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 جسر ألبحاث المسوحعن مؤسسة 

بحاث جسر مؤسسة إنشاء مت
أ
 المجتمع خالله من يلتقي الذي الجسر ليكون 2٠١٤ عام بداية مع المسوح ل

 .المستويات مختلف على والسياسات القرار صناع مع

راء اسةر د إلى المؤسسة تهدف
 
ي استطالعات إجراء طريق عن المواطنين ا

أ
 واحترافية علمية بطريقة العام للرا

 الحوار في المساهمةو ،المصريين المواطنين على بالنفع يعود بما والدولية المحلية المؤسسات لخدمة
رائهم عن للتعبير فائتهم بمختلف المصريين لجميع متساوية فرصة عطاءإ طريق عن فعال بشكل المجتمعي

 
 .ا

كاديمية» خالل من المؤسسة تهدف كما
أ
ول وهي - «جسر ا

أ
كاديمية ا

أ
 تدريس في متخصصة العربي العالم في ا

ي استطالعات علوم
أ
ي استطالعات مفهوم ويقدر يتقبل مناخ خلق إلى -الرا

أ
 العربي والعالم مصر في الرا

 .المنطقة هذه في وتطويره العلم هذا نشر في والمشاركة

ساسي بشكل المؤسسة تعتمد
أ
رضي - التليفون لىع ا

أ
 لكل ووصوله لسرعته البيانات جمع في -والمحمول ال

 .الطلب عند النترنت طريق وعن ميدانية استطالعات إجراء يتم كما ،بياناته جودة مراقبة وسهولة المناطق

فضل بلق   من وضعها تم اإلحصائي والتحليل المعاينة في إحصائية نهجيةم المؤسسة تتبع
أ
 المصريين الخبراء ا

 2٠٠٠-١٠٠٠ بين ما المتوسط في يتراوح حيث العلمية، للمعايير وفقا عينة حجم تحديد ويتم ،المجال في
 .مفردة

 :المؤسسة خدمات

ي استطالعات
أ
 العام الرا

ي تحليالت
أ
ي استطالعات نتائج خالل من العام للرا

أ
 مصر في الوضع عن إجراؤها يتم التي الرا

ساليب :عن تدريبية دورات تقديم
أ
ي، استطالعات دارةإو إجراء ا

أ
 النتائج، وعرض تحليلو الرا

كاديمية خالل من الستمارات وتصميم
أ
 جسر ا

ي استطالعات
أ
 لتقييم واستطالعات الوظيفي والتقييم الرضا استطالعات مثل للشركات داخلية را

 المختلفة الفعاليات
 التركيز مجموعات دارةإ

ي استطالعات بإجراء خاصة استشارات تقديم
أ
 الرا

 اإلعالمية الحمالت تقييم
ثر تقييم
أ
  والمشروعات البرامج ا
 المختلفة اإلعالمية للمواد المشاهدين تقييمات
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 تمهيد

٤ 

بحاث جسر مؤسسة تقوم التوالي على الثاني للعام
أ
ي استطالع بإجراء المسوح ل

أ
 المصريين رؤية عن للرا

ة الخاصة الجوانب لبعض
أ
 ودورها وتعليمها وعملها حقوقها على حصولها مدى مثل المصري  المجتمع في بالمرا

ولى وللوهلة المنزل، في
أ
ن نظرا الدهشة ببعض القارئ  يشعر قد ال

أ
 والذي الماضي العام عن تتغير لم النتائج ل

سئلة، نفس المجيبين سؤال فيه تم
أ
ن ما ولكن ال

أ
جل من تمت التي الجهود استعراض يحاول ا

أ
 ادراك تغيير ا

ة دور  نحو واتجاهاتهم المواطنين
أ
نها ويجد المرا

أ
   .١التغير عدم لسبب يهتدي حتى للغاية ضئيلة جهود ا

ة إن
أ
صعدة، عدة على المجتمع في تعاني المصرية المرا

أ
جل من وتحارب ا

أ
ن ا

أ
 ومعتقدات وتقاليد عادات تهدم ا

ك ثر واجبات عاتقها على وتضع حقوقها كافة على الحصول من تحرمها بالية
أ
 استطالع نتائج وتوضح يجب، مما ا

ي
أ
ك ثر فما المعاناة، هذه الماضي والعام العام هذا تم الذي الرا

أ
ة ينظرون مازالوا الذين هؤلء ا

أ
نها على للمرا

أ
 ل ا

ن يجب
أ
دوارها إل تقوم ا

أ
 لتعليمها إكمالها يستسيغون ل وبالتالي العامة الحياة في لها دور  ول فقط التقليدية با

   .البلد في القيادية المناصب توليها عن فضال وعملها

ة ستستطيع هل :نفسه يطرح  السؤال سيظل لذلك
أ
ن المصرية المرا

أ
صعدة، كافة على المجتمع فكر تغير ا

أ
 ال

ن ستستطيع هل
أ
على تتولى ا

أ
 سوق في الخاصة مكانتها لها ويكون العامة والمؤسسات الدولة في المناصب ا

ن على قادرة ستكون هل بالك فاءة، إل الرجل وبين بينها التفضيل يكون ول العمل
أ
 بدون المهن كافة تمتهن ا

ن
أ
نها لها يقال ا

أ
 سيتغير هل التحرش، ضد معها يقف المجتمع وتجعل قضيتها ستدعم هل فقط، للرجال مهنة ا

بناءه ويعامل المجتمع
أ
ن يقول ول بالمثل ا

أ
ة ا

أ
   وتثقيفها؟ بتعليمها يهتم ول المنزل مكانها المرا

ة المصري  المجتمع رؤية لكيفية الحالي الوضع يرصد  الذي التقرير هذا خالل من ندعو إننا
أ
 المهتمين كل للمرا

ة بقضية والمؤمنين
أ
ن المرا

أ
ة لتحصل المجتمع وتثقيف توعية على يعملوا ا

أ
 كافة لها تك فلها التي حقوقها على المرا

ديان
أ
ملين سنويا الوضع تقييم في بدورها جسر مؤسسة ستقوم جانبنا ومن السماوية، ال

 
ن ا

أ
 الوضع يشهد ا

 .نساءها وتقدم برفعة إلى مصر تتقدم فلن إيجابيا، تقدما

نه التنويه وجب١ سئلة في اأ راء اأ
 
 إلى يميلون ولكنهم العملي الواقع في بتطبيقها يقومون ل قد مثالية إجابات ذكر إلى المجيبين يميل ما عادة ال

خذ يجب وبالتالي المجتمعي، الستحسان على الحصول  .النتائج قراءة عند العتبار في ذلك اأ
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ة حصول إلى المجيبين نظرة
أ
 المجتمع في حقوقها على المرا

