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معاجلة برامج املرأة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف القنوات الفضائية املصرية

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 898

اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى دور برامــج املــرأة يف القنــوات الفضائيــة املصريــة وعالقتهــا بتوعيتهــا 
لعمــل املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف إطــار رؤيــة مصــر 2030، وذلــك يف الفتــرة مــن 1 أكتوبــر 
2019 حتــى 30 ديســمبر 2019، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح بشــقيه الوصفــي والتحليلــي؛ 
ــة، هــي: )ســيدتي، والســت هــامن،  ــة مــن برامــج املــرأة يف القنــوات الفضائيــة املصري حيــث مت حتليــل عين
ــا: أن  ــج مــن أهمه ــى عــدة نتائ ــت الدراســة إل ــوا(، وتوصل ــا يعرفــوش يكذب ــزة، والســتات م والســفيرة عزي
القضايــا االجتماعيــة احتلــت املركــز األول ضمــن القضايــا التــي مت تناولهــا يف برامــج املــرأة )عينــة الدراســة( 
بنســبة %28.4، بينمــا جــاءت قضايــا الطهــي باملركــز الثانــي بنســبة %15.4، ثــم القضايــا الفنيــة باملركــز 
الثالــث بنســبة %14.9، وأن »املشــروعات املتوســطة« احتلــت املرتبــة األولــى بنســبة %52.6، بينمــا 
جــاءت »املشــروعات الصغيــرة« يف املرتبــة الثانيــة بنســبة %43.9، ثــم جــاء يف املرتبــة الثالثــة املشــروعات 
املتناهيــة الصغــر واملشــروعات الكبيــرة بنســبة %1.8، فيمــا جــاءت فئــة »احلقائــق« باملرتبــة األولــى ضمــن 
األســاليب املنطقيــة املســتخدمة لعــرض املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف برامــج املــرأة )عينــة الدراســة( 
بنســبة %56.1، بينمــا جــاءت املعلومــات يف املرتبــة الثانيــة بنســبة %43.9، ثــم فئــة احلجــج يف املرتبــة 

الثالثــة بنســبة 42.1%.

 الكلمات الدالة: برامج املرأة - املشروعات الصغيرة واملتوسطة - القنوات الفضائية املصرية.

The study aimed to identify the role of women’s programs in the Egyptian satellite 
channels and their relationship with their awareness of the work of small and medi-
um enterprises within the framework of Egypt’s vision 2030, in the period from Oc-
tober 1, 2019 to December 30, 2019. The Egyptian satellite channel, which is (Mad-
am, Sitt Hanim, Ambassador Aziza, the women do not know how to lie). The study 
reached several results, the most important of which are: that social issues occupied 
the first place among the issues dealt with in the “study sample” women’s programs 
by 28.4%, while Cooking issues came in second place with a rate of 15.4%, followed 
by technical issues in third place with a rate of 14.9%, and “medium enterprises” 
ranked first with a rate of 52.6%, while “small enterprises” came in second place 
with a rate of 43.9%, then it came in second place. The third is micro and large en-
terprises with a rate of 1.8%, while the “facts” category came first among the logical 
methods used to present small and medium enterprises in women’s programs (the 
study sample). By 56.1%, while the information came in second place with a rate of 
43.9%, followed by the category of arguments in the third place with a rate of 42.1%.   

Key words: Women’s Programs - Small and Medium Enterprises - Egyptian Satel-
lite Channels.
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تقوم وسائل اإلعالم بدور محوري؛ فهي من أكثر الوسائل انتشارًا يف أنحاء العالم كافة،  
وأصبح متاًحا للجمهور كم هائل من القنوات الفضائية، فهي من أهم مؤسسات التنشئة  

التي   الصورة  ثقافة  وأصبحت  املجتمع،  األفراد يف  رأي  لتشكيل  بثها من االجتماعية  يتم 
آرائهم   لتشكيل  الشعوب  على  التأثير  يف  ومهًما  أساسًيا  مصدرًا  القنوات  هذه  خالل 
واجتاهاتهم، وبذلك تشكيل الرأي العام، وخلق منط حياتي جديد يتناسب مع التطورات  
ومعتقداته   املجتمع  على  برامج  من  تقدمه  مبا  تؤثر  إنها  حيث  املجتمع،  يف  حتدث  التي 

  قية، واالجتماعية.الثقافية، واألخال
دون  وغيرها  واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  حقوقها  مبمارسة  املرأة  قيام  ويصعب 
تعريفها وتوعيتها بهذه احلقوق، وتعد أول خطوة لدعم املشاركة الفّعالة للمرأة املصرية يف  
  شئون حياتها ومجتمعها عن طريق معرفتها بهذه بحقوقها لكي تتمكن من قضية التمكني 

والتفعيل؛ فهناك عديد من البرامج التليفزيونية يف القنوات الفضائية املصرية التي تهتم  
بقضايا املرأة؛ لكن معظم هذه البرامج ركّزت على قضايا معينة، مثل القضايا السياسية 

  واالجتماعية، وأغفلت دورها يف التمكني االقتصادي. 
الدور   تقيس  التي  الدراسات  لقلة  يف ونظًرا  املرأة  ملشاركة  اإلعالم  وسائل  تؤديه  الذي 

يف  املرأة  بها  شاركت  التي  اإليجابية  التطورات  استعراض  سيجري  االقتصادية،  احلياة 
املجتمع وإسهاماتها يف رفع اقتصاد بلدها؛ لذا تبلورت مشكلة الدراسة يف التعرف على  

القنوات الفضائية املصرية (حك التي تعرضها  التأثير  دور برامج املرأة  ومية/ خاصة) يف 
  على مشاركتها جتاه قضايا مجتمعها، خاصة قضايا املشروعات الصغيرة واملتوسطة. 

  الدراسات السابقة:
إلــى أن القنــوات الفضــائية جــاءت يف املرتبــة  1)2018(توصــلت دراســة منــى حلمــي رفــاعي 

ات عـن القضـايا األولى فيما يتعلق بالوسائل اإلعالمية حسب درجة االعتمـاد علـى املعلومـ
إلـى  2)2017( محمود حسناملجتمعية والسياسية لدى املرأة، بينما توصلت نتائج دراسة 
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اعتماد قنوات الطهي الفضائية (عينة الدراسة) على مقدمي البرامج من اإلنـاث أكثـر مـن 
%) مقابـــل 86.5ســـفرة" علــى اإلنـــاث ( CBCفقـــد بلغــت نســـبة اعتمـــاد قنــاة "الــذكور، 

%) يف البـرامج كافـة، وأن 100الـذكور، أمـا قنـاة "فتافيـت" فجـاءت بنسـبة (%) من  13.5(
أكثر التخصصات التي اعتمدت عليها قنوات الطهـي الفضـائية (عينـة لدراسـة) يف تقـدمي 

ــاة " ــة" يف الترتيــب األول بالنســبة لقن ســفرة" بنســبة  CBCبرامجهــا جــاء "اســتثماري تغذي
، %)83.3جـاء "شـيف" يف الترتيـب األول بنسـبة (%)، أما بالنسبة لقناة "فتافيـت" ف53.3(

%) مــن القضــايا التــي تعــرض 50أن ( إلــى 3)2015ياســمني علــي (وتوصــلت نتــائج دراســة 
داخل البرامج التليفزيونيـة ال تنـاقش املشـكالت السـلبية التـي قـد تواجـه املـرأة يف العمـل، 

تعــاني مــن مشــكالت  وذلــك بخــالف مــا أثبتتــه الدراســات الســابقة مــن أن املــرأة ال زالــت
 التمييز والتحرش يف العمل، وهي املشكالت التي ال تعكسها املعاجلة اإلعالمية.

القضـــايا االجتماعيـــة جـــاءت يف  إلـــى أن 4)2011شـــيرين عـــوض خليـــل (بينمـــا توصـــلت 
ــا القضــايا  ــواعم" موضــوع الدراســة، يليه ــالم ن ــامج "ك ــا برن ــي يتناوله ــة القضــايا الت مقدم

ــة، ــة والفني ــا  اإلعالمي ــة، يليه ــة، والصــحية، والديني ــة، والثقافي وتتفــق يف القضــايا القانوني
القضـــايا االقتصـــادية ثـــم الرياضـــية، ثـــم القضـــايا السياســـية والبيئيـــة، وأخيـــًرا املوضـــة 

 والتجميل والديكور.
أن الكفـاءة حتـرك غالبيـة إلـى  Tomic &P& Rebernik )2017(5وتوصلت دراسة 

األوروبية، ولكي تستفيد مـن االقتصـاد املـدفوع بالكفـاءة العاليـة، ينبغـي اقتصاديات الدول  
  لها أن حتسن مكونات مختلفة من النشاط التجاري وكذلك أبعاد املشاريع الطموحة.

إلى أن طبيعة املشروعات الصغيرة واملتوسطة   6) 2015قمر املللي (  بينما توصلت دراسة
املؤ قبل  من  متويلها  أمام  عائًقا  املصرفية  تشكل  العمليات  أنظمة  وتؤدي  املالية،  سسات 

السائدة دورًا عميًقا يف حصول املشروعات الصغيرة واملتوسطة على التمويل، وأن غالبية 
الريادية، األعمال  تطلعات منو  تركز على  األوروبية  دراسة    الدول  نتائج  توصلت  يف حني 

إلى تصدر القنوات الفضائية املصرية والعربية قائمة املصادر   7) 2014هند محمد نبيل (
التي يحصل منها املبحوثون على معلوماتهم االقتصادية، يليها قنوات التليفزيون األرضي،  

دراسة   نتائج  توصلت  الالتي يشعرن    Naomi Elmer’s)2014(8بينما  النساء  أن  إلى 
دائًما إلى االنسحاب من العمل، وأن هناك  بعدم التقدير يف العمل، وبفقدان القيمة، ميلن  

حتيًزا ضمنًيا ضد تعيني النساء يف املناصب القيادية التي يهمني عليها الرجل؛ فالنساء  
يف   األسرية  حياتهن  متطلبات  بعض  عن  يتخلني  قد  القيادية  املراكز  إلى  يصلن  الالتي 

  سبيل حتقيق النجاح يف العمل.
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  التعليق على الدراسات السابقة:
وحتليل  ر -1 االستبيان  أداتي  استخدام  على  السابقة  الدراسات  غالبية  ّكزت 

كاملالحظة   أخرى  أدوات  استخدام  وَنُدر  املعلومات،  جمع  يف  املضمون 
 واملقابالت املتعمقة. 

وتعميق   -2 الدراسة  هذه  نتائج  مناقشة  يف  السابقة  الدراسات  تنوع  أفاد 
توصل   التي  النتائج  على ضوء  والتفسير  اآلخرون،  التحليل  الباحثون  إليها 
 فضًال عن حتديد اإلطار النظري املناسب للدراسة. 

 َغلب استخدام منهج املسح يف هذه الدراسات.   -3
اتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أنه عند حدوث أزمة أو قضية   -4

ما يف املجتمع فإن القنوات الفضائية املصرية تصبح أهم املصادر اإلعالمية  
يعتمد   األزمات  التي  حول  املعلومات  على  املرأة يف احلصول  جمهور  عليها 

 والقضايا العالقة.
تنسيق السياسات اإلعالمية بني وسائل اإلعالم املختلفة فيما يتعلق بتوعية   -5

مصر   رؤية  إطار  يف  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  لعمل  املصرية  املرأة 
2030.  

 أهمية الدراسة:
ــائية التعـــرف علـــى طبيعـــة  -1 العالقـــة بـــني تعـــرض املـــرأة لبرامجهـــا يف القنـــوات الفضـ

املصـــرية، ســـواء (احلكوميـــة أو اخلاصـــة)، ومشـــاركتها يف عمـــل املشـــروعات الصـــغيرة 
  واملتوسطة والتأثير فيها.

قلـة الدراسـات البحثيـة التـي تتنـاول املشـاركة االقتصـادية للمـرأة املصـرية، خاصـة يف  -2
املشروعات الصـغيرة واملتوسـطة يف القنـوات الفضـائية املصـرية (احلكوميـة توعيتها لعمل  
  أو اخلاصة).

قلة اهتمام البـرامج التليفزيونيـة يف القنـوات الفضـائية املصـرية، سـواء (احلكوميـة أو   -3
اخلاصة)، بالقضايا الواقعية للمـرأة جتـاه قضـاياها؛ فـال بـد مـن إبـراز دور املـرأة كوسـيلة 

  والعادات والتقاليد يف املجتمع.لتغيير السلوك  
ــة أو  -4 ــرية (احلكوميـ ــائية املصـ ــوات الفضـ ــة يف القنـ ــرامج التليفزيونيـ ــام البـ ــادة اهتمـ زيـ

اخلاصــة) بالقضــايا االجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية اخلاصــة بــاملرأة، وقلــة اهتمــامهم 
وض بهـــا بالقضـــايا واملوضـــوعات التـــي متكـــن املـــرأة مـــن املشـــاركة يف ســـوق العمـــل والنهـــ

  اقتصادًيا.
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توعية برامج املرأة بعرض وجهات النظر املختلفـة مـن اخلبـراء واملتخصصـني والفئـات   -5
  األخرى يف املجتمع، ومعرفة املشكالت التي متر بها املرأة املصرية مع تقدمي احللول لها.

يف   وجود عدة متغيرات تتـأثر بهـا الرسـالة اإلعالميـة يف دعـم مشـاركة املـرأة املصـرية  -6
ــة  –عمــل املشــروعات الصــغيرة واملتوســطة (املعرفــة  ــرات الدميوجرافي االهتمــام)، واملتغي

اخلبرة)؛ مما يلزم إدراكها   –املستوى االجتماعي واالقتصادي    –التعليم    –املختلفة (السن  
  وحتديد أهميتها.

