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

  الرئاسةفي  ثانيال هعامفي ختام  الس�سي أداء الرئ�س

  ماجد عثمان

 الس�سي مصر�ین موافقون على أداء الرئ�س% من ال91 -

- 81 � % ینوون انتخاب الرئ�س مرة أخر

 

 

 

 

 

 

  

  

لرأ� المصر0ین حول تقی�مهم لدور� ه ااستطالع�حوث الرأ� العام �صیرة أجر+ المر�ز المصر� ل
وٕاعادة  وقد ضم االستطالع أسئلة حول أداء الرئ�س، لرئاسته الثان�ةفي ختام السنة  ألداء الرئ�س

 .انتخا�ه مرة أخر+ 
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 .% في نها�ة عامه الثاني91س بلغت أن نس�ة الموافقین على أداء الرئ� نتائج االستطالع وتوضح

جدیر �الذ�ر أن النس�ة التي تم رصدها هذا الشهر أعلى من النس�ة التي تم رصدها الشهر الماضي 

ن االستطالع تم إجراؤه و0جب هنا اإلشارة إلى أ%، 79حیث �انت نس�ة الموافقین على أداء الرئ�س 

� إلى �عد حادث الطائرة المصر0ة التي سقطت أثناء عودتها من فرنسا وهو األمر الذ� قد یؤد

داء الرؤساء في دول العالم �شیر الرئ�س حیث إن تحلیل نمH تقی�م أ ارتفاع نس�ة الموافقین على أداء

  إلى ارتفاع تأیید الشعب للرئ�س في أوقات األزمات.

وقد تم سؤال المستجیبین عما إذا �انوا سینتخبون الس�سي إذا ما أجر0ت انتخا�ات رئاس�ة غدًا وأجاب 
والنس�ة ال�اق�ة انقسمت �التساو� بین من لن ینتخبوه ومن ذ�روا �أن قرار ونه % �أنهم سینتخب81

   .یتوقف على المرشحین أمامهانتخا�ه 

% بین الحاصلین 86وتوضح نتائج االستطالع أن نس�ة من ینوون انتخاب الرئ�س تنخفض من 
% بین الحاصلین على تعل�م جامعي أو أعلى، وفي المقابل ترتفع 69على تعل�م أقل من متوسH إلى 

% بین الحاصلین على 6نتخا�ة تتوقف على المرشحین أمامه ترتفع من أجابوا �أن إعادة انس�ة من 
   % بین الحاصلین على تعل�م جامعي أو أعلى.�19م أقل من متوسH إلى تعل

  منهج�ة االستطالع:

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

  االستطالع وهي �ما یلي:

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

سنة فأكثر غطت �ل محافظات الجمهور0ة، وقد تمت �ل  18مواطنًا في الفئة العمر0ة  2600

%، و�قل 55وXلغت نس�ة االستجا�ة حوالي  .2016 مایو 24إلى  20في الفترة من المقا�الت 

  %.3هامش الخطأ في النتائج عن 

د تم تمو0ل االستطالع من الموارد الذات�ة ل�صیرة ولم یتل\ المر�ز تمو0ل من أ� جهة مقابل وق

  إجراء االستطالع.
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للحصول على مز0د من التفاصیل حول النتائج والمنهج�ة المستخدمة أو للحصول على العرض 

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


