
 

 البيئة * (المجتمع ونظرة السائدة الثقافة)االجتماعي النظام: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 السائدة الثقافة)االجتماعي النظام: العراق

 (المجتمع ونظرة

 10011 4095 5916 رئيسي سبب

 3626 1406 2220 ثانوي سبب

 1386 546 840 سبب ليس

 548 257 291 اعرف ال

Total 9267 6304 15571 

 

 

 Crosstabulation البيئة * االسرية والتنشئة التربية: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 االسرية والتنشئة التربية: العراق

 10029 3956 6073 رئيسي سبب

 3891 1647 2244 ثانوي سبب

 1249 508 741 سبب ليس

 401 193 208 اعرف ال

Total 9266 6304 15570 

 

 

 Crosstabulation البيئة * للدين الخاطئ الفهم: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total بيئةال 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 للدين الخاطئ الفهم: العراق

 9380 3755 5625 رئيسي سبب

 4220 1726 2494 ثانوي سبب

 1535 629 906 سبب ليس

 435 194 241 اعرف ال

Total 9266 6304 15570 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * المتردية قتصاديةاال األوضاع: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 المتردية االقتصادية األوضاع: العراق

 7246 2926 4320 رئيسي سبب

 5536 2229 3307 ثانوي سبب

 2310 971 1339 سبب ليس

 477 179 298 اعرف ال

Total 9264 6305 15569 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الرجال لدى الوعي ضعف: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 الرجال لدى الوعي ضعف: العراق

 8389 3381 5008 رئيسي سبب

 5122 2054 3068 ثانوي سبب

 1572 654 918 سبب ليس

 489 216 273 اعرف ال

Total 9267 6305 15572 

 

 

 Crosstabulation البيئة * للواقع وقبولها المرأة ضعف: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 للواقع وقبولها المرأة ضعف: العراق

 7162 2748 4414 رئيسي سبب

 5763 2337 3426 ثانوي سبب

 2104 949 1155 سبب ليس

 541 270 271 اعرف ال

Total 9266 6304 15570 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * النساء لدى الوعي ضعف: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد وجهالم العنف اسباب

 النساء لدى الوعي ضعف: العراق

 7253 2878 4375 رئيسي سبب

 5665 2236 3429 ثانوي سبب

 2071 919 1152 سبب ليس

 578 270 308 اعرف ال

Total 9264 6303 15567 

 

 

 Crosstabulation البيئة * األمنية الضغوطات: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 األمنية الضغوطات: العراق

 5308 1985 3323 رئيسي سبب

 5404 2254 3150 ثانوي سبب

 3959 1660 2299 سبب ليس

 896 403 493 اعرف ال

Total 9265 6302 15567 

 

 

 Crosstabulation البيئة * بحقوقها المرأة معرفة دمع: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 بحقوقها المرأة معرفة عدم: العراق

 5812 2145 3667 رئيسي سبب

 5978 2496 3482 ثانوي سبب

 2962 1298 1664 سبب ليس

 815 363 452 اعرف ال

Total 9265 6302 15567 

 

 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الدولة في والتشريعات القوانين: العراق في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في المرأة ضد الموجه العنف اسباب

 الدولة في والتشريعات القوانين: العراق

 5029 1852 3177 رئيسي سبب

 5244 2152 3092 ثانوي سبب

 4042 1790 2252 سبب ليس

 1218 494 724 اعرف ال

Total 9245 6288 15533 

 

 

 Crosstabulation البيئة * المرأة ضد العنف انتشار في الرئيسي السبب

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ضد العنف انتشار في الرئيسي السبب

 المرأة

 ونظرة ئدةالسا الثقافة)االجتماعي لنظام

 (المجتمع
2435 1642 4077 

 3360 1301 2059 االسرية والتنشئة التربية

Wrong interpretation to 

religion 
1426 920 2346 

 1499 682 817 المتردية االقتصادية االوضاع

 1546 644 902 الرجال لدى الوعي ضعف

 864 366 498 الواقع في وقبولها المرأة ضعف

 442 211 231 النساء لدى عيالو ضعف

 272 119 153 العراق في االمنية الضغوطات

 361 131 230 بحقوقها المرأة معرفة عدم

 304 108 196 الدولة في والتشريعات القوانين

Total 8947 6124 15071 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الزواج نوع : حاليا المتزوجات