تزويـد زيادة تشجيع روح املبـادرة واالسـتثمار لـدى املـرأة املصـرية مـن خـالل تطويرهـا و-7
ــة  ــة لتأســيس املشــروعات الصــغيرة واملتوســطة الفردي ــة والفني ــة واإلداري ــا القيادي مهاراته

  .2030واجلماعية من خالل رؤية مصر  
  مشكلة الدراسة:

حتليل وتفسير أبعاد العالقة بني مضمون البرامج الذي تقدمه القنوات الفضائية املصـرية 
ــرأة املصــرية بعمــل  ــة امل ــة الدراســة) وتوعي املشــروعات الصــغيرة واملتوســطة، ومــدى (عين

إدراكهــا لهــذه النوعيــة مــن القضــايا االقتصــادية، وذلــك مــن خــالل الكشــف عــن مجموعــة 
العوامل املؤثرة يف تقدمي هذه النوعية مـن القضـايا للتعـرف إلـى أي مـدى اسـتطاعت هـذه 

لتعـرف علـى البرامج أن تؤثر على معارف املرأة املصرية (عينة الدراسة) جتـاه قضـاياها، ل
آرائها واجتاهاتها مـن خـالل معاجلـة هـذه البـرامج لقضـايا املـرأة املصـرية وتأثيرهـا علـى 
رفع وعيها االقتصـادي، خاصـة يف قضـايا املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة يف إطـار رؤيـة 

  .2030مصر  
  أهداف الدراسة:

هــو: تقيــيم دور بــرامج املــرأة يف القنــوات  هــدف رئيســيتســعى هــذه الدراســة إلــى حتقيــق 
الفضائية املصرية (حكومية/ خاصة) يف تفعيـل املشـاركة االقتصـادية للمـرأة املصـرية مـن 
خـالل املوضـوعات والقضــايا التـي تتناولهــا هـذه البـرامج، وذلــك مـن خــالل رصـد وحتليــل 

وينبثــق مــن هــذا ،  برامج املرأة جتاه قضـية توعيتهـا لعمـل املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة
  الهدف مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل يف:

رصد أهم القضايا التي تقدمها برامج املرأة يف القنوات الفضائية املصرية (احلكوميـة -1
 واخلاصة) للمرأة املصرية.

التعرف على طبيعة ونوعية القضايا التـي تناقشـها وتعاجلهـا بـرامج املـرأة يف القنـوات   -2
صــرية (احلكوميــة واخلاصــة)، لدراســة مــا تناولتــه تلــك هــذه القنــوات (عينــة الفضــائية امل

  الدراسة) من قضايا ومشكالت تخص املرأة املصرية.
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التعرف على أوجه التشابه واالخـتالف بـني البـرامج التـي تعرضـها القنـوات الفضـائية   -3
رة املصــــرية (احلكوميــــة واخلاصــــة) يف معاجلــــة ومناقشــــة قضــــايا املشــــروعات الصــــغي

  واملتوسطة.
  تساؤالت الدراسة: 

يف  إليها  يشار  تساؤالت  عدة  عنها  ينبثق  التي  الرئيسية  التساؤالت  هذه  يف  تتمثل 
  : اإلجراءات املنهجية اخلاصة بالدراسة

 ما اخلصائص األساسية لبرامج املرأة لدى موضوع الدراسة؟  :1س
ما القوالب الفنية املستخدمة يف برامج املرأة لعرض املعلومـات املتعلقـة باملشـروعات   :2س

 الصغيرة واملتوسطة يف القنوات الفضائية املصرية (عينة الدراسة)؟
مـــا املعلومـــات التـــي ُتقـــدمها بـــرامج املـــرأة يف القنـــوات الفضـــائية املصـــرية (عينـــة  :3س

 الدراسة) لتوعيتها بعمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة؟
: ما املصادر الداخلية واخلارجية التي اعتمدت عليها بـرامج املـرأة يف احلصـول علـى 4س

 ومتكينها من العمل بها؟  املعلومات جتاه املشروعات الصغيرة واملتوسطة لتوعيتها
مــا األطروحــات الرئيســية التــي قــدمتها بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة) يف القنــوات : 5س

الفضـــائية املصـــرية (عينـــة الدراســـة) لتمكـــني املـــرأة مـــن عمـــل املشـــروعات الصـــغيرة 
  واملتوسطة؟

  اإلطار النظري للدراسة: نظرية االعتماد على وسائل االعالم:
ا مهًما وأساسـًيا يف احليـاة، فهـي األسـاس الكـامن وراء تفسـير الظـواهر تعّد النظرية جزءً 

الطبيعية واالجتماعية، ومتثل قاعـدة علميـة تنطلـق منهـا األهـداف، والتسـاؤالت، وفـروض 
ا يقـود إلـى تفسـير النتـائج يف ضـوئها بشـكل واضـح  الدراسة، لتشكل بدورها نسيًجا علميـً

لـى عـدة أسـس منهـا: التعبيـر عـن قضـايا متسـقة ومباشر، إضافة إلى ذلك، فهي ترتكـز ع
فيما بينها ومحددة بدقة، وتنمية مجال املعرفة بدرجـة أكبـر، وهـذا يعنـي أن النظريـة تعـد 
مبثابــة إطــار مرجعــي يفيــد يف جمــع الوقــائع واملوضــوعات والقضــايا ذات العالقــة مبجــال 

  .9دراستها
ئل اإلعالم إلمكانية شرح وتفسير ويف هذا السياق ميكن توظيف نظرية االعتماد على وسا

كل جوانب موضوع الدراسة، خصوًصا أن الواقع اإلعالمـي متغيـر، ومتجـدد، ويختلـف مـن 
مجتمــع إلــى آخــر، ونقــدم هنــا أهــم األفكــار الرئيســية التــي تقــدمها نظريــة االعتمــاد علــى 

ا لطبيعتهــا لغــرض االســتفادة مــن هــ ذه وســائل اإلعــالم، وذلــك بتصــنيف هــذه االفكــار وفقــً
الرؤى يف حتديد االجتاه النظري الذي اتخذته الدراسة، التي يعتمد عليها ضـمن نظريـات 
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"تــأثير معاجلــة  التــأثير املعتــدل لوســائل اإلعــالم، والتعــرف مــن خــالل هــذه النظريــة علــى
بــرامج املــرأة يف القنــوات الفضــائية املصــرية، وعالقــة هــذا التــأثير علــى اجتاهــات املــرأة نحــو 

املشــــروعات الصــــغيرة واملتوســــطة، وذلــــك مــــن خــــالل املقارنــــة بــــني متغيــــرات  توعيتهــــا بعمــــل
    الوجدانية/ السلوكية)". النظرية (املعرفية/

  توظيف نظرية االعتماد على وسائل االعالم يف الدراسة احلالية: 
تســاعد علــى اختبــار مــدى اعتمــاد املــرأة املصــرية علــى بــرامج املــرأة يف القنــوات  .1

ــى الفضــائية املصــرية (ع ــة الدراســة) كوســيلة ومصــدر للمعلومــات للتعــرف عل ين
 توعيتها بعمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

تساعد النظرية يف بناء الفروض، وتشرح كيفية اعتماد املرأة املصرية على بـرامج  .2
املرأة يف القنوات الفضائية املصرية (عينة الدراسـة) يف احلصـول علـى املعلومـات 

 ل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وحتديد ارتباطها بها.اخلاصة بتوعيتها لعم
تساعد على توضيح اآلثـار املعرفيـة، والوجدانيـة، والسـلوكية الناجتـة عـن اعتمـاد  .3

املرأة املصرية على برامج املـرأة يف القنـوات الفضـائية املصـرية (عينـة الدراسـة)، 
ــروعات  ــايا املشـ ــن قضـ ــات عـ ــارف واملعلومـ ــدها باملعـ ــالل تزويـ ــن خـ ــغيرة مـ الصـ

 واملتوسطة، واالختالفات بني هذه البرامج.
  املفاهيم اإلجرائية للدراسة:

  برامج املرأة: -1
ــرأة   ــالج قضــايا امل ــة، وتع ــا العمري ــف مراحله ــرأة مبختل ــة للم ــرامج موجه هــي مجموعــة ب

املصرية ومشكالتها، وشؤونها، وتوجه إلى املرأة، وال يشترط أن تقدمها املرأة؛ فمن املمكن 
ا  ــً أن يقــدمها الرجــال، وتهــدف إلــى تهيئــة بيئــة اجتماعيــة إلعــداد امــرأة متمكنــة اجتماعي

ــاء وسياســًيا واقتصــادًيا ــى القيــام بأدوارهــا املختلفــة، وتشــارك بفاعليتهــا يف بن ، قــادرة عل
ــرية  ــائية املصـ ــوات الفضـ ــة يف القنـ ــرامج متكاملـ ــوفير بـ ــن خـــالل تـ ــا مـ ــرتها ومجتمعهـ أسـ
(احلكوميــة واخلاصــة)، مبــا يضــمن تنميــة قــدراتها، وتعزيــز مشــاركتها يف مجــاالت احليــاة 

واقتصـاد مسـتدام، ومنفـتح، قـادر علـي   كافة، إضافة إلـى املسـاهمة يف بنـاء مجتمـع واثـق،
التنافس عاملًيا، وبناء قاعـدة عريضـة مـن األعمـال، واملشـاريع التـي تزيـد مـن حركـة النمـو 
ــرأة اقتصــادًيا،  ــة تســهم يف متكــني امل ــك مــن خــالل إطــالق بــرامج هادف االقتصــادي، وذل

 وتوعيتها لعمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة بأنواعها كافة.
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  القنوات الفضائية املصرية:-2
هي قنوات إعالمية خاصة بدولـة مـا، أو مبؤسسـة متخصصـة يف مجـال اإلعـالم، وتهـدف 
ميت بالفضـائية ألن بثهـا مـرتبط باتصـالها بأقمـار صـناعية  إلى تقدمي محتـوى معـني، وسـُ

ت حتى تصل إلى جميع أنحاء العالم أو إلى املناطق التي يغطيها البث اخلاص بها، والقنـوا
ــة  ــالبرامج اإلخباريـ ــتم بـ ــر، وتهـ ــمية ملصـ ــائية الرسـ ــاة الفضـ ــي القنـ ــرية هـ ــائية املصـ الفضـ

  والترفيهية، والصباحية املتنوعة، واملحلية والدولية، والبرامج احلوارية، وغيرها.
 املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر والضخمة:-3
دلــــــة، واملتوازنــــــة، واملســــــتدامة تعــــــّد هــــــذه املشــــــروعات أداة لتحقيــــــق التنميــــــة العا  

ــة ــر التنميـ ــة لنشـ ــمها الدولـ ــي ترسـ ــة التـ ــداف الوطنيـ ــق األهـ ــإن تعريـــف لتحقيـ ، ولـــذلك فـ
  املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملتناهية الصغر والضخمة يف مصر هي:

  :ــا أن كــل شــركة أو منشــأة تباشــر املشــروعات املتناهيــة الصــغر ُيقصــد به
ــه، وبالنســبة نشــاًطا صــناعًيا ال  ــا الســنوي مليــون جني يتجــاوز حجــم أعماله

للشــركات أو املنشــآت اجلديــدة التــي لــيس لهــا حجــم أعمــال ال يتجــاوز رأس 
فهـي نـوع مـن األعمـال التجاريـة الصـغيرة، ، ألـف جنيـه 50مالها املدفوع عـن 

ويعمــل بهــا خمســة مــوظفني أو أقــل، ويف العــادة تســمى املشــروعات املتناهيــة 
  عائلية.الصغر أعمال  

  :ــل شــركة أو منشــأة تباشــر نشــاًطا املشــروعات الصــغيرة ــا أن ك يقصــد به
 50صــناعًيا ال يقــل حجــم أعمالهــا الســنوي عــن مليــون جنيــه وال يزيــد عــن 

ــيس لهــا حجــم  ــدة التــي ل ــه، وبالنســبة للشــركات واملنشــآت اجلدي مليــون جني
ليــون م 5ألــف جنيــه وال يتجــاوز  50أعمــال أال يقــل رأس مالهــا املــدفوع عــن 

 جنيه.
  :ــا أن كــل شــركة أو منشــأة تباشــر نشــاًطا املشــروعات املتوســطة ُيقصــد به

مليــون جنيــه وال يزيــد عــن  50صــناعًيا ال يقــل حجــم أعمالهــا الســنوي عــن 
مليــون جنيــه، وبالنســبة للشــركات أو املنشــآت اجلديــدة التــي لــيس لهــا  200

 15ال يتجـاوز ماليـني جنيـه و 5حجم أعمال أال يقل رأس مالها املـدفوع عـن 
  مليون جنيه.

: هـي املشــروعات االسـتثمارية التـي تكــون علـى نطـاق كبيــر املشــروعات الضــخمة أو الكبيــرة
جًدا، وتكلفة هذه النوعيـة مـن املشـروعات تصـل إلـى مليـارات، وجتـذب كثيـًرا مـن اهتمـام 
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ولة، فهو الرأي العام بسبب تأثيره الكبير على جماعة مشتركة أو بيئة طبيعية أو ميزانية د
  مبادرة تنفذ على أرض الواقع ويكون مكلف جًدا.

