
تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار

50299.6%20.4%504100%

49999.0%51.0%504100%

49397.8%112.2%504100%

48596.2%193.8%504100%

48395.8%214.2%504100%

50399.8%10.2%504100%

48796.6%173.4%504100%

49598.2%91.8%504100%

50399.8%10.2%504100%

50199.4%30.6%504100%

49999.0%51.0%504100%

48696.4%183.6%504100%

45890.9%469.1%504100%

48496.0%204.0%504100%

49698.4%81.6%504100%

49898.8%61.2%504100%

اإلجراء األكثر إلحاحا الواجب على السلطات اتخاذه في المرحلة االنتقالية

إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل بمستقبل مصر بعد الثورة

البلد الذي يجب أن تتخذه مصر نموذجا

النية للمشاركة السياسية في الفترة المقبلة

كيف تصف شعورك في المرحلة الراهنة

مستقبل الوضع االقتصادي لمصر بعد عام

مستقبل الوضع االقتصادي الشخصي بعد عام

مستقبل مصر بعد عام من األن

إلى أي مدى تثق في الجمعيات األهلية الدينية

إلى أي مدى تثق في جمعيات رجال األعمال

إلى أي مدى تثق في النقابات

إلى أي مدى تثق في القضاء

إلى أي مدى تثق في التليفزيون

إلى أي مدى تثق في الصحافة

إلى أي مدى تثق في األحزاب السياسية

إلى أي مدى تثق في الشرطة

اجمالىغير مبينعدد االجابات
االسئلة

مسح توجهات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد

البيانات األساسية حسب القطاع
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

49498.0%102.0%504100%

49197.4%132.6%504100%

48696.4%183.6%504100%

48596.2%193.8%504100%

48095.2%244.8%504100%

504100.0%00.0%504100%

50199.4%30.6%504100%

50399.8%10.2%504100%

50399.8%10.2%504100%

50399.8%10.2%504100%

50299.6%20.4%504100%

48395.8%214.2%504100%

47694.4%285.6%504100%

50399.8%10.2%504100%

49798.6%71.4%504100%

50099.2%40.8%504100%

50199.4%30.6%504100%

50199.4%30.6%504100%

49798.6%71.4%504100%

48395.8%214.2%504100%

الشعور باالرتياح عند التعامل مع المصالح الحكومية بعد الثورة

إلى أي مدى تثق في ائتالفات شباب الثورة

إلى أي مدى تثق في الجماعات واألحزاب الدينية

إلى أي مدى تثق في منظمات المجتمع المدني

الموقف من عبارة "يجب التركيز على منع الفساد في المستقبل أكثر من محاكمة أخطاء الماضي"

الموقف من عبارة "يجب إصدار قوانين استثنائية مشددة لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد"

الموقف من عبارة "يجب إجراء محاكمات عادلة وفقا للقوانين العادية للمتهيمين في قضايا الفساد

الموقف من عبارة "منع ومحاربة الفساد يحتاج إلى دولة قوية أكثر من حاجته إلى مؤسسات ديمقراطية

الموقف من عبارة "يجب بناء مؤسسات ديمقراطية لمحاربة الفساد وتجنبه في المستقبل"

توقع ما يحدث عند الذهاب لمصلحة حكومية بعد الثورة

كيفية مواجهة الفساد تشريعيا بعد الثورة

الوسيلة األولى لمراقبة الهيئات الحكومية

تقييم طريقة إجراء التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد بعد الثورة

الترتيب المناسب لألولويات بين اإلصالح السياسي ومحاربة الفساد

الرأي في محاكمات الفساد الجارية

الموقف من عبارة "لمنع الفساد في المستقبل البد من البدء بمعاقبة المتورطين في فساد المرحلة السابقة"

المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه  في تكوين اآلارء عن الفساد

أهم سبب النتشار الفساد في مصر

الموقف من طرق االبالغ عن الفساد

النظام أو الالئحة األولى التي يجب تعديليها
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

48395.8%214.2%504100%

49698.4%81.6%504100%

49598.2%91.8%504100%

47193.5%336.5%504100%

49197.4%132.6%504100%

48796.6%173.4%504100%

49097.2%142.8%504100%

50099.2%40.8%504100%

47193.5%336.5%504100%

49898.8%61.2%504100%

49999.0%51.0%504100%

49598.2%91.8%504100%

49097.2%142.8%504100%

504100.0%00.0%504100%

49598.2%91.8%504100%

50299.6%20.4%504100%

45690.5%489.5%504100%

50199.4%30.6%504100%

49297.6%122.4%504100%

49498.0%102.0%504100%

أثر الطريقة التي تغطى من خاللها وسائل اإلعالم أخبار وقضايا الفساد

تقييم التغطية اإلعالمية ألخبار وقضايا الفساد

هل تؤدي الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع قضايا الفساد إلى زيادة الثقة في المؤسسات الحكومية

إلى أي مدى تعكس ما تبثه القنوات الفضائية المصرية الخاصة من قضايا فساد حقيقة الحال في مصر

إلى أي مدى تعكس ما تبثه قنوات التليفزيون المصري الحكومي من قضايا فساد حقيقة الحال في مصر

إلى أي مدى يعكس ما تنشره الصحف القومية من قضايا فساد حقيقة الحال في مصر

إلى أي مدى يعكس ما تنشره الصحف الحزبية من قضايا فساد حقيقة الحال في مصر

إلى أي مدى يعكس ما تنشره الصحف الخاصة من قضايا فساد حقيقة الحال في مصر

أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى المتوسط

التكلفة اإلجمالية لالستثمار واألنشطة االقتصادية

تكلفة الفساد على االستثمار واألعمال في المرحلة القادمة

مستقبل الفساد الصغير في المرحلة القادمة

مستقبل الفساد الكبير في المرحلة القادمة

نوع الفساد الذي يجب أن تكون له األولوية في المحاربة في الثورة

أهمية إتاحة بدائل أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة

أهمية قانون الملكية الفكرية

أهمية قانون حرية المعلومات

القاطاعات التي سيتركز الفساد في التعامالت فيما بينها في المرحلة المقبلة

التفاؤل بتحسن سياسات محاربة الفساد

أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى الطويل
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

49197.4%132.6%504100%

40981.2%9518.8%504100%

42183.5%8316.5%504100%

42985.1%7514.9%504100%

48896.8%163.2%504100%

49598.2%91.8%504100%

43486.1%7013.9%504100%

49999.0%51.0%504100%

49898.8%61.2%504100%

48295.6%224.4%504100%

49397.8%112.2%504100%

49498.0%102.0%504100%

أهمية تعديل قانون المنافسة واالحتكار

أهمية تعديل قانون اإلدارة المحلية

أهمية تعديل قانون الصناعة

اهمية تعديل قانون الشركات

أهمية تعديل قانون اإلفالس

أهمية تعديل قانون الضرائب

أهمية استقالل القضاء

أهمية تعديل قانون المنشآت الحكومية

النظام االقتصادي األفضل لمصر

أهمية وجود قانون لتنظيم المناقصات والمزايدات الحكومية

أهمية وجود قانون لتجنب تعارض المصالح للوزراء أعضاء البرلمان

الخيار األفضل لمصر
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

غير متفائلمتفائلمتفائل جداالقطاع
غير متفائل 

على 

435252102التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 42.2%51.0%4.9%2.0%100.0%

17235449التكراررجال دين

% 34.7%46.9%10.2%8.2%100.0%

112613454التكرارمجتمع مدنى

% 20.4%48.1%24.1%7.4%100.0%

10279450التكرارأكاديميين

% 20.0%54.0%18.0%8.0%100.0%

70107164197التكراراإلعالم

% 35.5%54.3%8.1%2.0%100.0%

15228550التكرارجمعيات أعمال

% 30.0%44.0%16.0%10.0%100.0%

1662575623502التكراراجمالى

% 33.1%51.2%11.2%4.6%100.0%

س 1.  إلى أي مدى تشعر بالتفاؤل بمستقبل مصر بعد الثورة؟
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

القطاع

استكمال 

عملية بناء 

المؤسسات 

الديموقراطية

استعادة 

األمن

تنشيط 

االقتصاد

استكمال 

عملية إزاحة 

بقايا النظام 

السابق

توفير فرص 

عمل جديدة
رفع األجور

انتخاب رئيس 

الجمهورية

العمل على 

تقصي 

الحقائق بشفافية

استعادة أمالك 

الدولة

وضع دستور 

يكفل الدولة 

المدنية

استقالل 

القضاة

تأسيس مجلس 

من ثالث قوة 

متنافرة

3429316211021211التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 33.0%28.2%2.9%15.5%1.9%1.0%9.7%1.9%1.0%1.9%1.0%1.0%

