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في أعقاب إجراء التعديل الوزاري في ديسمبر الماضي، أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام 
المصريين بالتعديل الوزاري، وتوقعاتهم لنتائجه وما إذا كانت )بصيرة( استطالًعا لقياس مدى معرفة 
وأجرى  2102ديسمبر  22، تم إعالن التعديل الوزاري يوم التعديل الوزاري مناسب لتوقعاتهم أم ال
 .2121يناير  2إلى  2102ديسمبر  22مركز بصيرة االستطالع في الفترة من 

 



فقط من  %22تشير نتائج االستطالع إلى أن عن سؤال عن تاريخ آخر تعديل وزاري في مصر، و 
ذكروا تعديل  %8الماضي، بينما المصريين هم الذين عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر 

 قالوا أنهم ال يعرفون متى حدث آخر تعديل وزاري في مصر. %88وزاري قديم، و

بين اإلناث إلى  %01 وترتفع نسبة من عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي من
-08بين الشباب في العمر من ) %00بين الذكور، كما ترتفع بارتفاع العمر حيث زادت من  01%
سنة فأكثر. ويعد التعليم عامل مؤثر في المعرفة  21بين من بلغوا من العمر  %08( سنة إلى 22

بين  %02 بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي حيث ارتفعت نسبة من يعرفون من
 بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى. %20الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 

هناك تعديل وزاري تم في مصر خالل شهر ديسمبر عما إذا الذين يعرفون أن المستجيبين وبسؤال 
لى إكانوا يرون أن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع االقتصادي لمصر، وتشير البيانات 

متفائلون بحدوث تعديل وزاري حيث يتوقعون أن يساعد التعديل على تحسين من المصريين  %80أن 
أجابوا بأنهم  %22يرون أنه لن يحسن الوضع االقتصادي و %2، بينما الوضع االقتصادي في مصر

 من القتصادياال يعرفون. وترتفع نسبة المتفائلين بأن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع 
بين الحاصلين على تعليم جامعي أو  %20الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى بين  08%

 .، وال توجد فروق واضحة بين الذكور واإلناث أو حسب العمرأعلى

ولم تختلف النسبة كثيرًا عندما تم سؤال المستجيبين الذين يعرفون أن هناك تعديل وزاري تم في مصر 
مبر عما إذا كانوا يرون أن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع االقتصادي خالل شهر ديس

بأنهم يتوقعون أن يساعد التعديل على تحسين الوضع االقتصادي  %82لألسرة المصرية حيث أجاب 
أجابوا  %22أجابوا بأنه لن يحسن الوضع االقتصادي لألسرة المصرية و %00لألسرة المصرية، بينما 

 يعرفون. ويبدو أن الشباب أكثر تفالاًل بأن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع بأنهم ال
سنة  21بين الذين بلغوا  %22مقابل  %12االقتصادي لألسرة المصرية حيث بلغت النسبة بينهم 

 فأكثر.

  



 منهجية االستطالع:

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

 0202باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها  ستطالعاالتم إجراء 
 فيسنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت المقابالت  08مواطنًا في الفئة العمرية 

ويقل  ،%84وبلغت نسبة االستجابة حوالي  .2121 يناير 2إلى  2102ديسمبر  22الفترة من 
  .%0هامش الخطأ في النتائج عن 

وقد تم تمويل االستطالع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويل من أي جهة مقابل  
 إجراء االستطالع.

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 
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