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برپس رپلیز

PRESS RELEASE

 2001میں پاکس تان کا رائے عامہ سروے

موضوع :عورتوه کے مساپل
"عورتوه کی مالزمت"

ُ
ے میں ان افراد کی سرح میں  14%اٖضافہ وا قع ہوا ہے (جو کہ  20%سے بزھ
ے لے کر  2017کے دورا نی
 2001سس

کر  34%ہو گ تا ہے) جو کہ مالزمت کی جگہ جاتون افسر  /انچارج کو بر جیح دیں گے ،پاکس تانیوه کی برابر سرح مالزمت کی جگہ مرد افسر

ے ہیں۔
 /ان ٓچارج کو بر جیح د نی

اسالم اپاد 1 ،اگست 2019 ،

گتلپ & گتالنی پاکستان کے قومی سروے کے م طات ق جو کہ 2001میں منعقد کتا گتا تھا  ،جہاه  16سال ق تل ،جواپدہ تدگان سے یہ سوال توچھا گتا
ٓ
ٓ
ٓ
کہ"،فرض کریں کہ اة کو کہیں مالزمت کرنی ہو (یعنی اگر ن ہیں تھی کرئے تو فرض کریں) اور اة کو انیچاب کا اخ ت تار دپا جائے تو اة ک تا پستد کریں
ُ
ٓ
گے کہ اة کا افسر/انچارج کونی مرد ہو پا عورت ؟" ،اس سوال کے جواب میں  53%جواپدہ تدگان ئے ب تاپا کہ وہ جاہیں گے کہ ان کا افسر /
ُ
انچارج مرد ہو  20% ،جواپدہ تدگان ئے ب تاپا کہ وہ جاہیں گے ان کا افسر  /انچارچ عورت ہو  ،ج تکہ  27%جواپدہ تدگان ئے ب تاپا کہ جاہے مرد ہو پا
عورت اس سے کونی فرق ن ہیں بزپا ہے۔

ے توچھا گتا ۔  2017میں  34%جواپدہ تدگان ئے ب تاپا کہ وہ جاہیں
ب تا نج کا موازیہ :ن ہی سوال دوپارہ  2017میں ب تا نج کا موازیہ کرئے کے لی
ُ
ُ
گے کہ ان کا افسر  /انچارج مرد ہو  34% ،جواپدہ تدگان ئے ب تاپا کہ وہ جاہیں گے ان کا افسر  /انچارج عورت ہو  ،ج تکہ  32%جواپدہ تدگان ئے
ب تاپا کہ جاہے مرد ہو پا عورت اس سے کونی فرق ن ہیں بزپا ہے۔
ُ
ے ہیں 2009 ،میں عورت افسر
مجموعی طور بر ،ان پاکستانیوه کی سرح میں  14%تواب نٹس کا اضافہ ہو ا ہے جو کہ عورت افسر  /انچارج کو بر جیح د نی
ُ
ن
ے میں آنی ہے ،ج تکہ ان پاکستانیوه کی سرح میں مجموعی طور بر
ے کی سرح  40%پک ہیچی اور اس کے یعد اس میں کمی دیکھی
 /انچارج کو بر جیح د نی
ے ہیں۔
 19%تواب نٹس کی کمی ہونی ہے جو کہ مرد افسر  /انچارج کو بر جیح د نی
ے کے طور برپس کت ل دپا گتاہے جس کا م قصد پارنچی نجرپانی اعداد وشمار کو وس یع بر سامعین پکن ہ یچاپا ہے۔
اس برپس رپ لیز کو گت لپ پا کستان کے پارنچی براجت کٹ کے حصّ
مزپد یہ کہ اس کام قصد پا کستان میںعم لی طوربر کی جائے والی فیصلہ سازی کو برفرار رک ھتا اور اس کی جوضلہ افزانی کرپا ہے۔
ٓ
ٓ
ٓ
" فرض کریں کہ اة کو کہیں مالزمت کر نی ہو (یعنی اگر نہیں بھ ی کرتے تو فرض کریں) اور اة کو انتخاب کا اختیار دیا جائے تو اة کیا پسند کریں گے
ٓ
کہ اة کا افسر/انچارج کو ئی مرد ہو یا عورت ؟"
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گتلپ پاکستان کے ہسیری بروج تکٹ کا م قصد اور بت تادی حقیقت :پالل اعچاز گ تالنی  ،جو گ تلپ پاکستان میں اپگسیکیو ڈابریکیر ہیں اور گ تلپ پاکستان ہسیری
کٹ کے ڈابریکیر ہیں  ،اس بروج تکٹ کا م قصد ب تان کرئے ہیں کہ”گتلپ پاکستان ( 9191گذشتہ  40سال) سے پاکستان میں سروے کر رہا
بروج ت ُ
ے ہیں۔ 4192میں  ،گتلپ
ہے۔ اس وقت سے لتکر گتلپ کے ہزاروه انیروتورز ئے اب پک الکھوه کے فربب جواپدہ تدگان سے سروے کی
ے والے اعداد وشمار پسر کرئے کا فیصلہ کتا ہے۔ یہ برپس رپلیز گتلپ پاکستان کے پارنچی بروجتکٹ کا حصہ ہے۔ یہ تمام
ے ماضی سے یعلق ر کھی
پاکستانُ ئے ا نی
س
عم
پ
ے ہیں۔ گتلپ پاکستان کے پارنچی بروج تکٹ کی مزپد
ے وقف کی گنی ہیں جو پاکستان کے مسا ل کو لی طور بر مجھتا جا ہی
کوسش ان افراد کے لی
ے ،راب طہ کریں “caf@gallup.com.pk
معلومات کے لی
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Gilani Research Foundation is a not for profit public service project to
provide social science research to students, academia, policy makers and
concerned citizens in Pakistan and across the globe.
Gilani Research Foundation is headed by Dr. Ijaz Shafi Gilani who pioneered the field
of opinion polling in Pakistan and established Gallup Pakistan in 1980. Currently Dr.
Gilani, who holds a PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and
has taught at leading universities in Pakistan and abroad, is Chairman of Gallup
Pakistan.
If you have any further questions regarding this poll, please feel free to contact us.
Best Regards,

Ms. Fatima Idrees
Phone: +92-51-2655630
E-mail: fatima.idrees@gilanifoundation.com

Disclaimer: Gallup Pakistan is not related to Gallup Inc. headquartered in
Washington D.C. USA. We require that our surveys be credited fully as Gallup
Pakistan (not Gallup or Gallup Poll). We disclaim any responsibility for surveys
pertaining to Pakistani public opinion except those carried out by Gallup Pakistan, the
Pakistani affiliate of Gallup International Association. For details on Gallup
International Association see website: www.gallup-international.com
Disclaimer: Gallup Pakistan and Gilani Research foundation are a nonpartisan fact
tank and think tank respectively. As a neutral source of data and analysis, both
organizations do not take policy positions.

Daily Gilani Poll
2019

of Gallup Pakistan
(1980-2019)

