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ان صحفي حول استطالع الرأ الذ  صیرةأب ز    حول جراه مر

  القادمةالنواب جلسات مجلس 

  ماجد عثمان

طالة و  - اب إ ملف ال ون ضرورة یجاد حلول لتشغیل الش على رأس الملفات التي یر المصر
 مناقشتها في مجلس النواب.

شاشات من الشعب المصر یرغبون في إذاعة جلسات مجلس الشعب على  81% -
ون.  التلفز

 

 

 

 

 

 

  

ز المصر ل ،المنتخب أول اجتماع لمجلس النوابانعقاد قبیل  صیأجر المر رة حوث الرأ العام 
ا والملفات التي  رأ استطالع في ة إعطاءها األولویر الشعب المصر لمحاولة معرفة أهم القضا
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 لسات مجلس الشعب على التلفزون أمإذاعة جن یرغبون في المصرو ان  إذا مجلس، ومامناقشات ال
 ال.

 أن تطالعاالسالموضوعات التي یرون ضرورة أن یناقشها المجلس أظهر سؤال المستجیبین عن أهم و 
طالة ومحاولة إ الملفاتمن المصرین یرون أن أهم  24% اب،هي مسألة ال  یجاد حلول لتشغیل الش

ة  ة بنس ة الثان ات والمعاشات %9وجاءت في المرت شة، و  زادة المرت فس نوذلك لرفع مستو المع
ة ًا جاءت قض ة تقر لة ارتفاع األسعارإ النس أن أهم الملفات التي یجب  %8، وأجاب یجاد حل لمش

م، ر التعل ر  أن یناقشها النواب هو ملف تطو ة مثل الصرف  %4و ة التحت أن حل مشاكل البن
اه الشرب هو الملال عرفون. %12وأجاب ، ف األهمصحي وم   من المصرین أنهم ال 

ر  طالة، و %24و م أقل من متوسط أن أهم ملف هو ال ات  %10من الحاصلین على تعل زادة المرت
م  لة ارتفاع األسعار، أما بین الحاصلین على تعل ة أجابت بإیجاد حل لمش والمعاشات ونفس النس

طالة  ضًا ملف ال ات متوسط  أو جامعي أو أعلى فأ ة على رأس األولو ه ملف ت %28بنس ر یل طو
ة  م بنس لة ارتفاع األسعار.یتساو معه  %9التعل   إیجاد حل مش

ل  ات في  اب تأتي على رأس األولو مقارنة النتائج بین الرف والحضر نجد أن ملف تشغیل الش و
ة  ة بنس ة الثان م في المرت ر التعل أتي في الحضر ملف تطو تساو معه ملف رفع  %11منهما، و و

شة، ب ة مستو المع ة بنس ة الثان لة ارتفاع األسعار في المرت أتي ملف حل مش  %9ینما في الرف 
شة. ط ملف رفع مستو المع س فارق  ه     یل

سؤال المستجیبین أنهم من المصرین  %81فقد أجاب  رغبتهم في إذاعة جلسات مجلس النوابعن  و
عدم رغبتهم في  %10في إذاعة الجلسات على شاشات التلفزون، ویرغبون   %9، وأجاب ذلكأجابوا 

عرفون.  أنهم ال 

ة في إذاعة الجلسات ولم تختلف     لفة.ختلفة، أو بین مناط الجمهورة المختبین فئات العمر المالرغ
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ة االستطالع:   منهج

ة إجراء  ز عن منهج فصح المر ات نشر االستطالعات  أخالق ة والتزامًا  إعماًال لمبدأ الشفاف
ما یلي:   االستطالع وهي 

ة حجمها  ستطالعاالتم إجراء   1527استخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عینة احتمال
الت  18مواطنًا في الفئة العمرة  ل المقا ل محافظات الجمهورة، وقد تمت  سنة فأكثر غطت 

سمبر 22إلى  20في الفترة من  ة حوالي  .2015 د ة االستجا لغت نس قل هامش %51و ، و
   .%3الخطأ في النتائج عن 

ل من أ جهة  ز تمو صیرة ولم یتل المر ة ل ل االستطالع من الموارد الذات قابل م وقد تم تمو
  .إجراء االستطالع

ة المستخدمة أو للحصول على العرض  للحصول على مزد من التفاصیل حول النتائج والمنهج
ن الرجوع للموقع اإللكتروني  م اني للنتائج     www.baseera.com.egالب


