
 

 Crosstabulation البيئة * جدوى دون ولكن حامل تصبحي ان حاولت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 دون ولكن حامل تصبحي ان حاولت هل

 جدوى

 1783 582 1201 نعم

 14755 4254 10501 ال

Total 11702 4836 16538 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الحمل تحاولين وانت الوقت من مضى كم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تحاولين وانت الوقت من مضى كم

 الحمل

 441 134 307 شهور

 1341 448 893 سنوات

Total 1200 582 1782 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الحمل لمحاولة  : المدة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الحمل لمحاولة  : المدة

0 16 8 24 

1 184 86 270 

2 172 101 273 

3 183 74 257 

4 141 43 184 

5 147 72 219 

6 87 56 143 

7 55 31 86 

8 38 26 64 

9 38 10 48 

10 83 31 114 

11 9 5 14 

12 6 0 6 

13 4 7 11 

14 6 4 10 

15 12 7 19 



16 2 2 4 

17 3 1 4 

18 1 9 10 

19 0 0 0 

20 3 2 5 

21 0 2 2 

22 0 0 0 

23 3 1 4 

24 0 0 0 

25 2 1 3 

26 0 1 1 

28 0 3 3 

29 0 0 0 

Total 1195 583 1778 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الحمل على قدرتك عدم وراء الرئيسي السبب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 على قدرتك عدم وراء الرئيسي السبب

 لحملا

 19 4 15 الياس لسن الوصول

 94 32 62 العقم

 545 196 349 المرض

 217 91 126 الزوج مرض

 309 113 196 اخرى

 600 146 454 تعرف ال

Total 1202 582 1784 

 

 

 Crosstabulation البيئة * طبيب : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت هل

 طبيب : من حامل تصبحي

 1595 513 1082 نعم

 188 69 119 ال

Total 1201 582 1783 

 

 



 Crosstabulation البيئة * مؤهلة ممرضة : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على يحةنص تلقيت او استشرت

 مؤهلة ممرضة : من حامل تصبحي

 76 25 51 نعم

 1707 557 1150 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صيدلي : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 صيدلي : من حامل تصبحي

 33 14 19 نعم

 1750 568 1182 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عرب جدة : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 عرب جدة : من حامل تصبحي

 32 16 16 نعم

 1751 566 1185 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation البيئة * باالعشاب معاج : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 باالعشاب معاج : من حامل تصبحي

 78 20 58 نعم

 1705 562 1143 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ماذونة قابلة : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 



 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 ماذونة قابلة : من حامل تصبحي

 8 3 5 نعم

 1775 579 1196 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ذاتية معالجة: من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 ذاتية معالجة: من حامل تصبحي

 22 2 20 نعم

 1761 580 1181 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation يئةالب * اقارب : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 اقارب : من حامل تصبحي

 85 25 60 نعم

 1698 557 1141 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 اخر شخص : من حامل تصبحي

 11 0 11 نعم

 1772 582 1190 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 Crosstabulation البيئة * احد من نصيحه تتلقى لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر



 احد من نصيحه تتلقى لم
 145 54 91 نعم

 1638 528 1110 ال

Total 1201 582 1783 

 

 

 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

 38 18 20 نعم

 107 36 71 ال

Total 91 54 145 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االمني الظرف : مساعدتكل احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 االمني

 0 0 0 نعم

 145 54 91 ال

Total 91 54 145 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عالية التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 عالية

 34 22 12 نعم

 112 33 79 ال

Total 91 55 146 

 

 

 Crosstabulation البيئة * متوفرة غير الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 متوفرة غير

 2 1 1 نعم

 143 53 90 ال



Total 91 54 145 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 
 2 0 2 نعم

 143 54 89 ال

Total 91 54 145 

 

 

 Crosstabulation ةالبيئ * مشغول الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 مشغول

 5 2 3 نعم

 140 52 88 ال

Total 91 54 145 

 

 

 Crosstabulation البيئة * تستدعي ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 تستدعي

 50 20 30 نعم

 95 34 61 ال

Total 91 54 145 

 

 

 Crosstabulation البيئة * محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 21 0 21 نعم

 124 54 70 ال

Total 91 54 145 

 



 

 Crosstabulation البيئة * خائفة : لمساعدتك احد يريتستش لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 خائفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
 4 1 3 نعم

 141 53 88 ال

Total 91 54 145 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم
 7 0 7 نعم

 139 54 85 ال

Total 92 54 146 

 

 

 Crosstabulation البيئة * حامل لتصبحي للعالج  احد باستشارة زوجك قام هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 للعالج  احد باستشارة زوجك قام هل

 حامل لتصبحي

 854 278 576 نعم

 901 285 616 ال

8 7 19 26 

Total 1199 582 1781 

 

 

 Crosstabulation البيئة * طبيب :زوجك استشار 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 طبيب :زوجك استشار 
 847 276 571 نعم

 7 2 5 ال

Total 576 278 854 

 

 



