
 

 Crosstabulation البيئة * المحافظة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المحافظة

 1061 367 694 دهوك

 1060 538 522 نينوى

 1937 628 1309 السليمانيه

 514 305 209 كركوك

 1100 393 707 اربيل

 737 357 380 ديالى

 1269 499 770 االنبار

 1324 365 959 بغداد

 599 317 282 بابل

 391 183 208 كربالء

 878 394 484 واسط

 1299 691 608 الدين صالح

 424 157 267 النجف

 582 251 331 القادسيه

 549 298 251 المثنى

 698 242 456 قار ذي

 791 326 465 ميسان

 1050 244 806 البصره

Total 9708 6555 16263 

 

 

 Crosstabulation البيئة * (المحتسب) العمر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 (المحتسب) العمر

15 373 311 684 

16 417 309 726 

17 367 279 646 

18 391 283 674 

19 341 229 570 

20 335 215 550 

21 356 228 584 

22 346 214 560 

23 293 191 484 



24 289 190 479 

25 299 211 510 

26 269 216 485 

27 291 202 493 

28 277 206 483 

29 272 184 456 

30 254 176 430 

31 299 186 485 

32 272 154 426 

33 243 158 401 

34 235 174 409 

35 250 172 422 

36 214 152 366 

37 239 161 400 

38 225 145 370 

39 215 184 399 

40 194 129 323 

41 213 150 363 

42 199 138 337 

43 183 143 326 

44 155 86 241 

45 162 118 280 

46 150 82 232 

47 145 92 237 

48 141 86 227 

49 139 69 208 

50 101 59 160 

51 123 70 193 

52 108 38 146 

53 72 32 104 

54 85 42 127 

Total 9532 6464 15996 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * زواجيةال الحالة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الزواجية الحالة

 5146 2035 3111 عزباء

 57 19 38 خاطبه

 10096 4160 5936 متزوجه

 489 187 302 ارمله

 178 47 131 مطلقه

 30 16 14 منفصله

Total 9532 6464 15996 

 

 

 Crosstabulation البيئة * بالمدرسة حاليا تلتحقين او التحقت وان سبق هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 حاليا تلتحقين او التحقت وان سبق هل

 بالمدرسة

 2012 477 1535 حاليا نعم

 9500 3541 5959 الماضي في نعم

 4059 2287 1772 تلتحق لم ال

Total 9266 6305 15571 

 

 

 Crosstabulation يئةالب * اليها وصلت مرحلة اعلى

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اليها وصلت مرحلة اعلى

 6117 2811 3306 ابتدائي

 2358 589 1769 متوسطة

 1426 326 1100 اعدادي

 699 115 584 دبلوم

 714 92 622 بكالوريوس

 22 3 19 عليا دراسات

 177 81 96 نظامي غير تعليم

Total 7496 4017 11513 

 

 

 Crosstabulation البيئة * بنجاح اكملته صف اخر



Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بنجاح اكملته صف اخر

0 141 82 223 

1 538 229 767 

2 1486 593 2079 

3 1172 605 1777 

4 1240 588 1828 

5 1215 749 1964 

6 1694 1168 2862 

7 4 1 5 

Total 7490 4015 11505 

 

 

 Crosstabulation البيئة * Q105 & Q106 تاكدي -فلتر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 Q105 & Q106 تاكدي -فلتر
 6117 2811 3306 االبتدائية اكملت او تكمل لم

 5396 1206 4190 المتوسطة اكملت او المتوسطة تكمل لم

Total 7496 4017 11513 

 

 

 Crosstabulation البيئة * جملة قراءة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 جملة قراءة

 4752 2732 2020 االطالق على القراءة تستطيع ال

 2146 958 1188 الجملة من جزء

 3208 1377 1831 الجملة قرأت نعم

 63 30 33 المناسبة باللغة جملة توجد ال

 5 1 4 (..تنطق ال ، الترى ) معاقة المرأة

Total 5076 5098 10174 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * عليها حصلت شهادة اعلى

