بيان صحفي حول استطالع الرأي الذي أجراه مركز بصيرة حول
الرضا عن األادا العام
متوسط الرضا عن األادا العام بمغ  99نقطة مئوية.
ممف العالقات الخارجية ىو األعمى من حيث متوسط الرضا واألسعار الممف األسوأ

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة استطالعاً حول مادى رضا المصريين عن األادا
العام في الادولة ،حيث اعتماد االستطالع عمى تقييم عينة من المصريين لتسعة وعشرين بناداً يغطون
مختمف الجوانب السياسية واالقتصاادية واالجتماعية في الادولة وتشمل ىذه البنواد رفع القمامة ونظافة

الشوارع ،الكيربا  ،توفير كل أنواع الوقواد ،األسعار ،مستوى المعيشة لمحادوادي الادخل ،تعامل األمن
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مع المواطنين ،توفير فرص العمل ،الفسااد ،حرية الرأي والتعبير ،العادالة االجتماعية ،العالقات

الخارجية ،األوضاع االقتصاادية في البماد ،الصحة ،التعميم ،المواصالت ووسائل النقل ،توفر وجوادة
المياه ،توفر وجوادة الصرف الصحي ،اإلعالم الخاص والحكومي ،خادمات المحمول ،بطاقات
التموين ،التموث ،تشغيل المصانع ،السياحة ،تسييل إنشا مشروعات قطاع خاص جاديادة ،االنتاج

الزراعي ،الخطاب الاديني ،توفر السمع الغذائية.

وقاد تم حساب متوسط تقييم المصريين لمبنواد التسعة وعشرين ليعبر عن تقييم المصريين لألادا

العام .وقاد أظيرت النتائج أن متوسط مؤشر الرضا عن األادا العام بمغ  99نقطة من  011نقطة
وىو ما يشير إلى مستوى متوسط لمرضا عن األادا العام.

ويرتفع متوسط مؤشر الرضا عن األادا العام من  90نقطة في الحضر إلى < 9نقطة في الريف

بينما ال تظير فروق ممحوظة بين الذكور واإلناث.

ويبادو الشباب األقل رضا عن األادا العام حيث يبمغ متوسط الرضا عن األادا العام  90نقطة بين

الشباب ويرتفع ليصل إلى  :6نقطة من  011بين من بمغوا من العمر  91سنة أو أكثر .وينخفض
متوسط الرضا عن األادا العام من < 9نقطة بين الحاصمين عمى تعميم أقل من متوسط إلى 90
نقطة بين الحاصمين عمى تعميم جامعي أو أعمى.

وعمى مستوى الممفات التي شمميا مؤشر الرضا عن األادا العام ،حصل  9ممفات عمى أكثر من ;1

نقطة من  011وىي ممفات العالقات الخارجية مع الادول األخرى (=; نقطة) واألمن ( ;9نقطة)
والتموين ( ;7نقطة) وخادمات المحمول ( ;6نقطة) وتوفر السمع الغذائية ( ;0نقطة).

وحصل = ممفات عمى متوسط يتراوح بين  :1وأقل من  ;1نقطة ىي ممفات الخطاب الاديني (<:
نقطة) وتوفر كل أنواع الوقواد ماعادا الكيربا (< :نقطة) وتعامل األمن مع المواطنين (; :نقطة)

والمرور ( :9نقطة) واإلنتاج الزراعي ( :8نقطة) وتسييل إنشا مشروعات قطاع خاص جاديادة

( :6نقطة) وتوفر وجوادة المياه ( :0نقطة) والكيربا ( :0نقطة) وحرية الرأي والتعبير ( :0نقطة).
وحصمت  :ممفات عمى متوسط رضا يتراوح بين  91وأقل من  :1نقطة ىي اإلعالم ( 9:نقطة)

والمواصالت ووسائل النقل ( 9:نقطة) وتوفر وجوادة الصرف الصحي ( 98نقطة) وتشغيل المصانع

( 98نقطة) والسياحة ( 96نقطة) واألوضاع االقتصاادية في البماد ( 96نقطة).

وحصل  8ممفات عمى متوسط رضا يتراوح بين  81وأقل من  91نقطة ىي العادالة االجتماعية (<8
نقطة) والصحة ( 89نقطة) ورفع القمامة ونظافة الشوارع ( 88نقطة) والتعميم ( 87نقطة).
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وحصل  8ممفات عمى متوسط رضا يتراوح بين  71وأقل من  81نقطة ىي التموث ( 7:نقطة)

ومكافحة الفسااد ( 77نقطة) وتوفير فرص العمل ( 76نقطة) وتحسن مستوى معيشة محادوادي الادخل
( 71نقطة) ،بينما حصل ممف األسعار عمى ; 6نقطة من  011في إشارة إلى انخفاض واضح في
الرضا عن األادا العام في ىذا الممف.

جادير بالذكر أنو في ختام السنة الثالثة لمرئيس في الحكم أظير االستطالع الذي أجراه مركز بصيرة

في نياية مايو ; 610أن متوسط التحسن في األادا العام مقارنة بالسنة السابقة وصل  0:نقطة من
إجمالي  011نقطة.
منيجية االستطالع>

إعماالً لمبادأ الشفافية والتزاماً بأخالقيات نشر االستطالعات يفصح المركز عن منيجية إج ار
االستطالع وىي كما يمي>
تم إج ار االستطالع باستخادام الياتف المنزلي والياتف المحمول عمى عينة احتمالية حجميا
 081:مواطناً في الفئة العمرية < 0سنة فأكثر غطت كل محافظات الجميورية ،وقاد تمت
المقابالت في الفترة من  69إلى < 6سبتمبر ; .610وبمغت نسبة االستجابة حوالي <،%7
ويقل ىامش الخطأ في النتائج عن .%7
وقاد تم تمويل االستطالع من المواراد الذاتية لبصيرة ولم يتمق المركز تمويل من أي جية مقابل
إج ار االستطالع.
لمحصول عمى مزياد من التفاصيل حول النتائج والمنيجية المستخادمة أو لمحصول عمى العرض
البياني لمنتائج يمكن الرجوع لموقع بصيرة اإللكتروني  www.baseera.com.egوبنك
معمومات بصيرة . www.baseeraibank.com
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