
  

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

  مجلس النوابأداء 

 ثلث المصر�ین فق� یوافقون على أداء البرلمان -

 الر�ف أكثر رضا عن أداء نواب البرلمان مقارنًة �الحضر -

 

 

 

 

 

 

  

  

لرأ� المصر.ین حول تقی�مهم ألداء  اً أجر( المر�ز المصر� ل�حوث الرأ� العام �صیرة استطالع
حیث شمل االستطالع أسئلة حول تقی�م المصر.ین لمجلس النواب و�ذلك تقی�م �ل ، مجلس النواب

وتعد هذه هي المرة األولى التي ینشر فیها مثل هذا  .ألداء ممثلي دائرته في البرلمان مستجیب
 االستطالع. 

 



في نها�ة الشهر  مجلس النوابالشارع المصر� منقسم حول تقی�م أداء أن  نتائج االستطالع وتوضح

% بینما بلغت نس�ة 35 نس�ة الموافقین على أدائهمتساو�ة حیث بلغت ش�ه �صورة  النعقاده را�عال

   .%33% وGلغت نس�ة الذین لم �ستط�عوا التحدید 31غیر الموافقین 

�ارتفاع المستو( التعل�مي حیث تبلغ نس�ة الموافقین مجلس النواب وتنخفض نس�ة الموافقین على أداء 

ین الحاصلین على % ب20% بین الحاصلین على تعل�م أقل متوسM وتنخفض إلى 43على أدائه 

   على.تعل�م جامعي أو أ 

حیث تبلغ مجلس النواب سنة هم األقل موافقة على أداء  49-30و�عد المصر.ین في الفئة العمر.ة 

% بین الذین بلغوا 42سنة و 29-18% بین الش�اب 36% مقارنًة �حوالي 30بینهم نس�ة الموافقین 

   سنة فأكثر. 50

وقد تم سؤال المستجیبین عن مد( موافقتهم على أداء ممثلي دوائرهم االنتخاب�ة في مجلس النواب 

 %33% غیر موافقین و27% من المستجیبین موافقین، و39وفي دوائرهم، وتشیر النتائج إلى أن 

  . أجابوا �أنهم ال �علمون 

% في الر.ف، 49% في الحضر إلى 29دوائرهم من  نوابآداء وترتفع نس�ة من یوافقون على 

% في الر.ف، 29% في الحضر إلى 39من وتنخفض نس�ة من أجابوا �أنهم ال �ستط�عون التحدید 

أكبر من الحضر  و�م�ن عزو ذلك إلى أن س�ان الر.ف ��ونون على معرفة �النائب شخص�ًا �صورة

دوائرهم مما �ساعدهم على تقی�م أدائه. و�عد س�ان الوجه ال�حر� األعلى موافقًة على أداء نواب 

% في المحافظات 25% في الوجه القبلي و41% مقابل 45حیث تبلغ نس�ة الموافقة بینهم 

  الحضر.ة.

% بین الحاصلین على تعل�م أقل من 49على أداء نواب دوائرهم من  وتنخفض نس�ة الموافقین

  %.25متوسM إلى نصف هذه النس�ة بین الحاصلین على تعل�م جامعي أو أعلى لتبلغ 

  



    



  منهج�ة االستطالع:

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

  ما یلي:االستطالع وهي �

�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 46وGلغت نس�ة االستجا�ة حوالي  .2016أبر.ل  20إلى 18الفترة من المقا�الت 

   %.3عن  النتائج الخطأ فيهامش 

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

  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 

  