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عليها حصلت شهادة اعلى

 6464 3430 3034 شهادة بدون

 5111 2036 3075 ابتدائي

 1899 456 1443 متوسطة

 541 103 438 اعدادي

 645 104 541 دبلوم

 736 95 641 فاعلى جامعي

 177 81 96 نظامي غير تعليم

Total 9268 6305 15573 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مجلة او جريده قرات  شهر 12 خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مجلة او جريده قرات  شهر 12 خالل

 974 212 762 يوميا تقريبا

 2497 638 1859 االسبوع في مرة االقل على

 1895 631 1264 اخرى

 5446 2089 3357 اطالقا تقرأ لم

Total 7242 3570 10812 

 

 

 Crosstabulation البيئة * التلفزيون شاهدتي شهر 12 خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التلفزيون شاهدتي شهر 12 خالل

 14092 5561 8531 يوميا تقريبا

 841 379 462 االسبوع في مرة االقل على

 277 153 124 اخرى

 362 212 150 اطالقا تشاهد  لم

Total 9267 6305 15572 

 

 

 

 



 

 Crosstabulation البيئة * الراديو الى استمعت شهر 12 خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الراديو الى استمعت شهر 12 خالل

 1876 551 1325 يوميا تقريبا

 1942 606 1336 وعاالسب في مرة االقل على

 1722 595 1127 اخرى

 10033 4553 5480 اطالقا استمع  لم

Total 9268 6305 15573 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االنترنت استخدمت شهر 12 خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االنترنت استخدمت شهر 12 خالل

 365 58 307 يوميا تقريبا

 472 66 406 االسبوع في مرة االقل على

 441 106 335 اخرى

 14294 6075 8219 اطالقا تستخدمه  لم

Total 9267 6305 15572 

 

 

 Crosstabulation البيئة * كمرشحة باالنتخابات المشاركة المرأة على ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المشاركة المرأة على ان تعتقدين هل

 كمرشحة خاباتباالنت

 10914 4206 6708 نعم

 4659 2099 2560 ال

Total 9268 6305 15573 

 

 

 Crosstabulation البيئة * كناخبة باالنتخابات المشاركة المرأة على ان تعتقدين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 المشاركة المرأة على ان تعتقدين هل

 كناخبة باالنتخابات

 13318 5258 8060 نعم

 2255 1047 1208 ال



Total 9268 6305 15573 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االنتخابات في المشاركة المرأة على يجب ال لماذا

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المشاركة المرأة على يجب ال لماذا

 االنتخابات

 1054 423 631 مجدية غير االنتخابات

 2237 1089 1148 الرجال صيخ شان هذا

 801 356 445 السياسه في تتدخل ال ان يجب المرأة

 476 176 300 للنجاح فرصه لها توجد ال

 363 148 215 الرجال ينتخب المجتمع

 36 16 20 اخرى

Total 2759 2208 4967 

 

 

 Crosstabulation البيئة * 2010 النواب مجلس  انتخابات في شاركت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 النواب مجلس  انتخابات في شاركت هل

2010 

 10093 3906 6187 نعم

 3506 1486 2020 ال

 1971 912 1059 ينطبق ال

Total 9266 6304 15570 

 

 

 Crosstabulation البيئة * 2009 المحافظات مجالس  انتخابات في شاركت هل

Count 

 Total البيئة 

 فري حضر

 مجالس  انتخابات في شاركت هل

 2009 المحافظات

 7125 2848 4277 نعم

 3994 1602 2392 ال

 4452 1854 2598 ينطبق ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 

 



 

 Crosstabulation البيئة * 2005 النواب مجلس انتخابات في شاركت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 النواب مجلس انتخابات في شاركت هل

2005 

 6874 2604 4270 نعم

 5093 2116 2977 ال

 3604 1584 2020 ينطبق ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * 2005 الدستور على االستفتاء في شاركت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الدستور على االستفتاء في شاركت هل

2005 

 6706 2519 4187 نعم

 5293 2215 3078 ال

 3568 1568 2000 ينطبق ال

Total 9265 6302 15567 

 

 

