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 يهخض انذساست

 

 :ذساعخِشىٍخ اٌ

ّظشيخ ِٕز ألذَ اٌؼظٛس ٚؽزي اآلْ رىذ ٚرىذػ ٚرغبُ٘ ثىً ؽبلزٙب ٌخذِخ ثيزٙب ٚأعشرٙب، فّغ األدٚاس اٌّزؼذدح اٌزي اٌّشأح اٌ

رمَٛ ثٙب ٔغذ اٌؼذيذ ِٓ اٌغيذاد اٌّظشيبد سائذاد في األػّبي ٚاٌّششٚػبد اٌظغيشح. ٚثاػزجبس اإلراػخ ِزفٛلخ ػٍي ٚعبئً 

ٌه ألٔٙب ال رؾزبط ٌّغزٛي صمبفي أٚ رؼٍيّي ِٓ اٌغّٙٛس اٌّزٍمي ِّب يّىٕٙب ِٓ اٌٛطٛي اإلرظبي األخشي اٌغبثمخ ٚاٌزبٌيخ ٌٙب ر

ٌىبفخ اٌششائؼ ٚاٌفئبد اٌّغزّؼيخ. ِٕٚز أٚائً ٔشأح اإلراػخ ئ٘زّذ ثؼشع وً ِب يخض اٌّشأح اٌّظشيخ ٚوً ِب يغبػذ ػٍي 

د األلزظبديخ. ِٚٓ ٕ٘ب رزجٍٛس اٌّشىٍخ اٌجؾضيخ في رّٕيزٙب ٚرّىيٕٙب في اٌّغزّغ في ِخزٍف اٌّغبالد ٚثشىً خبص في اٌّغبال

 دػُ اٌّششٚػبد اٌظغيشح اٌخبطخ ثبٌّشأح.ي أي ِذي رغبُ٘ اإلراػخ اٌّظشيخ  في أٔٗ ئٌ

 

 :ذساعخأ٘ذاف اٌ

 سطذ ئ٘زّبَ اإلراػخ اٌّظشيخ ثبٌّششٚػبد اٌظغيشح اٌخبطخ ثبٌّشأح. -1

 .اٌّششٚػبد اٌخبطخ ٚثشىً ػبَ رّىيٕٙب ئلزظبديب  رؾذيذ دٚس اإلراػخ اٌّظشيخ في رّىيٓ اٌّشأح ٌجذء  -2

 

 أّ٘يخ اٌذساعخ:

ثّب يإصش ئيغبثيب  ػٍي اٌزّٕيخ دػُ اٌّششٚػبد اٌظغيشح اٌخبطخ ثبٌّشأح اٌشثؾ ثيٓ أؽذ ٚعبئً االرظبي اٌغّب٘يشيخ  ٚ -1

بس في اٌّغزّؼبد ؽيش رؼزجش اإلراػخ أداح ِٓ أدٚاد اٌزّٕيخ في اٌّغزّؼبد ٚ٘ي ِٓ أعًٙ ؽشق اٌزٛاطً ٚثش األفى

 .إٌبِيخ ػٍي ٚعٗ اٌخظٛص

دػُ اٌّششٚػبد اٌظغيشح اٌخبطخ ثبٌّشأح ثّب يغبُ٘ في رّٕيزٙب ٚرّىيٕٙب ؽشػ اٌشؤيخ اٌّغزمجٍيخ ٌذٚس االراػخ في  -2

 الزظبديب .

 

 ِٕٙغيخ اٌذساعخ:

ٚاٌزغشثخ في أثغؾ طٛس٘ب  رؼزّذ اٌذساعخ ػٍي إٌّٙظ اٌزغشيجي ٚاٌزي يزؼّٓ وال  ِٓ اٌّؼبٌغخ اٌزغشيجيخ ٚاٌّالؽظخ،

رمَٛ ػٍي ِؼبٌغخ اٌجبؽش ٚرؾىّٗ في اٌّزغيش اٌّغزمً صُ ِالؽظخ ئعزغبثخ اٌّجؾٛصيٓ ٚ٘ي ِبرؼشف ثبٌّزغيش اٌزبثغ. ٚرؼزّذ 