11302310000100التكراررجال دين

% 22.9%62.5%4.2%6.3%2.1%.0%.0%.0%.0%2.1%.0%.0%

13212602500300التكرارمجتمع مدنى

% 24.1%38.9%3.7%11.1%.0%3.7%9.3%.0%.0%5.6%.0%.0%

17193410101000التكرارأكاديميين

% 34.7%38.8%6.1%8.2%2.0%.0%2.0%.0%2.0%.0%.0%.0%

6091171820100200التكراراإلعالم

% 30.6%46.4%8.7%9.2%1.0%.0%.5%.0%.0%1.0%.0%.0%

7256310610000التكرارجمعيات أعمال

% 14.3%51.0%12.2%6.1%2.0%.0%12.2%2.0%.0%.0%.0%.0%

1422153350732332811التكراراجمالى

% 28.5%43.1%6.6%10.0%1.4%.6%4.6%.6%.4%1.6%.2%.2%

س 2.  اإلجراء األكثر إلحاحا الواجب على السلطات اتخاذه في المرحلة االنتقالية

اخرى (تم اضافتها من قبل المبحوث)
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

القطاع
تحقيق أهداف 

الثورة
كل  ما سبق

اتمام 

االستحقاقات 

الدستورية 

وفقا لإلعالن 

الدستوري

النظافة
تطهير وزارة 

الداخلية

اإلفراج عن 

السجناء 

ومحاسبة قتلة 

الشهداء

تشكيل 

حكومة انقاذ 

وطني حقيقية

اجمالى

1000000103أحزاب وقوى سياسية

1.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%100.0%

000000048رجال دين

.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%100.0%

110000054مجتمع مدنى

1.9%1.9%.0%.0%.0%.0%.0%100.0%

101100049أكاديميين

2.0%.0%2.0%2.0%.0%.0%.0%100.0%

2000111196اإلعالم

1.0%.0%.0%.0%.5%.5%.5%100.0%

000000049جمعيات أعمال

.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%100.0%

5111111499اجمالى

1.0%.2%.2%.2%.2%.2%.2%100.0%

تابع - س 2.  اإلجراء األكثر إلحاحا الواجب على السلطات اتخاذه في المرحلة االنتقالية

اخرى (تم اضافتها من قبل المبحوث)
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

القطاع

دولة 

ديموقراطية 

تماما

دولة شبه 

ديموقراطية

ستعود 

األوضاع إلى 

حالة قريبة 

مما كانت 

عليه قبل الثورة

أسوأ مما هي 

عليه إذا ما 

سيطر 

اإلسالميون 

على الحكم

يتوقف على 

عمل البرلمان 

في الفترة المقبلة

سيستمر 

الصراع 

على السلطة

دولة همجية 

يسيطر عليها 

البلطجية

ستصبح دولة 

إسالمية

مرحلة ما قبل 

التطور 

الديمقراطي

يتوقف على 

مدى نجاحها 

في المرحلة 

المقبلة

اجمالى

206963110000100التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 20.0%69.0%6.0%3.0%1.0%1.0%.0%.0%.0%.0%100.0%

13303000110048التكراررجال دين

% 27.1%62.5%6.3%.0%.0%.0%2.1%2.1%.0%.0%100.0%

2428001000053التكرارمجتمع مدنى

% 3.8%79.2%15.1%.0%.0%1.9%.0%.0%.0%.0%100.0%

7355010001049التكرارأكاديميين

% 14.3%71.4%10.2%.0%2.0%.0%.0%.0%2.0%.0%100.0%

26148170100001193التكراراإلعالم

% 13.5%76.7%8.8%.0%.5%.0%.0%.0%.0%.5%100.0%

8374100000050التكرارجمعيات أعمال

% 16.0%74.0%8.0%2.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%100.0%

76361434321111493التكراراجمالى

% 15.4%73.2%8.7%.8%.6%.4%.2%.2%.2%.2%100.0%

اخرى (بدائل تم اضافتها من قبل المبحوث)

س 3. مستقبل مصر بعد عام من األن

بدائل شملها السؤال
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

سيصبح 

أفضل بكثير

سيصبح 

أفضل
سيصبح أسوأكما هو األن

سيصبح 

أسوأ بكثير
اجمالى

46324100101التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 4.0%62.4%23.8%9.9%.0%100.0%

33193147التكراررجال دين

% 6.4%66.0%19.1%6.4%2.1%100.0%

2161317654التكرارمجتمع مدنى

% 3.7%29.6%24.1%31.5%11.1%100.0%

317189148التكرارأكاديميين

% 6.3%35.4%37.5%18.8%2.1%100.0%

99456282189التكراراإلعالم

% 4.8%49.7%29.6%14.8%1.1%100.0%

322146146التكرارجمعيات أعمال

% 6.5%47.8%30.4%13.0%2.2%100.0%

242431347311485التكراراجمالى

% 4.9%50.1%27.6%15.1%2.3%100.0%

س 4. أ.   مستقبل الوضع االقتصادي الشخصي بعد عام

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

سيصبح 

أفضل بكثير

سيصبح 

أفضل
سيصبح أسوأكما هو األن

سيصبح 

أسوأ بكثير
اجمالى

37112122100التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 3.0%71.0%12.0%12.0%2.0%100.0%

92764248التكراررجال دين

% 18.8%56.3%12.5%8.3%4.2%100.0%

0205181053التكرارمجتمع مدنى

% .0%37.7%9.4%34.0%18.9%100.0%

3201013147التكرارأكاديميين

% 6.4%42.6%21.3%27.7%2.1%100.0%

9100283912188التكراراإلعالم

% 4.8%53.2%14.9%20.7%6.4%100.0%

23364247التكرارجمعيات أعمال

% 4.3%70.2%12.8%8.5%4.3%100.0%

26271679029483التكراراجمالى

% 5.4%56.1%13.9%18.6%6.0%100.0%

س 4.ب.  مستقبل الوضع االقتصادي لمصر بعد عام

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

مطمئن

لدي آمال 

كبيرة ولكن 

لدي 

أسباب 

للقلق

قلق ولكن 

لدى أمل 

بتحقيق تقدم 

مهم إلى 

األمام

اجمالىقلق

13314416104التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 12.5%29.8%42.3%15.4%100.0%

111317849التكراررجال دين

% 22.4%26.5%34.7%16.3%100.0%

39222054التكرارمجتمع مدنى

% 5.6%16.7%40.7%37.0%100.0%

910151650التكرارأكاديميين

% 18.0%20.0%30.0%32.0%100.0%

27508831196التكراراإلعالم

% 13.8%25.5%44.9%15.8%100.0%

51522850التكرارجمعيات أعمال

% 10.0%30.0%44.0%16.0%100.0%

6812820899503التكراراجمالى

% 13.5%25.4%41.4%19.7%100.0%

س. 5  كيف تصف شعورك في المرحلة الراهنة

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

ال

عضوية 

أحزاب

الترشح في 

االنتخابات

مؤسسات 

المجتمع 

المدني

النقابات
االتحادات 

العمالية

الغرف 

التجارية

جمعيات 

األعمال
اجمالى

0791840001102التكرارأحزاب وقوى سياسية

% .0%77.5%17.6%3.9%.0%.0%.0%1.0%100.0%

234317200049التكراررجال دين

% 46.9%8.2%6.1%34.7%4.1%.0%.0%.0%100.0%

23143300052التكرارمجتمع مدنى

% 3.8%5.8%1.9%82.7%5.8%.0%.0%.0%100.0%

611222400045التكرارأكاديميين

% 13.3%24.4%4.4%48.9%8.9%.0%.0%.0%100.0%

582684453100190التكراراإلعالم

% 30.5%13.7%4.2%23.2%27.9%.5%.0%.0%100.0%

110427002549التكرارجمعيات أعمال

% 2.0%20.4%8.2%55.1%.0%.0%4.1%10.2%100.0%

901333615762126487التكراراجمالى

% 18.5%27.3%7.4%32.2%12.7%.2%.4%1.2%100.0%

س. 6  النية للمشاركة السياسية في الفترة المقبلة

نعم (من خالل)
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

الواليات 

المتحدة
الصيناليابانبريطانيافرنسا

كوريا 

الجنوبية
تركياماليزياالسعوديةإيران

292110012529التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 1.9%8.7%1.9%1.0%1.0%.0%.0%.0%24.0%27.9%