  متغيرات الدراسة: 
تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من املتغيرات التي استخدمت يف اإلجابة عـن تسـاؤالت 

  وذلك يف ضوء مجموعة من املتغيرات على النحو اآلتي:الدراسة وفروضها،  
  املتغير التابع   املتغيرات الوسطية  املتغير املستقل

برامج املرأة يف القنوات  
الفضائية املصرية (احلكومية 

  واخلاصة). 

  املرحلة العمرية.  -1
  املستوى االجتماعي.  -2
  املستوى االقتصادي.  -3
  املستوى العلمي.  -4
  املهنة.  -5

التوعية املتحققة للمرأة  
املصرية من التعرض  

لبرامج املرأة جتاه عمل  
الصغيرة  املشروعات 

واملتوسطة يف القنوات  
الفضائية املصرية  

  (احلكومية واخلاصة). 

  
  اإلجراءات املنهجية:

  نوع الدراسة: 
ُتعّد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، التي تهتم بدراسة الظاهرة يف وضعها الـراهن، 

السـببية وال يتوقف عند حدود الوصف والتشخيص؛ بل تتجاوز ذلك إلى وصـف العالقـات 
  .10ألغراض منها اكتشاف احلقائق املرتبطة وتعميمها

إذ تستهدف الدراسة رصد وحتليل البرامج التي تهتم مبعرفة دور برامج املرأة يف القنوات 
الفضـــائية املصـــرية لتوعيتهـــا بعمـــل املشـــروعات الصـــغيرة واملتوســـطة، مـــن خـــالل مســـح 

صرية ملعرفة تأثير البرامج علـى وعيهـا ملضمون للبرامج، إضافة إلى مسح جمهور املرأة امل
 االقتصادي.

  منهج الدراسة:
، حيــث إنــه مــن أهــم املنــاهج املســتخدمة يف Surveyمــنهج املســح تســتخدم هــذه الدراســة 

الدراسات اإلعالمية، فهو منوذج معياري خلطـوات جمـع البيانـات واملعلومـات يف الدراسـة 
ــايا  ــاه قضـ ــرية جتـ ــرأة املصـ ــرامج املـ ــة لبـ ــات احلاليـ ــاع واالجتاهـ ــف األوضـ ــة لوصـ احلاليـ

لتشـــابه املشـــروعات الصـــغيرة واملتوســـطة، إضـــافة إلـــى األســـلوب املقـــارن لرصـــد أوجـــه ا
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وتعتمــد هــذه الدراســة مــن  واالختالف يف معاجلة القنوات الفضائية املصرية لهذه القضـية،
  خالل هذا املنهج األساليب البحثية اآلتية:

مســح مضــمون بــرامج املــرأة املصــرية املختــارة يف القنــوات الفضــائية املصــرية (عينــة  -1
  الدراسة).

  مجتمع الدراسة وعينتها:
اسة االستطالعية التي قامت بها الباحثة من خالل مشاهدة برامج يف ضوء مؤشرات الدر

املرأة يف القنوات الفضائية (احلكومية واخلاصة) وذلـك ملـدة شـهر، لتحديـد أكثـر البـرامج 
  وبناًء على ذلك مت اختيار وحتديد اآلتي:أهمية يف عرض موضوع الدراسة، 

 القنوات الفضائية احلكومية  : 
  املصرية.الفضائية   -1
  األولى املصرية (قناة مصر األولى). -2

 القنوات الفضائية اخلاصة  : 
1- CBC    
2- DMC  

ــام،   ــايا املـــرأة بكافـــة أنواعهـــا بشـــكل عـ ومت حتديـــد بـــرامج متخصصـــة يف مناقشـــة قضـ
وبناء على ذلك مت اختيار وحتديــد البــرامج واملشروعات الصغيرة واملتوسطة بشكل خاص،  

  كاآلتي:
 برنامج سيدتي.املصرية  القناة الفضائية : 
 برنامج الست هامن.القناة األولى املصرية : 
  قناةCBC.برنامج الستات ما بيعرفوش يكذبوا : 
  قناةDMC .برنامج السفيرة عزيزة : 

  مدة التحليل:
 :ــة ــدتها  متـــت الدراسـ ــدة مـ ــة واحـ ــالل دورة برامجيـ ــن خـ ــرة  3مـ ــن الفتـ ــهور، مـ شـ

ــى  1/1/2020( ــن خــالل حصــر شــامل لبــرامج 30/3/2020حت )، وذلــك م
املرأة (عينة الدراسة) يف القنـوات الفضـائية املصـرية احلكوميـة واخلاصـة (عينـة 

 الدراسة).
   :البرنامج.وحدة التحليل 
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  نتائج الدراسة:
النتــائج اخلاصــة للدراســة الراهنــة، ويــتم عــرض أهــم النتــائج يتنــاول هــذا اجلــزء 

التي توصلت إليها الدراسة مــن خــالل أهــدافها وتســاؤالتها وفروضــها، كــذلك مــن 
  خالل العينة، وتصميم استمارة حتليل املضمون.

  ) 1جدول (
  يوضح قضايا املرأة التي مت تناولها يف برامج املرأة (عينة الدراسة) 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  0.301معامل التوافق= 0.036مستوى الداللة = 27درجات احلرية=  41.577= 2كا

املــرأة التــي مت تناولهــا يف بــرامج املــرأة "عينــة تشــير بيانــات اجلــدول الســابق إلــى قضــايا 
%، بينمــا 28.4الدراســة"، حيــث احتلــت القضــايا االجتماعيــة املرتبــة األولــى وذلــك بنســبة 

%، ثــم باملرتبــة الثالثــة القضــايا الفنيــة 15.4جــاءت قضــايا الطهــي باملرتبــة الثانيــة بنســبة 
%، 13.7املرتبة الرابعـة بنسـبة %، بينما جاءت القضايا االقتصادية يف 14.9وذلك بنسبة  

%، وباملرتبـة السادسـة 13.2بينما احتلت قضايا املوضة والتجميل املرتبة اخلامسة بنسبة  
ــة 10.3جــاءت القضــايا الصــحية بنســبة  ــة الســابعة جــاءت القضــايا الثقافي %، ويف املرتب

القضــايا %، بينمــا احتلــت 1.0%، وباملرتبــة الثامنــة القضــايا السياســية بنســبة 1.9بنســبة 
ــة التاســعة بنســبة  ــة املرتب ــة 0.7التاريخي ــرة جــاءت القضــايا التعليمي ــة االخي %، ويف املرتب

  %.0.5بنسبة  

 قضايا
  املرأة

  البرنامج 
  املجموع 

  الست هامن   سيدتي الستات السفيرة عزيزة 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  % 28.4  118  % 31.2  24  % 23.9  27  % 29.2  31  % 30.0  36  اجتماعية 

  % 15.4  64  % 3.9  3  % 23.0  26  % 18.9  20  % 12.5  15  طهي

  % 14.9  62  % 20.8  16  % 14.2  16  % 16.0  17  % 10.8  13  فنية 

  % 13.7  57  % 14.3  11  % 11.5  13  % 8.5  9  % 20.0  24 اقتصادية 

املوضة  

  والتجميل 
13  10.8 %  14  13.2 %  19  16.8 %  9  11.7 %  55  13.2 %  

  % 10.3  43  % 10.4  8  % 8.8  10  % 11.3  12  % 10.8  13  صحي 

  % 1.9  8  % 5.2  4  % 0.9  1  % 1.9  2  % 0.8  1  ثقايف

  % 1.0  4  % 2.6  2  % 0.  0  % 0.9  1  % 0.8  1 سياسية

  % 0.7  3  % 0.  0  % 0.9  1  % 0.  0  % 1.7  2  تاريخي 

  % 0.5  2  % 0.  0  % 0.  0  % 0.  0  % 1.7  2  تعليمي

 % 100.0  416  % 100.0  77  % 100.0  113  % 100.0  106  % 100.0  120  املجموع 
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وباملقارنة بني برامج املرأة (عينة الدراسة)، ففي برنامج "السفيرة عزيـزة" جـاءت القضـايا 
ة باملرتبـة %، بينمـا جـاءت القضـايا االقتصـادي30باملرتبة األولـى وذلـك بنسـبة    االجتماعية

ــة بنســبة  ــة قضــايا الطهــي بنســبة 20الثاني ــة الثالث %، وجــاءت 12.5%، فيمــا جــاء باملرتب
% كـل علـى حـدة، 10.8القضايا الفنية واملوضة والتجميل والصحية باملرتبة الثالثة بنسبة  
  %.1.7وباملرتبة الرابعة جاءت القضايا التاريخية والتعليمية وذلك بنسبة  

مــا يعرفــوش يكــذبوا" جــاءت القضــايا االجتماعيــة باملرتبــة األولــى وفــى برنــامج "الســتات 
%، وباملرتبــة الثالثــة 18.9%، وباملرتبــة الثانيــة جــاءت قضــايا الطهــي بنســبة 29.2بنســبة 

%، بينما جاءت قضـايا املوضـة والتجميـل باملرتبـة الرابعـة 16جاءت القضايا الفنية بنسبة  
  %.11.3قضايا الصحية بنسبة  %، وباملرتبة اخلامسة جاءت ال13.2بنسبة  

%، بينما 23.9أما يف برنامج "سيدتي"، فجاءت القضايا االجتماعية باملرتبة األولى بنسبة  
%، فيمـا جـاءت باملرتبـة الثالثـة قضـايا 23جاءت القضايا الصـحية باملرتبـة الثانيـة بنسـبة  

ــة ال16.8املوضــة والتجميــل بنســبة  ــة باملرتب رابعــة بنســبة %، بينمــا جــاءت القضــايا الفني
  %.11.5، وباملرتبة اخلامسة جاءت القضايا االقتصادية بنسبة  14.2

%، 31.2وفــى برنــامج "الســت هــامن" جــاءت القضــايا االجتماعيــة باملرتبــة األولــى بنســبة 
%، وباملرتبــة الثالثــة جــاءت القضــايا 20.8وباملرتبــة الثانيــة جــاءت القضــايا الفنيــة بنســبة 

ينما جاءت قضـايا املوضـة والتجميـل باملرتبـة الرابعـة بنسـبة %، ب14.3االقتصادية بنسبة  
  %.10.4%، وباملرتبة اخلامسة جاءت القضايا الصحية بنسبة 11.7

واتضح من اجلدول السابق أن القضايا االجتماعية كانت يف مقدمة القضايا التي تناولتهـا 
ا عبد الفتـاح رسـالن برامج املرأة (عينة الدراسة) كل على حدة، وهذا اتفق مع دراسة "رش

"، 2012، ودراســـة "بشـــرى احلمـــداني 12"2012، ودراســـة "فاطمـــة فتحـــي 11"2013
، وكانـــت مـــن أهـــم القضـــايا االجتماعيـــة التـــي 13"2011ودراســـة "شـــيرين عـــوض خليـــل 

عالقـة   -العالقات األسرية بني الرجل واملـرأة  –نوقشت داخل البرامج: (العنف ضد املرأة  
توعيــة املــرأة بحقوقهــا القانونيــة)، يليهــا  -الطــالق -ك علــى التربيــةاألم بأوالدهــا وأثــر ذلــ

، ودراسـة 14"2015قضايا الطهي، والقضايا الفنية، واتفق هذا مع دراسـة "ياسـمني علـي  
، وعلـى الـرغم مـن أن هـذه املوضـوعات قضـايا ترفيهيـة إال أنهـا 15"2017"محمود حسن  

كــل علــى حــدة وكانــت لهــا فقــرات خاصــة  كانــت يف املرتبــة الثانيــة، واهتمــت بهــا البــرامج
ــرامج، ســواء  ــت الب ــك ال يعكــس الواقــع فأهمل ــا القضــايا االقتصــادية، وذل وأساســية، يليه
ــاه املشـــروعات الصـــغيرة  ــرأة االقتصـــادي يف الدولـــة جتـ ــة أو اخلاصـــة، دور املـ احلكوميـ

القضـايا   واملتوسطة، على الرغم من تدعيم هذه البرامج لهذه النوعية من القضـايا، إال أن
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ــة  ــس اخلطـ ا يعكـ ــً ــديكور، وأيضـ ــون والـ ــالطبخ والفاشـ ــر؛ كـ ــام آخـ ــى باهتمـ ــرى حتظـ األخـ
البرامجية لهذه البرامج بأنها تناقش القضايا املهمة لدى املرأة، واتفق ذلك مـع الدراسـات 
السابقة بأن املوضوعات االقتصـادية التـي تنـاقش املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة داخـل 

وجد على اإلطالق، وإمنا هناك قضايا اقتصادية أخرى نوقشـت مثـل: دور برامج املرأة ال ت
الرجل يف املناصـب القياديـة، ودور وسـائل اإلعـالم يف رصـد قضـايا املـرأة خـالل األزمـات 

  االقتصادية.
أما قضايا املوضة والتجميـل فجـاءت باملسـتوى والتقـارب نفسـه مـع القضـايا االقتصـادية، 

داخل برامج املـرأة (عينـة الدراسـة)، واتفـق ذلـك مـع رسـالة   ولكن كانت لها فقرات خاصة
االهتمـام بالبشـرة   -، وكان من أهم املوضوعات: (تنسـيق املالبـس16"2015"ياسمني علي  

كيفية وضع امليكاب يف األوقات املناسـبة)، ثـم جـاءت القضـايا الصـحية باملرتبـة   –والشعر  
، وكـــان مـــن أهـــم 17" 2011اخلامســـة، واتفـــق هـــذا مـــع دراســـة "شـــيرين عـــوض خليـــل 

املوضوعات الصحية: (التوعية ضد مرض السرطان واإلعالن عن احلمـالت التـي تقـدمها 
ــى  -الدولــة توعيــة املــرأة بالغــذاء الصــحي للمحافظــة علــى صــحتها البدنيــة واملواظبــة عل

الرياضــة)، بينمــا جــاءت القضــايا الثقافيــة والسياســية باملرتبــة السادســة؛ فخــالل مــدة 
التحليل للدراسة كان االهتمـام بالقضـايا السـابقة أكثـر، وكانـت األمـور السياسـية بالنسـبة 
للمرأة يف هـذه الفتـرة مسـتقرة وال يوجـد قضـايا مهمـة مت مناقشـتها، ثـم باملرتبـة األخيـرة 
ــامج الســفيرة  ــم يجــري احلــديث عنهــا إال يف برن ــة ول ــة والتاريخي جــاءت القضــايا التعليمي

سـها، وعلـى الـرغم مـن أنهـا مـن القضـايا املهمـة بالنسـبة للمـرأة إال أنهـا عزيزة بالنسبة نف
"، 2012كانت مهمشة داخل برامجها، واختلـف ذلـك مـع دراسـة "رهـام محمـد عـز الـدين 

فهذه الدراسة أثبتت أهمية التعليم يف تثقيف املرأة وتوعيتها للمشـاركة للعمـل يف املجتمـع، 
فة مشاهدة بـرامج املـرأة يف القنـوات الفضـائية جتـاه وكانت هناك عالقة ارتباطية بني كثا

  هذه القضية.
وعلى الرغم من أن القضـايا االقتصـادية، خاصـة قضـايا املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة 
التي تناقشها الدراسة، جاءت يف املرتبة الثالثة؛ لكن كان برنامج السـفيرة عزيـزة مـن أكثـر 

برنـامج السـت هـامن، يليـه برنـامج سـيدتي، يليـه البرامج التـي ناقشـت هـذه القضـية، يليـه  
  برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا. 

