
 

 Crosstabulation البيئة * ذاتية معالجة كانت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ذاتية معالجة كانت هل
 18 2 16 نعم

 2283 773 1510 ال

Total 1526 775 2301 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اقارب من عالج او نصيحة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اقارب من عالج او نصيحة تلقيت هل
 111 25 86 نعم

 2190 750 1440 ال

Total 1526 775 2301 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص من من عالج او نصيحة تلقيت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من من عالج او نصيحة تلقيت هل

 اخر شخص

 13 1 12 نعم

 2288 774 1514 ال

Total 1526 775 2301 

 

 

 Crosstabulation البيئة *  العالج تتلقى لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 العالج تتلقى لم
 554 203 351 نعم

 1748 573 1175 ال

Total 1526 776 2302 

 

 

 Crosstabulation البيئة * يساعد ذلك ان تعتقدين ال : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 



 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعتقدين ال : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 يساعد ذلك ان

 59 27 32 نعم

 496 176 320 ال

Total 352 203 555 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االمني الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 منياال

 1 0 1 نعم

 553 203 350 ال

Total 351 203 554 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عالية التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 عالية

 137 69 68 نعم

 417 134 283 ال

Total 351 203 554 

 

 

 Crosstabulation البيئة * متوفرة غير الخدمة : لمساعدتك احد ريتستشي لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 متوفرة غير

 17 11 6 نعم

 536 191 345 ال

Total 351 202 553 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر



 مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 
 99 16 83 نعم

 455 187 268 ال

Total 351 203 554 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغول الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 مشغول

 16 8 8 نعم

 537 194 343 ال

Total 351 202 553 

 

 

 Crosstabulation البيئة * تستدعي ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 تستدعي

 241 82 159 نعم

 313 121 192 ال

Total 351 203 554 

 

 

 Crosstabulation البيئة * محرجة : لمساعدتك احد يريتستش لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 8 4 4 نعم

 546 199 347 ال

Total 351 203 554 

 

 

 Crosstabulation البيئة * خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 38 13 25 نعم

 516 189 327 ال



Total 352 202 554 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم
 16 4 12 نعم

 538 199 339 ال

Total 351 203 554 

 

 

 Crosstabulation البيئة * باالدرار التحكم في مشكلة لديك هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 باالدرار التحكم في مشكلة لديك هل
 1317 522 795 نعم

 11197 3487 7710 ال

Total 8505 4009 12514 

 

 

 Crosstabulation البيئة * طبيب : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 طبيب : من عالج او نصيحة تلقيت 
 681 231 450 نعم

 635 290 345 ال

Total 795 521 1316 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مؤهلة ممرضة : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ممرضة : من عالج او نصيحة تلقيت 

 مؤهلة

 59 22 37 نعم

 1257 499 758 ال

Total 795 521 1316 

 



 

 Crosstabulation البيئة * صيدلي : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 صيدلي : من عالج او نصيحة تلقيت 
 38 20 18 نعم

 1279 502 777 ال

Total 795 522 1317 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عرب جدة : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عرب جدة : من عالج او نصيحة تلقيت 
 6 2 4 نعم

 1311 520 791 ال

Total 795 522 1317 

 

 

 Crosstabulation البيئة * باالعشاب معاج : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 معاج : من عالج او نصيحة لقيتت 

 باالعشاب

 4 1 3 نعم

 1312 520 792 ال

Total 795 521 1316 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ماذونة قابلة : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 قابلة : من عالج او نصيحة تلقيت 

 ماذونة

 0 0 0 نعم

 1317 522 795 ال

Total 795 522 1317 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ذاتية معالجة : عالج او نصيحة تلقيت 



Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ذاتية معالجة : عالج او نصيحة تلقيت 
 21 4 17 نعم

 1295 517 778 ال

Total 795 521 1316 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اقارب : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اقارب : من عالج او نصيحة تلقيت 
 35 9 26 نعم

 1282 513 769 ال

Total 795 522 1317 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص  : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 شخص  : من عالج او نصيحة تلقيت 

 اخر

 2 2 0 نعم

 1314 519 795 ال

Total 795 521 1316 

 

 

 Crosstabulation البيئة * احد من عالج او نصيحة تتلقى لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 احد من عالج او نصيحة تتلقى لم
 560 260 300 نعم

 756 261 495 ال

Total 795 521 1316 

 

 

 Crosstabulation البيئة * يساعد ذلك ان تعتقدين ال : ساعدتكلم احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 



 ريف حضر

 تعتقدين ال : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 يساعد ذلك ان

 52 21 31 نعم

 509 239 270 ال

Total 301 260 561 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االمني الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 االمني

 2 2 0 نعم

 558 258 300 ال

Total 300 260 560 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عالية التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 عالية

 166 83 83 نعم

 394 177 217 ال

Total 300 260 560 

 

 

 Crosstabulation البيئة * متوفرة غير الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 متوفرة غير

 12 10 2 نعم

 549 251 298 ال

Total 300 261 561 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 93 35 58 نعم مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 



 468 225 243 ال

Total 301 260 561 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغول الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 مشغول

 22 17 5 نعم

 538 243 295 ال

Total 300 260 560 

 

 

 Crosstabulation البيئة * تستدعي ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 تستدعي

 239 103 136 نعم

 321 157 164 ال

Total 300 260 560 

 

 

 Crosstabulation البيئة * للخدمة الوصول صعوبة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 صعوبة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 للخدمة الوصول

 13 11 2 نعم

 548 249 299 ال

Total 301 260 561 

 

 

 Crosstabulation البيئة * محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 23 15 8 نعم

 537 245 292 ال

Total 300 260 560 



 