ة وضع رؤية إلى تقريًبا المجيبين نصف اتجه
أ
نه المصري  المجتمع في المرا

أ
شار حيث جيد غير با

أ
ن إلى %5٠ ا

أ
 ا

ة
أ
شاروا %١2و فقط، المجتمع في حقوقها بعض على تحصل المصرية المرا

أ
يا على تحصل ل إنها ا

أ
 حقوقها، من ا

نها (الذكور  بين النسبة تزيد) %27 ذكر بينما
أ
 .المجتمع في حقوقها كل على تحصل ا

بعاد لبعض المجيبين رؤية
أ
ة بدور  المتعلقة ال

أ
 المنزل في المرا

ن معرفة الجيد ومن
أ
كبر النسبة ا

أ
  وافق حيث المصرية، الزوجة صالح في تصب مواقف اتخذوا المجيبين من ال

ن على %8٤
أ
ن يجب الزوجة ا

أ
ن على %62 وافقو  بالمنزل، المتعلقة القرارات كل في الرجل تشارك ا

أ
 الرجل ا

ة مساعدة عليه يجب
أ
عمال في المرا

أ
 من الرجل زواج على (%62) تقريبا المجيبين ثلثي يوافق ولم ،المنزلية ال

ك ثر
أ
ة من ا

أ
 .ميسرة المادية ظروفه كانت لو امرا

مور  على الزوج سيطرة ومدى لزوجها الزوجة طاعة وعن
أ
ن على المجيبين من فقط %6 وافق بها، المتعلقة ال

أ
 ا

ن الحق لديه الزوج
أ
قاربها زيارة من زوجته يمنع ا

أ
ن على فقط %9 وافقو  ،ا

أ
ن الحق له الزوج ا

أ
 من زوجته يمنع ا

مر تعلق عندما النسبة ارتفعت وإن التعليم،
أ
 على (%3١) تقريبا المجيبين ثلث وافق حيث الزوجة، بعمل ال

نه
أ
ن الزوج حق من ا

أ
 .العمل من زوجته يمنع ا

راء
 
ة تعليم في المجيبين ا

أ
   وعملها المرا

راء جاءت
 
ة تعليم في المجيبين ا

أ
ن وهي ذكرها السابق النتيجة إلى باإلضافة التفاؤل، على لتبعث المرا

أ
 %9 ا

ن في الحق له الزوج ان على وافقوا المجيبين من فقط
أ
ن على %93 وافق فقد التعليم، من زوجته يمنع ا

أ
 ا

ن يجب الفتاة
أ
ة عمل مع كذلك الحال يكن لم ولكن ي،الجامع تعليمها تكمل ا

أ
ى فقد المرا

أ
نه %65 را

أ
 من ا

فضل
أ
 ان فعليها زوجة وكانت بالعمل قامت وإن جيدة، المادية ظروفهن كانت إذا العمل عدم للسيدات ال

شار كما المجيبين، من %63 ذلك على وافق حيث المنزل في براتبها تشارك
أ
 إلى (%9١) المجيبين غالبية ا

نه على موافقتهم
أ
 فإن العمل، فرص من محدود عدد توفر من يصاحبها وما البطالة معدلت ارتفاع حالة في ا

ولوية
أ
ن يجب ال

أ
ن على (%68) المجيبين ثلثي يوافق ولم الوظائ ف، على الحصول في للرجل تكون ا

أ
ة ا

أ
 المرا

ن الممكن من
أ
   .جمهورية رئيسة تكون ا
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ة ضد التحرش نحو المجيبين اتجاهات
أ
 المرا

ة التحرش وعن
أ
 الذين المتحرشين لوم من بدل بها التحرش ذنب الفتاة المجيبين حمل فقد الشارع، في بالمرا

خالق يفتقدون
أ
شار حيث والدين ال

أ
رباع ثالثة ا

أ
ن إلى (%73) المجيبين ا

أ
ك ثر هي الفتيات مالبس ا

أ
سباب ا

أ
 ا

   .التحرش

وا فقد بها، التحرش سبب هو الفتاة ترتديه ما لكون رؤيتهم عن النظر بغض انه معرفة الجيد من ولكن
أ
  ضرورة را

ن على منهم %89 وافق حيث المتحرشين معاقبة
أ
ن يجب الشارع في الجسدي للتحرش تتعرض التي الفتاة ا

أ
  ا

   .الشرطة بإبالغ تقوم



 القسم األول

 يف اجملتمع على حقها املرأةحصول 

حقه، ال رجل وال   واخدحد  مفيش

 أصال ديست يف البلد 

 

 سنة 36 –ذكر 

الست اللي متعلمة تعليم عالي بس  

   .حقوقها واخدةهي اللي 

 

 قنا - سنة43 –أنثى 

حقوقه  ياخدالرجل اللي حمتاج 

 .بقى مش الست

 

 سنة 60 –ذكر 



 طويلة عقود منذ املصرية املرأة تناضل

 عادات على وتنتصر  املجتمع في حقوقها كامل لتنال

 نجحت وقد ،عليها الحصول  من تمنعها بالية وتقاليد

 القوانين من العديد تعديل ليتم تضغط أن في

 فكر  من كبير  حد إلى تغير  أن واستطاعت لصالحها،

 يرى  فهل .مستمرا نضالها ومازال تجاهها املجتمع ورؤية

 الوقت في حقوقها على حصلت املرأة أن املصريون 

 الحالي؟

 النسبة أن الاستطالع تائجن أشارت لقد

 املصرية املرأة أن يرون (%50) املجيبين من ألاكبر 

 ما أشار  وقد .املجتمع فى حقوقها بعض على تحصل

 املرأة أن إلى فقط (%27) املجيبين ربع من يقرب

 %12 يرى  حين فى حقوقها، جميع على تحصل املصرية

   . إلاطالق على حقوقها على تحصل ل  أنها
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 حصول املرأة املصرية على حقوقها فى املجتمع

  باإلناث مقارنة (%37) الذكور  بين أكبر  بشكل حقوقها كل على تحصل املرأة أن ذكروا من نسبة ارتفاع تبين قد و 

 املستوى  ذوي  من كال  عن ،(%34) فأعلى الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  بين ذلك إلي أشاروا من نسبة ارتفعت كما ،(17%)

 .(التوالي على %23و %28) يعادله وما الثانوي  و  ثانوي  من ألاقل التعليمي

 مقارنة (%9) الذكور  بين أكبر  بشكل لها حقوق  أية على تحصل لم املرأة أن ذكروا من نسبة انخفضت حين فى

 حقوقها من اأي على تحصل لم املرأة أن نيرو  من نسبة انخفضت التعليمى، املستوى  ارتفع كلما أن لوحظ كما ،(%16) باإلناث

 الثانوي  التعليمي املستوى  ذوي  بين %12و ثانوي  من ألاقل التعليمي املستوى  ذوي  بين %18  ةالنسب بلغت حيث إلاطالق على

 آلاراء فى ملحوظ فرق  وجود عدم اتضح كما .بالعينة فأعلى الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  بين %5  بنسبة مقارنة يعادله وما

 .(فأكثر سنة 35 من) سنا وألاكبر  (سنة 35 من أقل) سنا ألاصغر  بين  املجتمع فى حقوقها على املرأة حصول  مدى حول 

 أن املجيبين إجمالي من %46 أشار حيث املاض ي العام عن كبير  بشكل تختلف لم النسب أن بالذكر  الجدير  ومن

 على تحصل لم أنها إلى %21و حقوقها جميع على تحصل أنها إلى %22 وأشار فقط حقوقها بعض على تحصل املصرية املرأة

