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 2016الثاني  كانون 06        

  استطالع العام الجدید حول "السعادة واألمل واإلحباط"

  د. نبیل كوكالي یقول:"الفلسطینّیون یشعرون بالسعادة رغم التشاؤم اإلقتصادي".

وھو اإلستطالع الدولي رقم  حول السعادة واألمل واإلحباط 2015ر عام خفي أواجري استطالع دولي أ
" بصفتھا أكبر  WIN – Gallup Internationalغالوب العالمّیة" ( –) الذي تجریھ مؤسسة "وین 39(

نحاء العالم حیث شبكة عالمّیة مستقّلة ألبحاث السوق ولشركات ومراكز إستطالعات الرأي العام في جمیع أ
ملیون  550) شركة ومؤسسة من أكبر الشركات المستقّلة في العالم ویبلغ إجمالي دخلھا السنوي 76تضّم (

%) من السوق العالمّیة وال ُیسمح فیھا باشتراك أكثر من عضوٍ  واحد في كّل دولة.  95یورو وتغّطي (
یتّم على أساسھ تبادل األعمال  مجاَ  عالمّیاً إنضمت ھذه الشركات والمراكز مع بعضھا البعض لتشّكل برنا

على المستوى العالمي وتقدیم أرفع مستوى من الخبرة والمھنّیة وخدمة العمالء. 
فیھا المركز الفلسطیني الستطالع الرأي العام الذي یرأسھ  دولة فلسطینویمّثل 

  ویدیره د. نبیل كوكالي. 
  

) بسبر آراء ومشاعر Gallup Internationalقامت مؤسسة غالوب العالمّیة (
) دولة بلغ مجموعھا 68الناس في جمیع أنحاء العالم بأخذ عینة عشوائّیة من (

  ) شخصاً ، ذكوراً  وإناث. وفیما یلي أھّم نتائج ھذا اإلستطالع: 66.040(
          د. نبیل كوكالي

  
 )66 في عام  70مقابل ( %) من سكان العالم یشعرون بالسعادة بدرجاتٍ  متفاوتة في حیاتھم (%

)2014.(  
 )23 ) فقط یشعرون فعالً  بأنھم "تعساء" في  10%) ال یشعرون ال بالسعادة وال بالتعاسة و (%

 حیاتھم. 
 ھي نسبة "السعادة الصافیة" (أي النسبة المئوّیة للسعداء مطروح منھا النسبة المئوّیة للتعساء ( 

 .على مستوى سكان العالم %) 56(
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 تلیھا بالترتیب جزر فیجي،  85بیا أسعد بلد في العالم (نسبة "السعادة الصافیة فیھا": تعتبر كولوم (%
المملكة العربیة السعودّیة، أذربیجان وفیتنام، ھذا في حین أّن العراق أقّل بلد سعادة للسنة الثانیة في 

 %). 12 –(أي بنسبة  ،قائمة الدول المستطلعة آراؤھا
 )45 في حین أن نصف ھذه 2016فائلون بالنسبة للوضع اإلقتصادي لعام %) من سكان العالم مت ،

 ).2015%) یعتقدون بأنھ لن یكون ھناك تغییر مقارنة بعام ( 28%)، متشائمون و ( 22النسبة، أي (
  ھي 2016إلى إمكانیة اإلزدھار اإلقتصادي في عام (أكثر الدول تفاؤالً  في العالم من حیث النظرة (

% "صافي تفاؤل")، یلیھا بالترتیب بنغالدیش، الصین ثّم فیتنام. وبالمقابل، تعتیر  61نیجیریا (بنسبة 
 %). 65 –(الیونان أكثر الدول تشاؤماً  من الناحیة اإلقتصادّیة حیث بلغت نسبة "صافي التفاؤل" 

 )54 ) سیكون 2016%) من سكان العالم، أي ما یزید عن نصف الكرة األرضّیة، یعتقدون بأن عام (
%) یعتقدون بأنھ لن یكون  24%) فقط یعتقدون بأنھ سیكون أسوأ، و ( 16). (2015أفضل من عام (