Count 

 Total البيئة 

 ريف رحض

 الزواج نوع : حاليا المتزوجات

 9301 3786 5515 اعتيادي

 1302 563 739 بكصه كصه

 10 7 3 فصلية

Total 6257 4356 10613 

 



 

 * أصدقائك رؤية من منعك واحدة لمرة ولو حاول: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 واحدة لمرة ولو حاول: زوجك قبل من

 أصدقائك رؤية من منعك

 1154 478 676 نعم

 8460 3453 5007 ال

 350 189 161 ينطبق ال

 105 34 71 اعرف ال

Total 5915 4154 10069 

 

 

 * األولى الدرجة من بأقاربك صالكالت حدودا ً وضع: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 التصالك حدودا ً وضع: زوجك قبل من

 األولى الدرجة من بأقاربك

 989 410 579 نعم

 8897 3669 5228 ال

 71 31 40 ينطبق ال

 110 43 67 اعرف ال

Total 5914 4153 10067 

 

 

 البيئة * الوقت طوال وجودك مكان معرفة على أصر: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 مكان معرفة على أصر: زوجك قبل من

 الوقت طوال وجودك

 1625 684 941 نعم

 8218 3374 4844 ال

 97 39 58 ينطبق ال

 128 57 71 اعرف ال

Total 5914 4154 10068 

 

 

 



 

 البيئة * اكتراث بعدم عاملك أو تجاهلك: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 بعدم عاملك أو تجاهلك: زوجك قبل من

 اكتراث

 1149 522 627 نعم

 8614 3511 5103 ال

 87 28 59 ينطبق ال

 217 92 125 اعرف ال

Total 5914 4153 10067 

 

 

 البيئة * آخر رجل إلى تحدثت إذا غضب: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 يفر حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 إلى تحدثت إذا غضب: زوجك قبل من

 آخر رجل

 2338 975 1363 نعم

 7248 2957 4291 ال

 219 108 111 ينطبق ال

 264 114 150 اعرف ال

Total 5915 4154 10069 

 

 

 الرعاية على للحصول منه إذن اخذ عليك فرض: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 Crosstabulation البيئة * لنفسك الصحية

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 إذن اخذ عليك فرض: زوجك قبل من

 الصحية الرعاية على للحصول منه

 لنفسك

 1668 797 871 نعم

 8163 3264 4899 ال

 86 36 50 ينطبق ال

 147 56 91 اعرف ال

Total 5911 4153 10064 

 

 

 



 مع المنزل، لمصاريف المال من يكفي ما منحك رفض: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 Crosstabulation البيئة * أخرى أمور على ينفقه ماال ً يملك أنه

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 يكفي ما منحك رفض: زوجك قبل من

 أنه مع المنزل، لمصاريف المال من

 أخرى أمور على ينفقه ماال ً يملك

 517 255 262 نعم

 9281 3783 5498 ال

 128 50 78 ينطبق ال

 141 66 75 اعرف ال

Total 5913 4154 10067 

 

 

 لبيئةا * بالتفصيل للمال صرفك كيفية معرفة طلب: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 كيفية معرفة طلب: زوجك قبل من

 بالتفصيل للمال صرفك

 1185 522 663 نعم

 8545 3488 5057 ال

 191 90 101 ينطبق ال

 146 54 92 اعرف ال

Total 5913 4154 10067 

 

 

 البيئة * اذنك دون حسابك من يأخذ: زوجك قبل من تعرضت هل يةالماض شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 دون حسابك من يأخذ: زوجك قبل من

 اذنك

 219 97 122 نعم

 7914 3069 4845 ال

 1762 927 835 ينطبق ال

 173 61 112 اعرف ال

Total 5914 4154 10068 

 

 

 

 



 البيئة * إذنك بدون الخاصة بأمالكك تصرف: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 بأمالكك تصرف: زوجك قبل من