 .إلاطالق على حقوقها

ي 
ة  عن رؤية المصريين لحقوق وواجبات استطالع راأ

ك توبر   -المراأ
 2٠١5اأ

ن بشكل عام حضرتك شايف  
أ
ة المصرية واخدة  كل حقوقها في ا

أ
المرا

 المجتمع ول بعض حقوقها، ول مش واخدة حقوقها؟

11% 

12% 

50% 

27% 

 لم يحدد

 مش واخدة حقوقها

 واخدة بعض حقوقها

 واخدة كل حقوقها



 القسم الثاني

 املنزلاملرأة يف 

ربنا خلق آدم واحد وحواء واحدة، 

على زوجة   قايمالبيت السعيد 

 واحدة

 

 القاهرة - سنة74 –ذكر 

الست آخرها تشارك يف الغسيل 

والطبخ، لكن القرارات املصريية ال  

 طبعا

 

 سنة  40 –ذكر 

قرارهم  ماخدوشالبيت سفينة، لو 

 هتنهارسوا السفينة 

 

 الشرقية -  سنة51 –ذكر 



 أن هي الراسخة املصرية املعتقدات أحد إن

 ألام كانت سواء السيدات على مقصورة املنزلية ألاعمال

 إذا باملهانة الرجال بعض يشعر  وقد الابنة، أو  ألاخت أو 

 يقومون  ول  املنزلية ألاعمال بأحد يقوموا أن اضطروا

 من الرغم وعلى منهم، ُيسخر  أن خشية أحد أمام بها

 مثلهن العمل ميادين إلى السيدات من العديد نزول

 .عليهن مقصورة ظلت املنزلية ألاعمال أن إل  الرجل مثل

 ل  الذي املعتقد هذا كسر  الجديدة ألاجيال وتحاول 

 الاستطالع نتائج وأوضحت قوانين، تقره ول  دين يفرضه

 أن يجب الرجل أن على موافقون  املجيبين من %62 أن

 على يوافق لم بينما املنزلية، ألاعمال فى زوجته يساعد

  .املجيبين من %21 ذلك

١٠ 

 هل يجب على الزوج مساعدة زوجته في أعمال املنزل؟

 معينة حالت في زوجته يساعد أن يجب الرجل أن إلى أشاروا قد املجيبين من %15 هناك أن بالذكر  الجدير  ومن

 .ذلك هو  رغب إن أو  ،بذلك ظروفه سمحت إن أو  متعبة كانت إذا وهي فقط

 ألاعمال فى زوجته يساعد أن يجب الرجل أن على  (جدا املوافقين أو   املوافقين سواء) املوافقة نسبة ارتفعت وقد

 التعليمى املستوى  أصحاب عن (%75) املرتفع التعليمى املستوى  أصحاب وبين ،(%56) الذكور  عن (%68) إلاناث بين املنزلية

 .(%56) املنخفض التعليمى املستوى  وأصحاب (%60) املتوسط

 بينما ،%63 املاض ي العام السؤال على املوافقة نسبة كانت حيث املاض ي العام نتائج عن النسب هذه تختلف ولم

 (2014 في %42 ،2015 في %32) جدا املوافقين نسبة انخفاض لالنتباه امللفت من ولكن ،%19 املوافقة عدم نسبة كانت

 .(2014 في %21 ،2015 في %30) املاض ي العام عن املوافقين نسبة وارتفاع

 

 الرجل المفروض يساعد الست فى شغل البيت

32% 3٠% 

9% ١2% 

2% 

١5% 

جدا موافق موافق غير موافق   موافق غير 
اإلطالق على  

يحدد لم  في موافق 
معينة حالت  

ي  ة  عن رؤية المصريين لحقوق وواجبات استطالع راأ ك توبر   -المراأ  2٠١5اأ



 واملرأة الرجل بين شراكة عالقة هو  الزواج

 فيها تقف والرحمة، واملودة الحب من أساس على تبنى

 تحمل يستطيعان حتى الرجل مع جنب إلى جنًبا املرأة

 أن من الرغم وعلى .سليمة أسرة وبناء الحياة صعاب

 يتم التي القرارات كل تبعات تتحمل كاملة ألاسرة

 ألاول  الرأي أن يرى  من هناك أن إل  عليها وتؤثر  اتخاذها

 بـــــــــين يــربــطـــون  حـــيث للــرجل يـكـون  أن يـجـب وألاخـيـر 

 ديكتاتورية لقرارات الزوج اتخاذ وبين الرجولة مفهــوم

   .معها التفاهم أو  لزوجته الرجوع دون  أسرته تمس

١١ 

 هل يجب أن تشارك املرأة الرجل في كل القرارات املتعلقة باملنزل؟

 كل اتخاذ فى الرجل تشارك أن يجب الزوجة أن على موافقون  املجيبين من %84 أن الاستطالع نتائج أوضحت وقد

 .املجيبين من %15 ذلك على يوافق لم بينما ،(جدا موافقون  %59 منهم) باملنزل  املتعلقة القرارات

 .(%74) الذكور  عن (%93) إلاناث بين ألامر  هذا على املوافقة نسبة ارتفعت فقد متوقع هو  وكما

 لزوجها الزوجة مشاركة ضرورة على املوافقين نسبة بلغت حيث كبير بشكل املاض ي العام عن النسب تختلف ولم

 .%10 يوافقوا لم من نسبة بلغت بينما ،2014 عام %89 باملنزل  املتعلقة القرارات كل في

 الزوجة لزم تشارك الرجل فى اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالبيت

59% 

25% 

١2% 
3% ١% 

جدا موافق موافق غير موافق   على موافق غير 
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 الزوج بين املشاكل من العديد يحدث قد

 حتى أو  أخوتها أو  والديها كانوا سواء الزوجة وأقارب

 معهم التعامل يفضل ل  وقد ذلك من أبعد أقارب

 من زوجته ملنع الحق لديه يكون  فهل آخر، أو  لسبب

   زيارتهم؟

 من فقط %6 أن الاستطالع نتائج من يتبين

 يمنع أن فى الحق لديه الزوج أن على موافقين املجيبين

 %85 ذلك على يوافق لم بينما ،أقاربها زيارة من زوجته

   .إلاطالق على موافقين غير  %56 منهم املجيبين، من

 ذلك على موافقون  أنهم إلى %8 أشار وقد

 أو  ألاقارب أخالق سوء منها الحالت بعض في ولكن

 الزيارات هذه معدل أن أو  للزوجين مشاكل في تسببهم

 أن على آخرون وافق وقد الالزم، من أكثر  بشكل مرتفع

 وألام ألاب عدا فيما أقاربها زيارة من بمنعها الزوج يقوم

 .عام بشكل ألاولى الدرجة وأقارب

١2 

 هل للزوج الحق فى أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟

 لم ولكن سنة، 35 من أقل لديهم من عن فأكثر  سنة 35 لديهم من بين ذلك على املوافقين نسبة ارتفعت وقد

 التعليمي املستوى  وذوي  (%8) فأعلى الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  وبين ،(%7) وإلاناث الذكور  بين املوافقة نسبة تختلف

 .(%6) فأقل يعادله وما الثانوي 

 املوافقة عدم نسبة بلغت حيث ،املاض ي والعام العام هذا بين السؤال هذا على إلاجابة نسب تقريبا تساوت وقد

 .%6 املوافقة نسبة بلغت بينما ،%84 ذلك على

 

  

قاربها
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 ألاكبر  النسبة أن الاستطالع نتائج من يتبين