التـي  تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برامج املرأة وقضـاياها  2وبإجراء اختبار كا
 وبلغ مستوى الداللة،  41.577  2(عينة الدراسة)، حيث بلغت كا  مت تناولها يف برامج املرأة
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؛ أي أنــه كانــت هنــاك اختالفــات واضــحة بــني البــرامج 0.301لتوافــق ومعامــل ا، 0.036
  تناولها يف برامج املرأة.(محل الدراسة) فيما يتعلق بقضايا املرأة التي مت 

  
  ) 2جدول (

  يوضح نوع املشروعات الذي مت تناولها يف برامج املرأة (عينة الدراسة)

 0.511معامل التوافق= 0.017مستوى الداللة =  9درجات احلرية=  20.189= 2كا

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن "املشروعات املتوسطة" احتلت املرتبة األولـى مـن بـني 
%، بينمـا 52.6بنسـبة  املشروعات التي مت تناولها يف برامج املـرأة "عينـة الدراسـة"؛ وذلـك  

%، ثم باملرتبة الثالثة املشـروعات 43.9جاءت "املشروعات الصغيرة" باملرتبة الثانية بنسبة  
  %.1.8املتناهية الصغر واملشروعات الكبيرة بنسبة  

وباملقارنـــة بـــني بـــرامج املـــرأة (عينـــة الدراســـة)؛ ففـــي برنـــامج "الســـفيرة عزيـــزة" جـــاءت 
%، بينمـا جـاءت املشـروعات الصـغيرة 79.2األولى بنسـبة    املشروعات املتوسطة يف املرتبة

%، فيمــا جــاء يف املرتبــة الثالثــة املشــروعات املتناهيــة الصــغر 12.5باملرتبــة الثانيــة بنســبة 
  % كل على حدة.4.2والكبيرة بنسبة  

%، بينمــا 76.9ويف برنــامج" ســيدتي" جــاءت املشــروعات الصــغيرة باملرتبــة األولــى بنســبة 
%، أمـا يف برنـامج "السـت هـامن" 23.1ت املتوسطة باملرتبة الثانيـة بنسـبة  جاءت املشروعا

ــى بنســبة  ــة األول ــا جــاءت املشــروعات 72.7فجــاءت املشــروعات الصــغيرة باملرتب %، بينم
  %. 27.3املتوسطة يف املرتبة الثانية بنسبة  

 وقد اتضح مـن اجلـدول السـابق أن املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة مـن أهـم املشـروعات
التــي اهتمــت بهــا بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة)، وذلــك ألنهــا مــن أهــم املشــروعات التــي 
ــو والكروشــيه،  ــة (التريك ــل: مشــروعات احلــرف اليدوي ــا مث ــل به ــرأة أن تعم اســتطاعت امل
والرســم علــى الفخــار واألحجــار، والســجاد اليــدوي، والتطريــز)، واإلكسســوارات واحللــي، 

نوع 
 املشروع 

 البرنامج 
 املجموع

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 % 52.6 30 % 27.3 3 % 23.1 3 % 55.6 5 % 79.2 19 متوسط 
 % 43.9 25 % 72.7 8 % 76.9 10 % 44.4 4 % 12.5 3 صغير 

متناهي 
 الصغر

1 4.2% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1 1.8% 

 %1.8 1 %0. 0 %0. 0 %0. 0 %4.2 1 كبير
 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع
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ــيل امل ــل، وتفصـ ــرات التجميـ ــم ومستحضـ ــن أهـ ــت مـ ــد كانـ ــزل، فقـ ــورات املنـ ــس، وديكـ البـ
املشروعات التـي مت تناولهـا يف بـرامج املـرأة (عينـة الدراسـة)، ولكـن هـذه البـرامج أغفلـت 
املشروعات الصغيرة املبتدئة التي ال يعلـم عنهـا أحـد وال حتـى أصـحاب هـذه املشـروعات، 

ــور، ــور والبخـ ــدواجن، والعطـ ــة الـ ــذه املشـــروعات: (تربيـ ــة هـ ــائر  ومـــن أمثلـ ــنيع الفطـ وتصـ
  واحللويات يف املنزل)، وأيًضا لم يأت احلديث عن املشروعات الكبيرة.

وعلــى الــرغم مــن إمكانيــات القنــوات اخلاصــة إال أن القنــوات احلكوميــة كانــت األعلــى يف 
مناقشة املشروعات الصغيرة، وعلـى العكـس، جـاءت القنـوات اخلاصـة األعلـى يف مناقشـة 

أغلفــت بــرامج املــرأة كافــة (عينــة الدراســة) أمــاكن تواجــد  املشــروعات املتوســطة؛ لكــن
أصحاب هذه املشروعات وكيفية التواصل معهم، واكتفت بالعرض عن طريق البرنامج؛ أما 
املشروعات املتناهية الصغر والكبيرة فلم يتم التحدث عنها إال يف برنامج السفيرة عزيـزة، 

أنواع املشروعات ولكن بنسب مختلفـة؛   وكان من أهم البرامج التي عرضت مناذج من كافة
فاملشــروعات املتناهيــة تكــون غيــر ممولــة، أمــا الكبيــرة فهــي التــي يكــون متويلهــا مبليــارات 

  وتكون أكثر لرجال األعمال وال تستطيع املرأة العمل بها لوحدها. 
وع نـوع املشـرتبني وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـني بـرامج املـرأة و  2وبإجراء اختبار كا

وبلـغ مسـتوى ، 20.189 2(عينـة الدراسـة)؛ حيـث بلغـت كـا  الذي مت تناوله يف برامج املرأة
ــة ــاك اختالفــات واضــحة بــني ؛ 0.511ومعامــل التوافــق ، 0.017 الدالل ــه كانــت هن أي أن

 املشروع الذي مت تناوله يف برامج املرأة.  بنوع  البرامج (محل الدراسة) فيما يتعلق

  ) 3جدول (
  برامج املرأة (عينة الدراسة)يوضح اجلهات املمولة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة يف 

 غير دالة 0.072مستوى الداللة = 15درجات احلرية=  23.626= 2كا

املمولة اجلهات 
 للمشروع 

 املجموع  البرنامج 

  الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 %64.9 37 %54.5 6 %92.3 12 %44.4 4 %62.5 15 صاحب املشروع 

 %21.1 12 %18.2 2 %0. 0 %33.3 3 %29.2 7 جهاز التنمية 

 %5.3 3 %18.2 2 %0. 0 %0. 0 %4.2 1 أكثر من جهة 

 %5.3 3 %0. 0 %7.7 1 %22.2 2 %0. 0 صناديق االستثمار 

 %1.8 1 %0. 0 %0. 0 %0. 0 %4.2 1 بنوك 

 %1.8 1 %9.1 1 %0. 0 %0. 0 %0. 0 األهلية  اجلمعيات

 %100.0 57 %100.0 11 %100.0 13 %100.0 9 %100.0 24 املجموع 
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ــة للمشــروعات الصــغيرة واملتوســطة ــات املمول ــرارات اجلــدول الســابق اجله يف  توضــح تك
%، 64.9املرأة (عينة الدراسة)؛ حيث احتل "صاحب املشروع" املرتبـة األولـى بنسـبة   برامج

%، 21.1تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة" يف املرتبـة الثانيـة بنسـبة بينما جاء "جهاز  
ويف ،  % لكـل منهمـا5.3بنسـبة    ثم يف املرتبـة الثالثـة "أكثـر مـن جهـة" و"صـناديق االسـتثمار"

  .%1.8بنسبة    املرتبة األخيرة جاءت "البنوك" و"اجلمعيات األهلية"
 برنــامج "الســفيرة عزيــزة" جــاء "صــاحب وباملقارنــة بــني بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة): يف

%، بينمـا جـاء "جهـاز تنميـة املشـروعات الصـغيرة 62.5املشروع" يف املرتبـة األولـى بنسـبة  
%، فيما جاء باملرتبة الثالثة "البنوك" و"أكثـر مـن 29.2واملتوسطة" يف املرتبة الثانية بنسبة  

  % كل على حدة.4.2جهة" بنسبة 
فــوش يكــذبوا" جــاء "صــاحب املشــروع" باملرتبــة األولــى بنســبة ويف برنــامج "الســتات مــا يعر

%، وباملرتبـــة الثانيـــة جـــاء "جهـــاز تنميـــة املشـــروعات الصـــغيرة واملتوســـطة" بنســـبة 44.4
%، أمــا برنــامج "ســيدتي" 22.2%، ثــم باملرتبــة الثالثــة "صــناديق االســتثمار" بنســبة 33.3

بينمـا جـاءت "صـناديق االسـتثمار" %،  92.3فجاء "صاحب املشروع" باملرتبة األولى بنسـبة  
  %.7.7باملرتبة الثانية بنسبة 

%، بينمـا 54.5أما برنامج "الست هامن" فجاء "صاحب املشـروع" يف املرتبـة األولـى بنسـبة  
جاء "جهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة" و"أكثر مـن جهـة" باملرتبـة الثانيـة بنسـبة 

  %. 9.1" باملرتبة الثالثة بنسبة  %، فيما جاءت "اجلمعيات األهلية18.2
وقد اتضح من اجلدول السابق أن أكثر اجلهات الداعمة للمشروعات الصغيرة واملتوسـطة 
ــة لهــذه املشــروعات  ــة املمول ــرغم مــن تعــدد اجلهــات احلكومي ــى ال ــك نفســه عل ــت املال كان

زت بـرامج  لعمـلومسـاهماتها يف مسـاعدة املـرأة  وتنفيـذ مشـروعها اخلـاص بهـا، ولكـن ركـّ
املرأة على أصحاب املشروعات داخل برامجها، ثـم جـاء جهـاز تنميـة املشـروعات الصـغيرة 
واملتوسطة يف املركز الثاني يف دعم املشروعات اخلاصة باملرأة، فهو من أهم األجهزة التـي 

ة ومتكينهـا، فقـد قـّدم متـويًال تنفذ هذه املشـروعات، يضـخ مليـارات اجلنيهـات لـدعم املـرأ
 500لينفذ من خالله    2020حتى نهاية مارس    2014مليارات جنيه منذ يوليو    8قدره  

  .18ألف فرصة عمل للمرأة فقط 341مشروع، وتوفير  
ولكن على الرغم من ذلك، أغفلت القنوات احلكومية (سيدتي، والست هامن) دور اجلهـات 

العكــس مــن القنــوات اخلاصــة (الســفيرة  علــىوســطة، املمولــة للمشــروعات الصــغيرة واملت
  عزيزة، والستات ما يعرفوش يكذبوا) التي اهتمت ولكن بنسبة ضئيلة.
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تبــني وجــود فــروق غيــر دالــة إحصــائًيا بــني البــرامج (عينــة الدراســة)  2وبــإجراء اختبــار كــا
 2يف بـــرامج املـــرأة؛ حيـــث بلغـــت كـــا واملتوســـطةواجلهـــات املمولـــة للمشـــروعات الصـــغيرة 

؛ أي أنــه ال توجــد اختالفــات واضــحة بــني البــرامج 0.072، ومســتوى الداللــة 23.626
  (محل الدراسة) فيما يتعلق باجلهات املمولة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.