 جمعيات أو أحزاب أو شبابية مراكز او مهنية نقابة او اجتماعي نادي او منتدى اي في تشاركين هل

 Crosstabulation البيئة * انسانية

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 نادي او نتدىم اي في تشاركين هل

 شبابية مراكز او مهنية نقابة او اجتماعي

 انسانية جمعيات أو أحزاب أو

 600 141 459 نعم

 14967 6160 8807 ال

Total 9266 6301 15567 

 

 

 البيئة * انسانية جمعيات أو أحزاب أو شبابية مراكز او مهنية نقابة او اجتماعي نادي او منتدى اي في مشاركتك عدم سبب

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 او منتدى اي في مشاركتك عدم سبب

 مراكز او مهنية نقابة او اجتماعي نادي

 4278 2050 2228 قريب مركز يوجد ال

 2031 825 1206 مجدية غير المشاركة



 3830 1162 2668 وقت يوجد ال انسانية جمعيات أو أحزاب أو شبابية

 389 166 223 اقتصادية باسبا

 2068 918 1150 االب / الزوج موافقة عدم

 1081 510 571 اكثر او االسرة افراد احد موافقة عدم

 145 31 114 امنية اسباب

 231 133 98 للمركز الوصول صعوبة

 902 358 544 اخرى

Total 8802 6153 14955 

 

 

 Crosstabulation البيئة * فيه ترغبين كنت الذي العلمي التحصيل اكملت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 كنت الذي العلمي التحصيل اكملت هل

 فيه ترغبين

 2377 597 1780 نعم

 1610 393 1217 بالتعليم ملتحقة مازلت

 11586 5315 6271 ال

Total 9268 6305 15573 

 

 

 Crosstabulation البيئة * العلمي التحصيل اكمالك عدم سبب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 العلمي التحصيل اكمالك عدم سبب

 5147 2759 2388 بذلك االسرة تسمح لم

 1103 300 803 الزواج

 1122 385 737 االقتصادية االوضاع

 486 156 330 االمنية االوضاع

 2262 849 1413 التعليم مواصلة على القدرة عدم

 1090 763 327 التعليمية مدرسةال بعد

 374 103 271 اخرى

Total 6269 5315 11584 

 

 

 

 

 

 



 

 Crosstabulation البيئة * الفرصة لك توفرت اذا تعليمية برامج باية بااللتحاق االن ترغبين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 برامج باية بااللتحاق االن ترغبين

 الفرصة لك توفرت اذا تعليمية

 3384 1510 1874 عمن

 8202 3805 4397 ال

Total 6271 5315 11586 

 

 

 Crosstabulation البيئة * به االلتحاق ترغبين الذي التعليمي البرنامج نوع

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ترغبين الذي التعليمي البرنامج نوع

 به االلتحاق

 952 350 602 االكاديمي التحصيل استكمال

 1052 600 452 االمية محو رامجب

 584 218 366 وتدريب توعية ودورات برامج

 138 58 80 العمل لسوق تاهيلية برامج

 590 264 326 دينية برامج

 67 20 47 اخرى

Total 1873 1510 3383 

 

 

 Crosstabulation البيئة * باجر تعملين هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 باجر تعملين هل
 1397 356 1041 نعم

 14176 5949 8227 ال

Total 9268 6305 15573 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Crosstabulation البيئة * باجر عملك لعد السببب ما

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 باجر عملك لعد السببب ما

 3007 1205 1802 ارغب ال

 5344 2347 2997 االطفال تربية / البيت باعمال منشغلة

 1950 822 1128 عمل يوجد ال

 1548 561 987 عمل اليجاد يؤهلني ال العلمي التحصيل

 594 305 289 كافية تدريبية مهارات توجد ال

 17 8 9 قليلة االجور

 بتوظيف ترغب ال المؤسسات

 النساء / المتزوجات
7 0 7 

 1006 485 521 االهل موافقة عدم

 694 212 482 اخرى

Total 8222 5945 14167 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الفرصة توفرت اذا للعمل مستعده هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الفرصة توفرت اذا للعمل مستعده هل