 له الزوج أن على موافقين غير  (%84) املجيبين من

 غير  %55 منهم) التعليم من زوجته يمنع أن الحق

   .ذلك على فقط %9 وافق بينما ،(إلاطالق على موافقين

 من %4 هناك أن بالذكر  الجدير  ومن

 إلى أشار  فبعضهم أخرى، آراء ذكروا قد املجيبين

 قبل ذلك على إتفاق هناك يكون  أن بشرط موافقته

 كان إذا موافقته إلى أشار  آلاخر  والبعض الزواج،

 بينما ألاسرة، فى بدورها قيامها مع سيتعارض التعليم

 قبل الفتاة زواج رفضوا حيث آخر  رأى للبعض كان

 .ألاساس من تعليمها انتهاء

١3 

 هل للزوج الحق فى منع زوجته من التعليم؟

  سنة 35 من أقل هم من وبين ،(%47) الذكور  عن (%62) إلاناث بين إلاطالق على املوافقة عدم نسبة ارتفعت وقد

 كلما أنه أيضا لوحظ كما ،(%49) الريف قاطنى عن (%64) املدن قاطنى وبين ،(%50) فأكثر سنة 35 لديهم من عن (60%)

 الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  من %71 ذلك إلى أشار  حيث إلاطالق على املوافقين غير  نسبة زادت التعليمى املستوى  ارتفع

 .ثانوي  من ألاقل التعليمي املستوى  ذوي  من %39و يعادله، وما الثانوي  التعليمي املستوى  ذوي  من %57و فأعلى،

 للخصائص وفقا جدا املوافقين أو  املوافقين سواء ذلك على املوافقين نسبة فى كبيرة اختالفات هناك يكن لم بينما

 .املختلفة الديموجرافية

 على املوافقة عدم نسبة بلغت حيث ،املاض ي والعام العام هذا بين السؤال هذا على إلاجابة نسب تقريبا تساوت وقد

 .%9 املوافقة نسبة بلغت بينما 2014 عام خالل %83 ذلك

 التعليميمنع مراته من نه إليه الحق الزوج 
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 من %45 أن الاستطالع نتائج من يتضح

 غير  أو  موافق غير  كان سواء) موافقين غير  املجيبين

 يمنع أن الحق له الزوج أن على (إلاطالق على موافق

  تقريبا املجيبين ثلثى وافق بينما العمل، من زوجته

 .ذلك على (31%)

 من %19 هناك أن بالذكر  الجدير  ومن

 فى العمل من لزوجته الزوج منع على موافقون  املجيبين

 باملنزل  تقصيرها حالة فى أو  ماديا، احتياجهم عدم حالة

 بين والتفاهم الاتفاق حالة فى أو  لها، املنزل  احتياج أو 

 .القرار تنفيذ قبل الزوجين

١٤ 

 هل للزوج الحق فى أن يمنع زوجته من العمل؟

 35 من أقل هم من وبين ،(%22) إلاناث عن (%39) الذكور  بين  ذلك على املوافقة نسبة ارتفاع النتائج أوضحت وقد

   .(%28) فأكثر سنة 35 هم من عن (%33) سنة

 بين النسب تقاربت بينما ،(%33)الذكور  عن (%58) إلاناث بين أعلى ذلك على املوافقة عدم نسبة كانت حين فى

 التعليمي املستوى  ذوي  بين %46و ثانوي  من ألاقل التعليمي املستوي  ذوي  بين %43 بلغت حيث املختلفة التعليمية املستويات

 وفقا النسبة هذه اختالف عدم لالنتباه املثير  ومن فأعلى، الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  بين %48و يعادله وما الثانوي 

 .السواء على الريف و  املدن قاطنى من %45 بلغت حيث الجغرافى لإلقلبم

 يوافق لم بينما %33 العبارة هذه على املوافقة نسبة بلغت حيث ،املاض ي العام نتائج عن العام هذا نتائج تختلف لم

 .2014 عام خالل املجيبين من %42 عليها
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 أعطاها التي الرخص أحد الزوجات تعدد

 مقدمتها في شروط عدة بتوفر  وربطها للرجال إلاسالم

 وأصبح استخدامها املجتمع أساء كالعادة ولكن العدل،

 أسوا الرخصة هذه يستغلون  الرجال من العديد

 سيرتبط ومن الحالية زوجتهم بذلك ويظلمون  استغالل

 .بها

 ألاكبر  النسبة أن الاستطالع نتائج من يتبين

 له الزوج أن على (%62) موافقين غير  املجيبين من

 الظروف له تيسرت إذا مرة من أكثر  يتزوج أن الحق

 .ذلك على %23 وافق بينما املادية،

١5 

 هل يرتبط تعدد الزوجات بالظروف املادية للرجل فقط؟

 الرجل زواج على موافقتهم أوقفوا (إلاناث بين %8و الذكور  بين %19) املجيبين من %13 هناك أن بالذكر  الجدير  ومن

 باملوافقة أشاروا آلاخر  والبعض بينهم، الزوج يعدل أن بشرط موافقون  أنهم بعضهم أوضح فقد معينة، شروط على مرات عدة

 . الزوجة من تقصير  هناك كان إذا أو  زوجته، مع بالراحة يشعر  ل  الزوج كان إذا

 (%61) الريف قاطنى وبين ،(%79) إلاناث عن ملحوظ بشكل (%45) الذكور  بين املوافقة عدم نسبة انخفاض تبين وقد

 .(%64) فأكثر سنة 35 لديهم من عن (%60) سنة 35 من أقل هم من وبين ،(%64) املدن قاطنى عن

 بلغت بينما 2014 عام فى %19 ذلك على املوافقة نسبة بلغت حيث املاض ي العام نتيجة عن النتيجة تلك تختلف لم

 .املجيبين من %65 املوافقة عدم نسبة
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 القسم الثالث

 تعليم املرأة وعملها

كيان للست، أمال  بيعملالشغل 

 !ليه بنعلمهماحنا 

 

 مرسى مطروح –سنة  58 –أنثى 

إيه الزمة شغل الست طاملا جوزها 

أحلى  والوالدرعاية البيت  !مكفيها

 .شغل

 

 اجليزة  -سنة  51 –أنثى 

من  متخرجكشالست املفروض 

البيت أصال، سواء للتعليم أو  

 .آخرها اعدادي..الشغل
 

 القاهرة –ذكر 



 أبوابها املصرية الجامعة تفتح لم

 كانت حيث العشرين، القرن  أوائل في إل  للمصريات

 بجامعة تلتحق مصرية امرأة أول  القلماوي  سهير 

 الحين ذلك ومنذ (القاهرة جامعة) ألاول  فؤاد

 بالطالبات تعج املصرية الجامعات وأراض ي

 الجامعي التعليم على حرصن الالتي املصريات

 أن حتى ا،معليه يحسدن فيه وتفوق  جدارة وأثبتن

 للفتيات بالنسبة رفاهية يعد لم الجامعي التعليم

 أثبتته الذي ألامر  وهو  قبل من إليه يُنظر  كان كما

 الاستطالع نتائج أوضحت حيث الاستطالع، نتائج

 يجب الفتاة أن على موافقين املجيبين من %93 أن

 موافقون  %71 منهم) الجامعى تعليمها تكمل أن

 .املجيبين من %5 ذلك على يوافق لم بينما ،(جدا

 

١7 

 ضرورة إكمال الفتاة لتعليمها الجامعي

 

 

 

