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ان صحفي حول استطالع الرأ الذ  صیرةأب ز    حول جراه مر

شاهده   خالل شهر رمضان المصرون  أهم ما 

  ماجد عثمان

  

ة على التوالي  اة األعلىللسنة الثان   مشاهدة قنوات الح

فضلون إ وحسن الرداد أفضل ممثل ح میت أكثر المسلسالت مشاهدًة في رمضان ور    مي سمیر غانموالذ

ة   زوجة مفروسة أو األعلى مشاهدًة في المسلسالت الكومید
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ة شهر رمضان الفضیل  ز المصر لأجر مناس صیرة" استطالعالمر  حولالمصرین رأ ل اً حوث الرأ العام "
شاه ز حول  وهو ثالث ،رمضانشهر في ه وندأهم ما  في شهر رمضان حیث نفس الموضوع استطالع یجره المر

  .استطالعین في رمضان العام الماضي أجر 

ح میت هي  انتظام في رمضانمسلسالت من حیث معدالت المشاهدة  3أعلى تشیر نتائج االستطالع إلى أن و 
شاهده عي المسلسالت یل %35 حیث  ة  همن متا ثم موالنا العاش وذهاب وعودة وولي  %13حالة عش بنس
ة  اختالف خصائصهم العمرة  .لكل منهم %12العهد بنس ة األولى بین المصرین  وقد احتل ح میت المرت

م اب أقل من او  ة،والتعل ة بین الش ة الثان ة  30حتل حالة عش المرت ة الثان أتي حارة الیهود في المرت سنة بینما 
  سنة أو أعلى. 50بین الذین بلغوا من العمر 

أتي یو  ة  ة للمسلسالت الكومید النس ة و ة األولى بنس ات زوجة مفروسة في المرت ة  %8م ا أنتي بنس ا أنا  ه  یل
5%.  

شاهد المصرون المسلسالت من خاللها  ات القنوات التي  ة بین ش اة على أعلى نس ة قنوات الح وقد حصلت ش
ة على التوالي  ة مصر تلیها أم بي سي  %37بلغت للسنة الثان ة ثم  %26بنس فزون النهار بنس ة تل  %14ش

ة و  ة سي بي سي بنس ة انوراما ثم قنوات  %13ش ة  %7بنس فزون ات التل اقي النسب على الش وتوزعت 
، و شاهدون المسلسالت علیها %7األخر عوا تحدید القنوات التي  ستط   . من المشاهدین لم 

عتهم لمسلسالت رمضان لهذا العام، وجاء  لأفضل ممثتم سؤال المستجیبین عن  وفي هذا االستطالع من خالل متا
ة  ة األولى بنس ة  %15حسن الرداد في المرت ة بنس ة الثان أنهم ال  %31وأجاب  %13ثم أحمد السقا في المرت

عون التحدید   .ستط

ة األولىعلى صعید الممثالت احتلت مي عز الدین و  ة للعام الثاني على التوالي  المرت مي سمیر ، تلیها %10بنس إ
ة غانم  ستطع ، %7بنس مي سمیر غانم تحدید أفضل ممثلة %41ولم  ًال إل ور أكثر تفض ، وتوضح النتائج أن الذ

ًال لمي عز الدین في عبده بینما بینما اإلناث أكثر تفض م األقل من متوسط أن أفضل ممثلة هي ف ر ذو التعل ، و
م الجامعي یرون أفضل  رم.ذو التعل   ممثلة نیلي 

ًال من نصف المصرین ع أكثر قل تا  15.4حوالي برنامج رامز واكل الجو، بینما سنة أو أكثر 18في العمر  و
.في نفس الفئة العمرة ملیون مصر  عون برنامج هبو اضطرار لهاني رمز     یتا
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ة االستطالع:  منهج

ات نشر  أخالق ة والتزامًا  ما إعماًال لمبدأ الشفاف ة إجراء االستطالع وهي  ز عن منهج فصح المر االستطالعات 
  یلي:

ة حجمها  استخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عینة احتمال مواطنًا فـي الفئـة  2067تم إجراء االستطالع 
ــة  الت فــي الفتــرة مــن  18العمر ــل المقــا ــة، وقــد تمــت  ــل محافظــات الجمهور یــو لیو  8إلــى  6ســنة فــأكثر غطــت 
ة حوالي 2015 ة االستجا لغت نس قل هامش الخطأ في النتائج عن %50. و       . %3، و

ل االستطالع على أن تـتم إتاحتـه للجمهـور العـام واإلعالمیـین فـي الصـحف  Sigma Mediaوقد قامت مؤسسة بتمو
الت المواطن المصر  م فهم أعم لتفض م االستفادة منه وتقد   . والقنوات المختلفة لتعظ

ـن  م ـاني للنتـائج  ة المستخدمة أو للحصول على العرض الب للحصول على مزد من التفاصیل حول النتائج والمنهج
  www.baseera.com.egالرجوع للموقع اإللكتروني



استطالع رأي المصريين حول
الحياة اليومية في رمضان

2015يوليو



المنهجية



المنهجية

ً 2067 حجمها احتمالية عينة على االستطالع إجراء تم  الفئة في مواطنا
.فأكثر سنة 18 العمرية

 تمتو المقابالت إجراء في المحمول والهاتف المنزلي الهاتف استخدام تم
2015 يوليو11 إلى6 من المقابالت كل

%49.5 حوالي االستجابة نسبة بلغت

.%3 حوالي النتائج في الخطأ هامش يصل

 تم لتيا المعمرة السلع ملكية على بناء االقتصادي المستوى تقدير تم
.الهاتفية المقابلة نهاية في عنها السؤال

 اإللكتروني للموقع الرجوع يمكن المنهجية حول المعلومات من لمزيد
www.baseera.com.eg



خصائص العينة
النسبة

محل اإلقامة
46.7حضر

53.3رف

النوع
ر 48.2ذ

51.8أنثى

العمر

28.2 30أقل من

30 -49 42

29.7فأكثر 50

مستوى التعليم

51.6أقل من متوسط

34.9فوق متوسط/متوسط

13جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي

56.8منخفض

30.2متوسط

13.6مرتفع



أهم النتائج



 هل معدل صرفك في رمضان هو معدل صرفك العادي في
غير شهر رمضان؟

25, نعم  

ال في رمضان   
, أكتر من العادي

67

ال في رمضان   
6, أقل من العادي

2, ال أعرف  
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