 4433 1622 2811 نعم

 760 323 437 بشروط نعم

 8983 4004 4979 ال

Total 8227 5949 14176 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عمل فرصة على للحصول ليتاهي ببرنامج بالنخراط ترغبين

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تاهيلي ببرنامج بالنخراط ترغبين

 عمل فرصة على للحصول

 804 337 467 نعم

 8822 3956 4866 ال

9 83 34 117 

Total 5416 4327 9743 

 

 



 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * يلعبها التي االلعاب طبيعة: األوالد  يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

  يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 يلعبها التي االلعاب طبيعة: األوالد

 1624 726 898 االب

 1588 565 1023 االم

 4110 1581 2529 االبوين كال

 6100 2605 3495 نفسه الولد

 2125 815 1310 والولد االبوين

 24 12 12 اخرون

Total 9267 6304 15571 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * االصدقاء اختيار: األوالد يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 االصدقاء اختيار: األوالد

 1684 791 893 االب

 960 352 608 االم

 4021 1515 2506 االبوين كال

 6326 2634 3692 نفسه الولد

 2560 1004 1556 والولد االبوين

 20 8 12 اخرون

Total 9267 6304 15571 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * للبيت العودة موعد : األوالد يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 للبيت العودة موعد : األوالد

 3756 1664 2092 االب

 1111 410 701 االم

 6028 2369 3659 يناالبو كال

 2013 760 1253 نفسه الولد

 2638 1091 1547 والولد االبوين

 24 9 15 اخرون



Total 9267 6303 15570 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * العلمي التحصيل مستوى : األوالد يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 العلمي التحصيل مستوى : األوالد

 1326 719 607 االب

 515 210 305 االم

 3764 1535 2229 االبوين كال

 6518 2421 4097 هنفس الولد

 3422 1412 2010 والولد االبوين

 25 7 18 اخرون

Total 9266 6304 15570 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * المستقبلي العلمي التخصص نوع : األوالد يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 العلمي التخصص نوع : األوالد

 المستقبلي

 1080 620 460 االب

 372 146 226 االم

 2910 1255 1655 االبوين كال

 7488 2704 4784 نفسه الولد

 3652 1547 2105 والولد االبوين

 64 29 35 اخرون

Total 9265 6301 15566 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * فيها يدرس التي الجامعة مكان : األوالد يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 1223 668 555 االب

 321 122 199 االم

 2907 1173 1734 االبوين كال



 6572 2424 4148 نفسه الولد فيها يدرس التي الجامعة مكان : األوالد

 4454 1874 2580 والولد ناالبوي

 89 40 49 اخرون

Total 9265 6301 15566 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * الزواج سن تحديد :األوالد يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 الزواج سن تحديد :األوالد

 1062 541 521 االب

 341 130 211 االم

 3391 1317 2074 االبوين كال

 4963 1772 3191 نفسه الولد

 5787 2533 3254 والولد االبوين

 23 8 15 اخرون

Total 9266 6301 15567 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * الحياة شريك اختيار ك األوالد يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من رى،األخ األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 الحياة شريك اختيار ك األوالد

 709 414 295 االب

 339 134 205 االم

 2060 822 1238 االبوين كال

 6801 2541 4260 نفسه الولد

 5635 2384 3251 والولد االبوين

 21 7 14 اخرون

Total 9263 6302 15565 

 

 

 

 

 

 



 البيئة * والبنين البنات بين التربية في يميزون واالمهات اآلباء ان تعتقدين هل عام، بشكل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اآلباء ان تعتقدين هل عام، بشكل

 البنات بين التربية في يميزون واالمهات

 والبنين

 4594 1916 2678 نعم

 10979 4389 6590 ال

Total 9268 6305 15573 

 

 

 Crosstabulation البيئة * واإلناث الذكور األطفال بين واألمهات اآلباء يميز لماذا برأيك،

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بين واألمهات اآلباء يميز لماذا برأيك،

