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مواصفات االستطالع
+ 18(بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أجرى المعهد الجمهوري الدولي استطالعًا قوميًا للرأي بين البالغين المصريين •

.  2011إبريل  27-14في الفترة ) سنة
جمعت البيانات في الميدان من خالل شركة دولية لألبحاث االستطالعية تعمل في مصر تحت إشراف السيد ديفيد وليامز من •

.  بمدينة سالم، والية ماساتشوستس» ويليامز وشركاه«شركة 
أجريت المقابالت الشخصية من خالل االجتماع المباشر مع المبحوث، وقد أجراها متخصصون باستخدام منهجية التقسيم الطبقي •

. »كيش«متعدد المراحل بالنسبة  والتناسب مع توزيع العينة السكانية، مع اختيار عشوائي لألسر والمبحوثين باستخدام منهج 
.يستند التقسيم الطبقي إلى التوزيع السكاني وفقًا آلخر تعداد للسكان•
±مقابلة نتج عنها هامش خطأ إجمالي يبلغ  1200أجريت • .  من مستوى الثقة% 95بالمائة  عند نصف المدى البالغ   2.78
 3راجع شريحة (تتماشى التوزيعات الجغرافية والديموغرافية مع أحدث اإلحصاءات الرسمية المقبولة بشكل عام التي توافرت لدينا •

).التركيب السكاني/ المتعلقة بالجوانب الديموغرافية
.  جمعت المعلومات في هذا التقرير بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بمنهجية البحوث التسويقية والبحوث االجتماعية•
.  عند جمعها وذلك نتيجة للتقريب%100ربما ال تبلغ األرقام والجداول المذكورة  •
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التركيبة العمرية واالجتماعيه للمبحوثين
الدخل الشھري لألسرة

30% حتى ألف جنيه مصري             
40% جنيه          5000و 1001بين  

4% جنيه               5000أكثر من  
20% رفض اإلجابة                       

7 ال يعرف                             

(الموقع (راجع الشريحة الرابعة للمزيد من التفاصيل)
18% القاھرة الكبرى           

6% اإلسكندرية               
42% الدلتا                      

34%   الصعيد               
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ذكور % 50إناث% 50

من المناطق الريفية % 57من المناطق الحضرية و% 43

السن
18-2434% 

25-3424%
35-4419%
45-5415% 

+55 8%

التعليم
%7                   غير متعلم

%17تعليم ابتدائي
%32ثانوي/تعليم إعدادي
%15                  تعليم مھني 

%26تعليم جامعي 
%1دراسات عليا

 %1ال يعلم أو رفض اإلجابة    
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الحي /المدينة المحافظة المنطقة
دار السالم
الزيتون

مصر الجديدة
المعادي

الكبرى  القاھرة القاھرة

 الطالبية
فيصل

 الجيزة
القاھرة الكبرى

طنطا الغربية  الدلتا
الزقازيق الدلتا الشرقية
المنصورة الدقھلية الدلتا
السيوف
العصافرة
ميامي

 45شارع 
رشدي

اإلسكندرية اإلسكندرية

المنيا المنيا  الصعيد

سويف بني سويف بني الصعيد

تفاصيل المواقع



عندما تفكر فى األحداث التى حدثت وتحدث فى مصر فى ھذه  
االيام، ھل تعتقد بـأن االمور تسير فى االتجاه الصحيح ام 

الخاطىء؟
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مكن وصف الحالة االقتصادية فى مصر حاليا ؟ كيف ي
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سوف تتحسن أم تسوء خالل العام القادم؟ ان ميزانتيك تعتقد ھل 

؟حسنت ميزانية بيتك بشكل كبيرت، ھل عام الماضىخالل ال
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أي إجابة تصف حالتك االقتصادية بشكل جيد؟
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ھل يمكن معرفة من من الشخصيات الموجودة فى ھذه القائمة 
له تأثير كبير، بعض التأثير، ليس له تأثير اطالقا عليك وعلى آرائك 

فى األحداث السياسية الراھنة ؟
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ھل تؤيد إستقالة الرئيس السابق حسنى مبارك؟
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ماھى أكبر مشكلة تواجه مصر في الوقت الحالي؟

اإلجمالي اإلجابة الثانية  اإلجابة الثالثة اإلجابة األولى  القضية 

63% 9% 17% 37%  البطالة

53% 17% 15% 21% الجريمة/ األمن 

33% 8% 14% 11% والفضائح المالية  الفساد

23% 5% 10% 8% األجور والرواتب

30% 13% 11% 6% الفقر

6% 1% 2% 3% الديمقراطية

11% 6% 3% 2% االقتصاد

6% 2% 2% 2% االنتخابات الحرة 

12% 5% 4% 3% فى المجتمع   اإلنظباط

7 % 2% 4% 1% الحكومة االنتقالية 

8% 4% 3% 1% اإلنسان  حقوق

9% 4% 4% 1%  اإلسكان

38% 24% 10% 4% أخرى قضايا
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سوف أقرأ لك األن بعض القضايا المثارة فى مصر حاليا 
لتخبرنى، ھل تشعر  أن الموقف قد تحسن، ساء، كما ھو 