 

 Crosstabulation البيئة * خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 9 6 3 نعم

 551 254 297 ال

Total 300 260 560 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر بلسب : لمساعدتك احد تستشيري لم
 17 7 10 نعم

 544 254 290 ال

Total 300 261 561 

 

 

 Crosstabulation البيئة * التبول عند حرقان او الم من عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

 التبول عند حرقان او الم من

 2809 883 1926 نعم

 9704 3126 6578 ال

Total 8504 4009 12513 

 

 

 البيئة * مالوفة غير حادة مهبلية افرازات من عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

 مالوفة غير حادة مهبلية افرازات من

 1898 628 1270 نعم

 10613 3379 7234 ال

Total 8504 4007 12511 

 



 

 البيئة * التناسلي الجهاز حول حساسية أو حكة  تعرضت هل اإلفرازات لهذه تعرضت عندما

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل اإلفرازات لهذه تعرضت عندما

 الجهاز حول حساسية أو حكة  تعرضت

 تناسليال

 1338 464 874 نعم

 558 165 393 ال

Total 1267 629 1896 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الرائحة كريهة إفرازات تعرضت هل اإلفرازات لهذه تعرضت عندما

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل اإلفرازات لهذه تعرضت عندما

 الرائحة كريهة إفرازات تعرضت

 1242 429 813 نعم

 653 200 453 ال

Total 1266 629 1895 

 

 

 الشهرية بالدورة متعلق الظهرغير أو البطن أسفل في حاد ألم تعرضت هل اإلفرازات لهذه تعرضت عندما

 Crosstabulation البيئة *

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 هل اإلفرازات لهذه تعرضت عندما

 أو البطن أسفل في حاد ألم تعرضت

 الشهرية بالدورة متعلق ظهرغيرال

 1283 435 848 نعم

 613 194 419 ال

Total 1267 629 1896 

 

 

 Crosstabulation البيئة * من تاكد W419 فلتر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 من تاكد W419 فلتر
 3128 975 2153 مشكلة االقلل على

 9385 3033 6352 مشاكل توجد ال

Total 8505 4008 12513 



 

 

 Crosstabulation البيئة * طبيب : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 طبيب : من عالج او نصيحة تلقيت 
 1834 570 1264 نعم

 816 312 504 ال

Total 1768 882 2650 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مؤهلة ممرضة : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ممرضة : من عالج او نصيحة تلقيت 

 مؤهلة

 193 59 134 نعم

 2457 823 1634 ال

Total 1768 882 2650 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صيدلي : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 صيدلي : من عالج او نصيحة تلقيت 
 266 72 194 منع

 2383 809 1574 ال

Total 1768 881 2649 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عرب جدة : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عرب جدة : من عالج او نصيحة تلقيت 
 19 6 13 نعم

 2630 875 1755 ال

Total 1768 881 2649 

 

 



 Crosstabulation البيئة * باالعشاب معاج : من جعال او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 معاج : من عالج او نصيحة تلقيت 

 باالعشاب

 15 11 4 نعم

 2636 871 1765 ال

Total 1769 882 2651 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ماذونة قابلة : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 قابلة : من عالج او نصيحة تلقيت 

 ماذونة

 15 3 12 نعم

 2634 878 1756 ال

Total 1768 881 2649 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ذاتية معالجة : عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ذاتية معالجة : عالج او نصيحة تلقيت 
 138 15 123 نعم

 2512 866 1646 ال

Total 1769 881 2650 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اقارب : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اقارب : من عالج او نصيحة تلقيت 
 87 26 61 نعم

 2564 856 1708 ال

Total 1769 882 2651 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص  : من عالج او نصيحة تلقيت 

Count 



 Total البيئة 

 ريف حضر

 شخص  : من عالج او نصيحة تلقيت 

 اخر

 4 2 2 نعم

 2645 879 1766 ال

Total 1768 881 2649 

 

 

 Crosstabulation البيئة * احد من نصيحه تتلقى لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 احد من نصيحه تتلقى لم
 551 240 311 عمن

 2099 642 1457 ال

Total 1768 882 2650 

 

 

 Crosstabulation البيئة * يساعد ذلك ان تعتقدين ال : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعتقدين ال : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 يساعد ذلك ان

 42 15 27 نعم

 506 222 284 ال

Total 311 237 548 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االمني الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 االمني

 6 6 0 نعم

 542 231 311 ال

Total 311 237 548 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عالية التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر



 التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 عالية

 204 94 110 نعم

 345 143 202 ال

Total 312 237 549 

 

 

 Crosstabulation البيئة * متوفرة غير الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الخدمة : لمساعدتك احد تشيريتس لم 

 متوفرة غير

 14 10 4 نعم

 534 226 308 ال

Total 312 236 548 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 
 140 44 96 نعم

 408 193 215 ال

Total 311 237 548 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغول الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 مشغول

 32 22 10 نعم

 516 215 301 ال

Total 311 237 548 

 

 

 Crosstabulation ةالبيئ * تستدعي ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 تستدعي

 126 57 69 نعم

 422 180 242 ال



Total 311 237 548 

 

 

 Crosstabulation البيئة * للخدمة الوصول صعوبة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 صعوبة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 للخدمة الوصول

 35 28 7 نعم

 513 209 304 ال

Total 311 237 548 

 

 

 Crosstabulation البيئة * محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 19 8 11 نعم

 528 228 300 ال

Total 311 236 547 

 

 

 Crosstabulation البيئة * خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 16 4 12 نعم

 532 233 299 ال

Total 311 237 548 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم
 21 10 11 نعم

 526 226 300 ال

Total 311 236 547 

 



 


