
  

  حول جراه مر�ز �صیرةأب�ان صحفي حول استطالع الرأ� الذ� 

  أداء الرئ�س الس�سي 

 % 79انخفاض نس�ة المصر�ین موافقین على أداء الرئ�س إلى  -

 الجامعیون والش�اب هم األقل رضا عن أداء الرئ�س -

 

 

 

 

 

 

  

  

المصر+ین حول تقی�مهم لرأ� ه الدور� أجر' المر�ز المصر� ل�حوث الرأ� العام �صیرة استطالع
شهر في  22داء الرئ�س �عد المصر+ین أل، و+رصد هذا االستطالع التغیرات في تقی�م ألداء الرئ�س

 .الح�م

 



 22% في نها�ة الشهر ال79أن نس�ة الموافقین على أداء الرئ�س بلغت  نتائج االستطالع وتوضح

% وCلغت نس�ة الذین لم 13لتولي الرئ�س الس�سي مهام الرئاسة بینما بلغت نس�ة غیر الموافقین 

%، مما �ع�س انخفاضًا في نس�ة الموافقین على أداء الرئ�س والتي تخطت في �8ستط�عوا التحدید 

  %. 90لح�مه  نها�ة السنة األولى

وتشیر النتائج إلى أن تقی�م جم�ع الفئات قد شهد انخفاضًا مقارنًة بتقی�مهم آلدائه في نها�ة السنة 

األولى لح�مه، و�عد الجامعیون األقل رضا عن أداء الرئ�س حیث تبلغ نس�ة الموافقین على آدائه 

یر �الذ�ر أن نس�ة % بین الحاصلین على تعل�م أقل من متوسP. الجد84% مقابل 73بینهم 

  % في نها�ة السنة األولى لح�مه.89الموافقین على أداء الرئ�س بین الجامعیین �انت 

�ما تظهر النتائج أن موافقة الش�اب على أداء الرئ�س أقل من موافقة ��ار السن حیث تبلغ نس�ة 

 50غوا من العمر % بین الذین بل87% مقارنًة �حوالي 71الموافقین على أداء الرئ�س بین الش�اب 

  سنة أو أكثر.

% أن مشروع قناة السو�س والمشروعات األخر' 30 وعن أس�اب الموافقة على أداء الرئ�س أوضح

أن السبب هو أن الرئ�س یخدم البلد وقد حدث تحسن في أجابوا  %25الجدیدة هي السبب، و

% �أن توفیر 16وجاء استقرار مصر وأمنها في المرت�ة التال�ة حیث أجاب  ،األوضاع في مصر

 % أجابوا �أنهم راضون ألنه لم �عرض مصر لحرب أو لتدخل خارجي.6األمان هو السبب و

وقد تم سؤال المستجیبین عما إذا �انوا سینتخبون الس�سي إذا ما أجر+ت انتخا�ات رئاس�ة غدًا وأجاب 
% �أنهم 14% في نها�ة السنة األولى لح�مه. وقد أجاب 85مقارنًة �حوالي  % �أنهم سینتخبونه69

  % �أن ذلك یتوقف على المرشحین أمامه.17لن ینتخبوه، بینما أجاب 

% بین الحاصلین على 77وتنخفض نس�ة من سینتخبونة إذا ما أجر+ت انتخا�ات رئاس�ة غدًا من 
% بین 61تبلغ النس�ة و  ،تعل�م جامعي أو أعلى% بین الحاصلین على 56تعل�م أقل من متوسP إلى 

  .سنة 30الش�اب أقل من 

   



  منهج�ة االستطالع:

إعماًال لمبدأ الشفاف�ة والتزامًا �أخالق�ات نشر االستطالعات �فصح المر�ز عن منهج�ة إجراء 

  االستطالع وهي �ما یلي:

�استخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عینة احتمال�ة حجمها  ستطالعاالتم إجراء 

سنة فأكثر غطت �ل محافظات الجمهور+ة، وقد تمت �ل  18مواطنًا في الفئة العمر+ة  1541

%، و�قل 46وCلغت نس�ة االستجا�ة حوالي  .2016أبر+ل  20إلى 18الفترة من المقا�الت 

   %.3عن  النتائج هامش الخطأ في

تم تمو+ل االستطالع من الموارد الذات�ة ل�صیرة ولم یتل^ المر�ز تمو+ل من أ� جهة مقابل  وقد 

  إجراء االستطالع.

للحصول على مز+د من التفاصیل حول النتائج والمنهج�ة المستخدمة أو للحصول على العرض 

   www.baseera.com.egالب�اني للنتائج �م�ن الرجوع للموقع اإللكتروني 

  