ٚاٌزي رمذَ فيٙب ِٛاد ِىزٛثخ أٚ رؼٍيّبد ٌفظيخ   Straightforward Manipulationاٌذساعخ ػٍي اٌّؼبٌغخ اٌّجبششح 

 رغييش ارغب٘برُٙ أٚ ِؼشفزُٙ رغبٖ ظب٘شح ِؼيٕخ. ٌٍّجؾٛصيٓ ٌميبط
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 مقدمة:

تضطمع وسائل االتصال الجماىيري بشكل عام واإلذاعة المسموعة عمي رأسيا بشكل خاص بوظيفة ىامة في خدمة قضايا 

ة في الدول النامية التي تتطمع لمحاربة التخمف وتحقيق النيوض االقتصادي والتغيير االجتماعي. ومن أىم التنمية وخاص

أىداف االتصال الجماىيري في مصر عمي وجو الخصوص ىو تحقيق التنمية االقتصادية وىي العممية التي تؤدي لزيادة 

كبير وممحوظ في القطاعات االقتصادية المختمفة وصواًل لمتقدم  الدخل القومي لمدولة، وبالتالي زيادة دخل الفرد وتحقيق نمو

حيث تتولي وسائل اإلعالم دورًا ىامًا لتحقيق التنمية األقتصادية لكل فئات المجتمع وبشكل خاص الفئات الميمشة  واإلزدىار.

صة بكل شرائح المجتمع، والتعريف ويتمثل ىذا الدور في التعريف بالمنجزات األقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخا

بالقضايا والتحديات األقتصادية التي تواجو أصحاب تمك المشروعات كإرتفاع األسعار ووجود أنظمة ولوائح معقدة وغير 

 واضحة باإلضافة لمتعريف بالفرص اإلستثمارية المتاحة.

كن استخداميا واالستفادة منيا في زيادة القدرة االنتاجية تشكل المرأة موردًا بشريًا ىامًا وقوة عممية أساسية واحتياطية كبري يم

مكانياتيا.  لممجتمعات النامية عمي وجو الخصوص، إذا ما أخذنا في االعتبار توفير المناخ المناسب لممرأة إلطالق طاقاتيا وا 

ات داخل مجال العمل دليل عمي وترجع أىمية دور المرأة العاممة في التنمية إلي أنيا تمثل نصف المجتمع، وزيادة نسبة السيد

جتماعيًا وأكبر دليل عمي أن المجتمع يشغل طاقاتو البشرية بشكل متكامل. ولكن قدرة عمى  المرأة صحة المجتمع إقتصاديًا وا 

 فالتبعية .ايواالعتراف بقيمتيا ودورىا في المجتمع، وتمتعيا بحقوق إلييا المجتمع القيام بيذا الدور تتوقف عمى نوعية نظرة

األقتصادية لممرأة تؤدي لعرقمة قدرتيا عمي رعاية نفسيا ومن حوليا، لذلك ييدف التمكين األقتصادي لممرأة إلي زيادة حجم 

مشاركتيا في سوق العمل، والتأكد من مدي إستفادة المرأة من عائد المشاركة في التنمية، و كذلك العمل عمي تمكين المرأة 

عتمادىا عمي ذا ولذلك تزايد االىتمام في اآلونة تيا من أجل إسياميا من الحياة األقتصادية بشكل أفضل. وزيادة قدرتيا وا 
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في مختمف وسائل االعالم حيث تسيم وسائل االعالم بشكل عام وبشكل خاص التمكين األقتصادي األخيرة بالمرأة وقضاياىا 

 نمية والتطور.في زيادة وعي األفراد بواقعيم واألدوار الجديدة التي تفرضيا ظروف الت

في بث األفكار والمعمومات بما يخدم تطور المجتمع, كذلك فيي أداة فعالة إلثارة  تسعيمنذ أوائل نشأة اإلذاعة وحتي االن 

وتزداد أىمية اإلذاعة في المجتمع حيث تتميز باعتمادىا عمي حاسة السمع  وعي األفراد بالقضايا والموضوعات التي يعايشونيا.

