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أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 :البحث مقدمة
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أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد
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  ثانٌاً: تساؤالت البحث:

 

 

 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 

 ثالثاً:أهداف البحث:
 

 

 

 

 رابعاً:أهمٌة البحث:
 أهمٌة علمٌة: (1
 

 

 

 

 

 أهمٌة تطبٌقٌة: (2
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 فروض البحث:  :خامساً 

 

 

 

 

 مناهج البحث: :سادساً 

 أدوات البحث: :سابعاً 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 أسالٌب التحلٌل اإلحصائى:  :ثامناً 
 

 

 

 

 

 عٌنة البحث:   :تاسعاً 

 مفاهٌم البحث: :عاشراً 
 العنف ضد المرأة: (1
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العنف ضد المرأة فى مكان العمل: 

 ثقافة اإلنجاز : (3

https://www.webteb.com/articles/%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_16830


 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 ثقافة اإلنجاز األسرى: (4

 ثقافة اإلنجاز المهنى: (5

 الدراسات السابقة: :أحد عشر

 الموجه ضد المرأة العاملة:دراسات حول العنف  (1
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 دراسات حول دافعٌة اإلنجاز لدى المرأة:  (2

دراسات حول أثر العنف الموجه ضد المرأة العاملة على ثقافة اإلنجاز لدٌها: 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 اإلطار النظرى للبحث: 
 أوالً: العنف ضد المرأة الرٌفٌة والحضرٌة فى مكان العمل:
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 ثانٌاً: ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى:



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد
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 دٌها:ثالثاً: العنف ضد المرأة فى مكان العمل وثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى ل



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 تحلٌل نتائج البحث وتفسٌرها:

 الفــرض األول: 
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  وفقاً لمتغٌر السن:فى مكان العمل الفروق فً مستوى العنف ضد المرأة  .أ 

ستجابات أفراد عٌنة البحث ( ٌوضح المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ال1جدول )
 على مقٌاس العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر السن 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

للكشف عن داللة الفروق بٌن متوسطات استجابات ( نتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادى 2جدول )
 عٌنة البحث على مقٌاس العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر السن
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 الفروق فً مستوى العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر الحالة االجتماعٌة: .ب 

عٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على مقٌاس ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات الم3جدول )
 العنف ضد

 المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر الحالة االجتماعٌة 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

( ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادي" للكشف عن داللة الفروق بٌن 4جدول )
 متوسطات استجابات

 الحالة االجتماعٌةعٌنة البحث على مقٌاس العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر 



 (2018 سبتمرب -يوليو عدد )    46 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

 

عمل وفقاً لمتغٌر المستوى الفروق فً مستوى العنف ضد المرأة فى مكان ال .ج 

 التعلٌمى:

 
 
 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على مقٌاس 5جدول )
 العنف ضد 

 المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر المستوى التعلٌمى

ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادى" للكشف عن داللة الفروق بٌن متوسطات  (6جدول )
 استجابات 

 عٌنة البحث على مقٌاس العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً للمستوى التعلٌمى
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أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

الفروق فً مستوى العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر الدخل  .د 
 الشهرى:

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على مقٌاس 7جدول )
 العنف ضد المرأة

فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر الدخل الشهرى 

( ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادى" للكشف عن داللة الفروق بٌن متوسطات 8جدول )
 استجابات

 عٌنة البحث على مقٌاس العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر الدخل الشهرى 
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أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

عمل وفقاً لمتغٌر سنوات الفروق فً مستوى العنف ضد المرأة فى مكان ال .ه 

 الخبرة:

 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على مقٌاس 9جدول )
 العنف ضد المرأة 

فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر سنوات الخبرة
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( ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادى" للكشف عن داللة الفروق بٌن 11جدول )
 متوسطات استجابات 

عٌنة البحث على مقٌاس العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر سنوات الخبرة

 
 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

الفروق فً مستوى العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر مكان اإلقامة  .و 

 حضر(: -)رٌف 

البحث  ( نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بٌن متوسطات استجابات عٌنة11جدول )
 حضر( -على مقٌاس العنف ضد المرأة فى مكان العمل وفقاً لمتغٌر مكان اإلقامة )رٌف 
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 الفرض الثانى: (2

 افة اإلنجاز لدى المرأة وفقاً لمتغٌر السن:الفروق فً مستوى ثق .أ 

المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على ( 12جدول )
 اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر السن مقٌاس ثقافة

 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

"تحلٌل التباٌن األحادى" للكشف عن داللة الفروق بٌن متوسطات ( نتائج اختبار 13جدول )
 استجابات عٌنة البحث على مقٌاس ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر السن
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 لدى المرأة وفقاً لمتغٌر الحالة االجتماعٌة: الفروق فً مستوى ثقافة اإلنجاز .ب 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على 14جدول )
 ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر الحالة االجتماعٌة مقٌاس

 
( ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادي" للكشف عن داللة الفروق بٌن 15جدول )

