ  
 عبارات التمييز الداللي التي حتمل مزاًجا سلبًيا تعيًسا. 

  املحور السادس: توصيات الدراسة: 
دورية   -1 باستطالعات  للقيام  البحرين  مملكة  داخل  العام  للمزاج  مرصد  تأسيس 

  حلالة املزاج العام داخل اململكة.
العل -2 األقسام  داخل  العام  الرأي  مقررات  والعالقات تطوير  اإلعالم  مية تخصص 

العامة مبملكة البحرين، كي تضم املقررات مخرجات تعليمية معرفية عن ماهية  
العام  املزاج  قياسات  تطبيقية عن طرق  وأخرى  املعاصرة،  ونظرياته  العام  املزاج 

 لدى الشعوب. 
 االهتمام باملزاج العام كمجال بحثي معاصر تقل فيه الدراسات العربية.  -3
احلك -4 على  على  رتبتها  حتسني  خالل  من  شعوبها  إسعاد  محاولة  العربية  ومات 

يف  جاء  ملا  وفًقا  شعوبها  لدى  السعادة  مسببات  وتوفير  للسعادة،  جالوب  مؤشر 
 مؤشر جالوب للسعادة. 
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  ملحق جداول الدراسة: 
  

الم   ة ال أت ع خ ع أو ق هل س
وفة  ع ة (ال ن)؟ األم فقة الق ا  إعالم  

ع  ال نع  ال

 %  ك %  ك %  ك

176 81.8 39 18.1 215 100 %  
 ) معرفة الطالب بخطة السالم2جدول (

  

ة   ة ال ارج ان ال لع على ب هل ا
ة؟  الم األم ة ال اص   ال

ع  ال نع  ال

 %  ك %  ك %  ك

123 70 %  53 30 %  176 100 %  
ف   ي هل ع ئ الفل ات ال ت

ة؟  ه ال ع إعالن ه اس  د     م
110 62.5 %  66 37.5 %  176 100 %  

  ) معرفة الشباب بردود األفعال البحرینیة والفلسطینیة3جدول (
  

ما رأ في  
ان   ب

ة   ارج ال
ة   ال

ة  ن خ
الم؟    ال

ة ان  ان أؤ ال ای أؤ ال ان م  أعارض ال
ان   أعارض ال

ة    
ع  ال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

42 23.8 32 18%  37 21.3%  28 16%  37 21%  176 100%  

 ) اتجاه الشباب نحو بیان الخارجیة البحرینیة4جدول (
  

  

ئ   ات ال ما رأ في ت
اس (أب   د  ي م الفل

  مازن)؟ 

ة   ع الق ة ت اب إ
ة   الفل

ة ت   سل
ة  ة الفل  الق

قعة   م
ة  اد  واع

ع   ال

 %  ك %  ك %  ك %  ك

83 47.1 %  32 18 %  61 34 %  176 100 %  
 ) اتجاه الشباب نحو تصریحات الرئیس الفلسطیني5جدول (
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یل)  ار أك م ب ة؟ ( اخ ه ال ع ع ه   م أی س

ائل    %  ك ال
ارة  ة اإلخ ون اقع اإلل % 53 94 ال  

ات ائ % 45.7 79 الف  
اعي اصل االج اقع ال ارة ع م ات اإلخ ا ات وال ف % 24.8 42 ال  

عة  ف ال % 4.8 7 ال  
عة  % 10.5 17 اإلذاعة ال  
عارف  ة وال % 21.9 37 األس  

ال  ارة ع ال قات اإلخ % 21.9 37 ال  
% 3.9 5 أخ ت   

  ) مصادر معرفة الشباب بالخطة 6جدول (
  

ة؟   ارة ال اقع اإلخ ض لل   ما درجة تع

ائل    %  ك ال
ا  تفعة جً % 16 16 م  

تفعة  % 32.9 58 م  
ة  س % 28 46 م  
ة  ف % 20 35 م  

ا  ة جً ف % 12 21 م  
ع  % 100 176 ال  

 ) درجة التعرض للمواقع اإلخباریة البحرینیة7جدول (
  

اقع؟ (  ه ال ع له ا ة م د  یل) ح ار أك م ب   اخ

ائل    %  ك ال
ة   اش وني م قع اإلل عها ع ال % 42.6 75 أتا  

ال  قاتها ع ال عها ع ت % 42.6 75 أتا  
ام  ابها على االن عها ع ح % 43.7 77 أتا  
ك  ابها على ال ب عها ع ح % 13 23 أتا  