 إذنك بدون الخاصة

 174 81 93 نعم

 8086 3105 4981 ال

 1653 907 746 ينطبق ال

 153 59 94 اعرف ال

Total 5914 4152 10066 

 

 

 البيئة * رغبتك ضد العمل من منعك: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

 ضد العمل من منعك: زوجك قبل من

 رغبتك

 472 202 270 نعم

 7110 2779 4331 ال

 2335 1121 1214 ينطبق ال

 149 51 98 اعرف ال

Total 5913 4153 10066 

 

 

 البيئة * رغبتك ضد التعليم من منعك: زوجك قبل من تعرضت هل الماضية شهر 12 خالل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تعرضت هل لماضيةا شهر 12 خالل

 ضد التعليم من منعك: زوجك قبل من

 رغبتك

 357 154 203 نعم

 6952 2720 4232 ال

 2625 1244 1381 ينطبق ال

 133 36 97 اعرف ال

Total 5913 4154 10067 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الماضية شهر 12 خالل زوجك قبل من الموقف الى تعرضت مرة كم

Count 

 Total ئةالبي 

 ريف حضر

 قبل من الموقف الى تعرضت مرة كم

 الماضية شهر 12 خالل زوجك

 252 102 150 تقريبا ً يوم كل

 751 320 431 الالسبوع في مرتين او مرة

 1465 596 869 الشهر في مرتين او مرة

 1192 553 639 ذلك عدا

 335 135 200 تعرف ال

Total 2289 1706 3995 

 

 

 البيئة * بالسوء تشعرين جعلك او اهنك: واحدة لمرة ولو الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 تشعرين جعلك او اهنك: واحدة لمرة ولو

 بالسوء

 1647 711 936 نعم

 8286 3397 4889 ال

 54 22 32 ينطبق ال

 82 24 58 اعرف ال

Total 5915 4154 10069 

 

 

 البيئة * اآلخرين أمام أذل ك أو شأنك من أحطً : واحدة لمرة ولو الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 ذل كأ أو شأنك من أحطً : واحدة لمرة ولو

 اآلخرين أمام

 898 419 479 نعم

 9017 3683 5334 ال

 48 18 30 ينطبق ال

 106 34 72 اعرف ال

Total 5915 4154 10069 

 

 

 

 



 إليك، النظر :خالل من) أوترهيبك إخافتك إلى عمد: واحدة لمرة ولو الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 Crosstabulation البيئة * ..األغراض، تحطيم الصراخ،

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 إخافتك إلى عمد: واحدة لمرة ولو

 إليك، النظر :خالل من) أوترهيبك

 ..األغراض، تحطيم الصراخ،

 1333 557 776 نعم

 8596 3546 5050 ال

 62 25 37 ينطبق ال

 78 26 52 اعرف ال

Total 5915 4154 10069 

 

 

 قريب شخص بأي أو بك األذى بإلحاق كالميا ً هدد: واحدة لمرة ولو الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 Crosstabulation البيئة * منك

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 بإلحاق كالميا ً هدد: واحدة لمرة ولو

 منك قريب شخص بأي أو بك األذى

 496 208 288 نعم

 9439 3900 5539 ال

 69 25 44 ينطبق ال

 65 21 44 اعرف ال

Total 5915 4154 10069 

 

 

 شد او بشدة ،دفعك يؤذيك قد بما رماك أو صفعك: واحدة لمرة ولو الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 ،خنقك بقسوة بضربك قام او اوسحبك كلكر ، يؤذيك ان يمكن اخر غرض باي او بقبضته ضربك شعرك،

 Crosstabulation البيئة * حرقك الى عمد او

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 قد بما رماك أو صفعك: واحدة لمرة ولو

 شعرك، شد او بشدة ،دفعك يؤذيك

 اخر غرض باي او بقبضته ضربك

 قام او اوسحبك ركلك ، يؤذيك ان يمكن

 حرقك الى عمد او ،خنقك بقسوة بضربك

 629 283 346 نعم

 9278 3803 5475 ال

 102 44 58 ينطبق ال

 59 23 36 اعرف ال

Total 5915 4153 10068 

 

