
 

 Crosstabulation البيئة * الوالده: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الوالده: زوجك تصرفات عن اخبرت هل
 114 37 77 نعم

 150 52 98 ال

Total 175 89 264 

 

 

 البيئة * أحد إخبار 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

 53 27 26 نعم

 61 10 51 ال

Total 77 37 114 

 

 

 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

 12 1 11 نعم

 102 36 66 ال

Total 77 37 114 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اءاجر

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك

 28 7 21 نعم

 86 30 56 ال

Total 77 37 114 

 

 



 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

 22 8 14 نعم

 92 29 63 ال

Total 77 37 114 

 

 

 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

 28 7 21 نعم

 86 30 56 ال

Total 77 37 114 

 

 

 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

 3 0 3 نعم

 111 37 74 ال

Total 77 37 114 

 

 

 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
 114 37 77 ال

Total 77 37 114 

 

 

 



 البيئة * آمن مكان/لجوء كزمر الى تحويلك تم:زوجك تصرفات 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

 114 37 77 ال

Total 77 37 114 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك

 2 0 2 نعم

 112 37 75 ال

Total 77 37 114 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الوالده: اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الوالده: اجراء تقيمين كيف

 14 8 6 سلبية

 76 24 52 كافية غير ولكن متفهمه

 23 5 18 ورادعه ايجابية

Total 76 37 113 

 

 

 Crosstabulation البيئة * جيران / اصدقاء / اخرون اقارب: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 اقارب: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

 جيران / اصدقاء / اخرون

 67 20 47 نعم

 197 69 128 ال

Total 175 89 264 

 

 



 البيئة * أحد إخبار 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

 24 8 16 نعم

 43 12 31 ال

Total 47 20 67 

 

 

 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

 5 4 1 نعم

 62 16 46 ال

Total 47 20 67 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك

 22 8 14 نعم

 45 12 33 ال

Total 47 20 67 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 حقوقك عن أعلمك:زوجك

 11 2 9 نعم

 56 18 38 ال

Total 47 20 67 

 

 



 

 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

 18 4 14 نعم

 49 16 33 ال

Total 47 20 67 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها تيال الجهة اجراء

 صحية لمعالجة أخعك:زوجك

 1 0 1 نعم

 66 20 46 ال

Total 47 20 67 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 نفسية لجةلمعا أخضعك:زوجك
 67 20 47 ال

Total 47 20 67 

 

 

 البيئة * آمن مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك تصرفات 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

 67 20 47 ال

Total 47 20 67 

 

 



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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك

 3 0 3 نعم

 64 20 44 ال

Total 47 20 67 

 

 

 Crosstabulation البيئة * يرانالج / االصدقاء / االقارب: اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 االصدقاء / االقارب: اجراء تقيمين كيف

 الجيران /

 22 10 12 سلبية

 34 8 26 كافية غير ولكن متفهمه

 11 2 9 ورادعه ايجابية

Total 47 20 67 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الشرطة: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 زوجك تصرفات عن اخبرت هل

 الشرطة:

 19 5 14 نعم

 245 84 161 ال

Total 175 89 264 

 

 

 البيئة * أحد إخبار 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

 2 0 2 نعم

 17 5 12 ال

Total 14 5 19 

 

 



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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 رفاتتص عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 شكوى بتقديم نصحك:زوجك

 11 3 8 نعم

 8 2 6 ال

Total 14 5 19 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك

 2 1 1 نعم

 17 4 13 ال

Total 14 5 19 

 

 

 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

 3 2 1 نعم

 16 3 13 ال

Total 14 5 19 

 

 

 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

 8 2 6 نعم

 11 3 8 ال

Total 14 5 19 

 

 

 



 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 صحية لمعالجة أخعك:زوجك
 19 5 14 ال

Total 14 5 19 

 

 

 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

 3 1 2 نعم

 16 4 12 ال

Total 14 5 19 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي ةالجه اجراء

 مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك

 آمن

 1 0 1 نعم

 18 5 13 ال

Total 14 5 19 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك
 19 5 14 ال

Total 14 5 19 

 

 



 Crosstabulation البيئة * الشرطه: اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 الشرطه: اجراء تقيمين كيف

 3 1 2 سلبية

 3 0 3 كافية غير ولكن متفهمه

 12 4 8 ورادعه ايجابية

Total 13 5 18 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الصحية الرعاية في عامل / طبيب : زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 : زوجك تصرفات عن اخبرت هل

 الصحية الرعاية في عامل / طبيب

 33 10 23 نعم

 231 79 152 ال

Total 175 89 264 

 

 

 يئةالب * أحد إخبار 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

 2 1 1 نعم

 31 9 22 ال

Total 23 10 33 

 

 

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

Count 

 Total بيئةال 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 شكوى بتقديم نصحك:زوجك

 3 1 2 نعم

 30 9 21 ال

Total 23 10 33 

 

 



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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي ةالجه اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك
 33 10 23 ال

Total 23 10 33 

 

 

 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

 2 0 2 عمن

 31 10 21 ال

Total 23 10 33 

 

 

 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

 4 2 2 نعم

 29 8 21 ال

Total 23 10 33 

 

