
 مؤشر الرضا عن اآلداء العام

لرأي المصريين في ختام السنة الثالثة  ا  أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة استطالع
الذي شيدتو عدد  التراجعلمحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم سؤاليم عن مدى التحسن أو 

  السيسيالرئيس الخدمات خالل السنة الثالثة لحكم الممفات أو من 

يعكس مدى التحسن اإلجمالي في األداء من األداء العام لقياس الرضا عن وقد تم حساب مؤشر 
من نسب من يرون أنو تراجع  المختارة الممفات من ممف كل خالل خصم نسب من يرون أن وضع 

حيث تشير  تراجعدرجة التحسن أو ال 011إلى  011-، ويعكس المؤشر عمى مقياس من تحسن
 وأكبر من نسبة من يرون أنالممف شيد تحسنا  الذين يرون أن  المصريين القيم الموجبة إلى أن نسبة

ى من نسب مأعالممف قد تراجع السمبية تعكس أن نسب من يرون أن وفي المقابل فإن القيم  ،تراجع
 من يرون أن الخدمة قد تحسنت.

 08بمغ  لحكم الرئيس السيسي قد خالل السنة الثالثة وتشير النتائج إلى أن المؤشر العام لمتحسن
 درجة مئوية، وىو ما يعكس تحسن ضعيف

بند نجد أن توفر الكيرباء ىو أكثر  92التي تم السؤال عنيا والتي بمغت  ممفاتوبالنظر إلى ال
درجة مئوية، يمييا توفر كل أنواع  86حيث بمغ مؤشر التحسن العام ليا  ا  الخدمات التي شيدت تحسن

 درجة. 79ثم األمن بحوالي  75الوقود بحوالي 

درجة مئوية، وتشمل  71و 51مؤشر تحسن متوسط تراوحت قيمتو بين  ممفاتالوحققت مجموعة من 
درجة(،  58المرور ) درجة(، 59درجة(، خدمات المحمول ) 61توفر السمع الغذائية ) ممفاتالىذه 

درجة(، وحصل كل من  59درجة(، المواصالت ووسائل النقل ) 56تعامل األمن مع المواطنين )
 درجة لكل منيم.  51رفع القمامة ونظافة الشوارع و توفر وجودة المياه والخطاب الديني عمى 

الرأي درجة مئوية شممت حرية  51تحسن إجمالي ضعيف تقل قيمتو عن  ممفاتوحققت تسعة 
نتاج نشاء مشروعات قطاع خاص جديدة، اإلوالتعبير، توفر وجودة الصرف الصحي، تسييل إ

عالم الخاص والحكومي، العدالة االجتماعية، تشغيل المصانع، خدمات الصحة. الزراعي، الدعم، اإل
 وبمغ مؤشر التحسن العام بالنسبة لمسياحة ومحاربة الفساد صفر



سمبي وىو ما يعكس أن معظم  االقتصادي مؤشر بالنواحيلمتعمقة ا ممفاتالوفي المقابل حققت 
المصريين يرون أن وضع الممف قد ساء خالل السنة الماضية، وتشمل ىذه الممفات األوضاع 

، ثم مستوى المعيشة 09-يميو توفير فرص العمل بدرجة بمغت  0-االقتصادية في البمد بدرجة بمغت 
يأتي ممف األسعار كأكثر الممفات التي شيدت تدىورا  في ، و 68-لمحدودي الدخل بدرجة بمغت 

 درجة مئوية. 88-السنة الثالثة لحكم الرئيس السيسي بدرجة بمغت 

البيئة قد شيدا تدىورا  من وجية نظر المصريين حيث تموث جدير بالذكر أن كل من ممفي التعميم و 
 . 9-وبمغت قيمة مؤشر البيئة  01-بمغت قيمة مؤشر التعميم 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  


