1131/11/11
 /3011/1111م

«نظرسنجی موسسه گالوپ 1از شهروندان آمریکایی درباره حمایت و تأیید عملکرد دونالد ترامپ
بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده
● روش :مصاحبه تلفنی با  1121بزرگسال
● تاريخ اجرا 10 :تا  21دیماه 1133

آمریکا»2

● تاريخ

انتشار:1

23دی 1133

■ در اين نظرسنجی از پاسخگويان پرسيده شده است« :آيا روش دونالد ترامپ در اداره شپ

خپود بپهعنوان

رئيسجمهور را تأييد يا رد میکنيد؟»
نتایج :آخرين رتبه تأييد عملکرد دونالد ترام ؛  43درصد ،پایینترین رتبه وی در دوره چهار ساله

است .بهطور متوسط  34درصد تأیید عملکرد او ،چهار امتیاز کمتر از هر رئیسجمهور دیگر آمريکا
است( .نمودار )1
نمودار  .4روند رتبهبندی تأیید عملکرد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا0204 ،ـ ( 0242درصد)
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1. Gallup
 .2ترجمه اين نظرسنجی به معنی تأييد يافتههای آن از سوی مرکز تحقيقات نيست.
3. https://news.gallup.com/
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کمترین میانگین تأیید عملکرد ثبتشده؛ قطبیشدهترین دوره احزاب
ترام

در حالی کاخ سفيد را ترک میکند که بهطور متوسط  11درصد ،عملکرد وی را بهعنوان

رئيسجمهور تأييد کردهاند؛ و اين نتيجه به معنای کمترين امتياز در تاريخ نظرسنجیهای گالوپ میباشد.

نمودار  .4میانگین تأیید عملکرد ریاستجمهوری در آمریکا

رئیسجمهور
کندی
آيزنهاور
جرج اچ .دابليو بوش
کلينتون
جانسون
ريگان
جرج دابليو بوش
نيکسون
اوباما
جرالد فورد
کارتر
ترومن
ترام

سالهای ریاست
1311پ 1311
1311پ 1301
1331پ 1393
2111پ 1331
1313پ 1311
1393پ 1391
2113پ 2111
1311پ 1313
2111پ 2113
1311پ 1311
1391پ 1311
1301پ 1310
2111پ 2121

میانگین تأیید عملکرد
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 جدول تأييد عملکرد روسایجمهوری آمريکا نشان میدهد که بسياری از روسایجمهور با رتبهبندی ضعيفعملکرد ش لی از سمت خود خارج شدند که ترام پايينترين امتياز را به نام خود ثبت کرده است.
موسسه گالوپ در نظرسنجی ژانويه سال  11 ،2111درصد تأييد عملکرد ترام و افت يک امتياز رتبه او را
نشان داد که اين نتيجه در چندين نوبت ثبت شده است:
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 اولين مورد در آگوست  2111که ترام به دلي تهديدهای خود عليه تجاوزات کره شمالی و پاسخ او بهخشونت مرگبار توسط يک ملیپوش سفيدپوست در اعتراض در شارلوتزوي در ايالت ويرجينيا با انتقادات شديدی
روبرو شد.
 مورد دوم ،در اواي سال 2121و در بازه زمانی بين دادگاه سنا (اولين مورد استيضاح وی) و مراح اوليهشيوع ويروس کرونا که ميزان تأييد عملکرد ترام  13درصد بود.
 مورد بعدی ،پس از مرگ جورج فلويد به دست پليس و نارضايتی فزاينده از اداره اوضاع در همهگيریکوويد  ،13تأييد عملکرد وی در دو نظرسنجی ژوئن  ،2121به زير  11درصد رسيد.
مجددا در زمان انتخابات سال  ،2121حمايت از او تا حدودی بهبود يافت و  11درصد از مردم آمريکا
عملکرد ترام را تأييد کردند.
نتایج یافتهها:
 طبق نظرسنجی اخير مؤسسه گالوپ ،نرخ تأييد عملکرد دونالد ترام  ،رئيسجمهور آمريکا از زمان انتخابات 1نوامبر ،چهار امتياز پايين آمده است.
 تازهترين نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان داد نرخ تأييد عملکرد ترام از  11درصد (دقيقا يک روز قب ازانتخابات) در اواي ماه به  11/1درصد کاهش يافته است.
 جدول مقايسه عملکرد روسایجمهوری آمريکا ،روند نزولی تأييد عملکرد روسایجمهوری را از سال 2111نشان ميدهد که تا پايان دوره چهار ساله ترام همچنان ادامه داشته است.
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