ر الكممة, وجودة االلقاء وحسن االصغاء شكموا معا ثالثية النجاح و التميز. تتفوق االذاعة عمي وسائل والتخيل فان سح

االتصال االخري السابقة والتالية ليا بانيا ال تحتاج الي مستوي تعميمي أو ثقافي من الجميور المتمقي , مما يساعدىا عمي 

لمنافسة الشديدة التي واجيت الراديو من جانب الوسائل االتصالية الحديثة الوصول لمختمف الشرائح والفئات المجتمعية. ورغم ا

 الطفرة التكنولوجية لمصمحتو. اال انو استطاع اثبات وجوده مطوعاً 

وقد حاولت اإلذاعة المصرية عمي مدار تاريخيا عرض العديد من القضايا المجتمعية المختمفة ومنيا قضايا المرأة المصرية 

الفئات الميمشة في المجتمع ككل، حيث اىتمت اإلذاعة المصرية منذ بدايتيا بالمرأة وقضاياىا. لذلك تتناول  والتي تعتبر من

الدراسة عرض دور اإلذاعة المصرية في دعم المشروعات الخاصة بالمرأة وعرض الوضوعات التي تستيدف تمكينيا اقتصاديأ 

 والمساعدة عمي زيادة ظيورىا في سوق العمل المصري.

 

 أواًل: مشكمة الدراسة وأهدافها:

تتمثل المشكمة البحثية في: " معرفة إلي أي مدي تيتم االذاعة المصرية بتنمية المرأة وتوعيتيا بالفرص االقتصادية 

 المتاحة في المجتمع المصري مما يعود بشكل عام عمي دعم المشروعات الخاصة بالمرأة وتشجيعيا عمي القيام بيا.

 

 :أهداف الدراسة 

 رصد إىتمام اإلذاعة المصرية بالتنمية االقتصادية لممرأة ودعم المشروعات الخاصة بالمرأة. -1
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 في سوق  خص عمل المرأةتحديد دوائر االىتمام المتضمنة في البرامج اإلذاعية الموجية لممرأة فيما ي-2

 العمل المصري.

 الخاصة وبشكل عام تمكينيا إقتصاديًا.تحديد دور اإلذاعة المصرية في تمكين المرأة لبدء المشروعات -3

 

 ثانيًا: أهمية الدراسة:

تتمثل أىمية الدراسة في محاولة القاء الضوء عمي إحدي الظواىر االجتماعية المتمثمة في مشاركة المرأة في سوق 

دارة مشروع إقتصادي خاص بيا، وكيفية دعم اإلذاعة المصرية ليا باعتب ارىا واحدة العمل المصري من خالل تنفيذ وا 

من أىم وسائل االتصال الجماىيري حيث تعتبر اإلذاعة أداة من أدوات التنمية في المجتمعات ومن أسيل طرق 

، وكيف يمكن لتمك الوسيمة اليامة من تقديم لمجتمعات النامية عمي وجو الخصوصالتواصل وبث األفكار في ا

 شروعات الخاصة بيا.محتوي إعالمي يساعد عمي تشجيع المرأة لمدخول لمجال الم

 

 ثالثًا:تساؤالت الدراسة:

 إلي أي مدي تتمكن اإلذاعة المصرية من تقديم معمومات كافية عن المشروعات الخاصة بالمرأة؟ -1

 ما ىو دور اإلذاعة في تشجيع السيدات عمي إقامة مشروعات خاصة بين ؟-2

 ي تمكين المرأة إقتصاديًا؟إلي أي مدي تتمكن اإلذاعة المصرية من تقديم محتوي يساعد عم-3

ما ىو دور اإلذاعة في توفير معمومات عن الخدمات المالية والغير مالية التي تقدميا الدولة لدعم -4

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

 إلي أي مدي تساىم اإلذاعة في إحساس المرأة بأىمية االستقالل المادي ليا وألسرتيا؟-5
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 :الدراسات السابقة:رابعاً 

مراجعة اآلدبيات والتراث العممي لمموضوع تبين عدم وجود دراسات سابقة توضح دور اإلذاعة المصرية في دعم ب