101020141018التكراررجال دين

% 2.0%.0%2.0%.0%4.1%.0%2.0%6.1%20.4%36.7%

13115001917التكرارمجتمع مدنى

% 1.9%5.8%1.9%1.9%9.6%.0%.0%.0%17.3%32.7%

43120210817التكرارأكاديميين

% 8.3%6.3%2.1%4.2%.0%4.2%2.1%.0%16.7%35.4%

3154966335267التكراراإلعالم

% 1.5%7.7%2.0%4.6%3.1%3.1%1.5%.5%26.5%34.2%

420110011914التكرارجمعيات أعمال

% 8.7%4.3%.0%2.2%2.2%.0%.0%2.2%41.3%30.4%

1532914158510123162التكراراجمالى

% 3.0%6.5%1.8%2.8%3.0%1.6%1.0%1.0%24.8%32.7%

س. 7  البلد الذي يجب أن تتخذه مصر نموذجا

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

صيغة ما 

بين 

النموذجين 

التركي 

والماليزي

تونس

االستفادة 

من كل 

النماذج 

الناجحة

البرازيل

ال يوجد 

نموذج 

معين لتفرد 

التجربة 

المصرية

مجموعة 

دول 

جنوب 

شرق آسيا

ألمانياباكستانجنوب أفريقياالدنمارك

الدول 

االسكندناف

ية

الهند

1224231100000التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 1.0%1.9%1.9%3.8%22.1%1.0%1.0%.0%.0%.0%.0%.0%

100190010000التكراررجال دين

% 2.0%.0%.0%2.0%18.4%.0%.0%2.0%.0%.0%.0%.0%

000260012100التكرارمجتمع مدنى

% .0%.0%.0%3.8%11.5%.0%.0%1.9%3.8%1.9%.0%.0%

020060000110التكرارأكاديميين

% .0%4.2%.0%.0%12.5%.0%.0%.0%.0%2.1%2.1%.0%

1203141001103التكراراإلعالم

% .5%1.0%.0%1.5%7.1%.5%.0%.0%.5%.5%.0%1.5%

110100000100التكرارجمعيات أعمال

% 2.2%2.2%.0%2.2%.0%.0%.0%.0%.0%2.2%.0%.0%

47211582123413التكراراجمالى

% .8%1.4%.4%2.2%11.7%.4%.2%.4%.6%.8%.2%.6%

اخرى (تم اضافتها من قبل المبحوث)

تابع  س. 7  البلد الذي يجب أن تتخذه مصر نموذجا

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

جورجيا
النمور 

اآلسيوية
أندونيسيا

000104التكرارأحزاب وقوى سياسية

% .0%.0%.0%100.0%

00049التكراررجال دين

% .0%.0%.0%100.0%

11052التكرارمجتمع مدنى

% 1.9%1.9%.0%100.0%

00048التكرارأكاديميين

% .0%.0%.0%100.0%

101196التكراراإلعالم

% .5%.0%.5%100.0%

00046التكرارجمعيات أعمال

% .0%.0%.0%100.0%

211495التكراراجمالى

% .4%.2%.2%100.0%

اخرى (تم اضافتها من قبل المبحوث)

تابع  س. 7  البلد الذي يجب أن تتخذه مصر نموذجا

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جدا
ثقة كبيرة 

جدا
اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرة

0146425103التكرار1147612103التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 1.0%13.6%73.8%11.7%100.0%% .0%13.6%62.1%24.3%100.0%

18241649التكرار214211249التكراررجال دين

% 4.1%28.6%42.9%24.5%100.0%% 2.0%16.3%49.0%32.7%100.0%

07281954التكرار01037754التكرارمجتمع مدنى

% .0%18.5%68.5%13.0%100.0%% .0%13.0%51.9%35.2%100.0%

09231749التكرار18251650التكرارأكاديميين

% 2.0%16.0%50.0%32.0%100.0%% .0%18.4%46.9%34.7%100.0%

33110854196التكرار85711715197التكراراإلعالم

% 4.1%28.9%59.4%7.6%100.0%% 1.5%15.8%55.1%27.6%100.0%

110271250التكرار29271250التكرارجمعيات أعمال

% 4.0%18.0%54.0%24.0%100.0%% 2.0%20.0%54.0%24.0%100.0%

579274143501التكرار1411230374503التكراراجمالى

% 2.8%22.3%60.2%14.7%100.0%% 1.0%15.8%54.7%28.5%100.0%

جمعيات 

أعمال

اإلعالم

اجمالى

س 8. 2.   إلى أي مدى تثق في الصحافةس 8. 1.   إلى أي مدى تثق في الصحافة

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جدا
ثقة كبيرة 

جدا
اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرة

640401399التكرار1258294103التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 11.7%56.3%28.2%3.9%100.0%% 6.1%40.4%40.4%13.1%100.0%

41919446التكرار18253349التكراررجال دين

% 36.7%51.0%6.1%6.1%100.0%% 8.7%41.3%41.3%8.7%100.0%

21527953التكرار82222254التكرارمجتمع مدنى

% 14.8%40.7%40.7%3.7%100.0%% 3.8%28.3%50.9%17.0%100.0%

11528549التكرار82315248التكرارأكاديميين

% 16.7%47.9%31.3%4.2%100.0%% 2.0%30.6%57.1%10.2%100.0%

16698624195التكرار4290568196التكراراإلعالم

% 21.4%45.9%28.6%4.1%100.0%% 8.2%35.4%44.1%12.3%100.0%

19201444التكرار181911149التكرارجمعيات أعمال

% 36.7%38.8%22.4%2.0%100.0%% 2.3%20.5%45.5%31.8%100.0%

3016722069486التكرار10623713620499التكراراجمالى

% 21.2%47.5%27.3%4.0%100.0%% 6.2%34.4%45.3%14.2%100.0%

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

اجمالى

أحزاب وقوى 

سياسية

س 8. 4.  إلى أي مدى تثق في النقاباتس 8. 3.   إلى أي مدى تثق في القضاء

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جدا
ثقة كبيرة 

جدا
اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرة

3342737101التكرار37493493التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 3.2%7.5%52.7%36.6%100.0%% 3.0%33.7%26.7%36.6%100.0%

71620447التكرار27122041التكراررجال دين

% 4.9%17.1%29.3%48.8%100.0%% 14.9%34.0%42.6%8.5%100.0%

35182753التكرار14222350التكرارمجتمع مدنى

% 2.0%8.0%44.0%46.0%100.0%% 5.7%9.4%34.0%50.9%100.0%

46231346التكرار02212144التكرارأكاديميين

% .0%4.5%47.7%47.7%100.0%% 8.7%13.0%50.0%28.3%100.0%

3267391193التكرار1117398183التكراراإلعالم

% .5%6.0%39.9%53.6%100.0%% 1.6%13.5%37.8%47.2%100.0%

18241144التكرار71320747التكرارجمعيات أعمال

% 14.9%27.7%42.6%14.9%100.0%% 2.3%18.2%54.5%25.0%100.0%

2195185183484التكرار1444197203458التكراراجمالى

% 3.1%9.6%43.0%44.3%100.0%% 4.3%19.6%38.2%37.8%100.0%

اجمالى

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

س. 8. 6.  إلى أي مدى تثق في الجمعيات األهلية الدينيةس. 8. 5.  إلى أي مدى تثق في جمعيات رجال األعمال
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جدا
ثقة كبيرة 

جدا
اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرة

138596104التكرار2154342102التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 2.0%14.7%42.2%41.2%100.0%% 1.0%36.5%56.7%5.8%100.0%

18281047التكرار52416449التكراررجال دين

% 10.2%49.0%32.7%8.2%100.0%% 2.1%17.0%59.6%21.3%100.0%

06311653التكرار310231753التكرارمجتمع مدنى

% 5.7%18.9%43.4%32.1%100.0%% .0%11.3%58.5%30.2%100.0%

04261949التكرار09191947التكرارأكاديميين

% .0%19.1%40.4%40.4%100.0%% .0%8.2%53.1%38.8%100.0%

2219677196التكرار9429055196التكراراإلعالم

% 4.6%21.4%45.9%28.1%100.0%% 1.0%10.7%49.0%39.3%100.0%

06291449التكرار612191249التكرارجمعيات أعمال

% 12.2%24.5%38.8%24.5%100.0%% .0%12.2%59.2%28.6%100.0%

483269142498التكرار25112210149496التكراراجمالى

% 5.0%22.6%42.3%30.0%100.0%% .8%16.7%54.0%28.5%100.0%

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

اجمالى

س. 8. 7.  إلى أي مدى تثق في الشرطة
س. 8. 8. إلى أي مدى تثق في األحزاب السياسية

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جدا
ثقة كبيرة 

جدا
اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرة

422274699التكرار9285014101التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 8.9%27.7%49.5%13.9%100.0%% 4.0%22.2%27.3%46.5%100.0%

