بيان صحفي حول
اتجاىات الرأي العام العالمي وتباينات الرأي العام المحمي

في إطار احتفال المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمرور  5سنوات عمى افتتاحو ،عقد

المركز ندوة مشتركة مع مركز جالوب وىو أحد أىم المراكز العالمية في مجال بحوث الرأي العام

بعنوان "اتجاىات الرأي العام العالمي وتباينات الرأي العام المحمي".

تحدث في الندوة السيد جون كميفتون مدير مركز جالوب والمسئول عن استطالع جالوب العالمي،

وتحدث كميفتون عن أىم مخرجات مركز جالوب وىو قياس مدى سعادة ورفاه األفراد في المجتمعات

المختمفة ،حيث عرض كميفتون عرض العالقة بين الناتج المحمي اإلجمالي لمدول ومؤشر ازدىار

الدولة والذي يعكس مدى سعادة ورضا األفراد ويتم حسابو من خالل االستطالع الذي يجريو مركز

جالوب في  041دولة في العالم .وأوضح كميفتون أن ارتفاع الناتج المحمي اإلجمالي ال ينعكس
بالضرورة عمى تحسن نمط ومستوى حياة األفراد وبالتالي عمى مستوى رضاىم وسعادتيم ،وضرب
عدة أمثمة من دول مختمفة ففي المممكة المتحدة بعد استفتاء الخروج من االتحاد األوروبي ارتفع

الناتج المحمي اإلجمالي لكن ذلك لم ينعكس عمى سعادة ورضا األفراد فنتائج االستطالع الذي أجراه

مركز جالوب تشير إلى انخفاض مستوى سعادة ورضا الشعب البريطاني ،وكذلك الحال في مصر

قبل ثورة يناير ،فبالرغم من ارتفاع معدالت نمو االقتصاد المصري وارتفاع الناتج المحمي اإلجمالي

إال أن مؤشر سعادة ورضا المواطنين كان يشيد انخفاضاً متصالً من  5115وحتى  5102ثم ارتفع
المؤشر بصورة واضحة في  5104وعاود االنخفاض مرة أخرى ما بين  5105و 5102بالرغم من
التحسن الذي شيده االقتصاد المصري في ىذه الفترة.

وتحدث د .ماجد عثمان عن التباينات في الرأي العام المصري حيث عرض االختالفات بين
المصريين في آرائيم حسب خصائصيم المختمفة من حيث النوع والسن والتعميم ومحل اإلقامة من

خالل استطالعات الرأي التي أجراىا مركز بصيرة خالل الخمس سنوات الماضية .وأوضح عثمان
أنو فيما يتعمق بالموضوعات السياسية يظير الشباب واإلناث أقل رضاء عن أداء المؤسسات ،كما

أن الجامعيين ىم األكثر مساندة لرئيس الوزراء ولقرار مد العمل بقانون الطوارئ ولمعاصمة اإلدارية

الجديدة واألقل مساندة لمجمس النواب .ويعد سكان الوجو القبمي األعمى مساندة لمجمس النواب .وفيما
يتعمق بالموضوعات االقتصادية يبدو الشباب أقل من  21سنة واإلناث أقل رضاء عن األوضاع

االقتصادية .وتظير استطالعات الرأي عن المساواة بين الجنسين أن اإلناث أكثر تطمعاً لممساواة بين
الجنسين ،وال توجد فروق تُذكر بين األجيال في آرائيم حول المساواة بين الجنسين.