 متوسطات استجابات 
عٌنة البحث على مقٌاس ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر الحالة 

االجتماعٌة

 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 التعلٌمى: الفروق فً مستوى ثقافة اإلنجاز لدى المرأة وفقاً لمتغٌر المستوى .ج 

 

واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على مقٌاس ( المتوسطات الحسابٌة 16جدول )
 ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقا لمتغٌر المستوى التعلٌمى

 



 (2018 سبتمرب -يوليو عدد )    46 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

 

 

( ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادى" للكشف عن داللة الفروق بٌن 17جدول )
 متوسطات استجابات

عٌنة البحث على مقٌاس ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر المستوى  
التعلٌمى

 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 الفروق فً مستوى ثقافة اإلنجاز لدى المرأة وفقاً لمتغٌر الدخل الشهري: .د 

 ( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على مقٌاس18جدول )
 ثقافة اإلنجاز

 األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر الدخل الشهري 

( ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادي" للكشف عن داللة الفروق بٌن 19جدول )
 متوسطات استجابات 

البحث على مقٌاس ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر الدخل الشهرىعٌنة 
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 الفروق فً مستوى ثقافة اإلنجاز لدى المرأة وفقاً لمتغٌر سنوات الخبرة: .ه 

 

 
 
 
 
 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات عٌنة البحث على مقٌاس 21جدول )
 نى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر سنوات الخبرةثقافة اإلنجاز األسرى والمه

 

( ٌوضح نتائج اختبار "تحلٌل التباٌن األحادي" للكشف عن داللة الفروق بٌن 21جدول )
 متوسطات استجابات 

اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر سنوات الخبرةعٌنة البحث على مقٌاس ثقافة 
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 -فً مستوى ثقافة اإلنجاز لدى المرأة وفقاً لمتغٌر مكان اإلقامة )رٌف  الفروق .و 

 : حضر(

ات استجابات عٌنة البحث ( نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بٌن متوسط22جدول )
 على مقٌاس

 حضر( -ثقافة اإلنجاز األسرى والمهنى لدى المرأة وفقاً لمتغٌر مكان اإلقامة )رٌف  
 

 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 الفرض الثالث: (3

 ( قٌم معامالت االرتباط بٌن العنف ضد المرأة الرٌفٌة والحضرٌة فى مكان العمل 23جدول )
 وثقافة اإلنجاز األسرى لدٌها 

 وٌتضح من الجدول السابق  ما ٌلً: 
 بالنسبة لعٌنة الرٌف:
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 أما بالنسبة لعٌنة الحضر: 
 

 

 

 

 الفرض الرابع: (4

قٌم معامالت االرتباط بٌن العنف ضد المرأة الرٌفٌة والحضرٌة فى مكان ( ٌوضح 24جدول )
 العمل 

 المهنى لدٌها وثقافة اإلنجاز



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد

 

 

 
 الجدول السابق ما ٌلً:وٌتضح من 

 بالنسبة لعٌنة الرٌف:
 

 

 

 

 أما بالنسبة لعٌنة الحضر:
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 نتائج البحث: : خامساً 

  أسفر البحث فً إطاره المٌدانى عن مجموعة من النتائج، تتمثل أهمها فٌما ٌلً:
 

 

 

 



 
أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 

 على ثقافة اإلجناز األسرى واملهنى لديها 

 سناء حممد على حممد أمحد
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أثر العنف ضد املرأة الريفية واحلضرية فى ملان العمل 
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Abstract 

 

The impact of violence against rural and urban women in the workplace on 

the culture of achievement of family and professional 

Comparative field research on a sample of workers in Assiut city 

By Sana Mohamed Ali Mohamed Ahmed 

Research Aims : Identify the Relationship Between Violence Against 

Women in the Workplace and the Culture of Family and Professional 

Achievement                                                                                                            

Research Methodology Descriptive Method  & Comparative Method & 

Social Survey Method.                                                                                     

Research Tools : Violence Against Working Women Scale & Family 

Achievement Scale & Professional Achievement Scale .                                

Research Sample: Consists of Simple Random Sample Size of (600) Single 

from Rural and Urban Women Working in the City of Assiut.                         

Research Results:  

 The Research Found that There are Statistically Significant Differences 

Between the Rural and Urban Sample in the Level of Violence in the 

Workplace Due to Age, social status, Educational Status, Income Level, 

Years of experience and living place. 

 There are Statistically Significant Differences Between the Rural and 

Urban Sample in the Level of Culture of Professional and Family 

Achievement Due to Age, Social Status, Educational Status, Income 

Level, Years of Experience and living place. 

 There is Reverse Correlation Relationship Between Violence Against 

Rural Women in the Workplace and the Culture of Family and 

Professional Achievement. 

 There is Reverse Correlation Relationship between Violence Against 

Urban Women in the Workplace and the Culture of Family and 

Professional Achievement. 

 راجع البحث:م

 المراجع العربٌة: ( أ)
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