212221248التكرار314151547التكراررجال دين

% 6.4%29.8%31.9%31.9%100.0%% 4.2%25.0%45.8%25.0%100.0%

06153253التكرار72218754التكرارمجتمع مدنى

% 13.0%40.7%33.3%13.0%100.0%% .0%11.3%28.3%60.4%100.0%

24241747التكرار21523747التكرارأكاديميين

% 4.3%31.9%48.9%14.9%100.0%% 4.3%8.5%51.1%36.2%100.0%

32268103196التكرار7458262196التكراراإلعالم

% 3.6%23.0%41.8%31.6%100.0%% 1.5%11.2%34.7%52.6%100.0%

05192448التكرار318181049التكرارجمعيات أعمال

% 6.1%36.7%36.7%20.4%100.0%% .0%10.4%39.6%50.0%100.0%

1171175234491التكرار31142206115494التكراراجمالى

% 6.3%28.7%41.7%23.3%100.0%% 2.2%14.5%35.6%47.7%100.0%

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

اجمالى

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

س. 8. 10  إلى أي مدى تثق في الجماعات واألحزاب الدينيةس. 8. 9.  إلى أي مدى تثق في منظمات المجتمع المدني
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىال أثق أبداثقة قليلةثقة كبيرةثقة كبيرة جدا

11324811102التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 10.8%31.4%47.1%10.8%100.0%

216181046التكراررجال دين

% 4.3%34.8%39.1%21.7%100.0%

720161053التكرارمجتمع مدنى

% 13.2%37.7%30.2%18.9%100.0%

51517946التكرارأكاديميين

% 10.9%32.6%37.0%19.6%100.0%

16428751196التكراراإلعالم

% 8.2%21.4%44.4%26.0%100.0%

29211143التكرارجمعيات أعمال

% 4.7%20.9%48.8%25.6%100.0%

43134207102486التكراراجمالى

% 8.8%27.6%42.6%21.0%100.0%

س. 8. 11  إلى أي مدى تثق في ائتالفات شباب الثورة

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

أشعر 

باالرتياح 

بدرجة كبيرة 

جدا

أشعر 

باالرتياح 

بدرجة كبيرة

أشعر بعدم 

ارتياح

ال أشعر 

باالرتياح 

على اإلطالق

اجمالى

معاملة طيبة 

من موظفين 

يقومون 

بأعمالهم 

بكفاءة دون 

رشوة أو إكرامية

البد من وجود 

واسطة النهاء 

المصلحة 

المطلوبة

البد من دفع 

رشوة أو 

إكرامية 

لتسيير 

األمور

اجمالى

28392996التكرار1285121101التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 1.0%27.7%50.5%20.8%100.0%% 29.2%40.6%30.2%100.0%

2119949التكرار31921447التكراررجال دين

% 6.4%40.4%44.7%8.5%100.0%% 42.9%38.8%18.4%100.0%

8123252التكرار313221553التكرارمجتمع مدنى

% 5.7%24.5%41.5%28.3%100.0%% 15.4%23.1%61.5%100.0%

11201445التكرار014171748التكرارأكاديميين

% .0%29.2%35.4%35.4%100.0%% 24.4%44.4%31.1%100.0%

568251189التكرار5747433186التكراراإلعالم

% 2.7%39.8%39.8%17.7%100.0%% 29.6%43.4%27.0%100.0%

9221849التكرار112211650التكرارجمعيات أعمال

% 2.0%24.0%42.0%32.0%100.0%% 18.4%44.9%36.7%100.0%

133194153480التكرار13160206106485التكراراجمالى

% 2.7%33.0%42.5%21.9%100.0%% 27.7%40.4%31.9%100.0%

اإلعالم

س. 10  توقع ما يحدث عند الذهاب لمصلحة حكومية بعد الثورة

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

جمعيات 

أعمال

اجمالى

س. 9  الشعور باالرتياح عند التعامل مع المصالح الحكومية بعد الثورة
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

أوافقأوافق جدا
أوافق بدرجة 

متوسطة
ال أوافق

ال أوافق 

بالمرة
أوافقأوافق جدااجمالى

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

ال أوافق
ال أوافق 

بالمرة
اجمالى

92101101041020125011103التكرار

% 88.5%9.6%1.0%1.0%.0%100.0%9.7%19.4%11.7%48.5%10.7%100.0%

378310491013614649التكرار

% 75.5%16.3%6.1%2.0%.0%100.0%20.4%26.5%12.2%28.6%12.2%100.0%

351710154115624854التكرار

% 64.8%31.5%1.9%.0%1.9%100.0%20.4%9.3%11.1%44.4%14.8%100.0%

38930050159914249التكرار

% 76.0%18.0%6.0%.0%.0%100.0%30.6%18.4%18.4%28.6%4.1%100.0%

151376301973842256724196التكرار

% 76.6%18.8%3.0%1.5%.0%100.0%19.4%21.4%12.8%34.2%12.2%100.0%

384233501411614550التكرار

% 76.0%8.0%4.0%6.0%6.0%100.0%28.0%22.0%12.0%28.0%10.0%100.0%

391851684504981006418356501التكرار

% 77.6%16.9%3.2%1.6%.8%100.0%19.6%20.0%12.8%36.5%11.2%100.0%

أكاديميين

س. 11. 1  الموقف من عبارة "يجب بناء مؤسسات ديمقراطية لمحاربة الفساد وتجنبه في المستقبل"

رجال دين

مجتمع مدنى

اجمالى

اإلعالم

جمعيات أعمال

س. 11. 2.  الموقف من عبارة "منع ومحاربة الفساد يحتاج إلى دولة قوية 

أكثر من حاجته إلى مؤسسات ديمقراطية

أحزاب وقوى سياسية

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

أوافقأوافق جدا
أوافق بدرجة 

متوسطة
ال أوافق

ال أوافق 

بالمرة
أوافقأوافق جدااجمالى

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

اجمالىال أوافق بالمرةال أوافق

48256178104271083623104التكرار

% 46.2%24.0%5.8%16.3%7.7%100.0%26.0%9.6%7.7%34.6%22.1%100.0%

373126491236141449التكرار

% 75.5%6.1%2.0%4.1%12.2%100.0%24.5%6.1%12.2%28.6%28.6%100.0%

3110238541356161454التكرار

% 57.4%18.5%3.7%5.6%14.8%100.0%24.1%9.3%11.1%29.6%25.9%100.0%

271217350176518450التكرار

% 54.0%24.0%2.0%14.0%6.0%100.0%34.0%12.0%10.0%36.0%8.0%100.0%

1183462612196551696056196التكرار

% 60.2%17.3%3.1%13.3%6.1%100.0%28.1%8.2%4.6%30.6%28.6%100.0%

2564132501664101450التكرار

% 50.0%12.0%8.0%26.0%4.0%100.0%32.0%12.0%8.0%20.0%28.0%100.0%

286902068395031404638154125503التكرار

% 56.9%17.9%4.0%13.5%7.8%100.0%27.8%9.1%7.6%30.6%24.9%100.0%

اجمالى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

س. 11. 3.  الموقف من عبارة "يجب إجراء محاكمات عادلة وفقا للقوانين العادية للمتهيمين في قضايا الفساد
س. 11. 4.  الموقف من عبارة "يجب إصدار قوانين استثنائية مشددة لمحاكمة 

المتهمين في قضايا الفساد"
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

أوافقأوافق جدا
أوافق بدرجة 

متوسطة
ال أوافق

ال أوافق 

بالمرة
أوافقأوافق جدااجمالى

أوافق 

بدرجة 

متوسطة

اجمالىال أوافق بالمرةال أوافق

442012171110457269101103التكرار

% 42.3%19.2%11.5%16.3%10.6%100.0%55.3%25.2%8.7%9.7%1.0%100.0%

29675249171278549التكرار

% 59.2%12.2%14.3%10.2%4.1%100.0%34.7%24.5%14.3%16.3%10.2%100.0%

231437754301256154التكرار

% 42.6%25.9%5.6%13.0%13.0%100.0%55.6%22.2%9.3%11.1%1.9%100.0%

221267350261536050التكرار

% 44.0%24.0%12.0%14.0%6.0%100.0%52.0%30.0%6.0%12.0%.0%100.0%

904416397196954927205196التكرار

% 45.9%22.4%8.2%19.9%3.6%100.0%48.5%25.0%13.8%10.2%2.6%100.0%

2512454501914411250التكرار

% 50.0%24.0%8.0%10.0%8.0%100.0%38.0%28.0%8.0%22.0%4.0%100.0%

233108488034503244128556114502التكرار

% 46.3%21.5%9.5%15.9%6.8%100.0%48.6%25.5%11.0%12.2%2.8%100.0%

اإلعالم

جمعيات أعمال

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اجمالى

س. 11. 6.  الموقف من عبارة "لمنع الفساد في المستقبل البد من البدء 

بمعاقبة المتورطين في فساد المرحلة السابقة"
س. 11. 5.  الموقف من عبارة "يجب التركيز على منع الفساد في المستقبل أكثر من محاكمة أخطاء الماضي"

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىعشوائيةإنتقائيةشاملة

تتم وفقا 

للتطبيق 

الدقيق للقانون

يتم فيها 

التجاوز عن 

اإلجراءات 

القانونية

ضغوط الرأي 

العام تهدد 

فرصة 

المحاكمة 

العادلة
13463796التكرارأحزاب 5405398التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 5.1%40.8%54.1%100.0%% 13.5%47.9%38.5%100.0%

