
 

 بيان صحفي حول استطالع الرأي الذي أجراه مركز بصيرة حول

 وعملهم وأثره على حياتهم( 91-)كوفيدمعرفة المصريين بفيروس كورونا 
 

رفضوا  %8من المصريين موافقون على قرار الحكومة بإعالن حظر التجول الجزئي وأقل من  88%
 القرار.

 المطهرات ومعقمات األيدي بصورة مناسبة. من المشتغلين أصبحت أماكن عملهم توفر لهم 55%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة( استطالعًا للرأي بمساندة من وفد االتحاد األوروبي 
ره على حياتهم. وأث وكيفية حماية أنفسهم من الفيروس حول معرفة المصريين بفيروس كوروناإلى مصر 

 



وقد أوضحت النتائج أن كل المصريين تقريبًا قد سمعوا بفيروس كورونا، وفيما يتعلق بعرفتهم بأعراض 
ثم  %74من المصريين ارتفاع الحرارة يليه السعال الجاف أو القوي بنسبة  %47المرض، قد ذكر 
 ذكروا أن أعراض فيروس %02، حوالي %02ثم اضطراب التنفس بنسبة  %63آالم الحلق بنسبة 

أجابوا بأنهم ال يعرفون األعراض، وترتفع المعرفة  %22االنفلونزا بينما كورونا هي نفسها أعراض 
 باألعراض بارتفاع المستوى التعليمي للمستجيبين.

بأنهم يستخدمون  %36وعما يقوم به المصريون لحماية أنفسهم من اإلصابة بفيروس كورونا أجاب 
 %6يتجنبون التواجد في أماكن مزدحمة، و %21المنزل، ال يخرجون من  %63المطهرات بينما 

 يتجنبون التعامل مع األفراد المصابين.

من المصريين أنهم قاموا بتغييرات في أسلوب معيشتهم بعد ظهور فيروس كورونا،  %32وقد أكد
بين الحاصلين  %43بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى  %10وترتفع هذه النسبة من 

 على تعليم جامعي أو أعلى. 

هم موافقون على هذا من المصريين أن %66الجزئي أوضح  التجول وعن قرار الحكومة بإعالن حظر
 أجابوا بأنهم ال يستطيعون التحديد.  %1رفضوا القرار، بينما  %6القرار وأقل من 

لم  %44بينما الجزئي  التجول حظرمشكالت نتيجة  واجهوامن المصريين أنهم  %06وأوضح 
مشكالت أن أهم مشكلة هي أن أعمالهم قد تأثرت واجهوا ممن  %06مشكالت. وقد ذكر يواجهوا 

، ثم عدم القدرة على الحياة بصورة طبيعية %01لبًا بالحظر، يليها انخفاض ساعات العمل بنسبة س
، ثم محدودية الخدمات الصحية المتاحة %1ثم االزدحام قبيل موعد الحظر بنسبة  %21بنسبة 
 . %7بنسبة 

منهم  %11وقد تم سؤال المستجيبين الذين يعملون عن بيئة العمل بعد ظهور فيروس كورونا، وأجاب 
بأن أماكن العمل أصبحت توفر لهم المطهرات ومعقمات األيدي بصورة مناسبة، وترتفع هذه النسبة 

كد بين العاملين في القطاع الحكومي، كما أ %14بين العاملين في القطاع الخاص إلى  %10من 
من العاملين أن مكان عملهم قد خفض أيام العمل من المكان العمل وسمح لهم بالعمل من  16%



بين العاملين في  %31بين العاملين في القطاع الخاص إلى  %73المنزل، وترتفع هذه النسبة من
 بين اإلناث.  %36بين الذكور إلى  %12القطاع الحكومي، كما ترتفع النسبة من 

بأخذ سنة عما إذا كن قد سمح لهم  20لسيدات الالتي يعملن ولديهن أطفال أقل من وقد تم سؤال ا
لم  %16منهن بأنه قد سمح لهن بذلك بينما  %70إجازة كما ورد في قرار الحكومة، وقد أجاب 

 يسمح لهن بذلك.

 منهجية االستطالع:

المركز عن منهجية إجراء إعمااًل لمبدأ الشفافية والتزامًا بأخالقيات نشر االستطالعات يفصح 
 االستطالع وهي كما يلي:

 0214باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها  ستطالعاالتم إجراء 
 فيسنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابالت  26مواطنًا في الفئة العمرية 

ويقل هامش الخطأ  ،%46نسبة االستجابة حوالي  وبلغت .0202أبريل  01إلى  27الفترة من 
 .وفد االتحاد األوروبي إلى مصرقبل وقد تم تمويل االستطالع من   .%6في النتائج عن 

ض ر للحصول على مزيد من التفاصيل حول النتائج والمنهجية المستخدمة أو للحصول على الع
وبنك  www.baseera.com.egاإللكتروني  بصيرة لموقعالبياني للنتائج يمكن الرجوع 

 .www.baseeraibank.com  معلومات بصيرة

 

 

http://www.baseera.com.eg/
http://www.baseeraibank.com/
http://www.baseeraibank.com/