  

  ) 4جدول (
  يوضح اجتاه معاجلة برامج املرأة جتاه املشروعات الصغيرة واملتوسطة (عينة الدراسة)

  0.553معامل التوافق= 0.000مستوى الداللة = 6درجات احلرية=    25.161= 2كا

تشـــير نتـــائج اجلـــدول الســـابق إلـــى اجتـــاه معاجلـــة بـــرامج املـــرأة (عينـــة الدراســـة) جتـــاه 
يف املرتبــة األولــى بنســبة  االجتــاه اإليجــابياملشــروعات الصــغيرة واملتوســطة؛ حيــث جــاء 

 االجتــاه الســلبي%، يليـه  21.1%، بينما جاء االجتاه املحايد يف املرتبة الثانية بنسبة  75.4
  %.3.5يف املركز الثالث بنسبة  

وباملقارنــة بــني بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة): يف برنــامج "الســفيرة عزيــزة" جــاء االجتــاه 
%، بينما جاء االجتاه السلبي يف املرتبة الثانية بنسبة 91.7اإليجابي باملرتبة األولى بنسبة  

%، أمـا 100%، ويف برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" جاء االجتاه اإليجابي بنسبة  8.3
%، ثــم جــاء االجتــاه 61.5برنــامج "ســيدتي" فجــاء االجتــاه املحايــد باملرتبــة األولــى بنســبة 

 برنامج "الست هامن" جاء االجتاه اإليجابي %، ويف38.5اإليجابي يف املرتبة الثانية بنسبة  
  %. 36.4%، بينما جاء االجتاه املحايد بنسبة  63.6باملرتبة األولى بنسبة  

وقد اتضح من اجلدول السابق أن املعاجلة اإلعالمية للمشروعات الصغيرة واملتوسـطة يف 
رمني علـي السـيد برامج املرأة تنوعت ما بني اإليجابي واملحايد، ويتفـق ذلـك مـع دراسـة "نـ

"، وذلك ألن أغلب البـرامج تتجـه 201320، ودراسة "حسن علي قاسم  19"2016إبراهيم  
ا يكـون يف حتيـز للقضـية املعروضـة  إلى هذين االجتاهني بسبب أن االجتـاه اإليجـابي دائمـً
ا ألصــحاب هــذه املشــروعات، وظهــر ذلــك يف بــرامج:  بعناصــرها كافــة، والتشــجيع دائمــً

وســيدتي، والســت هــامن)، فهــي مــن أكثــر البــرامج تناولــت القضــية مــن  (الســفيرة عزيــزة،

اجتاه 
 املعاجلة

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة  املجموع البرنامج 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 % 75.4 43 % 63.6 7 % 38.5 5 % 100.0 9 % 91.7 22 إيجابي

 % 21.1 12 % 36.4 4 % 61.5 8 %0. 0 %0. 0 محايد

 %3.5 2 %0. 0 %0. 0 %0. 0 %8.3 2 سلبي 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع
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اجلانب اإليجابي لها؛ فمذيعي تلك البرامج كانت اجتاهاتهم إيجابية أيًضا بسبب عرضهم 
للمعلومــات الكافيــة واملــواد الفيليمــة املدعمــة لهــذه املشــروعات ســواء داخــل االســتديو أو 

  خارجه.
نامج "الست هامن"؛ فهـو أكثـر برنـامج جمـع مـا بـني املحايـد أما االجتاه املحايد فجاء يف بر

ا يكــون اجتــاه إيجــابي ويظهــر بأهميــة  واإليجــابي يف حلقاتــه جتــاه عــرض القضــية، فأحيانــً
هذه القضية، وأحياًنا أخرى يكـون موضـوعي ويكتفـى بعـرض معلومـات ضـئيلة وال يعـرض 

  رأيه الشخصي أيًضا جتاه القضية.
تبــني وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني بــرامج املــرأة  .16125 2وبــإجراء اختبــار كــا
اجتاه معاجلة هذه البرامج جتاه املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة، حيـث (عينة الدراسة) و

؛ أي أنــه كانــت 0.553، ومعامـل التوافــق 0.000، ومســتوى الداللــة 25.161 2بلغـت كــا
يتعلق باجتاه برامج املرأة جتاه   هناك اختالفات واضحة بني البرامج (محل الدراسة) فيما

  املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
  ) 5جدول (

  يوضح املرأة املستهدفة لتوعية املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة (عينة الدراسة) 

 غير دالة 0.706مستوى الداللة = 12درجات احلرية= 8.969= 2كا

أشـــارت نتـــائج اجلـــدول الســـابق إلـــى أن املـــرأة املســـتهدفة لتوعيـــة املشـــروعات الصـــغيرة 
باملرتبــة األولــى واملتوســطة يف بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة) جــاءت للمــرأة بصــفة عامــة 

%، بينمــا جــاءت املــرأة غيــر العاملــة واملعيلــة والبدويــة بــاملركز الثــاني بنســبة 87.7بنســبة 
  %.1.8%، وباملرتبة الثالثة جاءت املرأة الريفية بنسبة  3.5

املرأة 
 املستهدفة 

 البرنامج 
 املجموع

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

بصفة 
 عامة 

20 83.3 % 9 100.0 % 12 92.3 % 9 81.8 % 50 87.7 % 

املرأة غير 
 العاملة 

2 8.3% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 2 3.5% 

 %3.5 2 %9.1 1 %0. 0 %0. 0 %4.2 1 املرأة املعيلة 
املرأة 
 البدوية

0 .0% 0 .0% 1 7.7% 1 9.1% 2 3.5% 

 %1.8 1 %0. 0 %0. 0 %0. 0 %4.2 1 املرأة األمية 
 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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وباملقارنــة بــني بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة): يف برنــامج "الســفيرة عزيــزة" جــاءت املــرأة 
%، بينمــا جــاءت املــرأة غيــر العاملــة يف املرتبــة 83.3ألولــى بنســبة بصــفة عامــة باملرتبــة ا

% كـل 4.2%، فيما جاء باملرتبة الثالثة املرأة املعيلة واملرأة األميـة بنسـبة 8.3الثانية بنسبة  
علــى حــدة، ويف برنــامج "الســتات مــا يعرفــوش يكــذبوا "جــاءت املــرأة بصــفة عامــة باملرتبــة 

"سيدتي" فجاءت املرأة بصفة عامة باملرتبة األولى وذلك   %، أما برنامج100األولى بنسبة  
%، ويف برنـامج "السـت 7.7%، ويف املرتبة الثانية جاءت املرأة البدويـة بنسـبة  92.3بنسبة  

%، بينمـا جـاءت املـرأة 81.8هامن" جاءت املرأة بصفة عامة يف املرتبة األولى وذلك بنسـبة 
  %.9.1نية بنسبة  املعيلة واملرأة البدوية يف املرتبة الثا

وقد اتضح من اجلدول السابق أن املرأة بصـفة عامـة أكثـر فئـة مت االهتمـام بهـا يف بـرامج 
املرأة (عينة الدراسة) جتـاه قضـية املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة، ولـم يـتم حتديـد فئـة 
معينــة منهــا إال قليــل، فقــد أغفلــت البــرامج الفئــات األخــرى مثــل (البدويــة، وغيــر العاملــة، 
واملعيلة، والريفيـة)؛ فكـان التركيـز األكثـر علـى املتعلمـة علـى الـرغم مـن أنهـم أكثـر الفئـات 

  احتياًجا إللقاء الضوء عليهم وعلى مشروعاتهم.
تبــني وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني بــرامج املــرأة (عينــة  2وبــإجراء اختيــاريني كــا

الصـغيرة واملتوسـطة، حيـث بلغـت   الدراسة) واملـرأة املسـتهدفة لتوعيتهـا بعمـل املشـروعات
؛ أي أنه كانت هناك اختالفات واضـحة فيمـا يتعلـق 0.706ومستوى الداللة  8.696  2كا

 باملرأة املستهدفة لعمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
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  ) 6جدول (
  (عينة الدراسة) يوضح األنشطة املتعلقة بقضايا املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة 

 غير دالة 0.139مستوى الداللة = 15احلرية= درجات  20.931= 2كا

تبني نتائج اجلدول السابق األنشطة املتعلقة بقضايا املشروعات الصـغيرة واملتوسـطة التـي 
مت تناولها يف برامج املرأة (عينة الدراسـة)؛ حيـث احتلـت "احلـرف اليدويـة" املرتبـة األولـى 

%، ثـــم يف 22.8ثانيـــة بنســـبة %، بينمـــا جـــاءت "اإلكسســـوارت" يف املرتبـــة ال36.8بنســـبة 
ــة "تنظــيم احلفــالت" بنســبة  %، بينمــا جــاء "تفصــيل املالبــس" باملرتبــة 21.1املرتبــة الثالث

%، 3.5%، وباملرتبة اخلامسـة جـاءت "مستحضـرات التجميـل" بنسـبة  14.0الرابعة بنسبة  
  %.1.8السريعة" بنسبة   وباملرتبة األخيرة جاءت "الوجبات

وباملقارنة بني برامج املـرأة (عينـة الدراسـة): يف برنـامج "السـفيرة عزيـزة" جـاءت "احلـرف 
%، بينمــا جــاء "تنظــيم احلفــالت" يف املرتبــة الثانيــة 41.7اليدويــة" باملرتبــة األولــى بنســبة 

%، بينمـا جـاء "تفصـيل 20.8%، ثم يف املرتبـة الثالثـة "اإلكسسـوارات" بنسـبة  25.0بنسبة  
ــة الرابعــة بنســبة املالبــس" يف  ــامج "الســتات مــا يعرفــوش يكــذبوا" 12.5املرتب %، أمــا برن

%، وباملرتبــة الثانيــة جــاء "تنظــيم 44.4فجــاءت "احلــرف اليدويــة" باملرتبــة األولــى بنســبة 
%، ثم باملرتبة الثالثة "الوجبات السريعة" بنسـبة 22.2احلفالت" و"تفصيل املالبس" بنسبة 

11.1.%  
جــاءت "احلــرف اليدويــة" و"اإلكسســوارات" باملرتبــة األولــى بنســبة أمــا برنــامج "ســيدتي" ف

%، بينمـا جـاء "تنظـيم 23.1%، بينما جـاء "تفصـيل املالبـس" باملرتبـة الثانيـة بنسـبة  30.8

 األنشطة 
 املجموع  البرنامج 

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 % 36.8 21 % 27.3 3 % 30.8 4 % 44.4 4 % 41.7 10 احلرف اليدوية 

 % 22.8 13 % 36.4 4 % 30.8 4 % 0. 0 % 20.8 5 اإلكسسوارات 

 % 21.1 12 % 18.2 2 % 15.4 2 % 22.2 2 % 25.0 6 تنظيم احلفالت 

 % 14.0 8 % 0. 0 % 23.1 3 % 22.2 2 % 12.5 3 تفصيل املالبس 

مستحضرات  

 جتميل
0 .0 % 0 .0 % 0 .0 % 2 18.2 % 2 3.5 % 

الوجبات  

 السريعة 
0 .0 % 1 11.1 % 0 .0 % 0 .0 % 1 1.8 % 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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%، أمـــــا برنـــــامج "الســـــت هـــــامن" فجـــــاءت 15.4احلفـــــالت" باملرتبـــــة الثالثـــــة بنســـــبة 
جـاءت "احلـرف اليدويـة" باملرتبـة  %، بينمـا36.4"اإلكسسوارات" يف املرتبـة األولـى بنسـبة  

%، فيمـا جــاء "تنظـيم احلفــالت" و"مستحضـرات التجميــل" يف املرتبــة 27.3الثانيـة بنســبة 
  %. 18.2الثالثة بنسبة  

ــة" كانــت مــن أهــم املشــروعات التــي  وقــد اتضــح مــن اجلــدول الســابق أن "احلــرف اليدوي
املشـروعات، وأكثرهـا حرفـة،   ناقشتها برامج املرأة (عينـة الدراسـة)، وذلـك ألنهـا مـن أهـم

 –صـناعة الفخـار  –وحتتاج إلى فـن ومهـارة وموهبـة لتنفيـذها، وتشـمل: املالبـس التريكـو 
السـجاد   –حفر اخلشب    -النقش على املعادن (الفضة، األملنيوم)  -ورش النحاس  -اخلزف

ــدوي؛ فكــل برنــامج ناقشــها بطريقــة مختلفــة؛ ولكــن علــى الــرغم مــن أهميتهــا إال أن  الي
بــرامج أهملــت املشــروعات األخــرى التــي حتتــاج إلــى اهتمــام وإلقــاء الضــوء عليهــا مثــل: ال

  حتضير الطعام يف املنزل، وبيع الدواجن، واإلكسسوارات بأشكالها، وغيرها.
تبني وجود فروق غير دالة إحصائًيا بني بـرامج املـرأة (عينـة الدراسـة)   2وبإجراء اختبار كا

 20.931 2شــروعات الصــغيرة واملتوســطة، حيــث بلغــت كــاواألنشــطة املتعلقــة بقضــايا امل
؛ أي أنـه ال توجـد اختالفـات واضـحة فيمـا 15ودرجات احلريـة  0.139ومستوى الداللة 

  يتعلق باألنشطة املتعلقة بقضايا املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
  

  ) 7جدول (
  برامج املرأة (عينة الدراسة) يوضح القالب البرامجي املستخدم لعرض املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف 

 0.526معامل التوافق= 0.001مستوى الداللة = 6درجات احلرية=  21.786= 2كا

تشير نتائج اجلدول السابق إلى القالب البرامجي املسـتخدم لعـرض املشـروعات الصـغيرة 
واملتوسطة يف برامج املرأة (عينة الدراسة)؛ حيث جاء "املقابلة مع الضيف" باملرتبة األولـى 

القالب  
 البرامجي

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة  املجموع البرنامج 
 % ك % ك % ك % ك % ك

مقابلة مع  

 ضيف 
5 20.8 % 5 55.6 % 11 84.6 % 8 72.7 % 29 50.9 % 

 % 28.1 16 % 27.3 3 % 15.4 2 % 33.3 3 % 33.3 8 حوار 

تقرير  

 مصور
11 45.8 % 1 11.1 % 0 .0% 0 .0% 12 21.1 % 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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%، وباملرتبـة الثالثـة جـاء 28.1%، بينما جـاء "احلـوار" باملرتبـة الثانيـة بنسـبة 50.9بنسبة  
  %.21.1بنسبة   "التقرير"