 ھناك فرق بین العامین. 
  أظھر اإلستطالع بأن بنغالدیش والصین ونیجیریا وجزر فیجي والمغرب ھي أكثر الدول أمالً  (أي

ب أكثر تفاؤالً  بشكلٍ  ملحوظ من كبار تفاؤالً ). وبالنسبة لشرائح العمر، فقد بینت الدراسة أّن الشبا
%) فقط  13) عاماً  متفائلون مقارنةً  ب (34%) مّمن ھم دون سّن ال ( 31أي بالتحدید (السّن، 

 عاماً ). 55مّمن ھم فوق سّن ال (
  وعند تحلیل نسبة "األمل" أو التفاؤل بین دول العالم، قامت مؤسسة غالوب العالمّیة بتقسیم دول العالم

) الكبرى،  مجموعة الدول الصناعّیة G7ثالث مجموعات: مجموعة الّدول الصناعّیة السبعة ( إلى
) ومجموعة الّدول النامیة (وھي باقي دول العالم). وبالّرغم من وجود فارق G20المتقدمة العشرین (

یة" في كبیر في مستویات الّدخل بین سّكان ھذه المجموعات الثالثة، غیر أّن نسب "السعادة الصاف
%) لمجموعة  59) و (G7%) لمجموعة الدول ( 42إذ بلغت ( ھذه الفئات الثالثة عالیة بشكلٍ  عام

 %) لباقي دول العالم.  54) و ((G 20الدول 
  

) على Gallup Internationalمارك لیجر بصفتھ رئیس مؤسسة غالوب العالمّیة ( –السید جین وقد عّلق 
كان عاماً  عنیفاً  ومضطرباً  للعدید من الناس على وجھ ھذه  2015ولھ بأن:"نتائج ھذا اإلستطالع الدولي بق

%) من سكان  45حیث أّن ( ،األرض. وعلى الّرغم من ذلك، فإن العالم بشكلٍ  عام یبقى مكاناً  سعیداً  للعیش
  %) من العام المنصرم". 3) وھي نسبة أعلى بمقدار (2016العالم متفائلون بالنسبة للوضع اإلقتصادي لعام (

  
 وأّما بالنسبة لألراضي الفلسطینّیة (الضفة الغربّیة وقطاع غّزة)، فقد كانت النتائج على النحو التالي: 

  
سیكون أفضل أم أسوأ من عام  2016شخصّیاً ، ھل تعتقد بأن عام  بالقدر الذي یخّصك أنتحول السؤال:"

%) لن  24%) سیكون أسوأ، ( 49%) سیكون أفضل، ( 22(أجاب ، أم لن یكون ھناك تغییر ؟"، 2015
  %) أجابوا "ال أعرف"/ رفض اإلجابة. ونستنتج من ذلك أّن النسبة الصافیة ھي 5یكون ھناك تغییر و (

  شائمین. %) لصالح المت 27 -( 
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) سیكون عام إزدھار 2016ورّداً  على السؤال:" مقارنةً  بالعام الحالي، ھل تعتقد بأن العام القادم (
%) سیكون عام  14(أجاب اقتصادي في فلسطین أم عام عسر اقتصادي، أم لن یكون ھناك تغییر ؟"، 

"لن یكون ھناك تغییر"،  ابو%) أجا 32(%) أجابوا "سیكون عام عسر اقتصادي"،  48ازدھار اقتصادي، (
  %) أجابوا "ال أعرف"/ رفض اإلجابة. وھذا یعني أن نسبة المتشائمین اقتصادّیاً  الصافیة ھي 5و (

 )- 34 (%  .  
وبالرّد على السؤال األخیر:"بشكلٍ  عام وبالقدر الذي یعنیك أنت شخصّیاً ، ھل تشعر بأنك سعید جّداً ، 