ابها على ت  عها ع ح % 24.4 43 أتا  
% 3 6 أخ ت   

  ) كیفیة متابعة المواقع عبر المنصات والوسائط8جدول(
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؟   ار ر إخ ها  ع ا ل م ي تف ة ال ارة ال اقع اإلخ   ما ال

یل)  ار أك م ب   ( إخ

ائل    %  ك ال

ج  ل ار ال % 52 92 أخ  

ة  اء ال الة األن % 40 69 و  

ام  % 37 65 األ  

% 16 28 ال   

الد  % 12 21 ال  

% 18 30 أخ ت    

 ) المواقع اإللكترونیة اإلخباریة البحرینیة المفضلة 9جدول(
  

یل)  ار أك م ب ها؟ ( إخ اقع ع غ ه ال ل ه اذا تف   ل

ائل    %  ك ال
اث  ات األح ض م ها في ع ع % 71 125 ل  

مات عل ها في نقل ال ق % 27 48 ل  
ها ل  اق % 26 46 ل  

احة أمامي  لة ال س نها ال % 18 31 ل  
لة  ه % 10 17 م خاللها أع ع آرائي   

أ اآلخ أ وال ضها ال ها ولع م ت % 15 26 لع  
% 1 2 أخ ت    

  ) دوافع استخدام المواقع اإللكترونیة اإلخباریة وتفضیلھا10جدول (
  
  

ما م  
ه   ك له تأی

ة؟    ال

ة   ای م م  ة  معارض م ع  معارض   ال

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

5 3 %  7 4 %  18 10 %  23 13 %  123 %70 176 100 %  
 ) االتجاه نحو الخطة11جدول (
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ة؟  ه ال ف ه   ك ت

ائل    %  ك ال
الة ب الفل   الم وع عا  ن لل صة الق ف

ل   ائ  واإلس
14 

8 %  
الح   قة ل ي في ال خل أم ن وت صفقة الق

ل  ائ  إس
136 

77 %  
د   ص م ج ت % 15 26 ال ی  

 ) توصیف الخطة من وجھة نظر المبحوثین12جدول (
  

ة؟  ه ال اه ه أ ت غای ل ف اآلخ ال   ك ت ال

ائل    %  ك ال
ر   م وتق ه ت % 14 25 وجهة ن  

ر  عل حقائ األم % 51 90 جاهل ال   
اه اآلخ  % 35 61 ال رأ لي ت  

 ) االتجاه نحو الطرف المغایر في الرأي 13جدول(
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ارات، ح رق   ه ال افق على ه افق على  5ما م م ول، ورق ع ع أعلى درجات م ة  ال اب ارات اإل ع ع أعلى   1ال

ول، ورق  ار ال ة  ل ارات ال افق على ال ي.  3درجات م ل ابي وال اد ب اإل ل على ال   ی

الة   ارات ال
ة  ل ة ال اج   ال

الة    1  2  3  4  5 ارات ال
ة  اب ة اإل اج   %   ك  %   ك  %   ك  %   ك  %   ك  ال

ة  سع ب  ه ال ه
اء م   وغ م
ا   إعالنها في ه

ق   ال

5  3.8 %  14  8.7 %  39  22.1 %  35  19.2 %  83  47 %  

ه   ت  ه
اء م   ة وم ال
ا   إعالنها في ه

ق   ال
ام  أ ضا ال ال شع 

ابي   قف اال ن ال
ه   ة ن ه ول الع لل

ة   ال

9  5.8 %  35  20.4 %  53  30.1 %  19  11.7 %  60  34 %  

ة األمل   أشع 
ة   ل اقف ال ن ال
اه   ة ت ول الع لل

ة ه ال   ه
قة  ل  حالة م ال

رات   ق في ق وال
ة   مات الع ال

ة  ع الق ل
ع إعالن   ة  الفل

ة ه ال   ه

12  7.7 %  21  12.5 %  42  24.2 %  46  26.7 %  55  31.2 %  

ل حالة م ال 
رات  قة في ق م ال وع
ة   مات الع ال

ة  ع اللق ل
ع إعالن   ة  الفل

ة ه ال   ه
ل  ق زاه  أتفاءل 

ق لفل في   وم
ه   حالة ت ه

ة   ال

7  4.8 %  23  13.5 %  37  21.2 %  42  24 %  67  38 %  

ل   ق اءم  أت
ارثي   غام و

لفل في حالة 
ة  ه ال   ت ه

ابي  ا س ال ل
ة  اب ارات اإل   لل

8.25  23.25  42.75  35.5  66.25  
ابي   س ال ال
ة ل ارات ال   لل

  
  ) الحالة المزاجیة المسیطرة على الشباب تجاه خطة السالم األمریكیة14جدول (
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