المشروعات الخاصة بالمرأة وكان التركيز عمي دور وسائل اإلعالم بشكل عام في تمكين المرأة أقتصاديًا ودعم المرأة 

عض الدراسات السابقة ذات الصمة بالموضوعات السابقة العاممة من خالل عرض واقعيا وقضاياىا، إال انو ىناك ب

 يمكن االستفادة من نتائجيا في البحث وىي:

 الدرسات السابقة التي تناولت وسائل اإلعالم وتمكين المرأة:

تحميل مضمون لعينو من البرامج اإلذاعية  لتستيدف 2 (3122جيهان يسري و  عواطف عبدالرحمن)جاءت دراسة 

تم بثيا من خالل خدمات إذاعية مختمفة من حيث سياستيا التي مرأة في المجتمع المصري و الموجية لقطاع ال

 .2002وأىدافيا وىي البرنامج العام والشرق األوسط وصوت العرب وذلك خالل األسبوع األول من شير يوليو 

مرأة لتتالءم مع التغيرات ىناك تطور ممحوظ في الموضوعات التي تناولتيا فقرات برامج الوتوصمت الدراسة إلي أنو 

ما زالت الموضوعات السياسية تأتي في الترتيب األخير عدديا وفي الترتيب القبل إال انو  التي حدثت في المجتمع.

نجحت البرامج عينة التحميل وقد  األخير زمنيا لذا فعمي برامج المرأة أن تيتم بضرورة تنمية وعييا بالقضايا السياسية.

باعتبارىا شريكة في الحياة ليا مسئولياتيا في تنمية المجتمع وتطويره وذلك بتعريفيا حقوقيا وحثيا  في مخاطبة المرأة

أصبحت المادة اإلعالمية الموجية لممرأة تحرص عمي مخاطبتيا في أدوار كما  عمي االنضمام لمشاريع التنمية.

                                                 
1
 )364-325ص  2111اٌطجؼخ األٌٚي  -ِىزجخ عضيشح اٌٛسد(ظش ِ،:"االػالو ٔ انًشأة في ػصش انًؼهٕيبث"عيٙبْ يغشيٚ ػٛاؽف ػجذاٌشؽّٓ 
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المرأة كمواطنة ليا مسئوليات وعمييا حقوق جديدة تعكس خطورة وأىمية دور المرأة الحالي في مجتمعيا فيي تخاطب 

نظرة القائم باالتصال في البرامج اإلذاعية الموجية لممرأة ، فمم تعد المرأة  كذلك كشفت الدراسة عن تغير وواجبات.

التقميدية ىي التي تشغل اىتمام فقرات برامج المرأة ولكن المرأة العصرية ذات الشخصية المستقمة التي تسعي لمتعمم 

االعتماد عمي الذات والعمل، ومن ثم اختمفت ليجة الخطاب وأساليبو وىو ما يعني أنو أعاد اكتشاف صورة جديدة و 

 خالليا. جميوره من برامجو ويخاطب لممرأة بدأ يعكسيا في

معرفو ما إذا كان قد حدث أي تغيير في  استيدفتوالتي  2(3118)ابتسام أبو الفتوح كما جاءت دراسة 

دمة عن المرأة في اإلذاعة يواكب الظروف التي دفعت المرأة نحو الخروج لمعمل وزيادة األعباء الممقاة الصورة المق

عمي عاتقيا وبالتالي تغيير طبيعة العالقة بينيا وبين الرجل. واليدف من الدراسة ىو إعادة تقييم البرامج المقدمة 

وأظيرت الدراسة  .ن خالل تحميل مضمون تمك اإلذاعاتم لممرأة في كل من الراديو والتميفزيون القومي واإلقميمي

تحول واضح في موضوعات البرامج بحيث لم تعد الفئة الغالبة ىي الرشاقة والجمال والشئون المنزلية. فقد شيد وجود 

ج المضمون الخاص باإلذاعة والتميفزيون تحوال ممحوظا نحو الموضوعات التي تمس االحتياجات الحقيقية لممرأة وتعال

ىموميا مثل التعريف بالقوانين المنظمة لعمل المرأة والتأمينات والمعاشات وتقديم نماذج لسيدات أعمال وموضوعات 

اشتركت المرأة في تقديم كما  أخري مثل الطب البديل ونشر الوعي الرياضي وتعميم الفتاة بعض الميارات الحرفية.