وباملقارنــة بــني بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة): يف برنــامج "الســفيرة عزيــزة" جــاء "التقريــر 
%، 33.3%، بينما جاء "احلوار" باملرتبة الثانية بنسـبة  45.8املصور" باملرتبة األولى بنسبة  

ســتات مــا %، ويف برنــامج "ال20.8فيمــا جــاء باملرتبــة الثالثــة "املقابلــة مــع الضــيف" بنســبة 
%، وباملرتبة الثانيـة 55.6يعرفوش يكذبوا" جاء "املقابلة مع الضيف" باملرتبة األولى بنسبة  

%، أمـا 11.1%، يليه "التقرير املصور" يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة  33.3جاء "احلوار" بنسبة  
جـاء %، بينمـا 84.6يف برنامج "سيدتي" فجاء "املقابلة مع الضيف" باملرتبـة األولـى بنسـبة  

ــة بنســبة  ــة الثاني ــة مــع 15.4"احلــوار" باملرتب ــامج "الســت هــامن" فجــاء "املقابل %، أمــا برن
%، فيمــا جــاء "احلــوار" باملرتبــة الثالثــة بنســبة 72.3الضــيف" يف املرتبــة األولــى بنســبة 

27.3 .%  
وقد اتضح من اجلدول السابق أن قالب "املقابلة مع الضيف داخل األستديو" كان من أكثـر 
القوالب البرامجية استخداًما داخـل البـرامج (عينـة الدراسـة)؛ وذلـك ألنـه يعتبـر مـن أهـم 
الوســـائل وأســـهلها لعـــرض املعلومـــات اخلاصـــة بالقضـــية مـــن محاورهـــا كافـــة، وعرضـــها 

ر أكثر يف برنامجي "سيدتي" و"الست هامن"، فكـان اسـتخدامه للجمهور املهتم بها، فقد ظه
لعــرض املشــروعات عــن طريــق استضــافة أصــحاب املشــروعات يف حــوار بســيط داخــل 
األستديو فقط، أما احلوار مـع مجموعـة مـن الضـيوف فقـد يكـون مـع بعـض مـن أصـحاب 

ا يكـون أفضـل للمشـاهد ملعرفـة  املشروعات أو يكون صاحب املشـروع ومسـئول، فهـذا أيضـً
مراحل بدء املشروع والصعوبات التي واجهتهم، وظهر أكثـر يف برنـامجي "السـفيرة عزيـزة" 
و"الستات ما يعرفوش يكذبوا"، وجاء بنسبة ضئيلة يف برنـامجي "سـيدتي" و"السـت هـامن"، 
ولكـن علـى الــرغم مـن أهميـة هــذه القوالـب إال أن البـرامج (عينــة الدراسـة) أغفلـت قالــب 

ــا عــدا ــر م ــذي دعــم عــرض القضــية  التقري ــد ال ــامج الوحي ــان البرن ــزة" فك "الســفيرة عزي
بالتقرير اخلارجي، سواء داخل ورش أصحاب املشروعات أو داخل املعـارض التـي تنظمهـا 

  الدولة وجهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
ة تبــني وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني بــرامج املــرأة (عينــ 2وبــإجراء اختبــار كــا 

، حيــث الصــغيرة واملتوســطة املشــروعاتالقالــب البرامجــي املســتخدم لعــرض الدراســة) و
أي أنــه كانــت ؛ 0.526ومعامــل التوافــق ، 0.001 ومســتوى الداللــة، 21.786 2بلغــت كــا

هنــاك اختالفــات واضــحة بــني البــرامج (محــل الدراســة) فيمــا يتعلــق بالقالــب البرامجــي 
  ملتوسطة.املستخدم لعرض املشروعات الصغيرة وا
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  ) 8جدول (
  يوضح أسلوب معاجلة القضية لعرض املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة (عينة الدراسة) 

 0.557معامل التوافق= 0.002مستوى الداللة =  9احلرية= درجات  25.683= 2كا

تشــير نتــائج اجلــدول الســابق إلــى أســلوب معاجلــة القضــية لعــرض املشــروعات الصــغيرة 
ــى بنســبة  واملتوســطة ــة األول ــرامج املــرأة؛ حيــث جــاء "عــرض املعلومــات فقــط" باملرتب يف ب

%، ثـم يليـه 42.1املرتبة الثانية بنسبة  %، بينما جاء أسلوب "ذكر األسباب فقط" يف  45.6
%، بينمـا جـاء أســلوب 10.5األسـباب واحللـول فقـط" بنسـبة  باملرتبـة الثالثـة أسـلوب "ذكـر

  %.1.8"ذكر احللول فقط" باملرتبة األخيرة بنسبة 
وباملقارنــة بــني بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة): يف برنــامج "الســفيرة عزيــزة" جــاء أســلوب 

%، بينمـا جـاء أسـلوب "ذكـر األسـباب 58.3فقط" باملرتبة األولـى بنسـبة "عرض املعلومات  
%، وباملرتبــة الثالثــة جــاء أســلوب "ذكــر األســباب 33.3فقــط" يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 

%، ويف برنــامج "الســتات مــا يعرفــوش 4.2واحللــول" وأســلوب "ذكــر احللــول فقــط" بنســبة 
ب "ذكر األسـباب واحللـول" باملرتبـة األولـى يكذبوا" جاء أسلوب "ذكر األسباب فقط" وأسلو

%، أمـا 11.1%، وباملرتبة الثانية جاء أسلوب "عرض املعلومـات فقـط" بنسـبة 44.4بنسبة  
%، 69.2يف برنامج "سيدتي" فجاء أسلوب "عرض املعلومات فقط" باملرتبـة األولـى بنسـبة  

%، بينمـا جـاء أسـلوب 23.1بينما جاء أسلوب "ذكر األسباب فقط" باملرتبـة الثانيـة بنسـبة  
%، ويف برنــامج "الســت هــامن" جــاء 7.7"ذكــر األســباب واحللــول" يف املرتبــة الثالثــة بنســبة 
%، يليه أسلوب "عـرض املعلومـات 81.8أسلوب "ذكر األسباب فقط" باملرتبة األولى بنسبة  

  %.18.2فقط" يف املرتبة الثانية بنسبة 

 أسلوب املعاجلة 
 البرنامج 

 املجموع 
 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة 

 % ك % ك % ك % ك % ك
عرض  

 معلومات فقط 
14 58.3 % 1 11.1 % 9 69.2 % 2 18.2 % 26 45.6 % 

ذكر األسباب  

 فقط
8 33.3 % 4 44.4 % 3 23.1 % 9 81.8 % 24 42.1 % 

ذكر األسباب  

 واحللول
1 4.2 % 4 44.4 % 1 7.7 % 0 .0 % 6 10.5 % 

ذكر احللول  

 فقط
1 4.2 % 0 .0 % 0 .0 % 0 .0 % 1 1.8 % 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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داخـــل البـــرامج مختلفـــة، ولـــيس  اجلـــةاملعوقـــد اتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أن أســـاليب 
بالضرورة أن تستخدمها البرامج كلها، فهي من أهم الطرق التي من خاللها نعرف جوانـب 
القضــية كافــة، فجــاء أســلوبا "عــرض املعلومــات فقــط" و"ذكــر األســباب فقــط" مــن أعلــى 
األســـاليب املســـتخدمة لعـــرض املشـــروعات الصـــغيرة واملتوســـطة يف بـــرامج املـــرأة (عينـــة 

وأسـباب العمـل بهـا واللجـوء إليهـا،   املشـروعاتلدراسة)، فيتم عـرض معلومـات عـن هـذه  ا
ــلوبه اخلـــاص، فكانـــت املعلومـــات مثـــل: (نشـــأة املشـــروع  -حيـــث نـــاقش كـــل برنـــامج بأسـ

توقيــت  -دور الدولـة يف تـدعيم هـذه املشـروعات -مكـان املشـروع -املسـاعدون يف املشـروع
سـبب   -يف: (أسـباب االجتـاه للقيـام بعمـل املشـروع  فكرة املشروع)، وجاءت األسباب تتمثـل

جناح املشروع)، أما ذكر األسباب واحللول وعرض احللول فقط فكانا بنسـبة قليلـة، وذلـك 
بسبب أن معظم املشروعات التي مت تناولها داخـل بـرامج املـرأة (عينـة الدراسـة) ال حتتـاج 

زت علــ ى اجلانــب اإليجــابي يف عمــل إلــى حلــول ألنهــا كانــت مشــاريع ناجحــة؛ فــالبرامج ركــّ
، وأهملت اجلانب السلبي بها ألن هناك مشروعات فشـلت واملتوسطةاملشروعات الصغيرة  

  بسبب أسباب ما لم تتحدث عنها.
تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برامج املرأة (عينة الدراسة)   2وبإجراء اختبار كا

ــغيرو ــروعات الصـ ــية لعـــرض املشـ ــة القضـ ــلوب معاجلـ ــاة واملتوســـطةأسـ  2، حيـــث بلغـــت كـ
أي أنـه ؛  0.557ومعامل التوافـق  ،  0.002  ومستوى الداللة  9  ودرجات احلرية،  25.683

كانت هناك اختالفات واضحة بني البرامج (محـل الدراسـة) فيمـا يتعلـق بأسـلوب معاجلـة 
 القضية لعرض املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة.  

األساليب العاطفية املستخدمة لعرض املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة يوضح  )9جدول (
  (عينة الدراسة) 

األساليب  
 العاطفية

 البرنامج 
درجة   2كا املجموع 

 احلرية 
مستوي  
 املعنوية 

معامل  
السفيرة   التوافق 

الست   سيدتي الستات عزيزة 
 هامن 

 التحيز 
 36 3 6 6 21 ك

13.862 3 0.003 0.442 
% 87.5% 66.7% 46.2% 27.3% 63.2% 

 الشعارات
 31 7 8 4 12 ك

1.192 3 0.755 - 
% 50.0% 44.4% 61.5% 63.6% 54.4% 

عدم 
 الترابط 

 1 0 1 0 0 ك
3.445 3 0.328 - 

% .0% .0% 7.7% .0% 1.8% 

     57 11 13 9 24 ن  املجموع 
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الســابق األســاليب العاطفيــة املســتخدمة لعــرض املشــروعات  اجلــدوليتضــح مــن نتــائج 
الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة (عينة الدراسـة)؛ حيـث جـاء أسـلوب "التحيـز" للعـرض 

%، بينمــا جــاء أســلوب "الشــعارات" باملرتبــة الثانيــة بنســبة 63.2يف املرتبــة األولــى بنســبة 
  %.1.8جاء أسلوب "عدم الترابط" بنسبة  %، وباملرتبة الثالثة  54.4

وباملقارنــة بــني بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة): يف برنــامج "الســفيرة عزيــزة" جــاء أســلوب 
%، بينمـا جـاء أسـلوب "الشـعارات" باملرتبـة 87.5"التحيز" للعرض يف املرتبة األولى بنسـبة 

ء أســلوب "التحيــز" %، ويف برنــامج "الســتات مــا يعرفــوش يكــذبوا" جــا50الثانيــة بنســبة 
"سـيدتي" فجـاء أسـلوب "الشـعارات"   برنـامج%، أمـا  66.7للعرض يف املرتبة األولى بنسبة  

%، بينما جاء أسلوب "التحيز" للعرض يف املرتبة الثانية بنسـبة 63.6باملرتبة األولى بنسبة  
 %، ويف برنــامج "الســت هــامن" جــاء أســلوب "التحيــز" للعــرض باملرتبــة األولــى بنســبة27.3
%، فيما جاء أسلوب 54.4%، بينما جاء أسلوب "الشعارات" يف املرتبة الثانية بنسبة 63.2

  %.1.8"عدم الترابط" باملرتبة الثالثة بنسبة  
وقــد اتضــح مــن اجلــدول الســابق أن األســاليب العاطفيــة كانــت مــن أهــم األســاليب التــي 

ن أهـم األسـاليب استخدمت يف عرض ومعاجلة املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة، وكـان مـ
التي استخدمت "الشـعارات" و"التحيـز" للعـرض يف بـرامج املـرأة (عينـة الدراسـة) كـل علـى 

 -حــدة، حيــث جــاءت عبــارات التحيــز للعــرض مثــل: (املشــروعات إجنــاز عظــيم مــن املــرأة
املرأة دورها عظـيم يف تنميـة املجتمـع حسـب رؤيـة مصـر   -التركيز على اجلوانب اإليجابية

ات رائعة وعظيمة)، بينما جاءت عبارات الشعارات مثل: (ليس هناك حتـٍد املنتج  -2030
تـــدريب املـــرأة للعمـــل باملشـــروعات  -التحفيـــز للتميـــز -أكبـــر مـــن حتســـني وتطـــوير ذاتـــك

ثقة املـرأة بنفسـها)، بينمـا جـاء "عـدم التـرابط" يف برنـامج "سـيدتي"   -الصغيرة واملتوسطة
انت املذيعة تتحـدث مـع صـاحبة املشـروع عـن ) فك2019\11\3باحللقة الثانية بتاريخ (

املشــروع اخلــاص بهــا، وهــو تصــميم الشــموع باألرابيســك، ثــم تركــت التحــدث عــن املشــروع 
  وتكلمت معها يف أشياء أخرى.

