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

  شهر على ح�مه �26عد مرور  الس�سي أداء الرئ�س

  ماجد عثمان

 الس�سي مصر�ین موافقون على أداء الرئ�س% من ال82 -

- 66 � % ینوون انتخاب الرئ�س مرة أخر

 

 

 

 

 

 

  

  

لرأ� المصر1ین حول تقی�مهم لدور� ه ا�حوث الرأ� العام �صیرة استطالعأجر- المر�ز المصر� ل
 وقد ضم االستطالع أسئلة حول أداء الرئ�س، على تول�ه الرئاسةشهر  �26عد مرور  ألداء الرئ�س

 .وٕاعادة انتخا�ه مرة أخر- 

 



2 

 

% مقارنًة �حوالي 82انخفضت إلى س أن نس�ة الموافقین على أداء الرئ� نتائج االستطالع وتوضح

وقد بلغت نس�ة غیر الموافقین على أداء الرئ�س في نها�ة شهره  .الثاني% في نها�ة عامه 91

% الح�م على أداء الرئ�س. وتنخفض نس�ة الموافقین 6% �ما لم �ستطع 12السادس والعشر1ن 

% بین الحاصلین 78% بین الحاصلین على تعل�م أقل من متوسK إلى 84على أداء الرئ�س من 

% 71سنة  30لموافقین على أداء الرئ�س بین الش�اب أقل من وتبلغ نس�ة ا على تعل�م جامعي.

  سنة فأكثر. 50% بین من بلغوا من العمر 89مقابل 

ولم تختلف أس�اب الموافقة على أداء الرئ�س عن األس�اب التي تم رصدها في االستطالعات 

% یل�ه 32بنس�ة  السا�قة، فمازال مشروع قناة السو�س هو السبب األساسي للموافقة على أداء الرئ�س

% من 21%، �ما لم �ستطع 11ش��ة الطرق والك�ار� بنس�ة % ثم 16تحسن األمن بنس�ة 

  لموافقة.ل اً الموافقین على أداء الرئ�س تحدید سب�

% یل�ه عدم وجود فرص 53وجاء ارتفاع األسعار �أهم سبب لعدم الموافقة على أداء الرئ�س بنس�ة 

% 8وعدم تحسن أوضاع البلد بنس�ة األمر�1ي سعر الدوالر  % ثم ارتفاع20عمل للش�اب بنس�ة 

  لكل منهما.

وقد تم سؤال المستجیبین عما إذا �انوا سینتخبون الس�سي إذا ما أجر1ت انتخا�ات رئاس�ة غدًا وأجاب 
یتوقف على المرشحین ذ�روا �أن قرار انتخا�ه % 21ولن ینتخبوه % 13و% �أنهم سینتخبونه 66

جدیر �الذ�ر أن نس�ة من سینتخبون الس�سي إذا ما أجر1ت االنتخا�ات الرئاس�ة غدًا �انت  .أمامه
  % في نها�ة السنة الثان�ة له في الرئاسة. 81

و�عد الش�اب األقل م�ًال النتخاب الس�سي مرة أخر- إذا ما أجر1ت االنتخا�ات الرئاس�ة غدًا حیث 
% بین من بلغوا من العمر 81% مقابل 51 سنة 30أقل من  تبلغ نس�ة من سینتخبونه بین الش�اب

% بین الحاصلین على تعل�م جامعي 53سنة فأكثر. �ما تبلغ نس�ة من ینوون انتخا�ه مرة أخر-  50
  % بین الحاصلین على تعل�م أقل من متوسK. 71مقابل 
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حتفال�ة الرئ�س الس�سي خطاب في االو�مناس�ة مرور سنة على افتتاح قناة السو�س الجدیدة ألقى 
% �أنهم قد سمعوا أو 27الخاصة بذلك، و�سؤال المصر1ین عن سماعهم أو قراءتهم للخطاب أجاب 

  % لم �سمعوه أو �قرأوه.73قرأوا الخطاب بینما 

% أن قناة 43وعما إذا �انت قناة السو�س الجدیدة قد أثرت �ش�ل إیجابي على مصر أجاب 
% یرون أنه لم ��ن لها 39مصر خالل هذه السنة بینما السو�س الجدیدة �ان لها تأثیر إیجابي على 

% أجابوا �أنهم ال �عرفون. وترتفع نس�ة من یرون أن القناة �ان لها تأثیر إیجابي 18تأثیر إیجابي و
  سنة فأكثر.  50% بین من بلغوا من العمر 53سنة إلى  30% بین الش�اب أقل من 37من 

  منهج�ة االستطالع:

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

  االستطالع وهي �ما یلي:

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

سنة فأكثر غطت �ل محافظات الجمهور1ة، وقد تمت �ل  18مواطنًا في الفئة العمر1ة  1533

%، و�قل هامش 49و^لغت نس�ة االستجا�ة حوالي  .2016أغسطس  9و 8یومي المقا�الت 

  %.3الخطأ في النتائج عن 

ابل وقد تم تمو1ل االستطالع من الموارد الذات�ة ل�صیرة ولم یتل` المر�ز تمو1ل من أ� جهة مق

  إجراء االستطالع.

للحصول على مز1د من التفاصیل حول النتائج والمنهج�ة المستخدمة أو للحصول على العرض 

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