 ذوي  وبين ،(الذكور  بين %64 مقابل إلاناث من %77) الذكور  عن إلاناث بين جدا املوافقين نسبة ارتفاع تبين وقد

 عن الحضرية املحافظات  قاطني وبين ،(%67) فأقل يعادله ما أو  الثانوي  التعليم ذوي  عن (%82) فأعلى الجامعي التعليم

 قاطنى بين %73و القبلى الوجه محافظات قاطنى بين %78) القبلى الوجه ومحافظات البحرى  الوجه محافظات قاطني

  من أقل هم من بين تقريبا النسبة تساوت حين فى ،(القبلى الوجه محافظات قاطنى بين %59و البحرى  الوجه محافظات

  .منهما كال  بين تقريبا %70 بلغت حيث فأكثر  سنة35 هم ومن سنة35

 على املوافقة نسبة بلغت حيث ،املاض ي والعام العام هذا بين السؤال هذا على إلاجابة نسب تقريبا تساوت وقد

 .%5 املوافقة عدم نسبة بلغت بينما ،2014 عام خالل %93 ذلك

    

 

 البنت لزم تكمل تعليمها الجامعى
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 كل على فرض هو  عام بشكل العمل إن

 أكمل على آلارض عمارة في بواجبه يقوم أن يريد إنسان

 آلارض هذه على قيمة ليحقق إلانسان ويعمل وجه،

 عليه، يحصل الذي املادي املقابل عن النظر  بغض

 مادي بمقابل لو  حتى الرجل عمل أن من الرغم وعلى

 عند يختلف الوضع أن إل  فيه، نقاش ل  أمر  هو  زهيد

 .املرأة عن الحديث

 املجيبين ثلثى نأ الاستطالع نتائج من ويتبين

 أل  للمرأة ألافضل من أنه على موافقون  (%65) تقريبا

  منهم) الجيدة املادية الظروف لها تيسرت إذا تعمل

 غير  أنهم فقط %29 ذكر بينما ،(جدا موافقون  41%

 .ذلك على موافقين

١8 

 هل عمل املرأة مرتبط فقط باالحتياج املادى؟

 ما و  الثانوى  التعليمى املستوى  ذوى  وبين ،(%60) إلاناث عن (%72) الذكور  بين ذلك على املوافقة نسبة ارتفاع تبين وقد

 قاطني عن (%70) القبلي الوجه محافظات قاطني  وبين ،(%53) فأعلى الجامعى التعليمى املستوى  ذوى  عن (%70) فأقل يعادله

 .(التوالي على %63و %64) الحضرية واملحافظات البحري  الوجه محافظات

 والذي) املاض ي بالعام مقارنة العام هذا العبارة هذه على املوافقين نسبة ثبات من الرغم على أنه بالذكر  الجدير  ومن

 .2014 عام خالل %35 كانت حيث انخفضت قد املوافقة عدم نسبة أن إال  (%62 فيه بلغت

فضلها كويسة المادية ظروفها اللي الست
أ
 البيت في عدقت ا
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 الزوجة استقطعت طاملا أنه البعض يرى 

 باملنزل  لالعتناء توجهه أن يجب الذي الوقت من جزء

 إلانفاق في تشارك أن عليها يجب فإنه عملها، أجل من

 من %63 أن الاستطالع نتائج أوضحت حيث املنزل، على

 أن يجب تعمل التى الزوجة أن على موافقين املجيبين

 %21 ذلك على يوافق لم بينما املنزل، فى براتبها تشارك

 .املجيبين من

 من %13 هناك أن بالذكر  الجدير  ومن

 بشرط ولكن ذلك على موافقتهم إلى أشاروا قد املجيبين

 كانت إذا أو  الزوج وبين بينها والاتفاق الزوجة رضا

 .لذلك مادية حاجة هناك

١9 

 هل يجب على املرأة العاملة أن تشارك فى إلانفاق على املنزل؟

 

 

 املستوى  ذوي  وبين ،(%54) الذكور  عن (%72) إلاناث بين كبير  بشكل ذلك على املوافقة نسبة ارتفعت وقد

 املوافقة نسبة انخفضت حين في ،(%57) فأعلى الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  عن (%65) فأقل يعادله وما الثانوي  التعليمي

 .(التوالي على %66و %65) القبلي والوجه البحري  الوجه محافظات بقاطني مقارنة (%55) الحضرية املحافظات قاطني بين

 املوافقة نسبة كانت حيث ،املاض ي والعام العام هذا بين السؤال هذا على تقريبا إلاجابة نسب أيضا تساوت وقد

 .%20 املوافقة عدم نسبة بلغت بينما ،%60 العبارة هذه على املاض ي العام

 

 الزوجة اللى بتشتغل لزم تشارك بمرتبها فى مصروف البيت
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 لعمل ينظر  املجتمع فإن سابقا أشرنا كما

 الرجل عكس عنه الاستغناء يمكنها ثانوي  كش ئ املرأة

 على إلانفاق في الرئيسية املسؤولية عليه تقع والذي

 غالبية أشار  فقد متوقع هو  وكما وبالتالي املنزل،

 ارتفاع حالة في أنه على موافقتهم إلى %91 املجيبين

 من محدود عدد توفر  من يصاحبها وما البطالة معدلت

 في للرجل تكون  أن يجب ألاولوية فإن العمل، فرص

 ،(جدا موافقون  %71 منهم) الوظائف على الحصول 

 .املجيبين من فقط %8 ذلك على يوافق لم بينما

 ذلك على جدا املوافقين نسبة ارتفعت وقد

  قاطني وبين ،(%66) إلاناث عن (%76) الذكور  بين

 بقاطني مقارنة (%75) البحري  الوجه محافظات

  %75) القبلي الوجه ومحافظات الحضرية املحافظات

 .(التوالي على %65و
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املرأة أم الرجل؟: ملن تكون ألاولوية في العمل  

 

 هذا على املوافقة نسبة بلغت حيث كبير بشكل املاض ي العام عن ذلك على إلاجابة نسب تختلف لم وأيضا 

 .%10 املوافقة عدم نسبة بلغت بينما ،%90 املاض ي العام في السؤال

 

  

 

ولوية تبقى للرجل
أ
 لو الشغل قليل فى البلد المفروض ال

7١% 

2٠% 

6% 2% ١% 

جدا موافق موافق غير موافق   على موافق غير 
 اإلطالق

يحدد لم  

ي  ة  عن رؤية المصريين لحقوق وواجبات استطالع راأ ك توبر   -المراأ  2٠١5اأ



 القديم مصر  تاريخ أن من الرغم وعلى

 مصر  في الحكم لسدة سيدات عدة وصول  على يشهد

 الدستور  أن من الرغم وعلى وحتشبسوت ككليوباترا

 ل  الفكرة هذه أن إل  للرئاسة الترشح حق للمرأة يكفل

 - الوحيدة السيدة أن حتى الحالي الوقت في قبول  تلقى

 عزمها عن وأعلنت بادرت التي -كامل بثينة السيدة وهي

 أن تستطع لم 2012 عام الرئاسية لالنتخابات الترشح

 .الكافية التوكيالت على الحصول  شرط تستوفي

 من يقرب ما أن الاستطالع نتائج من يتضح

 املرأة تولى على موافقين غير (%68) املجيبين ثلثى

 على موافقين غير  منهم %46) الجمهورية رئيس منصب

 .ذلك على فقط %30 وافق بينما ،(إلاطالق
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 املرأة املصرية رئيسة جمهورية