تبــني وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــني بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة)  2وبــإجراء اختبــار كــا
، فيمــا يتعلــق األســاليب العاطفيــة املســتخدمة لعــرض املشــروعات الصــغيرة واملتوســطةو

، ومعامـــل التوافـــق 0.003، عنـــد مســـتوى معنويـــة 13.862 2بـــالتحيز؛ حيـــث بلغـــت كـــا
 2بالشـعارات حيـث بلغـت كـا، وعدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فيمـا يتعلـق 0.442
، وكذلك ألسـلوب عـدم التـرابط حيـث جـاءت قيمـة 0.755، عند مستوى معنوية  1.192

؛ أي أنـــه ال توجـــد اختالفـــات واضـــحة بـــني 0.328عنـــد مســـتوى معنويـــة  3.445 2كـــا
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البرامج (محل الدراسـة) فيمـا يتعلـق باألسـاليب العاطفيـة املسـتخدمة لعـرض املشـروعات 
  يف برامج املرأة فيما يتعلق بالشعارات وعدم الترابط.الصغيرة واملتوسطة  

يوضح األساليب املنطقية املستخدمة لعرض املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة  )10جدول (
  (عينة الدراسة) 

األساليب  
 املنطقية 

 البرنامج
درجة   2كا املجموع

 احلرية 
مستوي  
 املعنوية 

معامل  
السفيرة  التوافق

الست  سيدتي  الستات عزيزة 
 هامن

 حقائق 
 32 4 9 6 13 ك

3.095 3 0.377 - 
% 54.2% 66.7% 69.2% 36.4% 56.1% 

 معلومات 
 25 3 2 5 15 ك

9.397 3 0.024 0.376 
% 62.5% 55.6% 15.4% 27.3% 43.9% 

 حجج 
 24 7 5 4 8 ك

2.941 3 0.401 - 
% 33.3% 44.4% 38.5% 63.6% 42.1% 

 إحصائيات 
 8 1 1 3 3 ك

3.481 3 0.323 - 
% 12.5% 33.3% 7.7% 9.1% 14.0% 

     57 11 13 9 24 ن املجموع

تشـــير نتـــائج اجلـــدول الســـابق إلـــى األســـاليب املنطقيـــة املســـتخدمة لعـــرض املشـــروعات 
ــة الدراســة)؛ حيــث جــاءت  ــرامج املــرأة (عين ــة الصــغيرة واملتوســطة يف ب "احلقــائق" باملرتب

%، يليهــا 43.9%، بينمــا جــاءت "املعلومــات" يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 56.1األولــى بنســبة 
%، ويف املرتبة الرابعة جاءت "اإلحصائيات" بنسـبة 42.1"احلجج" يف املرتبة الثالثة بنسبة  

14.%  
وباملقارنة بني برامج املرأة (عينة الدراسة): يف برنـامج "السـفيرة عزيـزة" جـاءت املعلومـات 

%، 54.2%، بينمــا جــاءت احلقــائق يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 62.5باملرتبــة األولــى بنســبة 
%، وباملرتبـة الرابعـة جـاءت اإلحصـائيات بنسـبة 44.4يليها احلجج باملرتبة الثالثـة بنسـبة  

 برنامج "الستات ما يعرفوش يكـذبوا" جـاءت احلقـائق باملرتبـة األولـى بنسـبة %، ويف33.3
%، يليهــا احلجــج باملرتبــة 55.6%، بينمــا جــاءت املعلومــات يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 66.7

ــة بنســبة  ــة الرابعــة جــاءت اإلحصــائيات بنســبة 44.4الثالث %، أمــا يف 33.3%، ويف املرتب
%، بينمـا جـاءت احلجـج يف 69.2باملرتبة األولـى بنسـبة   برنامج "سيدتي" فجاءت احلقائق

%، وباملرتبــة 15.4%، يليهــا املعلومــات باملرتبــة الثالثــة بنســبة 38.5املرتبــة الثانيــة بنســبة 
%، ويف برنامج "الست هامن" جاءت احلجج باملرتبـة 7.7الرابعة جاءت اإلحصائيات بنسبة  

%، يليهــا 36.4املرتبــة الثانيــة بنســبة %، بينمــا جــاءت احلقــائق يف 63.6األولــى بنســبة 
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ــة بنســبة  ــة الثالث ــة الرابعــة جــاءت اإلحصــائيات بنســبة 27.3املعلومــات باملرتب %، وباملرتب
9.1.%  

وقد اتضح من اجلدول السابق أن األساليب املنطقية مـن أهـم األسـاليب التـي تسـتخدمها 
، فجـاءت عبـارات احلجـج البرامج التليفزيونية لتـدعيم املعلومـات املعروضـة جتـاه القضـية

أسـباب اختيـارك لهـذا املشـروع عـن   -متمثلة يف: (دوافع املرأة لعمـل املشـروع اخلـاص بهـا
املشــروعات األخــرى)، وجــاءت اإلحصــائيات متمثلــة يف: (األرقــام واملبــالغ التــي تضــخها 
ــا  ــل هــذه املشــروعات)، بينم ــة املشــروعات الصــغيرة واملتوســطة لتموي ــاز تنمي ــة وجه الدول

ائق جـــاءت متمثلـــة يف: (األوراق واملســـتندات التـــي حتتاجهـــا املـــرأة للحصـــول علـــى احلقـــ
اجلهـات الداعمـة لهـذه املشـروعات)، أمـا   -القروض لعمل املشروعات الصغيرة واملتوسطة

األشـخاص الـذين   -املعلومات فتمثلت يف: (بداية املشروع الذي اجتهـت إليـه املـرأة ونشـأته
  ا املشروع).مدى استفادتك من هذ -ساعدوكِ 

تبني عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني برامج املـرأة (عينـة الدراسـة)   2وبإجراء اختبار كا
األســـاليب املنطقيـــة املســـتخدمة لعـــرض املشـــروعات الصـــغيرة واملتوســـطة فيمـــا يتعلـــق و

، 2.941ألسـلوب احلجـج  2حيث بلغت قيمة كـا؛ بأساليب احلجج واإلحصائيات واحلقائق
، ومستوى املعنوية 3.481ألسلوب اإلحصائيات  2، بينما بلغت كا0.401ومستوى املعنوية  

، بينمـا توجـد 0.377، ومسـتوى املعنويـة 3.095ألسـلوب احلقـائق  2، وجاءت كا0.323
، 9.397ألســلوب املعلومــات 2فــروق دالــة إحصــائًيا يف أســلوب املعلومــات؛ حيــث جــاءت كــا

؛ أي أنـــه ال توجـــد اختالفـــات 0.376، ومعامـــل التوافـــق 0.024معنويـــة  عنـــد مســـتوى
ــى  ــثالث األول ــة ال ــق باألســاليب املنطقي ــرامج (محــل الدراســة) فيمــا يتعل ــني الب واضــحة ب

 املستخدمة لعرض املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة.
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 ) 11جدول (

  املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة (عينة الدراسة) يوضح اجتاه املعاجلة املستخدم لعرض 
 

  

  

  

  

  

  غير دالة  0.515مستوى الداللة = 9درجات احلرية= 8.193= 2كا
نتــائج اجلــدول الســابق إلــى اجتــاه املعاجلــة املســتخدم لعــرض املشــروعات الصــغيرة تشــير 

واملتوســطة يف بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة)؛ حيــث جــاء اجتــاه العــرض املعلومــاتي فقــط 
%، بينمــا جــاء اجتــاه عــرض جوانــب القضــية باملرتبــة الثانيــة 56.1باملرتبــة األولــى بنســبة 

%، بينمـا جـاء 17.5ثالثـة اجتـاه اجلوانـب اإليجابيـة بنسـبة %، يليه باملرتبـة ال24.6بنسبة  
  %.1.8اجتاه اجلوانب السلبية باملرتبة الرابعة بنسبة  

وباملقارنة بني برامج املرأة (عينة الدراسة): يف برنامج "السفيرة عزيزة" جاء اجتاه العرض 
انـب القضـية يف %، بينما جاء اجتاه عرض جو58.3املعلوماتي فقط باملرتبة األولى بنسبة 

%، فيمـا جـاء باملرتبـة الثالثـة اجتـاه اجلوانـب اإليجابيـة بنسـبة 20.8املرتبة الثانية بنسـبة  
ــة الرابعــة بنســبة 16.7 ــامج 4.2%، أمــا اجتــاه اجلوانــب الســلبية فجــاء باملرتب %، ويف برن

"الســتات مــا يعرفــوش يكــذبوا" جــاء اجتــاه عــرض جوانــب القضــية باملرتبــة األولــى بنســبة 
%، فيمـا 33.3%، بينما جاء اجتاه العرض املعلوماتي فقط يف املرتبة الثانيـة بنسـبة  44.4

%، أمــا يف برنــامج "ســيدتي" 22.2جــاء باملرتبــة الثالثــة اجتــاه اجلوانــب اإليجابيــة بنســبة 
%، بينمــا جــاء اجتــاه 53.8فجــاء اجتــاه العــرض املعلومــاتي فقــط باملرتبــة األولــى بنســبة 

اجتاه 
 املعاجلة

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة  املجموع البرنامج 
 % ك % ك % ك % ك % ك

عرض  

معلوماتي 

 فقط

14 58.3 % 3 33.3 % 7 53.8 % 8 72.7 % 32 56.1 % 

عرض جوانب  

 القضية 
5 20.8 % 4 44.4 % 2 15.4 % 3 27.3 % 14 24.6 % 

اجلوانب  

 اإليجابية 
4 16.7 % 2 22.2 % 4 30.8 % 0 .0% 10 17.5 % 

اجلوانب  

 السلبية 
1 4.2% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1 1.8% 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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%، أمــا اجتــاه عــرض جوانــب القضــية 30.8ملرتبــة الثانيــة بنســبة اجلوانــب اإليجابيــة يف ا
%، ويف برنـــامج "الســـت هـــامن" جـــاء اجتـــاه العـــرض 15.4فجـــاء باملرتبـــة الثالثـــة بنســـبة 

%، بينما جاء اجتاه عرض جوانـب القضـية يف 72.7املعلوماتي فقط باملرتبة األولى بنسبة 
  %.27.3املرتبة الثانية بنسبة  

السـابق أن اجتـاه املعاجلـة مـن أهـم اجلوانـب داخـل بـرامج املــرأة  وقـد اتضـح مـن اجلـدول
(عينة الدراسة)، وجاءت اجلوانب اإليجابيـة متمثلـة يف: (اسـتفادة املـرأة والدولـة مـن هـذه 

إقامة هذه املشروعات لتـوفير فـرص العمـل   -عرض املنتجات داخل البرنامج  -املشروعات
املشروعات الصغيرة واملتوسطة مثـل: الفـن  معرفة أنواع جديدة من -للشباب من اجلنسني

ــل  ــات النخيـ ــن مخلفـ ــوارات مـ ــل اإلكسسـ ــادة عمـ ــك، وإعـ ــموع باألرابيسـ ــكيلي، والشـ التشـ
لديكورات خشبية، والرسم البيئي على األزياء واملالبس بشكل مصري مـن خـالل االقمشـة 

ملشـروعات معرفة اجلمهور مبكان املعارض التي تـدعمها الدولـة كجهـاز تنميـة ا  -القدمية)
  الصغيرة واملتوسطة).

أما اجلوانب السلبية فتمثلت يف: (اسـتخدام بعـض املصـطلحات األجنبيـة بكثـرة سـواء مـن 
عدم تعريف اجلمهور   -الضيوف أو من املذيعني، وهذا ال يتناسب مع طبيعة املرأة املصرية

عـــدم مشـــاركة  -بأمــاكن وصـــفحات أصـــحاب هــذه املشـــروعات للتواصـــل والشــراء مـــنهم
مهــور يف البــرامج ســواء مــن خــالل التليفــون أو الرســائل أو مــن خــالل مواقــع التواصــل اجل

االجتماعي)، ومتّثل عـرض جوانـب القضـية يف: (عـرض الفـرص التصـديرية التـي توفرهـا 
تسويق منتجات العارضـني خـارج مصـر عـن طريـق   -الدولة للعارضني يف املعارض األخرى

استضـــافة أصـــحاب هـــذه  -وعات عـــن قبـــل ذلـــكزيـــادة التمويـــل املـــالي للمشـــر -الدولـــة
معرفـة الصـعوبات التـي   -املشروعات وشـرح كيفيـة عملهـم لهـذا املنـتج مـن خـالل البـرامج

  واجهتها املرأة يف بداية مشروعها لكي يعرفها اجلمهور الذي يرغب يف عمل مشروع له).
ل يف: (بدايــة ونشــأة اجلهــات الداعمــة لل مشــروعات أمــا العــرض املعلومــاتي فقــط فتمثــّ

عرض معلومات عن املنتجات التي يتم عرضها سواء داخـل االسـتديو أو   –اخلاصة باملرأة  
عـرض درو املؤسسـات التـي أخـذنَّ   -عرض أسباب اجتاه املـرأة لهـذه املشـروعات  -خارجه

معرفـة كيفيـة عمـل املشـروعات التـي -بها تدريبات إلى أن أصـبحّن مـدربات ولـديهن ورش
وليست اآلالت احلديثـة)، وبنـاء علـى مـا سـبق يـتم تعريـف اجلمهـور   متت باألشياء اليدوية

  وإمداده باملعلومات التي تهمه جتاه هذه املشروعات من خالل البرامج (عينة الدراسة).  
تبني عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني برامج املـرأة (عينـة الدراسـة)   2وبإجراء اختبار كا