 واإلناث الذكور األطفال

 2116 994 1122 االناث على الذكور يقضلون

 867 343 524 البنت على للحفاظ

 298 127 171 الذكور يميزون اقتصادية السباب

 1281 446 835 والتقاليد العادات

 31 6 25 اخرى

Total 2677 1916 4593 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * اتلعبه التي االلعاب طبيعة : البنات يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 تلعبها التي االلعاب طبيعة : البنات

 491 261 230 االب

 4152 1708 2444 االم

 3096 1194 1902 االبوين كال

 5794 2341 3453 نفسه الولد

 2021 795 1226 والبنت االبوين

 19 6 13 اخرون

Total 9268 6305 15573 

 

 

 



 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * والصديقات االصدقاء اختيار : البنات يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 والصديقات االصدقاء اختيار : البنات

 517 309 208 االب

 3626 1472 2154 االم

 3413 1344 2069 االبوين كال

 5174 2071 3103 نفسه لدالو

 2804 1097 1707 والبنت االبوين

 38 11 27 اخرون

Total 9268 6304 15572 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * للبيت العودة موعد: البنات يخص

Count 

 Total لبيئةا 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 للبيت العودة موعد: البنات

 2463 1156 1307 االب

 3272 1361 1911 االم

 6214 2437 3777 االبوين كال

 1013 323 690 نفسه الولد

 2589 1022 1567 لبنتوا االبوين

 22 6 16 اخرون

Total 9268 6305 15573 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * العلمي التحصي مستوى : البنات يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية جاربكت خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 العلمي التحصي مستوى : البنات

 1340 791 549 االب

 850 323 527 االم

 4089 1800 2289 االبوين كال

 5788 1924 3864 نفسه الولد

 3469 1454 2015 والبنت االبوين

 31 9 22 اخرون



Total 9266 6301 15567 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * المستقبلي العلمي التخصص نوع : البنات يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 العلمي التخصص نوع : البنات

 المستقبلي

 1241 775 466 االب

 641 242 399 االم

 3425 1594 1831 االبوين كال

 6417 2096 4321 نفسه الولد

 3780 1564 2216 والبنت االبوين

 66 32 34 اخرون

Total 9267 6303 15570 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * فيها تدرس التي الجامعه مكان : البنات يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 فيها تدرس التي الجامعه مكان : البنات

 1676 984 692 االب

 559 208 351 االم

 3803 1637 2166 االبوين كال

 4405 1447 2958 نفسه الولد

 5034 1984 3050 والبنت االبوين

 92 42 50 اخرون

Total 9267 6302 15569 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * الزواج سن تحديد : البنات يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار خاذات عن األسرة

 1233 690 543 االب

 578 209 369 االم

 4481 1844 2637 االبوين كال



 3056 991 2065 نفسه الولد الزواج سن تحديد : البنات

 6179 2546 3633 والبنت االبوين

 42 22 20 اخرون

Total 9267 6302 15569 

 

 

 فيما القرار اتخاذ عن األسرة داخل المسؤول من خرى،األ األسر ـو أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 Crosstabulation البيئة * الحياة شريك اختيار : البنات يخص

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 أسرتك في الشخصية تجاربك خالل من

 داخل المسؤول من األخرى، األسر ـو

 يخص فيما القرار اتخاذ عن األسرة

 الحياة يكشر اختيار : البنات

 938 573 365 االب

 437 167 270 االم

 3148 1339 1809 االبوين كال

 4394 1547 2847 نفسه الولد

 6625 2669 3956 والبنت االبوين

 23 6 17 اخرون

Total 9264 6301 15565 

 

 

 البيئة * اليومي المصروف : مجال في والبنين البنات بين التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

 : مجال في والبنين البنات بين

 اليومي المصروف

 2882 1385 1497 البنين لصالح نعم

 337 120 217 البنات لصالح نعم

 10348 4063 6285 تفرقه توجد ال

 2005 737 1268 ينطبق ال

Total 9267 6305 15572 

 

 

 البيئة * بمفرده البيت خارج الخروج:  مجال في والبنين البنات بين التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