 (%24) القبلي الوجه محافظات قاطنى وبين ،(%32) إلاناث عن (%28) الذكور  بين املوافقة نسبة انخفاض اتضح كما

 واضح اتجاه وجود عدم لوحظ بينما ،(التوالي على %33و %30) البحري  الوجه ومحافظات الحضرية املحافظات قاطنى عن

 املستوى  ذوي  بين %28و ثانوي  من ألاقل التعليمي املستوى  ذوي  بين %33 بلغت حيث التعليمي للمستوى  وفقا املوافقة لنسبة

 .فأعلى الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  بين %30و يعادله وما الثانوي  التعليمي

 والذي) املاض ي بالعام مقارنة العام هذا انخفضت قد العبارة هذه على املوافقة عدم نسبة أن بالذكر  الجدير  ومن

 .2014 عام خالل %23 كانت حيث ارتفعت قد املوافقة نسبة أن إال  (%73 فيه بلغت

 

 ؟جمهوريةممكن تكون رئيسة الست 

2% 

46% 

22% 

15% 

15% 

 لم يحدد

 غير موافق على اإلطالق

 غير موافق

 موافق

 موافق جدا

ي  ة  عن رؤية المصريين لحقوق وواجبات استطالع راأ ك توبر   -المراأ  2٠١5اأ



 القسم الرابع

 التحرش باملرأة يف الشارع

البنت ممكن تكون حمتشمة 

وتتعاكس عشان الولد مش حمرتم  

 .بيتعاكسوابدليل إن منقبات 

 

 املنوفية -سنة  42 –أنثى
  كويسلو البنت حمرتمة والبسة 

تبلغ الشرطة لكن لو مش  واتعاكست

مش من  مكياج وحاطةحمرتمة 

 حقها
 

 الغربية -سنة  31 –ذكر 

تبلغ  متستناشالبنت اللي تتعاكس 

الشرطة، هي جتيب خرب  اللي 

 .عاكسها على طول

 

 القاهرة- سنة61 –أنثى



 مسؤولية الفتاة يحمل املجتمع مازال

 دراسات تشير  كما- دائًما سهلألا  أن حيث بها، التحرش

 فبسؤال .الضحية لوم هو  -الاجتماعي النفس علم

 سبب أكثر  هو  الفتاة ترتديه ما أن في رأيهم عن املجيبين

 ثالثة من يقرب ما أن تبين الشباب لتحرش يعرضها

 %51 منهم) ذلك على موافقين (%73) املجيبين أرباع

 .موافقين غير  أنهم %24 فقط ذكر  بينما ،(جدا موافق
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 هل تتحمل الفتاة مسئولية التحرش بها بما ترتديه؟

 لديهم من عن (%77) فأكثر سنة 35  هم من  وبين ،(%70) إلاناث عن (%77) الذكور  بين املوافقة نسبة  ارتفعت وقد

 أيضا لوحظ كما ،(%69) الحضرية املناطق يسكنون  عمن (%76) الريفية املناطق يسكنون  من  وبين ،(%68) سنة 35 من أقل

 فأعلى، الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  من %68 ذلك إلى أشار  حيث املوافقين نسبة انخفضت التعليمى املستوى  ارتفع كلما أنه

 .ثانوي  من ألاقل التعليمي املستوى  ذوي  من %76و يعادله، وما الثانوي  التعليمي املستوى  ذوي  من %74و

 ذلك على املوافقة نسبة بلغت حيث ،املاض ي والعام العام هذا بين السؤال هذا على إلاجابة نسب تقريبا تطابقت وقد

 .%25 املوافقة عدم نسبة بلغت بينما 2014 عام خالل 72%

 ؟يعاكسهاالبنت هو اك تر حاجة بتخلي الشباب لبس 

3% 

10% 

14% 

22% 

51% 

 لم يحدد

 غير موافق على اإلطالق

 غير موافق

 موافق

 موافق جدا

ي 
ة  عن رؤية المصريين لحقوق وواجبات استطالع راأ

ك توبر   -المراأ
 2٠١5اأ



 أصبح وانتشارها التحرش ظاهرة تفش ي مع

 عليها، القضاء سبيل في تحجيمها الضروري  من

 خريطة مثل املجتمعية املبادرات بعض فانتشرت

 التحرش يتم التي املناطق أكثر  ترصد التي التحرش

 يجوب حيث متحرش امسك ومبادرة بها، بالفتيات

 املتحرشين، ويصدون  الشوارع باملبادرة املشترك الشباب

 املدني املجتمع وضغط وغيرها الجهود هذه وبفضل

 (2014) السابق العام التحرش قانون  صدر  عام بشكل

 الحبس لتشمل املتحرشين على العقوبات يغلظ والذي

 في صدى له يكون  حتى القانون  هذا أن إل  .والغرامة

 يتعرضن الالتي الفتيات تتشجع أن لبد العملي الواقع

ــا حقهــن في يتــــهـــاونن ول بـــاإلبالغ ويقمن للتحرش
ً
 خوفـ

   .الذنب يحملهن مازال الذي املجتمع نظـــــــــــــرة مــــــن
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 هل يجب إبالغ السلطات عند تعرض الفتاة للتحرش؟

 فى الجسدى للتحرش تتعرض التى البنت أن على موافقون  املجيبين من %89 أن الاستطالع نتائج أوضحت وقد

 .املجيبين من %8 ذلك على يوافق لم بينما ،(جدا موافقون  %69 منهم) الشرطة بإبالغ تقوم أن يجب الشارع

 بإبالغ تقوم أن يجب الشارع فى الجسدى للتحرش تتعرض التى الفتاة أن على جدا املوافقين نسبة ارتفعت وقد

 ومحافظات الحضرية املحافظات بين ذلك على املوافقة نسبة تختلف ولم ،(%47) إلاناث عن (%71) الذكور  بين الشرطة

 الجامعي التعليمي املستوى  ذوي  وبين ،سنة 35 من أقل لديهم ومن فأكثر  سنة 35 لديهم من وبين القبلي، والوجه البحري  الوجه

 .فأقل يعادله وما الثانوي  التعليمي املستوى  وذوي  فأعلى

 ضرورة على املوافقة نسبة بلغت حيث كبير  بشكل املاض ي العام عن ذلك على إلاجابة نسب تختلف لم وأيضا

   .%5 املوافقة عدم نسبة بلغت بينما ،%91 للتحرش الفتاة تعرض عند الشرطة إبالغ

البنت اللى بتتعرض للتحرش باللمس فى الشارع 

 المفروض تبلغ الشرطة

69% 

2٠% 

6% 2% 3% 

جدا موافق موافق غير موافق   على موافق غير 
 اإلطالق

يحدد لم  

ي  ة  عن رؤية المصريين لحقوق وواجبات استطالع راأ ك توبر   -المراأ  2٠١5اأ
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 :ملحق أ
 نتائج الاستطالع        

 عام بشكل الباحثين خدمة في جسر مؤسسة من رغبةً 
 تم خاص بشكل الموضوع هذا في والمتخصصين