%) بنسب متفاوتة بأنھم سعداء،  41أجاب ( أم تعیس جّداً  في حیاتك ؟"،  سعید، ال سعید وال تعیس، تعیس،
%) فقط  1%) یشعرون بنسب متفاوتة بأنھم تعساء في حیاتھم و ( 26%) بأنھم ال سعداء وال تعساء، ( 32(

بة أجابوا "ال أدري / رفض اإلجابة". وُیستنتج من ذلك بأن نسبة الفلسطینیین السعداء في حیاتھم تفوق نس
  %). 15عرون بسعادة في حیاتھم بمقدار (یشال التعساء أو من 

  
  تعلیق د. نبیل كوكالي على نتائج اإلستطالع:

  
في تعلیق لھ على نتائج ھذا اإلستطالع قال الخبیر اإلقتصادي ورئیس المركز الفلسطیني الستطالع الرأي، 

بالسعادة رغم نظرتھ المتشائمة تجاه الوضع بأن:"الجمھور الفلسطیني یشعر نسبّیاً   الدكتور نبیل كوكالي
ھذه النظرة المتشائمة للوضع اإلقتصادي إلى األزمة د. كوكالي . وعزا 2016اإلقتصادي في العام القادم 

اإلقتصادیة التي تعیشھا األراضي الفلسطینّیة بسبب وقف المساعدات األمریكّیة وشّح المساعدات المالّیة 
ة والظروف األمنّیة الصعبة التي تمّر بھا األراضي الفلسطینّیة والتي تؤّثر تأثیراً  المقّدمة من الدول المانح

ناھیك عن مضایقات وقیود اإلحتالل كبیراً  على مجمل القطاعات اإلقتصادّیة، وباألخّص القطاع السیاحي. 
لفلسطیني یشعر بالسعادة ، تجد المواطن اد. نبیل كوكاليعلى جمیع نواحي الحیاة. وبالّرغم من ذلك كّلھ، یقول 

في حیاتھ، متفائالً  ویبتسم للحیاة، فالیسر المادي أو اإلقتصادي یشّكل جزءاً  فقط من الّسعادة، ال بل قد ینقلب 
أحیاناً  على صاحبھ إلى تعاسة. أجل، فالشعب الفلسطیني قد حّقق بقیادتھ الرشیدة ما یدعو للتفاؤل والسعادة 

لتھ الفلسطینّیة المستقّلة وعاصمتھا القدس الشریف وھو یشعر بالتفاؤل والّسعادة باعتراف العالم الزاحف بدو
  ". بشبابھ الناھض الطموح للعلم والمعرفة وللتخّلص من ھذا اإلحتالل البغیض طال الزمن أم قصر

  
  المنھجّیة:

بتصمیمھ والشروع بھ یشّكل ھذا اإلستطالع بارومتراً  عالمّیاً  لألمل والسعادة وھو تقلید سنوي عریق بدأ 
ویجري كّل عام منذ ذلك التاریخ. وقد أجري ھذا العام من قبل  1977تحت رئاسة د. جورج غالوب في عام 

) دولة 68في (  )WIN - Gallup International( الشركات والمراكز المنضّمة لمؤسسة غالوب العالمّیة
  حول العالم. 

  
   عّینة الدراسة والعمل المیداني:

 1.000) شخصاً  حیث بلغت العّینة التمثیلّیة في كّل بلد حوالي 66.040عدد اإلجمالي للمستطلعین (بلغ ال
شخصاً ) أو عن  32.172دولة لعدد  30شخص، ذكوراً  وإناث. وأجریت المقابلة إّما وجھاً  لوجھ (في 
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دولة لعدد  23(في  شخصاً ) أو عن طریق اإلنترنت / أون الین 11.800دولة لعدد  15طریق الھاتف (في 
لغایة كانون أول  2015شخصاً ). وأجري العمل المیداني خالل الفترة من سبتمبر (أیلول)  22.068

  عند مستوى ثقة )% 5- 3 -+/(. وبلغ ھامش الخطأ بشكلٍ  عام لھذا النوع من الدراسات 2015(دیسمبر) 
 )95 .(%  
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