
  

  حول جراه مر�ز �صیرةأب�ان صحفي حول استطالع الرأ� الذ� 

  م�ادرة الفر!  الرئاسي

  

  .ملیون مصر� سمعوا �م�ادرة الفر�� الرئاسي التي �قودها عصام حجي 4حوالي 

  .%40تطو�ر التعل�م على رأس أولو�ات المصر�ین بنس�ة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، تضم ٢٠١٨تحت اسم الفر!  الرئاسي  م�ادرةة في اآلونة األخیر أطل  الد�تور عصام حجي 
وضعت هذه المجموعة برنامجًا �م�ن أن یتبناه أ� قد مجموعة من الشخص�ات العامة ، و  الم�ادرة

. وقد أجر8 المر�ز المصر� ٢٠١٨مرشح لرئاسة الجمهور!ة في االنتخا�ات التي ستجر8 في عام 
 ن حول محتو8 هذا البرنامج.ل�حوث الرأ� العام �صیرة استطالعًا آلراء المصر!ی

 



وقد تم في البدا�ة سؤال المستجیبین عما إذا �انوا قد سمعوا عن هذا البرنامج، وتشیر النتائج إلى أن 
عوا عن هذا البرنامج الذ� بدأت الدعوة له منذ حوالي شهر، وهو ما ممن المصر!ین قد س  ٪7حوالي 

االنتخاب قد سمعوا عن البرنامج. وترتفع هذه  ملیون مصر� ممن لهم الح  في �4عني أن حوالي 
بین الحاصلین على تعل�م   ٪16بین الحاصلین على تعل�م أقل من متوسJ إلى   ٪3  النس�ة من

  .% بین الذ�ور10% بین اإلناث إلى 4، �ما ترتفع من جامعي أو أعلى

محور الذین یرون أنه وقد تم طرح محاور البرنامج الخمسة على �ل المستجیبین وطلب منهم تحدید ال
% یل�ه تطو!ر 40األهم من وجهة نظرهم، واحتل تطو!ر المؤسسات التعل�م�ة المرت�ة األولى بنس�ة 

% ثم المساواة 12% ثم تطو!ر قطاع الصحة ��ل مرافقة بنس�ة 29االقتصاد ومحارTة الفقر بنس�ة 
% من المستجیبین 10ستطع %، ولم �3% ثم حر!ة وتم�ین المرأة بنس�ة 5الدین�ة الكاملة بنس�ة 
  تحدید المحور األهم.

وهو ما �ع�س  ،المرت�ة األولى بین �ل فئات المجتمع لكن بنسب مختلفةوقد احتل تطو!ر التعل�م 
إدراك واضح من المصر!ین ألهم�ة التعل�م في تطو!ر مصر وتحسین نوع�ة ح�اة المواطن ��ل 

% بین الحاصلین على تعل�م 59في الم�ادرة جوانبها، فبلغت نس�ة من یرون أنه المحور األهم 
% 47 في الحضر% بین الحاصلین على تعل�م أقل من متوسJ، وTلغت النس�ة 32جامعي مقابل 

  .في الر!ف% 36مقابل 

بین �ل فئات المجتمع بنسب متقارTة جدًا الترتیب الثاني �ما احتل تطو!ر االقتصاد ومحارTة الفقر 
  %.31% و24ین تراوحت في الفئات المختلفة ب

% في الحضر إلى 8من  و�النس�ة لتطو!ر قطاع الصحة فقد ارتفعت نس�ة من یرونه المحور األهم
% في الوجه 14بلي و% في الوجه الق11ظات الحضر!ة إلى % في المحاف7% في الر!ف ومن 14

 ال�حر�. 

ومن الالفت للنظر أن نس�ة من اعتبروا حر!ة وتم�ین المرأة المحور األهم لم تختلف بین الذ�ور 
  واإلناث. 

  

   



  منهج�ة االستطالع:

إعماًال لمبدأ الشفاف�ة والتزامًا �أخالق�ات نشر االستطالعات �فصح المر�ز عن منهج�ة إجراء 

  االستطالع وهي �ما یلي:

�استخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عینة احتمال�ة حجمها  ستطالعاالتم إجراء 

سنة فأكثر غطت �ل محافظات الجمهور!ة، وقد تمت �ل  18مواطنًا في الفئة العمر!ة  1533

%، و�قل هامش 49وTلغت نس�ة االستجا�ة حوالي  .2016أغسطس  9و 8یومي المقا�الت 

  %.3الخطأ في النتائج عن 

الستطالع من الموارد الذات�ة ل�صیرة ولم یتل  المر�ز تمو!ل من أ� جهة مقابل وقد تم تمو!ل ا

  إجراء االستطالع.

للحصول على مز!د من التفاصیل حول النتائج والمنهج�ة المستخدمة أو للحصول على العرض 

  www.baseera.com.egالب�اني للنتائج �م�ن الرجوع للموقع اإللكتروني 

 

  