 Crosstabulation البيئة * مؤهلة  ممرضة :زوجك استشار

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مؤهلة  ممرضة :زوجك استشار
 10 4 6 نعم

 846 275 571 ال

Total 577 279 856 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صيلي :زوجك استشار

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 صيلي :زوجك استشار
 31 13 18 نعم

 824 266 558 ال

Total 576 279 855 

 

 

 Crosstabulation البيئة * باالعشاب عالجم :زوجك استشار

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 باالعشاب معالج :زوجك استشار
 78 34 44 نعم

 777 244 533 ال

Total 577 278 855 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص :زوجك استشار

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر شخص :زوجك استشار
 1 0 1 منع

 853 278 575 ال

Total 576 278 854 

 

 

 Crosstabulation البيئة * تعرف ال:زوجك استشار

Count 



 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرف ال:زوجك استشار
 5 0 5 نعم

 849 278 571 ال

Total 576 278 854 

 

 

 البيئة * ايام 7 من اكثر امد الشهرية الدورة نزيف من عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

 من اكثر دام الشهرية الدورة نزيف من

 ايام 7

 1466 394 1072 نعم

 16227 4700 11527 ال

Total 12599 5094 17693 

 

 

 Crosstabulation البيئة * معتاد غير بشكل النزيف كمية نكا هل الماضية الثالثة الشهور خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 كان هل الماضية الثالثة الشهور خالل

 معتاد غير بشكل النزيف كمية

 1417 431 986 نعم

 16276 4663 11613 ال

Total 12599 5094 17693 

 

 

 Crosstabulation البيئة * حاد الم من عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 عانيت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

 حاد الم من

 2431 735 1696 نعم

 15261 4360 10901 ال

Total 12597 5095 17692 

 

 

 Crosstabulation البيئة * منتظمة غير الدورة كانت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

Count 

 Total البيئة 



 ريف حضر

 كانت هل الماضية الثالثة الشهور خالل

 منتظمة غير الدورة

 2834 761 2073 نعم

 14860 4334 10526 ال

Total 12599 5095 17694 

 

 

 Crosstabulation البيئة * W434 فلتر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 W434 فلتر
 3940 1093 2847 اكثر او واحدة ةمشلكل

 13754 4002 9752 مشاكل توجد ال

Total 12599 5095 17694 

 

 

 Crosstabulation البيئة * طبيب : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت هل

 طبيب : من حامل تصبحي

 2385 600 1785 عمن

 1555 493 1062 ال

Total 2847 1093 3940 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مؤهلة ممرضة : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 مؤهلة ممرضة : من حامل تصبحي

 212 55 157 نعم

 3729 1039 2690 ال

Total 2847 1094 3941 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صيدلي : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 267 54 213 نعم ان على نصيحة تلقيت او استشرت



 3673 1039 2634 ال صيدلي : من حامل تصبحي

Total 2847 1093 3940 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عرب جدة : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 عرب جدة : من حامل تصبحي

 21 11 10 نعم

 3919 1082 2837 ال

Total 2847 1093 3940 

 

 

 Crosstabulation البيئة * باالعشاب معاج : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 باالعشاب معاج : من حامل تصبحي

 32 18 14 نعم

 3908 1075 2833 ال

Total 2847 1093 3940 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ماذونة ابلةق : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 ماذونة قابلة : من حامل تصبحي

 59 8 51 نعم

 3881 1085 2796 ال

Total 2847 1093 3940 

 

 

 Crosstabulation البيئة * ذاتية معالجة: من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 ذاتية معالجة: من حامل تصبحي

 141 23 118 نعم

 3799 1070 2729 ال

Total 2847 1093 3940 



 

 

 Crosstabulation البيئة * اقارب : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total يئةالب 

 ريف حضر

 ان على نصيحة تلقيت او استشرت

 اقارب : من حامل تصبحي

 104 24 80 نعم

 3836 1069 2767 ال

Total 2847 1093 3940 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر شخص : من حامل تصبحي ان على نصيحة تلقيت او استشرت

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ان على نصيحة قيتتل او استشرت

 اخر شخص : من حامل تصبحي

 66 26 40 نعم

 3874 1067 2807 ال

Total 2847 1093 3940 

 

 

 Crosstabulation البيئة * احد من نصيحه تتلقى لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 احد من نصيحه تتلقى لم
 1242 401 841 نعم

 2699 693 2006 ال

Total 2847 1094 3941 

 

 

 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

Yes 81 53 134 

No 760 348 1108 

Total 841 401 1242 

 

 



 Crosstabulation البيئة * االمني الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الظرف : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 االمني

Yes 0 3 3 

No 841 397 1238 

Total 841 400 1241 

 

 

 Crosstabulation البيئة * عالية التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 التكلفة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 عالية

Yes 139 103 242 

No 701 298 999 

Total 840 401 1241 

 

 

 Crosstabulation البيئة * متوفرة غير الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الخدمة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 متوفرة غير

Yes 8 14 22 

No 833 387 1220 

Total 841 401 1242 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 مشغوله :تك لمساعد احد تستشيري لم 
Yes 128 55 183 