 الخروج:  مجال في والبنين البنات بين

 7754 3496 4258 البنين لصالح نعم

 529 198 331 البنات لصالح نعم



 5264 1848 3416 تفرقه توجد ال بمفرده لبيتا خارج

 2024 762 1262 ينطبق ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 البيئة * التعليم على االنفاق : مجال في والبنين البنات بين التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

 االنفاق : مجال في والبنين البنات بين

 التعليم على

 2359 1287 1072 البنين لصالح نعم

 448 160 288 البنات لصالح نعم

 10271 3858 6413 تفرقه توجد ال

 2491 996 1495 ينطبق ال

Total 9268 6301 15569 

 

 

 البيئة * الخصوصية على المحافظة : مجال في والبنين البنات بين التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

 المحافظة : مجال في والبنين البنات بين

 الخصوصية على

 2455 1199 1256 البنين لصالح نعم

 2396 1088 1308 البنات لصالح نعم

 8548 3196 5352 تفرقه توجد ال

 2169 818 1351 ينطبق ال

Total 9267 6301 15568 

 

 

 البيئة * االسرة داخل القرارات في المشاركة : مجال في والبنين البنات بين التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

 المشاركة : مجال في والبنين البنات بين

 االسرة داخل القرارات في

 4142 2049 2093 البنين لصالح نعم

 482 172 310 البنات لصالح نعم

 8592 3171 5421 تفرقه توجد ال

 2351 909 1442 ينطبق ال

Total 9266 6301 15567 



 

 

 البيئة * الصديقات / االصدقاء اختيار : مجال في والبنين البنات بين التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

 تياراخ : مجال في والبنين البنات بين

 الصديقات / االصدقاء

 3910 1816 2094 البنين لصالح نعم

 812 315 497 البنات لصالح نعم

 8720 3394 5326 تفرقه توجد ال

 2120 775 1345 ينطبق ال

Total 9262 6300 15562 

 

 

 لبيئةا * الحياة شريك اختيار : مجال في والبنين البنات بين التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التربية في تمييز هناك هل اسرتكم في

 اختيار : مجال في والبنين البنات بين

 الحياة شريك

 3427 1644 1783 البنين لصالح نعم

 751 297 454 البنات لصالح نعم

 9098 3510 5588 تفرقه توجد ال

 2283 847 1436 ينطبق ال

Total 9261 6298 15559 

 

 

 Crosstabulation البيئة * والواجبات بالحقوق متساوون والرجل المرأة هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بالحقوق متساوون والرجل المرأة هل

 والواجبات

 5131 1854 3277 كليا نعم

 4913 2076 2837 جزئي بشكل نعم

 5529 2375 3154 ال

Total 9268 6305 15573 

 

 

 

 



 البيئة * النساء على قوامون الرجال : والواجبات بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

 النساء على قوامون الرجال : والواجبات

 5137 2299 2838 نعم

 5303 2152 3151 ال

Total 5989 4451 10440 

 

 

 البيئة * اكبر مسؤولية يتحملون الرجال : والواجبات بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

 مسؤولية يتحملون الرجال : والواجبات

 اكبر

 6345 2862 3483 نعم

 4095 1589 2506 ال

Total 5989 4451 10440 

 

 

 البيئة * النساء تنصف ال القوانين : والواجبات بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

 النساء تنصف ال القوانين : والواجبات

 1914 715 1199 نعم

 8526 3736 4790 ال

Total 5989 4451 10440 

 

 

 البيئة * للدين خاطئة تفسيرات : والواجبات بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

 نللدي خاطئة تفسيرات : والواجبات

 1266 456 810 نعم

 9174 3995 5179 ال

Total 5989 4451 10440 



 

 

 Crosstabulation البيئة * الثقافة : والواجبات بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

 الثقافة : والواجبات

 1718 632 1086 نعم

 8722 3819 4903 ال

Total 5989 4451 10440 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخرى اسباب : والواجبات بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بالحقوق متساويين غير والمرأة الرجل

 اخرى اسباب : والواجبات

 131 43 88 نعم

 10309 4408 5901 ال

Total 5989 4451 10440 

 
 