راد لمن عوًنا ليكون الملحق هذا توفير
أ
  بمزيد القيام ا

 .والبحث الدراسة من

ن تعني البند بجانب )*( العالمة هذه
أ
ثبتت اإلحصائية الختبارات نتائج ا

أ
نه ا

أ
 بين معنوي ارتباط يوجد ل ا

 .إليها المشار والخصائص النتيجة



 نتائج االستطالع

 )%(في املجتمع ول بعض حقوقها ول مش واخداها خالص؟  إن املرأة املصرية واخدة كل حقوقها شايفبشكل عام حضرتك 

 لم يحدد مش واخداها بعضها كللها

 11 12 50 27 إلاجمالي

 النوع
 8 9 46 37 الذكور 

 13 16 54 17 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 8 12 56 24 35 أقل من  -18

 13 13 44 30 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 17 18 37 28 من ثانوي  أقل

 11 12 54 23 ثانوي وما يعادله

 3 5 59 34 جامعي فأكثر

 املنطقة
 7 13 52 28 مناطق حضرية

 13 12 48 27 مناطق ريفية
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 )%(البنت لزم تكمل تعليمها الجامعي 

 لم يحدد غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 2 1 4 22 71 إلاجمالي

 النوع
 4 2 5 26 64 الذكور 

 1 -- 2 19 77 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 4 1 5 21 70 35أقل من   -18

 1 1 3 23 71 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 3 1 5 30 61 من ثانوي  أقل

 3 2 3 21 71 ثانوي وما يعادله

 1 -- 3 14 82 جامعي فأكثر

 املنطقة
 2 1 2 18 78 مناطق حضرية

 3 1 5 25 66 مناطق ريفية



 )%(الزوج ليه الحق يمنع مراته من التعليم 

 لم يحدد اخرى  آراء غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 3 4 55 29 6 3 إلاجمالي

 النوع
 5 5 47 32 7 4 الذكور 

 3 2 62 27 5 2 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 3 3 60 25 6 3 35أقل من   -18

 4 4 50 33 7 2 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 6 4 39 37 9 4 من ثانوي  أقل

 3 4 57 28 5 3 ثانوي وما يعادله

 1 3 71 20 4 1 جامعي فأكثر

 املنطقة
 3 4 64 23 5 2 مناطق حضرية

 5 3 49 33 7 3 مناطق ريفية

 )%(الحق إنه يمنع مراته من الشغل  الزوج ليه

 لم يحدد بشرط غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 5 19 20 25 16 15 إلاجمالي

 النوع
 5 23 12 21 18 21 الذكور 

 5 16 28 30 14 8 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 6 15 23 23 18 15 35أقل من   -18

 5 22 17 27 14 14 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 6 22 13 30 16 15 أقل من ثانوي 

 6 16 23 23 16 16 ثانوي وما يعادله

 3 22 25 23 16 12 جامعي فأكثر

 املنطقة
 3 20 24 21 18 14 مناطق حضرية

 6 19 18 27 15 15 مناطق ريفية

 تابع -االستطالع نتائج 
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 )%(الحق إنه يمنع مراته من زيارة أقاربها  الزوج ليه

 لم يحدد بشرط غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 1 8 56 29 4 2 إلاجمالي

 النوع*
 1 9 54 29 5 2 الذكور 

 1 6 57 29 5 2 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 1 6 62 27 3 2 35أقل من   -18

 1 9 51 31 6 3 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 2 9 45 38 4 2 من ثانوي  أقل

 1 6 62 25 3 3 ثانوي وما يعادله

 1 9 61 21 6 2 جامعي فأكثر

 املنطقة*
 1 8 58 26 5 3 مناطق حضرية

 1 8 54 31 4 2 مناطق ريفية

 تابع -االستطالع نتائج 
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 )%(جمهورية  الست ممكن تكون رئيسة

 لم يحدد غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 2 46 22 15 15 إلاجمالي

 النوع
 2 52 18 14 14 الذكور 

 3 40 26 16 16 إلاناث

 الفئات*
 العمرية

 3 48 20 14 16 35أقل من   -18

 2 45 23 17 13 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 4 40 24 16 17 من ثانوي  أقل

 2 48 22 14 14 ثانوي وما يعادله

 1 51 19 17 13 جامعي فأكثر

 املنطقة*
 2 43 24 17 14 مناطق حضرية

 3 48 21 14 15 مناطق ريفية



 )%(لزم تشارك بمرتبها في مصروف البيت  الزوجة اللي بتشتغل

 لم يحدد بشرط غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 2 13 8 13 27 36 إلاجمالي

 النوع
 3 14 13 17 27 27 الذكور 

 2 13 3 10 27 45 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 2 13 11 15 25 34 35أقل من   -18

 2 14 6 12 29 38 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 2 14 8 10 35 31 من ثانوي  أقل

 2 14 8 11 22 43 ثانوي وما يعادله

 2 11 9 22 26 31 جامعي فأكثر

 املنطقة
 2 12 10 17 28 32 مناطق حضرية

 2 14 7 11 27 39 مناطق ريفية

 تابع -االستطالع نتائج 
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 )%(الست لزم تشارك الرجل في اتخاذ كل القرارات املتعلقة بالبيت  

 لم يحدد غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 1 3 12 25 59 إلاجمالي

 النوع
 2 5 19 27 47 الذكور 

 1 1 5 22 71 إلاناث

 الفئات*
 العمرية

 1 3 13 23 59 35أقل من   -18

 1 3 11 26 59 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 3 3 11 30 54 من ثانوي  أقل

 1 4 12 23 60 ثانوي وما يعادله

 -- 3 13 21 64 جامعي فأكثر

 املنطقة
 1 2 14 22 62 مناطق حضرية

 2 4 11 26 57 مناطق ريفية



 تابع -االستطالع نتائج 
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 )%(لبس البنت هو أكتر حاجة بتخلي الشباب يعاكسها  

 لم يحدد غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 3 10 14 22 51 إلاجمالي

 النوع
 2 9 12 23 54 الذكور 

 4 11 16 22 48 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 3 13 16 18 50 35أقل من   -18

 3 8 12 26 51 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 3 10 11 32 44 من ثانوي  أقل

 3 9 14 14 60 ثانوي وما يعادله

 3 12 17 23 45 جامعي فأكثر

 املنطقة
 3 11 18 21 48 مناطق حضرية

 3 10 11 23 53 مناطق ريفية

 )%(الرجل املفروض يساعد الست في شغل البيت 

 لم يحدد في حالت غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 2 15 12 9 30 32 إلاجمالي

 النوع
 1 19 14 10 30 26 الذكور 

 2 11 10 8 30 38 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 1 14 15 9 31 31 35أقل من   -18

 2 16 10 8 30 34 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 2 18 15 10 28 28 من ثانوي  أقل

 2 15 14 9 30 30 ثانوي وما يعادله

 1 11 5 7 33 42 جامعي فأكثر

 املنطقة
 1 14 10 8 27 40 مناطق حضرية

 2 16 13 10 32 27 مناطق ريفية



 )%(البنت اللي تتعرض للتحرش باللمس في الشارع املفروض تبلغ الشرطة 

 لم يحدد غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 3 2 6 20 69 إلاجمالي

 النوع
 3 2 5 20 71 الذكور 

 2 3 8 20 47 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 3 2 4 16 75 35أقل من   -18

 3 2 8 23 65 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 3 1 6 26 65 من ثانوي  أقل