 



 * معك الئقة وغير نابية بألفاظ تلفظ أو شتمك: واحدة لمرة ولو الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 بألفاظ تلفظ أو شتمك: واحدة لمرة ولو

 معك الئقة وغير نابية

 1095 519 576 نعم

 8816 3565 5251 ال

 87 41 46 ينطبق ال

 71 29 42 اعرف ال

Total 5915 4154 10069 

 

 

 سالح أي أو سكينا ً أو مسدسا ً فعليا ً أواستخدم هدد: واحدة لمرة ولو الماضية شهر 12 لخال زوجك قام هل

 Crosstabulation البيئة * تجاهك آخر

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الماضية شهر 12 خالل زوجك قام هل

 فعليا ً أواستخدم هدد: واحدة لمرة ولو

 آخر سالح أي أو سكينا ً أو مسدسا ً

 تجاهك

 43 19 24 نعم

 9808 4030 5778 ال

 174 89 85 ينطبق ال

 41 15 26 اعرف ال

Total 5913 4153 10066 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الماضية شهر 12 خالل التصرفات هذه حصلت مره كم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 خالل التصرفات هذه حصلت مره كم

 الماضية شهر 12

 95 44 51 تقريبا يوم كل

 427 190 237 االسبوع في مرتين او مرة

 883 368 515 الشهر في مرتين او مره

 870 398 472 ذلك عدا

 173 62 111 تتذكر ال / تعرف ال

Total 1386 1062 2448 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * عنك رغما ً الجنسية المعاشرة على زوجك اجبرك

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الجنسية المعاشرة على زوجك اجبرك

 عنك رغما ً

 788 330 458 نعم

 8847 3680 5167 ال

 46 14 32 ينطبق ال

 64 24 40 اعرف ال

Total 5697 4048 9745 

 

 

 البيئة * زوجك يفعله قد مما خوفك بسبب فيها ترغبين ال جنسية معاشرة أقمت أن سبق هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 ال جنسية معاشرة أقمت أن سبق هل

 يفعله قد مما خوفك بسبب فيها ترغبين

 زوجك

 680 257 423 نعم

 8873 3718 5155 ال

 47 18 29 ينطبق ال

 145 55 90 اعرف ال

Total 5697 4048 9745 

 

 

 البيئة * تذل ك أو شأنك من تحط أنها رأيت أو افيه ترغبي لم جنسية بأعمال القيام على زوجك أجبرك هل

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 بأعمال القيام على زوجك أجبرك هل

 تحط أنها رأيت أو فيها ترغبي لم جنسية

 تذل ك أو شأنك من

 315 127 188 نعم

 9280 3864 5416 ال

 67 25 42 ينطبق ال

 82 32 50 اعرف ال

Total 5696 4048 9744 

 

 

 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الماضية شهر 12 خالل زوجك بها قام جنسية تصرفات معك حصلت مرة كم

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 جنسية تصرفات معك حصلت مرة كم

 الماضية شهر 12 خالل زوجك بها قام

 52 16 36 تقريبا يوم كل

 369 145 224 االسبوع في مرتين او مرة

 430 184 246 الشهر في مرتين او مره

 251 95 156 ذلك عدا

 87 36 51 تتذكر ال / تعرف ال

Total 713 476 1189 

 

 

 البيئة * ألم أو كدمة أو خدش أو جرح: االضية شهر 12 خالل لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

 خدش أو جرح: االضية شهر 12 خالل

 ألم أو كدمة أو

 244 83 161 نعم

 9693 4028 5665 ال

 100 30 70 ينطبق ال

 31 13 18 تعرف ال

Total 5914 4154 10068 

 

 

 خلع أو التواء أو األذن أو العين في إصابة: االضية شهر 12 خالل لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

 Crosstabulation البيئة * حرق أو

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

 العين في إصابة: االضية شهر 12 خالل

 حرق أو خلع أو التواء أو األذن أو

 51 14 37 نعم

 9863 4089 5774 ال

 103 33 70 ينطبق ال

 51 18 33 تعرف ال

Total 5914 4154 10068 

 