15102348التكراررجال دين4221945التكراررجال دين

% 8.9%48.9%42.2%100.0%% 31.3%20.8%47.9%100.0%

7212452التكرارمجتمع 1213254التكرارمجتمع مدنى

% 1.9%38.9%59.3%100.0%% 13.5%40.4%46.2%100.0%

8182147التكرارأكاديميين6152647التكرارأكاديميين

% 12.8%31.9%55.3%100.0%% 17.0%38.3%44.7%100.0%

3747101185التكراراإلعالم1676100192التكراراإلعالم

% 8.3%39.6%52.1%100.0%% 20.0%25.4%54.6%100.0%

6152748التكرارجمعيات 6172447التكرارجمعيات أعمال

% 12.8%36.2%51.1%100.0%% 12.5%31.3%56.3%100.0%

86157233476التكراراجمالى38191254483التكراراجمالى

% 7.9%39.5%52.6%100.0%% 18.1%33.0%48.9%100.0%

س. 13  تقييم طريقة إجراء التحقيقات والمحاكمات في قضايا الفساد بعد س. 12  الرأي في محاكمات الفساد الجارية

الثورة
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

منظمات 

المجتمع 

المدني 

والجمعيات 

األهلية

تفعيل 

المجالس 

المحلية

لجان المراقبة 

والمراجعة 

الداخلية 

باألجهزة 

الحكومية

تشكيل لجان 

مستقلة للمراقبة 

والمراجعة

إدارة جديدة 

مختصة 

بجهاز الشرطة

تفعيل دور 

النيابة 

اإلدارية

رقابة وسائل 

اإلعالم
سن تشريعات

فصل 

السلطات 

وفصل 

الجهات الرقابية

المجالس 

النيابية

انشاء 

مؤسسة 

تابعة للقضاء

اجمالىكل ما سبق

4235141002000100104التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 40.4%33.7%13.5%9.6%.0%1.9%.0%.0%.0%1.0%.0%.0%100.0%

1314952500010049التكراررجال دين

% 26.5%28.6%18.4%10.2%4.1%10.2%.0%.0%.0%2.0%.0%.0%100.0%

324870100101054التكرارمجتمع مدنى

% 59.3%7.4%14.8%13.0%.0%1.9%.0%.0%1.9%.0%1.9%.0%100.0%

1866130411000150التكرارأكاديميين

% 36.0%12.0%12.0%26.0%.0%8.0%2.0%2.0%.0%.0%.0%2.0%100.0%

51413643420100001197التكراراإلعالم

% 25.9%20.8%18.3%21.8%2.0%10.2%.5%.0%.0%.0%.0%.5%100.0%

18145120000000049التكرارجمعيات أعمال

% 36.7%28.6%10.2%24.5%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%100.0%

1741147890632211212503التكراراجمالى

% 34.6%22.7%15.5%17.9%1.2%6.4%.4%.2%.2%.4%.2%.4%100.0%

س. 14  الوسيلة األولى لمراقبة الهيئات الحكومية من خالل

اخرى (تم اضافتها من قبل المبحوث)بدائل شملها السؤال
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اإلصالح 

السياسي 

سيقود تلقائيا 

للحد من 

الفساد

محاربة 

الفساد لها 

األولوية

اجمالى

إصدار 

تشريعات 

جديدة تماما

تنقيح القائم 

من 

التشريعات

اجمالى

5448102التكرار8023103التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 77.7%22.3%100.0%% 52.9%47.1%100.0%

183149التكرار262248التكراررجال دين

% 54.2%45.8%100.0%% 36.7%63.3%100.0%

252954التكرار332154التكرارمجتمع مدنى

% 61.1%38.9%100.0%% 46.3%53.7%100.0%

311950التكرار301949التكرارأكاديميين

% 61.2%38.8%100.0%% 62.0%38.0%100.0%

93103196التكرار13657193التكراراإلعالم

% 70.5%29.5%100.0%% 47.4%52.6%100.0%

292049التكرار331750التكرارجمعيات أعمال

% 66.0%34.0%100.0%% 59.2%40.8%100.0%

250250500التكرار338159497التكراراجمالى

% 68.0%32.0%100.0%% 50.0%50.0%100.0%

رجال دين

أحزاب وقوى سياسية

مجتمع مدنى

جمعيات أعمال

اجمالى

اإلعالم

أكاديميين

س. 15.  الترتيب المناسب لألولويات بين اإلصالح السياسي ومحاربة 

الفساد

س. 16.  كيفية مواجهة الفساد تشريعيا بعد الثورة
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

نظم 

تراخيص 

المباني

قوانين 

ونظم 

تراخيص 

السيارات 

والقيادة

نظم إصدار 

السجالت 

التجارية

نظم األجور

تراخيص 

التشغيل 

الدورية

نظم منع 

االحتكار

قانون 

المشتريات 

الحكومية

قواعد 

التصرف 

في أراضي 

الدولة

قانون 

اإلدارة 

المحلية

ال يوجد 

(القوانين 

جيدة)

كل ما 

سبق
اجمالى

29224201852012103التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 28.2%1.9%1.9%40.8%.0%17.5%4.9%1.9%.0%1.0%1.9%100.0%

172023051010049التكراررجال دين

% 34.7%4.1%.0%46.9%.0%10.2%2.0%.0%2.0%.0%.0%100.0%

152027080100053التكرارمجتمع مدنى

% 28.3%3.8%.0%50.9%.0%15.1%.0%1.9%.0%.0%.0%100.0%

1040230111000150التكرارأكاديميين

% 20.0%8.0%.0%46.0%.0%22.0%2.0%.0%.0%.0%2.0%100.0%

67837123182004196التكراراإلعالم

% 34.2%4.1%1.5%36.2%1.0%15.8%4.1%1.0%.0%.0%2.0%100.0%

221213262110050التكرارجمعيات أعمال

% 44.0%2.0%4.0%26.0%4.0%12.0%4.0%2.0%2.0%.0%.0%100.0%

160197199479176217501التكراراجمالى

% 31.9%3.8%1.4%39.7%.8%15.8%3.4%1.2%.4%.2%1.4%100.0%

س. 17.  النظام أو الالئحة التي يجب تعديليها
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

يجب اإلبالغ 

عن وقائع 

الفساد المؤكدة

يجب 

اإلبالغ عن 

وقائع 

الفساد حتى 

لو كانت 

غير مؤكدة

اجمالى

5251103التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 50.5%49.5%100.0%

391049التكراررجال دين

% 79.6%20.4%100.0%

233053التكرارمجتمع مدنى

% 43.4%56.6%100.0%

272350التكرارأكاديميين

% 54.0%46.0%100.0%

11185196التكراراإلعالم

% 56.6%43.4%100.0%

371350التكرارجمعيات أعمال

% 74.0%26.0%100.0%

289212501التكراراجمالى

% 57.7%42.3%100.0%

س. 18.  الموقف من طرق االبالغ عن الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

عدم المعرفة 

باإلجراءات 

القانونية 

للترخيص 

والتشغيل

تضارب 

القوانين 

وتعقيداتها

فجوة الرواتب
ضعف أجهزة 

الدولة الرقابية

انتشار الفقر 

والبطالة

ضعف 

المرتبات

3131233189التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 2.9%12.6%11.7%32.0%17.5%8.7%

3462071التكراررجال دين

% 6.1%8.2%12.2%40.8%14.3%2.0%

151013174التكرارمجتمع مدنى

% 1.9%9.4%18.9%24.5%32.1%7.5%

1471583التكرارأكاديميين

% 2.0%8.2%14.3%30.6%16.3%6.1%

22621813519التكراراإلعالم

% 1.0%13.3%10.8%41.5%17.9%9.7%

21141485التكرارجمعيات أعمال

% 4.2%22.9%8.3%29.2%16.7%10.4%

1263601769341التكراراجمالى

% 2.4%12.7%12.1%35.4%18.7%8.2%

س. 19.  أهم سبب النتشار الفساد في مصر
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

الطبقة الحاكمةكل ما سبقسوء اإلدارةالجهلالمحسوبية

تزاوج رأس 

المال 

والسلطة

غياب القيم 

واألخالق عن 

المناهج التعليمية

غياب الضمير
عدم وجود 

سلطة جيدة
القيادة السياسية

عدم الوعي 

الديني

جمع الثروة بطرق 

بسيطة وسهلة

عدم وجود عدالة 

اجتماعية

1112121231000التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 1.0%1.0%1.0%1.9%1.0%1.9%1.0%1.9%2.9%1.0%.0%.0%.0%