 3 3 6 16 73 ثانوي وما يعادله

 2 2 8 20 68 جامعي فأكثر

 املنطقة*
 3 3 6 18 71 مناطق حضرية

 3 2 7 21 68 مناطق ريفية

 تابع -االستطالع نتائج 
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 )%(من واحدة  لو الظروف املادية للرجل ميسرة، ممكن يتجوز أكتر 

 لم يحدد بشرط غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 2 13 43 19 12 11 إلاجمالي

 النوع
 3 19 26 19 16 17 الذكور 

 2 8 60 19 8 4 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 2 11 44 16 13 14 35أقل من   -18

 3 15 42 22 10 8 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 3 15 33 25 11 14 من ثانوي  أقل

 2 13 50 14 11 10 ثانوي وما يعادله

 1 12 44 21 13 8 جامعي فأكثر

 املنطقة
 3 11 43 21 14 8 مناطق حضرية

 2 15 43 18 10 12 مناطق ريفية



 )%(الست اللي ظروفها املادية كويسة أفضلها تقعد في البيت  

 لم يحدد غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 6 11 18 24 41 إلاجمالي

 النوع
 8 7 14 26 46 الذكور 

 4 15 22 23 37 إلاناث

 الفئات
 العمرية

 5 13 18 26 39 35أقل من   -18

 7 9 18 23 43 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 5 8 12 27 48 من ثانوي  أقل

 6 11 18 26 41 ثانوي وما يعادله

 7 14 26 20 33 جامعي فأكثر

 املنطقة*
 6 11 20 24 39 مناطق حضرية

 6 11 17 25 43 مناطق ريفية

 تابع -االستطالع نتائج 

32 

 )%(لو الشغل قليل في البلد املفروض ألاولوية تبقى للرجل 

 لم يحدد غير موافق على إلاطالق غير موافق موافق موافق جدا

 1 2 6 20 71 إلاجمالي

 النوع
 1 2 6 16 76 الذكور 

 1 4 6 25 66 إلاناث

 الفئات*
 العمرية

 1 2 7 21 70 35أقل من   -18

 2 3 5 20 71 فأكثر 35

املستويات 
 التعليمية

 1 2 4 27 67 من ثانوي  أقل

 1 3 5 19 73 ثانوي وما يعادله

 1 4 9 15 72 جامعي فأكثر

 املنطقة
 2 4 7 18 69 مناطق حضرية

 1 2 5 21 71 مناطق ريفية
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 (ب)ملحق 

 املنهجية املستخدمة

 .البيانات جمع في واملحمول  ألارض ي الهاتف استخدام تم

 .2015 أغسطس 14 – 5  من الفترة في الاستطالع هذا بيانات جمع تم

 املواطنين من طبقية عينة على الاستطالع هذا نتائج ٌبنيت فقد ألارض ي للهاتف بالنسبة

 تمت وقد ،الجمهورية محافظات كل في  فأكثر سنة 18 من أعمارهم تبلغ من أي البالغين

  الاستجابات عدد بلغ .عشوائية بطريقة املعيشية ألاسرة داخل من املبحوث اختيار  عملية

 .%18,6 الرفض نسبة بلغتو  استجابة، 858

 للشركات املحتملة ألارقام كل من عشوائية عينة سحب تم فقد املحمول  للهاتف بالنسبة أما

 بلغتو  استجابة، 847 الاستجابات عدد بلغ .املحمول  التليفون  لخدمات املقدمة الثالث

 .%20,2 الرفض نسبة

 السن، النوع،) الديموجرافية املجتمع خصائص لتمثيل النسبية ألاوزان استخدام تم

   .(إلاقامة ومنطقة التعليمي، املستوى 

   .%95 ثقة مستوى  عند %3 ± الاستطالع في العينة إجمالي من الخطأ هامش بلغ



3٤ 

 جملحق 
 الاستمارة

   حقوقها؟ واخدة مش ول  حقوقها، بعض ول  املجتمع في حقوقها كل  واخدة املصرية املرأة إن شايف حضرتك عام بشكل .1
حقوقها كل واخدة 
حقوقها بعض واخدة 
حقوقها واخدة مش 
يحدد لم 

 
 ؟عليها موافق حضرتك مدى ألي تقولي وحضرتك العبارات بعض لحضرتك هقول  .2

 الجامعي تعليمها تكمل لزم البنت 1 .2

 الشغل من مراته يمنع إنه الحق ليه الزوج 2 .2

 التعليم من مراته يمنع إنه الحق ليه الزوج 3 .2

 اقاربها زيارة من مراته يمنع إنه الحق ليه الزوج 4 .2

 جمهورية رئيسة تكون  ممكن الست 5 .2

   البيت مصروف في بمرتبها تشارك لزم بتشتغل اللي الزوجة 6 .2

 بالبيت املتعلقة القرارات كل إتخاذ في الرجل تشارك لزم الست 7 .2

 يعاكسها الشباب بتخلي حاجة أكتر هو البنت لبس 8 .2

 الشرطة تبلغ املفروض الشارع في باللمس للتحرش تتعرض اللي البنت 9 .2

   واحدة من أكتر  يتجوز  ممكن ميسرة، للرجل املادية الظروف لو  10 .2

 البيت شغل في الست يساعد املفروض الرجل 11 .2

 البيت في تعد أفضلها كويسة املادية ظروفها اللي الست 12 .2

 للرجل تبقى ألاولوية املفروض البلد في قليل الشغل لو  13 .2

 

 

 

 :الشخصية البيانات

 النوع .أ
ذكر 
أنثى 

 :املحافظة .ب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :قرية أم مدينة .ج
مدينة 
قرية 
رفض 
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 تابع -ملحق ج 
 الاستمارة

 :التعليمي املستوى  .د

 يكتب ول  يقرأ ل 

ابتدائي من أقل 

إعدادي-ابتدائي 

 يعادله وما ثانوي 

 املتوسط فوق 

جامعي 

جامعي من أعلى 

رفض 

 :الوظيفية الحالة .هـ

يعمل 

ليعمل 

رفض 

 



 شكر وتقدير

البيانات الذي قام بعملية جمع    -من طلبة وخريجي كلية القتصاد والعلوم السياسية -المتميز  العمل فريق تشكر مؤسسة جسر 
بجديوفقا )

أ
 (:للترتيب ال

 

سماء محمد عودة
أ
 ا

 لء عاطف
 
  العزازي ا

منية عبد الحميد نوفل
أ
 ا

ية هللا عصام محمد
 
 ا

ية سعيد المال
 
 ا

شرف عبدالعاطي
أ
 إيناس ا

بسمة حسن عبد العال 

 دليلة ياسر مصطفى 

رويدا مجدي محمود 

سها صالح عبد المنعم 

شروق تيسير صفي الدين 

عبد الفتاح محمود ندا 

 بو بكر
أ
سامة ا

أ
 غادة ا

غريب رمضان جابر 

حمدان سالم  مروة 

سامة شافعي
أ
 منى ا

مؤمن صبحي سيد 

ندا صبري عبد الجواد 

هدية محمود عبد الحي 

هشام عبد الغني السيد 

وليد وجدي زكي 

 :اإلحصائيوقام بالتحليل 

فاطمة طلعت عبد الفتاح 

عبير عبد العال زكي 
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بأول برجاء التسجيل على قاعدة البياناتأوال اصداراتنا للحصول على   
:من خالل ارسال بريد الكتروني إلى  

info@gisr.org 
  