 

 

 



 أو األسنان/العظام في كسر أو عميق جرح: االضية شهر 12 خالل لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

 Crosstabulation البيئة * أخرى إصابة أو داخلي ة إصابة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

 أو قعمي جرح: االضية شهر 12 خالل

 داخلي ة إصابة أو األسنان/العظام في كسر

 أخرى إصابة أو

 22 7 15 نعم

 9902 4098 5804 ال

 97 34 63 ينطبق ال

 46 15 31 تعرف ال

Total 5913 4154 10067 

 

 

 Crosstabulation البيئة * إجهاض: االضية شهر 12 خالل لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 لك حدث هل معك زوجك سلوك نتيجة

 إجهاض: االضية شهر 12 خالل

 10 2 8 نعم

 9898 4089 5809 ال

 128 49 79 ينطبق ال

 24 10 14 تعرف ال

Total 5910 4150 10060 

 

 

ف أنً  تعتبرين هل تك على أث ر قد تجاهك الماضية شهر 12 الـ خالل زوجك تصر   لبيئةا * الجسدية صح 

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الـ خالل زوجك تصر ف أنً  تعتبرين هل

 على أث ر قد تجاهك الماضية شهر 12

تك  الجسدية صح 

 62 14 48 كثيرا ً نعم

 130 43 87 قليال ً نعم

 71 32 39 ال

 1 0 1 ينطبق ال

Total 175 89 264 

 

 

 

 



ف أنً  تعتبرين هل تك على أث ر قد تجاهك الماضية شهر 12 الـ خالل جكزو تصر   البيئة * النفسية صح 

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الـ خالل زوجك تصر ف أنً  تعتبرين هل

 على أث ر قد تجاهك الماضية شهر 12

تك  النفسية صح 

 108 38 70 كثيرا ً نعم

 79 26 53 قليال ً نعم

 76 25 51 ال

Total 174 89 263 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الوالد : زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الوالد : زوجك تصرفات عن اخبرت هل
 71 21 50 نعم

 193 68 125 ال

Total 175 89 264 

 

 

 البيئة * أحد بارإخ بعدم نصحك/شيء ال:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 أحد إخبار بعدم نصحك/شيء ال:زوجك

 44 17 27 نعم

 27 4 23 ال

Total 50 21 71 

 

 

 Crosstabulation البيئة * شكوى بتقديم نصحك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 شكوى بتقديم نصحك:زوجك

 10 3 7 نعم

 61 18 43 ال

Total 50 21 71 

 



 

 البيئة * زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Crosstabulation 

Count 

 Total ةالبيئ 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك

 15 2 13 نعم

 56 19 37 ال

Total 50 21 71 

 

 

 Crosstabulation البيئة * حقوقك عن أعلمك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 حقوقك عن أعلمك:زوجك

 9 2 7 نعم

 62 19 43 ال

Total 50 21 71 

 

 

 Crosstabulation البيئة * لمناصرتك تدخل:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 لمناصرتك تدخل:زوجك

 14 3 11 نعم

 57 18 39 ال

Total 50 21 71 

 

 

 Crosstabulation البيئة * صحية لمعالجة أخعك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 صحية لمعالجة أخعك:زوجك

 1 0 1 نعم

 70 21 49 ال

Total 50 21 71 

 

 



 Crosstabulation البيئة * نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك

 1 1 0 نعم

 70 20 50 ال

Total 50 21 71 

 

 

 البيئة * آمن مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك رفاتتص عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك

 آمن

 71 21 50 ال

Total 50 21 71 

 

 

 Crosstabulation يئةالب * اخرى:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك

 1 0 1 نعم

 70 21 49 ال

Total 50 21 71 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الوالد : اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الوالد : اجراء تقيمين كيف

 16 5 11 يةسلب

 35 12 23 كافية غير ولكن متفهمه

 20 4 16 ورادعه ايجابية

Total 50 21 71 

 
 