0100002211100التكراررجال دين

% .0%2.0%.0%.0%.0%.0%4.1%4.1%2.0%2.0%2.0%.0%.0%

2001000000000التكرارمجتمع مدنى

% 3.8%.0%.0%1.9%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%

0101020040011التكرارأكاديميين

% .0%2.0%.0%2.0%.0%4.1%.0%.0%8.2%.0%.0%2.0%2.0%

0101001230200التكراراإلعالم

% .0%.5%.0%.5%.0%.0%.5%1.0%1.5%.0%1.0%.0%.0%

2010000000000التكرارجمعيات أعمال

% 4.2%.0%2.1%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%.0%

54251446112311التكراراجمالى

% 1.0%.8%.4%1.0%.2%.8%.8%1.2%2.2%.4%.6%.2%.2%

تابع س. 19.  أهم سبب النتشار الفساد في مصر

اخرى (اختيارات تم اضافتها من قبل المبحوث)
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

عدم تطبيق 

القوانين وعدم 

معاقبة 

الفاسدين بحسم

عدم استقالل 

القضاء

00103التكرارأحزاب وقوى سياسية

% .0%.0%100.0%

0049التكراررجال دين

% .0%.0%100.0%

0053التكرارمجتمع مدنى

% .0%.0%100.0%

1049التكرارأكاديميين

% 2.0%.0%100.0%

10195التكراراإلعالم

% .5%.0%100.0%

0148التكرارجمعيات أعمال

% .0%2.1%100.0%

21497التكراراجمالى

% .4%.2%100.0%

تابع س. 19.  أهم سبب النتشار الفساد في مصر

اخرى (اختيارات تم اضافتها من قبل 

المبحوث)
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

الصحف 

القومية

الصحف 

المستقلة

الصحف 

الحزبية

التليفزيون 

الرسمي للدولة

الفضائيات 

الرسمية 

المصرية

الفضائيات 

الخاصة

التجربة 

الشخصية 

واالحتكاك 

المباشر

ما أسمعه 

من 

المحيطين بي

اجمالى

4232004643100التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 4.0%23.0%2.0%.0%.0%4.0%64.0%3.0%100.0%

911101419348التكراررجال دين

% 18.8%22.9%2.1%.0%2.1%8.3%39.6%6.3%100.0%

017001827053التكرارمجتمع مدنى

% .0%32.1%.0%.0%1.9%15.1%50.9%.0%100.0%

118022614447التكرارأكاديميين

% 2.1%38.3%.0%4.3%4.3%12.8%29.8%8.5%100.0%

25493119965189التكراراإلعالم

% 13.2%25.9%1.6%.5%.5%4.8%50.8%2.6%100.0%

85002425246التكرارجمعيات أعمال

% 17.4%10.9%.0%.0%4.3%8.7%54.3%4.3%100.0%

471236373524517483التكراراجمالى

% 9.7%25.5%1.2%.6%1.4%7.2%50.7%3.5%100.0%

س. 20.  المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه  في تكوين اآلارء عن الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

موضوعية 

ودقيقة 

وملتزمة 

بالتقاليد 

المهنية

تعتمد على 

الشائعات 

وغير 

ملتزمة 

بالتقاليد 

المهنية

اجمالى

تساعد على 

تحقيق 

العدالة

تساعد على 

محاربة 

الفساد

تؤدي إلى 

زيادة تردد 

المسئولين 

الحكوميين 

وعجزهم 

اذ   ا

التشكيك 

في 

مجتمع 

رجال 

األعمال 

ال 

تخلق عند 

المواطنين 

توقعات غير 

واقعية

اجمالى

102424736101التكرار128698التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 12.2%87.8%100.0%% 9.9%23.8%23.8%6.9%35.6%100.0%

641961449التكرار103949التكراررجال دين

% 20.4%79.6%100.0%% 12.2%8.2%38.8%12.2%28.6%100.0%

371932254التكرار54651التكرارمجتمع مدنى

% 9.8%90.2%100.0%% 5.6%13.0%35.2%5.6%40.7%100.0%

3101441748التكرار64046التكرارأكاديميين

% 13.0%87.0%100.0%% 6.3%20.8%29.2%8.3%35.4%100.0%

751571366194التكرار41150191التكراراإلعالم

% 21.5%78.5%100.0%% 3.6%26.3%29.4%6.7%34.0%100.0%

341362450التكرار54348التكرارجمعيات أعمال

% 10.4%89.6%100.0%% 6.0%8.0%26.0%12.0%48.0%100.0%

3210014639179496التكرار79404483التكراراجمالى

% 16.4%83.6%100.0%% 6.5%20.2%29.4%7.9%36.1%100.0%

جمعيات أعمال

اجمالى

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

س. 21.  تقييم التغطية اإلعالمية ألخبار وقضايا الفساد

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

س. 22.  أثر الطريقة التي تغطى من خاللها وسائل اإلعالم أخبار وقضايا الفساد
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

فيه مبالغة 

كبيرة وتضخيم 

للفساد

يعكس بدرجة 

كبيرة من 

الدقة ما 

يحدث في 

الواقع

أقل مما يحدث 

في الواقع
اجمالى

فيه مبالغة 

كبيرة وتضخيم 

للفساد

يعكس بدرجة 

كبيرة من الدقة 

ما يحدث في 

الواقع

أقل مما 

يحدث في 

الواقع

اجمالى

36213794التكرار312744102التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 30.4%26.5%43.1%100.0%% 38.3%22.3%39.4%100.0%

2413845التكرار3011445التكراررجال دين

% 66.7%24.4%8.9%100.0%% 53.3%28.9%17.8%100.0%

2732151التكرار19132254التكرارمجتمع مدنى

% 35.2%24.1%40.7%100.0%% 52.9%5.9%41.2%100.0%

21101647التكرار20111849التكرارأكاديميين

% 40.8%22.4%36.7%100.0%% 44.7%21.3%34.0%100.0%

913166188التكرار725964195التكراراإلعالم

% 36.9%30.3%32.8%100.0%% 48.4%16.5%35.1%100.0%

3331046التكرار2971450التكرارجمعيات أعمال

% 58.0%14.0%28.0%100.0%% 71.7%6.5%21.7%100.0%

23281158471التكرار201128166495التكراراجمالى

% 40.6%25.9%33.5%100.0%% 49.3%17.2%33.5%100.0%

اجمالى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

س. 23. 1.  إلى أي مدى يعكس ما تنشره الصحف الخاصة من قضايا فساد حقيقة 

الحال في مصر

س. 23. 2. إلى أي مدى يعكس ما تنشره الصحف الحزبية من قضايا فساد حقيقة الحال 

في مصر
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

فيه مبالغة 

كبيرة وتضخيم 

للفساد

يعكس بدرجة 

كبيرة من 

الدقة ما 

يحدث في 

الواقع

أقل مما يحدث 

في الواقع
اجمالى

فيه مبالغة 

كبيرة وتضخيم 

للفساد

يعكس بدرجة 

كبيرة من الدقة 

ما يحدث في 

الواقع

أقل مما 

يحدث في 

الواقع

اجمالى

5789101التكرار31584102التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 2.9%14.7%82.4%100.0%% 5.0%6.9%88.1%100.0%

5143049التكرار6142545التكراررجال دين

% 13.3%31.1%55.6%100.0%% 10.2%28.6%61.2%100.0%

1033952التكرار1233954التكرارمجتمع مدنى

% 22.2%5.6%72.2%100.0%% 19.2%5.8%75.0%100.0%

773347التكرار663547التكرارأكاديميين

% 12.8%12.8%74.5%100.0%% 14.9%14.9%70.2%100.0%

2324144191التكرار3050113193التكراراإلعالم

% 15.5%25.9%58.5%100.0%% 12.0%12.6%75.4%100.0%

1372747التكرار13102750التكرارجمعيات أعمال

% 26.0%20.0%54.0%100.0%% 27.7%14.9%57.4%100.0%

6362362487التكرار7098323491التكراراجمالى

% 14.3%20.0%65.8%100.0%% 12.9%12.7%74.3%100.0%

اإلعالم

جمعيات أعمال

اجمالى

مجتمع مدنى

س. 23. 4. إلى أي مدى تعكس ما تبثه قنوات التليفزيون المصري الحكومي من قضايا 

فساد حقيقة الحال في مصر

أكاديميين

س. 23. 3.  إلى أي مدى يعكس ما تنشره الصحف القومية من قضايا فساد حقيقة 

الحال في مصر

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

فيه مبالغة 

كبيرة وتضخيم 

للفساد

يعكس بدرجة 

كبيرة من 

الدقة ما 

يحدث في 

الواقع

أقل مما يحدث 

في الواقع
اجمالى

392833100التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 39.0%28.0%33.0%100.0%