 2، حيــث بلغــت قيمــة كــاعات الصــغيرة واملتوســطةاجتــاه املعاجلــة لقضــية عــرض املشــروو
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أي أنه ال توجد اختالفات واضحة بني البـرامج (محـل ؛  0.515  ومستوى الداللة،  8.193
الدراسة) فيمـا يتعلـق باجتـاه املعاجلـة لقضـية عـرض املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة يف 

  برامج املرأة.
 ) 12جدول (

  (عينة الدراسة) يوضح نوع الضيف يف برامج املرأة 
 

  

  

  

  

  

  غير دالة  0.143مستوى الداللة =   3درجات احلرية= 5.429= 2كا

تشــير نتــائج اجلــدول الســابق إلــى نــوع الضــيف يف بــرامج املــرأة (عينــة الدراســة)؛ حيــث  
ا يف املرتبــة 98.2جــاءت األنثــى باملرتبــة األولــى بنســبة  %، بينمــا جــاء "الــذكر واألنثــى" معــً

  %.1.8الثانية بنسبة  
و"السـت   وباملقارنة بني برامج املرأة (عينة الدراسة): يف برامج "السفيرة عزيزة" و"سيدتي"

%، ويف برنــامج "الســتات مــا يعرفــوش يكــذبوا" جــاءت 100هــامن" جــاءت "األنثــى" بنســبة 
%، بينما جاء "الذكر واألنثى" يف املرتبة الثانية بنسـبة 88.9األنثى يف املرتبة األولى بنسبة  

11.1.%  
البـرامج وقد اتضح من اجلدول السابق أن أكثـر الضـيوف الـذين متـت استضـافتهم داخـل  

(عينة الدراسة) كنَّ من اإلناث، وذلك ألن املشـروعات التـي تتحـدث عنهـا الرسـالة خاصـة 
بــاملرأة املصــرية؛ ألنهــا مــن أهــم الفئــات التــي عملــت بهــذا املجــال ودعمتهــا الدولــة حســب 

  .2030إستراتيجية مصر  
عينـة الدراسـة) تبني عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني برامج املـرأة (  2وبإجراء اختبار كا

أي أنـه لـم تكـن هنـاك ؛ 0.143 ومسـتوى الداللـة،  5.429  2، حيـث بلغـت كـانوع الضـيفو
اختالفــات واضــحة بــني البــرامج (محــل الدراســة) فيمــا يتعلــق بنــوع الضــيف داخــل بــرامج 

 املرأة (عينة الدراسة).
 
  

نوع 
 الضيف 

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة  املجموع البرنامج 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 % 98.2 56 % 100.0 11 % 100.0 13 % 88.9 8 % 100.0 24 أنثى

ذكر 

 وأنثى 
0 .0% 1 11.1 % 0 .0% 0 .0% 1 1.8% 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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 ) 13جدول (
  برامج املرأة (عينة الدراسة) يوضح اجتاهات الضيف جتاه املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف 

  

  

  

  

  0.707معامل التوافق= 0.000مستوى الداللة =  3درجات احلرية=  57.000= 2كا

تشير نتائج اجلدول السابق إلـى اجتاهـات الضـيف جتـاه املشـروعات الصـغيرة واملتوسـطة 
األولـى يف برامج املرأة (عينة الدراسة)؛ حيث جاءت االجتاهات اإليجابية للضيف باملرتبـة  

  %.38.6%، بينما جاءت االجتاهات السلبية للضيف يف املرتبة الثانية بنسبة  61.4بنسبة  
وباملقارنة بني برامج املرأة (عينة الدراسة): يف برنامجي "السـفيرة عزيـزة" و"السـت هـامن" 

%، ويف برنــامجي "الســتات مــا يعرفــوش 100جــاءت االجتاهــات اإليجابيــة للضــيف بنســبة 

  %. 100يكذبوا" و"سيدتي" جاءت االجتاهات السلبية للضيف بنسبة  

يف جتـاه قضــايا املشـروعات الصــغيرة وقـد اتضـح مــن اجلـدول السـابق أن اجتاهــات الضـ
واملتوسطة يف برامج املـرأة (عينـة الدراسـة) كانـت إيجابيـة يف برنـامجي "السـفيرة عزيـزة" 
ا حـبهم  و"الست هامن" بسبب التحيز والدعم للمشروعات اخلاصة التي يعملون بهـا، وأيضـً

اه السـلبي فجـاء لها سواء كانت موهبة أو مكتسبة الحتياجهم لهـذه املشـروعات، أمـا االجتـ
يف برنامجي "الستات ما يعرفوش يكذبوا" و"سيدتي" بسـبب أن الضـيوف يف هـذه البـرامج 
كانت لديهم مشروعات خاصة بهم فكـان االجتـاه السـلبي ال يخـص املشـروعات ولكـن كـان 

  يخص العوائق التي واجهتهم أثناء مشروعاتهم وما زالت قائمة، كاملكان، واملال والوقت.
تبني وجود فروق غير دالة إحصائًيا بني برامج املرأة (عينـة الدراسـة)   2تبار كاوبإجراء اخ

ــا ــث بلغـــت كـ ــغيرة واملتوســـطة، حيـ ــروعات الصـ ــايا املشـ ــاه قضـ ــيف جتـ ــات الضـ  2واجتاهـ
؛ أي أنه 0.707، ومعامل التوافق 0.000ومستوى الداللة   3، ودرجات احلرية57.000

ل الدراسة) فيما يتعلق باجتاهات الضيف كانت هناك اختالفات واضحة بني البرامج (مح
 جتاه قضايا املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف برامج املرأة.

 
 
  

اجتاهات 
 الضيف 

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة  املجموع البرنامج 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 % 61.4 35 % 100.0 11 %0. 0 %0. 0 % 100.0 24 إيجابية

 % 38.6 22 %0. 0 % 100.0 13 % 100.0 9 %0. 0 سلبية 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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 ) 14جدول (
  يوضح مكان استضافة الضيف يف برامج املرأة (عينة الدراسة) 

  0.489معامل التوافق= 0.000مستوى الداللة =  3احلرية= درجات  17.871= 2كا

تشير نتائج اجلدول السابق إلى مكان استضافة الضيف يف برامج املرأة (عينـة الدراسـة)؛ 
%، بينمـا جـاء املكـان "خـارج 77حيث جـاء املكـان "داخـل االسـتديو" باملرتبـة األولـى بنسـبة  

  %.22.8االستديو" يف املرتبة الثانية بنسبة  
وباملقارنة بني برامج املرأة (عينة الدراسة): يف برنامج "السفيرة عزيزة" جاء املكـان "داخـل 

% لكــل منهمـا، ويف برنــامج "السـتات مــا يعرفــوش 50االسـتديو" و"خــارج االسـتديو" بنســبة 
%، بينمــا جــاء املكــان 88.9يكــذبوا" جــاء املكــان "داخــل االســتديو" باملرتبــة األولــى بنســبة 

%، أمــا يف برنــامجي "ســيدتي" و"الســت 11.1ج االســتديو" يف املرتبــة الثانيــة بنســبة "خــار
  %.100هامن" فجاء املكان "داخل االستديو" بنسبة  

وقد اتضح من اجلدول السابق أن مكان استضافة الضيف املتخصص لقضايا املشـروعات 
معاجلـة القضـية الصغيرة واملتوسطة كان أكثـر "داخـل االسـتديو"، وذلـك بسـبب أن طبيعـة  

ا أن أصـحاب املشـروعات لـيس لـديهم مكـان  واملوضوع حتتـاج إلـى أكثـر مـن ضـيف، وأيضـً
ثابت، فكانوا يعرضون منتجاتهم داخل االستديو، أما خارج االستديو فكانـت تقـارير داخـل 
ورش بعــض مــن أصــحاب املشــروعات أو املعــارض التــي ينظمهــا جهــاز تنميــة املشــروعات 

    الصغيرة واملتوسطة.
تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني برامج املرأة (عينة الدراسة)   2وبإجراء اختبار كا

ومعامــل ، 0.000ومســتوى الداللــة ،17.871 2حيــث بلغــت كــا؛ الضــيفمكــان استضــافة و
أي أنه كانت هناك اختالفات واضحة بني البرامج (محل الدراسة) فيما ؛  0.489التوافق  

  ضيف يف برامج املرأة.يتعلق مبكان استضافة ال
  اخلالصة والتوصيات:

مكان  
استضافة  

 الضيف 

 الست هامن  سيدتي الستات السفيرة عزيزة  املجموع البرنامج 
 % ك % ك % ك % ك % ك

داخل 

 االستديو 
12 50.0 % 8 88.9 % 13 100.0 % 11 100.0 % 44 77.2 % 

خارج 

 االستديو 
12 50.0 % 1 11.1 % 0 .0% 0 .0% 13 22.8 % 

 % 100.0 57 % 100.0 11 % 100.0 13 % 100.0 9 % 100.0 24 املجموع 
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استهدفت الدراسة التعرف علـى دور بـرامج املـرأة يف توعيتهـا بعمـل املشـروعات الصـغيرة 
تقـدمي   واملتوسطة املقدمة يف القنوات الفضائية املصرية، والكشف عـن العوامـل املـؤثرة يف

ــى  ــأثير عل ــى مــدى اســتطاعة هــذه البــرامج يف الت ــة مــن القضــايا للتعــرف عل هــذه النوعي
، للتعـرف علـى آرائهـا واجتاهاتهـا مـن خـالل معاجلـة قضـاياهامعارف املرأة املصرية جتاه  

هــذه البــرامج لقضــايا املــرأة، بهــدف التعــرف علــى دور يف هــذه البــرامج لتفعيــل املشــاركة 
االقتصادية للمرأة املصـرية مـن خـالل املوضـوعات والقضـايا التـي تتناولهـا هـذه البـرامج، 

ها لعمل املشـروعات الصـغيرة وذلك من خالل رصد وحتليل برامج املرأة جتاه قضية توعيت
واملتوسطة، واعتمدت الدراسة على مـنهج املسـح، وأداة حتليـل املضـمون التـي اسـتخدمتها 
الباحثة يف حتليل برامج املرأة املقدمة يف القنوات الفضائية املصـرية احلكوميـة واخلاصـة 

حتــى  2019\10\1شــهور مــن  3(عينــة الدراســة)، وذلــك خــالل دورة برامجيــة مــدتها 
  وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:. 2019\12\30
% يف البـــرامج مجتمعـــة، 28.4باملرتبـــة األولـــى بنســـبة  جـــاءت القضـــايا االجتماعيـــة -

ــة بنســبة  ــة الثاني ــي باملرتب ــة 15.4وجــاءت قضــايا الطه ــة الثالث %، فيمــا جــاء باملرتب
رابعـــة %، وجـــاءت القضـــايا االقتصـــادية باملرتبـــة ال14.9القضـــايا الفنيـــة بنســـبة 

%، وهــي نســب مرتفعــة تخــالف أهــداف هــذه البــرامج اخلاصــة بقضــايا 13.7بنســبة
 املرأة ملناقشة القضايا املهمة بها.

رصـــدت الباحثـــة أن أهـــم املشـــروعات التـــي مت تناولهـــا ومناقشـــتها للمـــرأة هـــي:  -
%، وذلــك ألن هــذه 43.9%، والصــغيرة بنســبة 52.6املشــروعات املتوســطة بنســبة 

 النسبة للمرأة من املشروعات الكبيرة.املشروعات أسهل ب
 جاءت أكثر اجلهات املمولة للمشروعات يف صاحب املشروع ذاته. -
كــان اجتــاه معاجلــة بــرامج املــرأة يف القنــوات الفضــائية املصــرية (عينــة الدراســة) يف  -

 االجتاه اإليجابي.
 كانت املرأة بصفة عامة املستهدفة يف عمل هذه املشروعات. -
يف والتقريـر مـن أكثـر القوالـب البرامجيـة اسـتخداًما يف تـدعيم كان استضـافة الضـ -

 هذه املشروعات داخل البرنامج.
وبناء على نتائج الدراسة احلالية، التي توصلت إلى إهمال بـرامج املـرأة لهـذه النوعيـة مـن 
املشروعات داخل برامجها، خرجت الباحثة مبجموعة من التوصيات التي من شأنها احلـد 

  دمي لهذه املشروعات يف مختلف برامج املرأة يف القنوات الفضائية املصرية:من هذا التق
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ــغيرة  -1 ــروعات الصـ ــرية باملشـ ــائية املصـ ــوات الفضـ ــرأة يف القنـ ــرامج املـ ــتم بـ أن تهـ
واملتوســطة بشـــكل أكبـــر، وأن يكـــون لهـــا فقـــرة خاصـــة بـــدًال مـــن فقـــرات الطـــبخ 

 والفاشون.
ت، وذلــك ألن الدولــة حتــرص أن تهــتم القنــوات احلكوميــة خاصــة بهــذه املشــروعا -2

 على إقامة هذه النوعية من املشروعات التي تسهم يف بناء اقتصاد الوطن.
أن تشجع برامج املرأة الهيئات احلكومية ومنظمـات املجتمـع املـدني لتمكـني املـرأة  -3

 اقتصادًيا لعمل هذه املشروعات.
ة بصــفة دوريــة أن تصــدر بــرامج املــرأة تقــاريًرا باإلجنــازات يف مجــال متكــني املــرأ -4

 متضمنة أحدث املعلومات واإلحصائيات.
أن تهـتم بـرامج املـرأة بـاملرأة البدويـة والريفيـة، وذلـك ألنهـم مـن أهـم فئـات املـرأة  -5

 ولهم مشروعات تسهم أيًضا يف اقتصاد الدولة.
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