No 713 346 1059 

Total 841 401 1242 

 

 

 Crosstabulation البيئة * مشغول لزوجا : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 



 Total البيئة 

 ريف حضر

 الزوج : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 مشغول

Yes 15 15 30 

No 826 386 1212 

Total 841 401 1242 

 

 

 Crosstabulation البيئة * تستدعي ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ال المشكلة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 تستدعي

Yes 297 122 419 

No 544 278 822 

Total 841 400 1241 

 

 

 Crosstabulation البيئة * للخدمة الوصول صعوبة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 صعوبة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 للخدمة لالوصو

Yes 11 33 44 

No 830 368 1198 

Total 841 401 1242 

 

 

 Crosstabulation البيئة * محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 محرجة : لمساعدتك احد تستشيري لم 
Yes 23 3 26 

No 818 398 1216 

Total 841 401 1242 

 

 

 Crosstabulation البيئة * خائفة هل لمساعدتك احد يتستشير لم لماذا

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر



 هل لمساعدتك احد تستشيري لم لماذا

 خائفة

Yes 14 8 22 

No 827 393 1220 

Total 841 401 1242 

 

 

 Crosstabulation البيئة * طبيعية الحالة ان تعتقدين : لمساعدتك احد تستشيري لم 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعتقدين : لمساعدتك احد تستشيري لم 

 طبيعية الحالة ان

Yes 225 95 320 

No 615 305 920 

Total 840 400 1240 

 

 

 Crosstabulation البيئة * اخر لسبب : لمساعدتك احد تستشيري لم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اخر لسبب : كلمساعدت احد تستشيري لم
Yes 20 14 34 

No 820 387 1207 

Total 840 401 1241 

 

 

 البيئة * الرعاية هذه لتلقي عادة تذهبين أين صحية رعاية تلقي إلى وتحتاجين صحية مشكلة لديك تكون عندما

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 صحية مشكلة لديك تكون عندما

 أين صحية رعاية تلقي إلى وتحتاجين

 الرعاية هذه لتلقي عادة تذهبين

 4493 1263 3230 اولية صحية رعاية مركز

 4220 1264 2956 حكومي مستشفى

 553 99 454 اهلي مستشفى

 10074 3047 7027 خاص طبيب عيادة

 218 85 133 المنزل في

 69 35 34 شعبي طب

 360 75 285 شعبية طبية عيادة

 144 36 108 اخرى

 63 41 22 تعرف ال

Total 14249 5945 20194 



 

 

 Crosstabulation البيئة * الذهاب أين إلى معرفة: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تلقي من النساء تعيق التي العوامل

 أين إلى معرفة: العالج او الرعاية

 لذهابا

 2212 902 1310 كبير عائق تشكل

 17981 5042 12939 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5944 20193 

 

 

 Crosstabulation البيئة * للذهاب اإلذن على الحصول: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تلقي من اءالنس تعيق التي العوامل

 اإلذن على الحصول: العالج او الرعاية

 للذهاب

 2998 1236 1762 كبير عائق تشكل

 17195 4708 12487 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5944 20193 

 

 

 Crosstabulation البيئة * األمني الظرف: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تلقي من النساء تعيق التي العوامل

 األمني الظرف: العالج او الرعاية

 6449 1759 4690 كبير عائق تشكل

 13741 4182 9559 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5941 20190 

 

 

 Crosstabulation البيئة *  المال على الحصول: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تلقي من النساء تعيق التي العوامل

 المال على الحصول: العالج او الرعاية

 8446 3130 5316 كبير عائق تشكل

 11746 2813 8933 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5943 20192 

 



 

 البيئة * الرعاية مركز عن المسافة بعد: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تلقي من النساء تعيق التي العوامل

 عن المسافة بعد: العالج او الرعاية

 الرعاية مركز

 6562 3039 3523 كبير عائق تشكل

 13631 2905 10726 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5944 20193 

 

 

 البيئة *  المواصالت لركوب االضطرار: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تلقي من النساء تعيق التي العوامل

 لركوب االضطرار: العالج او الرعاية

 المواصالت

 6203 2697 3506 كبير عائق تشكل

 13990 3247 10743 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5944 20193 

 

 

 البيئة * بمفردها الذهاب في الرغبة عدم: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تلقي من النساء تعيق التي العوامل

 في الرغبة عدم: الجالع او الرعاية

 بمفردها الذهاب

 7610 2782 4828 كبير عائق تشكل

 12583 3162 9421 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5944 20193 

 

 

 البيئة * الرعاية لتقديم أنثى وجود عدم من القلق: العالج او الرعاية تلقي من النساء تعيق التي العوامل

Crosstabulation 

Count 

 Total ةالبيئ 

 ريف حضر



 تلقي من النساء تعيق التي العوامل

 وجود عدم من القلق: العالج او الرعاية

 الرعاية لتقديم أنثى

 6138 2241 3897 كبير عائق تشكل

 14055 3703 10352 كبير عائق تشكل ال

Total 14249 5944 20193 

 
 