3211447التكراررجال دين

% 68.1%23.4%8.5%100.0%

27121453التكرارمجتمع مدنى

% 50.9%22.6%26.4%100.0%

19151246التكرارأكاديميين

% 41.3%32.6%26.1%100.0%

974949195التكراراإلعالم

% 49.7%25.1%25.1%100.0%

337949التكرارجمعيات أعمال

% 67.3%14.3%18.4%100.0%

247122121490التكراراجمالى

% 50.4%24.9%24.7%100.0%

س. 23. 5.  إلى أي مدى تعكس ما تبثه القنوات الفضائية المصرية الخاصة من 

قضايا فساد حقيقة الحال في مصر
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

بدرجة كبيرة 

جدا
بدرجة قليلةبدرجة كبيرة

ال تساعد 

على 

االطالق

اجمالىاالثنين معاالصغيرالكبيراجمالى

32125498التكرار1123456103التكرارأحزاب وقوى سياسية

% 1.0%11.7%33.0%54.4%100.0%% 32.7%12.2%55.1%100.0%

1971945التكرار210211649التكراررجال دين

% 4.1%20.4%42.9%32.7%100.0%% 42.2%15.6%42.2%100.0%

16171548التكرار15222654التكرارمجتمع مدنى

% 1.9%9.3%40.7%48.1%100.0%% 33.3%35.4%31.3%100.0%

2081947التكرار18142548التكرارأكاديميين

% 2.1%16.7%29.2%52.1%100.0%% 42.6%17.0%40.4%100.0%

742983186التكرار3367978196التكراراإلعالم

% 1.5%18.4%40.3%39.8%100.0%% 39.8%15.6%44.6%100.0%

893047التكرار013112650التكرارجمعيات أعمال

% .0%26.0%22.0%52.0%100.0%% 17.0%19.1%63.8%100.0%

16982220471التكرار884181227500التكراراجمالى

% 1.6%16.8%36.2%45.4%100.0%% 35.9%17.4%46.7%100.0%

جمعيات أعمال

اجمالى

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

س. 24  هل تؤدي الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع قضايا الفساد إلى زيادة الثقة في 

المؤسسات الحكومية

أحزاب وقوى سياسية

س. 25  نوع الفساد الذي يجب أن تكون له األولوية في المحاربة في الثورة

رجال دين
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

أقل بدرجة 

كبيرة جدا 

أقل بدرجة 

كبيرة مما 
مثلما كان

أقل بدرجة 

كبيرة  مما 

أقل بدرجة 

كبيرة جدا 
اجمالى

أقل بدرجة 

كبيرة جدا 

أقل بدرجة 

كبيرة مما 
مثلما كان

أقل بدرجة 

كبيرة  مما 

أقل بدرجة 

كبيرة جدا مما 
اجمالى

25673701029592672103التكرار

% 24.5%65.7%2.9%6.9%.0%100.0%8.7%57.3%25.2%6.8%1.9%100.0%

10342214962894249التكرار

% 20.4%69.4%4.1%4.1%2.0%100.0%12.2%57.1%18.4%8.2%4.1%100.0%

33775254527109354التكرار

% 5.6%68.5%13.0%9.3%3.7%100.0%9.3%50.0%18.5%16.7%5.6%100.0%

113142149820146149التكرار

% 22.4%63.3%8.2%4.1%2.0%100.0%16.3%40.8%28.6%12.2%2.0%100.0%

48127964194269255174194التكرار

% 24.7%65.5%4.6%3.1%2.1%100.0%13.4%47.4%28.4%8.8%2.1%100.0%

83820250430132150التكرار

% 16.0%76.0%4.0%.0%4.0%100.0%8.0%60.0%26.0%4.0%2.0%100.0%

105334272210498582561274513499التكراراجمالى

% 21.1%67.1%5.4%4.4%2.0%100.0%11.6%51.3%25.5%9.0%2.6%100.0%

س. 26. 2.  مستقبل الفساد الصغير في المرحلة القادمةس. 26. 1. مستقبل الفساد الكبير في المرحلة القادمة

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

أقل بدرجة 

كبيرة جدا 

أقل بدرجة 

كبيرة مما 
مثلما كان

أقل بدرجة 

كبيرة  مما 

أقل بدرجة 

كبيرة جدا 
اجمالى

أقل بدرجة 

كبيرة جدا 

أقل بدرجة 

كبيرة مما 
مثلما كان

أقل بدرجة 

كبيرة  مما 

أقل بدرجة 

كبيرة جدا مما 
اجمالى

1171512210110649135101التكرار

% 10.9%70.3%5.0%11.9%2.0%100.0%9.9%63.4%8.9%12.9%5.0%100.0%

10321314762919348التكرار

% 21.3%68.1%2.1%6.4%2.1%100.0%12.5%60.4%2.1%18.8%6.3%100.0%

326914254324914353التكرار

% 5.6%48.1%16.7%25.9%3.7%100.0%5.7%45.3%17.0%26.4%5.7%100.0%

7296604862866248التكرار

% 14.6%60.4%12.5%12.5%.0%100.0%12.5%58.3%12.5%12.5%4.2%100.0%

30137131141951911915326191التكرار

% 15.4%70.3%6.7%5.6%2.1%100.0%9.9%62.3%7.9%16.8%3.1%100.0%

4393225013089149التكرار

% 8.0%78.0%6.0%4.0%4.0%100.0%2.0%61.2%16.3%18.4%2.0%100.0%

6533437481149545294488320490التكراراجمالى

% 13.1%67.5%7.5%9.7%2.2%100.0%9.2%60.0%9.8%16.9%4.1%100.0%

س. 27. 2. التكلفة اإلجمالية لالستثمار واألنشطة االقتصاديةس. 27. 1. تكلفة الفساد على االستثمار واألعمال في المرحلة القادمة

مجتمع مدنى

أكاديميين

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

اإلعالم

جمعيات أعمال
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

أثر إيجابي 

كبير
أثر إيجابي

لن يكون لها 

أثر
أثر سلبي

أثر سلبي 

كبير
اجمالى

أثر إيجابي 

كبير
أثر إيجابي

لن يكون 

لها أثر
اجمالىأثر سلبي كبيرأثر سلبي

126052521046138130103التكرار

% 11.5%57.7%4.8%24.0%1.9%100.0%59.2%36.9%1.0%2.9%.0%100.0%

1024113149301503048التكرار

% 20.4%49.0%2.0%26.5%2.0%100.0%62.5%31.3%.0%6.3%.0%100.0%

127516554262710054التكرار

% 1.9%50.0%9.3%29.6%9.3%100.0%48.1%50.0%1.9%.0%.0%100.0%

528311350232113048التكرار

% 10.0%56.0%6.0%22.0%6.0%100.0%47.9%43.8%2.1%6.3%.0%100.0%

141147521019712461161193التكرار

% 7.1%57.9%3.6%26.4%5.1%100.0%64.2%31.6%.5%3.1%.5%100.0%

531310150272011049التكرار

% 10.0%62.0%6.0%20.0%2.0%100.0%55.1%40.8%2.0%2.0%.0%100.0%

4728424127225042911825161495التكراراجمالى

% 9.3%56.3%4.8%25.2%4.4%100.0%58.8%36.8%1.0%3.2%.2%100.0%

س. 28. 2. أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى 

الطويل
س. 28. 1. أثر الثورة بصفة عامة على قطاع األعمال واإلستثمار خالل المدى المتوسط

أحزاب وقوى سياسية

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال

رجال دين
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

غير متفائلمتفائلمتفائل جدا

غير متفائل 

على 

االطالق

اجمالى
الخاص مع 

الخاص

الخاص مع 

الحكومى

الحكومى 

مع 

الحكومى

اجمالى

12641894التكرار346171103التكرار

% 33.0%59.2%6.8%1.0%100.0%% 12.8%68.1%19.1%100.0%

1025742التكرار17292149التكرار

% 34.7%59.2%4.1%2.0%100.0%% 23.8%59.5%16.7%100.0%

6351253التكرار10345554التكرار

% 18.5%63.0%9.3%9.3%100.0%% 11.3%66.0%22.6%100.0%

436343التكرار10316249التكرار

% 20.4%63.3%12.2%4.1%100.0%% 9.3%83.7%7.0%100.0%

3012127178التكرار6312464197التكرار

% 32.0%62.9%3.0%2.0%100.0%% 16.9%68.0%15.2%100.0%

236846التكرار15296050التكرار

% 30.0%58.0%12.0%.0%100.0%% 4.3%78.3%17.4%100.0%

6431775456التكراراجمالى1493083213502التكراراجمالى

% 29.7%61.4%6.4%2.6%100.0%% 14.0%69.5%16.4%100.0%

أحزاب وقوى سياسية
أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

س. 29. التفاؤل بتحسن سياسات محاربة الفساد

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

س. 30.  القاطاعات التي سيتركز الفساد في التعامالت فيما بينها في المرحلة 

المقبلة

اإلعالم

جمعيات 

أعمال
جمعيات أعمال
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

النعمالنعماجمالىالنعم

966102التكرار948102التكرار1021103التكرار

% 99.0%1.0%100.0%% 92.2%7.8%100.0%% 94.1%5.9%100.0%

47148التكرار46349التكرار46349التكرار

% 93.9%6.1%100.0%% 93.9%6.1%100.0%% 97.9%2.1%100.0%

48452التكرار43750التكرار52153التكرار

% 98.1%1.9%100.0%% 86.0%14.0%100.0%% 92.3%7.7%100.0%

43346التكرار45449التكرار48250التكرار

% 96.0%4.0%100.0%% 91.8%8.2%100.0%% 93.5%6.5%100.0%

18115196التكرار17717194التكرار1898197التكرار

% 95.9%4.1%100.0%% 91.2%8.8%100.0%% 92.3%7.7%100.0%

48250التكرار45348التكرار48149التكرار

% 98.0%2.0%100.0%% 93.8%6.3%100.0%% 96.0%4.0%100.0%

46331494التكراراجمالى45042492التكراراجمالى48516501التكراراجمالى

% 96.8%3.2%100.0%% 91.5%8.5%100.0%% 93.7%6.3%100.0%

س. 31. 1.  أهمية قانون حرية المعلومات

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميينأكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