خالل العام الماضى؟
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ھم قضيتين في احتياج فى القائمة السابقة، ما ھما أ
)اجابات متعددة(بشكل  كبير الستثمار
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ثق فى قدرة الحكومة الحالية على التعامل تمدى إلى أى 
مع اھم القضايا التى تواجه مصر حاليا ؟
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فى ستجرى  ان انتخابات مجلس الشعبعن تم االعالن 
لكن البعض يعتقد أن الموعد قريب جدا لالعداد  ،2011سبتمبر 

رأيك؟فما  ، لالنتخابات
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الى اى مدى لديك استعداد للمشاركة  فى االنتخابات  
البرلمانية القادمة
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ألى  بفرض ان االنتخابات البرلمانية أجريت األسبوع القادم،
من األحزاب السياسية أو الحركات السياسية سوف تدلى 

؟بصوتك

17



الى اى مدى تدعم ھذا الحزب؟
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ھل تؤيد أم تعارض كل من المؤسسات التالية؟
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اذا اجريت اإلنتخابات البرلمانيه غدا، ھل تعرف أين سوف 
تدلى بصوتك؟
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عندما تفكر فى االنتخابات البرلمانيه ، أي من األحزاب 
سوف تدعمه؟
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سنة لشغل واحدة من المناصب التالية ؟ 35ھل تفكر ان تنتخب مرشح تحت 
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يناير، والتى انتھت باالطاحة بالرئيس مبارك، ھل تعتبر نفسك  25عندما تفكر فى احداث ثورة 
مؤيد الى حد كبير، مؤيد الى حد ما، غير مؤيد الى حد ما، غير مؤيد على االطالق لتلك األحداث 

؟
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تعيد صياغة نمط الحياة فى مصر بشكل عام؟ ھل سوف األحداث تلك ان تعتقد ھل 
، تسوء تظل كما ھىتتحسن الى حد ما،  ،تتحسن بشكل كبيرسوف تتوقع ان األمور 

؟تسوء بشكل كبير ،الى حد ما
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ھل قمت بالتصويت فى اإلستفتاء على التعديالت الدستورية؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم، بماذا صوت؟
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؟يام الثورةأى احتجاجات أھل اشتركت فى 
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مع التقسيم وفقا لنوع  326= العدد (؟ ھل اشتركت فى اى احتجاجات ايام الثورة
)االحتجاجات
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؟ لكاول يوم ، ما ھو فى حالة اشتراكك فى احتجاجات
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 25صدر المعلومات األساسي بالنسبة لك ألحداث ما ھو م
يناير 

؟)مسموح بثالث إجابات(

اإلجمالي أھم مصدر ثالث ثاني أھم مصدر أھم مصدر المصدر

97% 3% 10% 84% التليفزيون

72% 23% 43% 6% من األسرة  كالم الناس
واألصدقاء

15% 3% 6% 6% الفيس بوك

13% 4% 7% 2% اإلخبارية على  المواقع
اإلنترنت

28% 14% 13% 1% النصية القصيرة الرسائل

16% 7% 8% 1% اإلذاعة

16% 9% 7% 0% والجرائد الصحف

2% 1% 0% 0% البريد اإلليكتروني

1% 0% 0% 0% تويتر
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، ما ھى دوافعك يناير 25تفكر  في أحداث عندما 
فى االحتجاجات؟ للمشاركة 
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، )اثنين مع بعض(تضم ھذه القائمة دول وكيانات سياسية  زوج
الدولة التى تعتقد انھا يجب ) الدولتان(أرجو أن تختار من كل زوج 

أن تحتفظ بعالقات وثيقة مع مصر لو كان لك الخيار؟

31



).  اثنين مع بعض(تضم ھذه القائمة دول وكيانات سياسية  زوج 
التى تعتقد انھا يجب أن تحتفظ ) الدولتان(أرجو أن تختار زوج 

بعالقات وثيقة مع مصر لو كان لك الخيار
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قبل االستفتاء األخير على التعديالت على الدستور، ھل 
شاركت بإرادتك الحرة فى  التصويت فى انتخابات سابقة 

؟
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إذا كانت االجابة بنعم، فكم عدد المرات التى شاركت فيھا  
333فى اإلنتخابات السابقة؟ عدد 
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فى الغالب، من إين تحصل على المعلومات حول األخبار 
)مسموح بثالثة إجابات(المحلية؟ 

اإلجمالي اإلجابة الثالثة اإلجابة األولى  اإلجابة الثانية المصدر

98% 3% 13% 82% التليفزيون

67% 27% 34% 6% كالم الناس 

22% 5% 11% 6% بما فيھا فيس (اإلنترنت 
وتويتر  بوك

36% 14% 18% 4% الصحف

28% 8% 19% 1%  الرسائل النصية

16% 6% 9% 1%  اإلذاعة

11% 8% 2% 1% مكان العبادة 

33% 29% 4% 0% ال يوجد

35



؟ ألحداثلكى تتابع اشھور  ثالثةآخر ءتھا قراالصحف التى إعتدت اكثر ما ھى 
)اإلجابة األولى(
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على ماھى أكثر قناه راديو استمعت اليھا خالل الثالثة شھور االخيرة للتعرف 
)اإلجابة األولى(األخبار؟ 
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الثالثة شھور االخيرة للتعرف على تلفزيونيه شاھدتھا خالل ماھى أكثر قناه 
)األولىاإلجابة (األخبار؟ 
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ھل تستخدم اإلنترنت؟
متى تستخدم االنترنت؟ ما ھو اكتر مكان تدخل على االنترنت من خالله ؟ 
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n=343



؟)تستخدم(ھل تشارك  
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