 

 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

 23 8 15 نعم

 10 2 8 ال

Total 23 10 33 

 

 

 



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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك

 20 7 13 نعم

 13 3 10 ال

Total 23 10 33 

 

 

 لبيئةا * آمن مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك تصرفات 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

 1 0 1 نعم

 32 10 22 ال

Total 23 10 33 

 

 

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

Count 

 Total ةالبيئ 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك
 33 10 23 ال

Total 23 10 33 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الصحية الرعاية في عامل /طبيب : اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 في عامل /طبيب : اجراء تقيمين كيف

 الصحية الرعاية

 2 0 2 سلبية

 19 7 12 كافية غير ولكن متفهمه

 12 3 9 ورادعه ايجابية

Total 23 10 33 

 

 



 Crosstabulation البيئة * دين رجل: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 رجل: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

 دين

 12 1 11 نعم

 252 88 164 ال

Total 175 89 264 

 

 

 البيئة * أحد إخبار 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
 12 1 11 ال

Total 11 1 12 

 

 

 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

 1 0 1 نعم

 11 1 10 ال

Total 11 1 12 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك
 12 1 11 ال

Total 11 1 12 

 

 

 



 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

 6 0 6 نعم

 6 1 5 ال

Total 11 1 12 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 مناصرتكل تدخل:زوجك

 1 0 1 نعم

 11 1 10 ال

Total 11 1 12 

 

 

 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
 12 1 11 ال

Total 11 1 12 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك

 2 0 2 نعم

 10 1 9 ال

Total 11 1 12 

 

 

 



 البيئة * آمن مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك تصرفات 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

 12 1 11 ال

Total 11 1 12 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك

 2 1 1 نعم

 10 0 10 ال

Total 11 1 12 

 

 

 Crosstabulation البيئة * الدين رجل: اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 الدين رجل: اجراء تقيمين كيف

 1 1 سلبية

 3 3 كافية غير ولكن متفهمه

 7 7 ورادعه ايجابية

Total 11 11 

 

 

 Crosstabulation البيئة * حكومية غير منظمة: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 منظمة: زوجك تصرفات عن اخبرت هل

 حكومية غير

 6 0 6 نعم

 258 89 169 ال

Total 175 89 264 

 

 



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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 أحد إخبار بعدم نصحك/شيء ال:زوجك
 6 6 ال

Total 6 6 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 شكوى بتقديم نصحك:زوجك

 1 1 نعم

 5 5 ال

Total 6 6 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total بيئةال 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك

 1 1 نعم

 5 5 ال

Total 6 6 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 فاتتصر عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 حقوقك عن أعلمك:زوجك
 6 6 ال

Total 6 6 

 



 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 لمناصرتك تدخل:زوجك
 6 6 ال

Total 6 6 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 صحية لمعالجة أخعك:زوجك

 1 1 نعم

 5 5 ال

Total 6 6 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك

 4 4 نعم

 2 2 ال

Total 6 6 

 

 

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

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك

 آمن

 6 6 ال



Total 6 6 

 

 

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

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك
 6 6 ال

Total 6 6 

 

 

 Crosstabulation البيئة * حكومية غير منظمة: اجراء تقيمين كيف

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 حكومية غير منظمة: اجراء تقيمين كيف

 1 1 سلبية

 1 1 كافية غير ولكن متفهمه

 3 3 ورادعه ايجابية

Total 5 5 

 

 

 Crosstabulation ئةالبي * االعالم : زوجك تصرفات عن اخبرت هل

Count 

 Total البيئة 

 ريف حضر

 : زوجك تصرفات عن اخبرت هل

 االعالم

 5 0 5 نعم

 259 89 170 ال

Total 175 89 264 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 أحد إخبار بعدم نصحك/شيء ال:زوجك

 1 1 نعم

 4 4 ال



Total 5 5 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 شكوى تقديمب نصحك:زوجك

 2 2 نعم

 3 3 ال

Total 5 5 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 زوجك تصرفات بمقاومة نصحك:زوجك
 5 5 ال

Total 5 5 

 

 

 البيئة * حقوقك عن أعلمك:زوجك تصرفات عن اخبرتها التي جهةال اجراء

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 حقوقك عن أعلمك:زوجك
 5 5 ال

Total 5 5 

 

 

 

 

 

 



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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 لمناصرتك تدخل:زوجك
 5 5 ال

Total 5 5 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 صحية لمعالجة أخعك:جكزو

 1 1 نعم

 4 4 ال

Total 5 5 

 

 

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

Crosstabulation 

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 نفسية لمعالجة أخضعك:زوجك

 2 2 نعم

 3 3 ال

Total 5 5 

 

 

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

 Crosstabulation البيئة

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 مكان/لجوء مركز الى تحويلك تم:زوجك

 آمن

 5 5 ال

Total 5 5 



 

 

 Crosstabulation البيئة * اخرى:زوجك اتتصرف عن اخبرتها التي الجهة اجراء

Count 

 Total البيئة 

 حضر

 تصرفات عن اخبرتها التي الجهة اجراء

 اخرى:زوجك
 5 5 ال

Total 5 5 

 
 