س. 31. 3. أهمية إتاحة بدائل أكثر لتمويل المشروعات الصغيرةس. 31. 2. أهمية قانون الملكية الفكرية

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

أحزاب وقوى 

سياسية

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

رجال دين

مجتمع مدنى
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىالنعماجمالىالنعماجمالىالنعم

761995التكرار641983التكرار9011101التكرار

% 89.1%10.9%100.0%% 77.1%22.9%100.0%% 80.0%20.0%100.0%

33235التكرار31940التكرار46349التكرار

% 93.9%6.1%100.0%% 77.5%22.5%100.0%% 94.3%5.7%100.0%

43548التكرار37946التكرار48452التكرار

% 92.3%7.7%100.0%% 80.4%19.6%100.0%% 89.6%10.4%100.0%

31839التكرار31940التكرار38947التكرار

% 80.9%19.1%100.0%% 77.5%22.5%100.0%% 79.5%20.5%100.0%

13522157التكرار12135156التكرار18113194التكرار

% 93.3%6.7%100.0%% 77.6%22.4%100.0%% 86.0%14.0%100.0%

42547التكرار40444التكرار47148التكرار

% 97.9%2.1%100.0%% 90.9%9.1%100.0%% 89.4%10.6%100.0%

36061421التكراراجمالى32485409التكراراجمالى45041491التكراراجمالى

% 91.6%8.4%100.0%% 79.2%20.8%100.0%% 85.5%14.5%100.0%

أكاديميين أكاديميين

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

س. 31. 5. أهمية تعديل قانون اإلفالسس. 31. 4.  أهمية تعديل قانون الضرائب

اإلعالم

رجال دين

مجتمع مدنى مجتمع مدنى

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

جمعيات 

أعمال

س. 31. 6.  اهمية تعديل قانون الشركات

اإلعالم

جمعيات أعمال

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

أحزاب وقوى 

سياسية

                          
النتائج األساسية حسب القطاع - مسح توجھات قادة الرأى العام فى مصر إزاء الفساد

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية - مؤسسة األھرام - بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة -  29 فبراير 2012 صفحة 45 من 49



تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىالنعماجمالىالنعماجمالىالنعم

975102التكرار984102التكرار831396التكرار

% 86.5%13.5%100.0%% 96.1%3.9%100.0%% 95.1%4.9%100.0%

47148التكرار46147التكرار35237التكرار

% 94.6%5.4%100.0%% 97.9%2.1%100.0%% 97.9%2.1%100.0%

50252التكرار50252التكرار41546التكرار

% 89.1%10.9%100.0%% 96.2%3.8%100.0%% 96.2%3.8%100.0%

45449التكرار45247التكرار33841التكرار

% 80.5%19.5%100.0%% 95.7%4.3%100.0%% 91.8%8.2%100.0%

1941195التكرار1894193التكرار14815163التكرار

% 90.8%9.2%100.0%% 97.9%2.1%100.0%% 99.5%.5%100.0%

48149التكرار46147التكرار44246التكرار

% 95.7%4.3%100.0%% 97.9%2.1%100.0%% 98.0%2.0%100.0%

48114495التكراراجمالى47414488التكراراجمالى38445429التكراراجمالى

% 89.5%10.5%100.0%% 97.1%2.9%100.0%% 97.2%2.8%100.0%

س. 31. 7.  أهمية تعديل قانون الصناعة

أحزاب وقوى سياسية
أحزاب وقوى 

سياسية

أحزاب وقوى 

سياسية

س. 31. 9.  أهمية تعديل قانون المنافسة واالحتكارس. 31. 8. أهمية تعديل قانون اإلدارة المحلية

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

جمعيات 

أعمال

رجال دين
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىالنعماجمالىالنعماجمالىالنعم

984102التكرار1003103التكرار781492التكرار

% 84.8%15.2%100.0%% 97.1%2.9%100.0%% 96.1%3.9%100.0%

49049التكرار47249التكرار42244التكرار

% 95.5%4.5%100.0%% 95.9%4.1%100.0%% 100.0%.0%100.0%

50353التكرار50252التكرار42749التكرار

% 85.7%14.3%100.0%% 96.2%3.8%100.0%% 94.3%5.7%100.0%

47249التكرار49150التكرار38644التكرار

% 86.4%13.6%100.0%% 98.0%2.0%100.0%% 95.9%4.1%100.0%

18610196التكرار1897196التكرار13326159التكرار

% 83.6%16.4%100.0%% 96.4%3.6%100.0%% 94.9%5.1%100.0%

49049التكرار47249التكرار44246التكرار

% 95.7%4.3%100.0%% 95.9%4.1%100.0%% 100.0%.0%100.0%

47919498التكراراجمالى48217499التكراراجمالى37757434التكراراجمالى

% 86.9%13.1%100.0%% 96.6%3.4%100.0%% 96.2%3.8%100.0%

س. 31. 12.  أهمية وجود قانون لتجنب تعارض المصالح للوزراء 

أعضاء البرلمان
س. 31. 11.  أهمية استقالل القضاء س. 31. 10.  أهمية تعديل قانون المشتريات الحكومية

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

أحزاب وقوى 

سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات 

أعمال
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

اجمالىالنعم

928100التكرار

% 92.0%8.0%100.0%

44448التكرار

% 91.7%8.3%100.0%

44549التكرار

% 89.8%10.2%100.0%

47350التكرار

% 94.0%6.0%100.0%

1835188التكرار

% 97.3%2.7%100.0%

46147التكرار

% 97.9%2.1%100.0%

45626482التكراراجمالى

% 94.6%5.4%100.0%

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

مجتمع مدنى

أكاديميين

اإلعالم

جمعيات أعمال

س. 31. 13.  أهمية وجود قانون لتنظيم المناقصات والمزايدات 

الحكومية
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تم اجراء البحث الميدانى فى الفترة من 8 ديسمبر 2011 وحتى 14 فبراير 2012
    

مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية

تقوم الدولة 

بالدور 

الرئيسى

يقوم القطاع 

الخاص 

بدور رئيسي 

في االنتاج 

مع تشديد 

دور الدولة 

في الرقابة 

والتنظيم

يقوم القطاع 

الخاص بدور 

رئيسي مع 

تخفيف 

قبضة الدولة

اجمالى

أن تنفتح 

بدرجة أكبر 

على العالم

أن تحافظ 

على 

المستوى 

الحالي من 

االنفتاح 

على العالم

أن تقلل من 

انفتاحها 

على العالم

اجمالى

79166101التكرار17749100التكرار

% 17.0%74.0%9.0%100.0%% 78.2%15.8%5.9%100.0%

3315149التكرار837449التكرار

% 16.3%75.5%8.2%100.0%% 67.3%30.6%2.0%100.0%

428353التكرار1237554التكرار

% 22.2%68.5%9.3%100.0%% 79.2%15.1%5.7%100.0%

3115450التكرار738247التكرار

% 14.9%80.9%4.3%100.0%% 62.0%30.0%8.0%100.0%

1404013193التكرار401458193التكرار

% 20.7%75.1%4.1%100.0%% 72.5%20.7%6.7%100.0%

3410448التكرار640450التكرار

% 12.0%80.0%8.0%100.0%% 70.8%20.8%8.3%100.0%

35910431494التكراراجمالى9037132493التكراراجمالى

% 18.3%75.3%6.5%100.0%% 72.7%21.1%6.3%100.0%

جمعيات أعمال

اإلعالم

جمعيات 

أعمال

س. 32. النظام االقتصادي األفضل لمصر

أحزاب وقوى سياسية

رجال دين

س. 33.  الخيار األفضل لمصر

اإلعالم

أحزاب 

وقوى 

رجال دين

مجتمع 

مدنى

أكاديميين

مجتمع مدنى

أكاديميين
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