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 الرأي العام حولنتائج استطالع 

 8108حصاد عام 

 

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة استطالعًا لمرأي حول شخصيات العام من خالل تطبيق 
نسألك وهو تطبيق لمتميفون المحمول الستطالعات الرأي العام يقوم من خالله المشتركون باإلجابة عمى أسئمة 

 عمى نقاط عند اإلجابة يتم تحويمها لرصيد لمتميفون المحمول. االستطالعات والحصول

وفيما يتعمق بأفضل وزير، أظهرت نتائج االستطالع أن المصريون يرون أن الدكتور طارق شوقي وزير 
%، يميه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة 9بنسبة  8108التربية والتعميم والتعميم الفني أفضل وزير في 

% من المستجيبين بأنهم ال 09، وقد أجاب منهما % لكل4بنسبة  وزير التموين مصمحيوالدكتور عمي 
. ويظهر تحميل النتائج حسب النوع أن الدكتور طرق شوقي يأتي في المرتبة األولى بين يستطيعون التحديد

 . وبين% بين الذكور6% مقابل 01اإلناث والذكور لكن نسبة تفضيمه ترتفع بين اإلناث لتصل إلى 
 % بينما يأتي وزير01الحاصمين عمى تعميم أقل من متوسط يأتي المواء دمحم توفيق كأفضل وزير بنسبة 

%، وبين الحاصمين عمى تعميم 01التعميم كأفضل وزير بين الحاصمين عمى تعميم متوسط بنسبة و  التربية
% يميها وزير 00نسبة كأفضل وزير بوالتعاون الدولي جامعي تأتي الوزيرة سحر نصر وزيرة االستثمار 

 % لكل منهما.01التربية والتعميم ووزير التموين بنسبة 

% يميه صاحبة السعادة والعباقرة بنسبة 8بنسبة  8108ويأتي برنامج صبايا كأفضل برنامج تميفزيوني في 
عباقرة % بينما يأتي ال00% لكل منهما. ويحتل برنامج صاحبة السعادة المرتبة األولى بين اإلناث بنسبة 7

% فقط من اإلناث 8% من الذكور مقابل 44%. جدير بالذكر أن 7في المرتبة األولى بين الذكور بنسبة 
 ذكروا أنهم ال يستطيعون تحديد أفضل برنامج. 
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% تميها رضوى الشربيني بنسبة 88وبالنسبة ألفضل مذيعة تأتي منى الشاذلي في المرتبة األولى بنسبة 
سعاد04 % أجابوا بأنهم ال يستطيعون التحديد. 81، و% لكل منهما01يونس بنسبة  % ثم منى عراقي وا 

 وتأتي رضوى الشربيني في المرتبة األولى بين اإلناث بينما تأتي منى الشاذلي في المرتبة األولى بين الذكور.

، %4% ثم عمرو الميثي بنسبة 8% يميه وائل اإلبراشي بنسبة 06ويأتي عمرو أديب كأفضل مذيع بنسبة 
% أجابوا بأنهم ال يعرفون. وتوجد فروق واضحة بين الذكور واإلناث، فبين الذكور يأتي عمرو أديب في 87و

المرتبة األولى يميه عمرو الميثي ثم أحمد موسى بينما بين اإلناث يأتي عمرو أديب في المرتبة األولى يميه 
 وائل اإلبراشي ثم تامر أمين.

توزعت و % أجابوا بأنهم ال يعرفون، 84% بينما 44بنسبة  8108ويأتي مصطفى حسني كأفضل داعية في 
% لكل 8باقي النسب عمى عدد كبير من الدعاة أعالهم أسامة األزهري ودمحم حسان ومعز مسعود بنسبة 

 منهم.

%، وترتفع النسبة من 84وفيما يتعمق بأفضل العب كرة فقد حصل دمحم صالح عمى المرتبة األولى بنسبة 
 % بين اإلناث.98% بين الذكور إلى 74

وفي  %9% ليه مسمسل كأنه إمبارح بنسبة 80وجاء مسمسل كمبش الجزء الثاني كأفضل مسمسل بنسبة 
%. واستحوذ مسمسل كمبش الجزء الثاني عمى أعمى أصوات بين 8المرتبة الثالثة نسر الصعيد بنسبة 

%، بينما بين الحاصمين عمى 06% يميه نسر الصعيد بنسبة 48توسط بنسبة الحاصمين عمى تعميم أقل من م
كأنه إمبارح بنسبة مسمسل % يميه 01تعميم جامعي جاء مسمسل كمبش الجزء الثاني كأفضل مسمسل بنسبة 

9 .% 

%، 8% ثم عادل إمام بنسبة 01% يميه أحمد حممي بنسبة 04وجاء دمحم رمضان كأفضل ممثل بنسبة 
% يميه 09تائج بين الذكور واإلناث حيث احتل دمحم رمضان المرتبة األولى بين اإلناث بنسبة وتختمف الن

% يميه أحمد السقا 06% بينما احتل عادل إمام المرتبة األولى بين الذكور بنسبة 06أحمد حممي بنسبة 
% لكل 9سبة وجاءت كل من رانيا يوسف وعبمة كامل في المرتبة األولى كأفضل ممثمة بن %. 01بنسبة 
 منهما.

% ثم دمحم 81% يميه تامر حسني بنسبة 88وبالنسبة ألفضل مطرب احتل عمرو دياب المرتبة األولى بنسبة 
%، واختمف الترتيب بين اإلناث عنه بين الذكور حيث جاء تامر حسني في المرتبة األولى 04حماقي بنسبة 
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دياب في المرتبة األولى وجاء تامر حسني في  بين اإلناث يميه عمرو دياب بينما بين الذكور جاء عمرو
 المرتبة الثانية.

% ثم 07% تميها إليسا بنسبة 14وحصمت شيرين عبد الوهاب عمى المرتبة األولى كأفضل مطربة بنسبة 
% بين الذكور. 84% مقابل 44%، وترتفع نسبة تفضيل اإلناث لشيرين عبد الوهاب إلى 00أصالة بنسبة 

% بينما جاءت شيرين 14تعميم أقل من متوسط جاءت إليسا في المرتبة األولى بنسبة وبين الحاصمين عمى 
%، وبين 41عبد الوهاب في المرتبة األولى بين الحاصمين عمى تعميم متوسط أو فوق متوسط بنسبة 

 %.87بنسبة الحاصمين عمى تعميم جامعي 

 

 منهجية االستطالع:

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

ام تطبيق نسألك لمهاتف المحمول والذي يمكن تحميمة عمى تميفونات المحمول باستخد ستطالعاالتم إجراء 
في  مستجيب 441و 181، وتراوح عدد المستجيبين عمى األسئمة المختمفة بين iosو   Androidبنظامي 

سنة فأكثر، وقد تم استخدام األوزان الترجيحية إلعادة ترجيح اإلجابات حسب الخصائص  04الفئة العمرية 
 المختمفة لممجتمع المصري.

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

رض البياني حول النتائج والمنهجية المستخدمة أو لمحصول عمى العلمحصول عمى مزيد من التفاصيل 
 وتطبيق نسألك  www.baseera.com.egاإللكتروني  بصيرة لموقعلمنتائج يمكن الرجوع 
www.nes2alak.com. 

http://www.baseera.com.eg/
http://www.nes2alak.com/