 داد أكبر من مثيمتيا في اإلخراج.البرامج بنسبة أعمي وكانت نسبة اشتراكيا في اإلع

                                                 
1

" اٌّغٍٗ اٌّظشيخ مستقبميةالبرامج المقدمة لممرأة في كل من النظام اإلذاعي القومي واإلقميمي: إعادة تقييم و رؤية  :"اثزغبَ أثٛ اٌفزٛػ اٌغٕذي 

 . 2112عجزّجش -ْٚ ،يٌٛيٛاٌؼذد اٌغبثغ ٚ اٌؼشش –وٍيخ اإلػالَ–عبِؼٗ اٌمب٘شح  –ٌجؾٛس االػالَ 
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 Oreoluwa Somolu)أما فيما يخص دور اإلذاعة في إحداث تغييرات ممموسة في حياة المرأة فقد جاءت دراسة 

تيدف لوصف مشروع تمولو مركز بحوث التنمية في كندا من خالل اإلذاعة. و يناقش البحث ما إذا والتي  2 (2013

في تغيرات ممموسة في أي نشط اجتماعي واقتصادي في حياة ثالث مجموعات متميزة كان استخدام اإلذاعة قد ساىم 

 من النساء النيجيريات في والية الجوس. و ىن: طالب الجامعات, سيدات األعمال, وزوجات في المنزل )األميات(

يحصمن عميو من ردود أفعال النساء المبحوثات أنين يستفدن من المحتوي الذي  وأشارت .عبر استمارة استقصاء

النتائج أن الراديو  كما أشارت البرامج اإلذاعية. ويأتي في المقام األول المعمومات التي يتمقونيا من خالل اإلذاعة.

%( يشعرون أنيم يحصمون عمي المعمومات 47.8يعتبر مصدر رئيسي لممعمومات وأن حوالي نصف المبحوثات )

كان  -باستثناء عدد قميل من الحاالت المحددة  -ومع ذلك  ل اإلذاعة.من خالل البرامج التي استمعوا إلييا من خال

 عمي حياتيم. ليس واضحا ما إذا كانت النساء يستفدن من ىذه المعمومات أو تطبيقو بأي شكل من األشكال

بر لمعرفة دور اإلذاعة المجتمعية في تنمية المرأة في اليند، حيث تعت 2(irmalaYalala N 2015)جاءت دراسة  

اإلذاعة المجتمعية ىي الضمع الثالث من المثمث الذي يضم أيضا اإلذاعة المحمية واإلذاعة الخاصة. قام الباحث 

بإجراء دراسة تحميمية عمي مجموعة من محطات الراديو المجتمعي في اليند بيدف معرفة تأثيراتو المختمفة عمي 

مشاركة المرأة في إنتاج البرامج، باإلضافة عززت   Namma Dhwaniإذاعة  وقد توصمت الدراسة إلي أن  المرأة.

الي انتاج حمالت توعية لممستمعات في مجال الصحة والتعميم والعادات الغذائية ونظام األسرة مما أحدث تأثير كبير 

                                                 
1
 Oreoluwa Somolu “Radio for  Women’s  Development: Examining the Relationship between Access and Impact” 

Unpublished Master  thesis )institute of African studies Carleton university, Ottawa, Canada) 2013 
2 Yalala Nirmala :”The Role of Community Radio in Empowering Women in India” J Mass Communicat 
Journalism 5:245. doi:10.4172/2165-7912.1000245, 2015 
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براز مواىبين وتحفيزىن  Mandeshiثبتت إذاعة كما  في حياة المرأة. عمي أنيا تفيد المستمعات في زيادة معرفتين وا 

أربعة جوانب لممرأة  Pudavani Vaniعززت إذاعة و  العديد من الجوانب اإليجابية في الحياة مثل التعميم والصحة.

جتماعية. سواء كن مستمعات أو صحفيات من خالل مشاركتين وىي تشمل: نفسية، إقتصادية، ثقافية، سياسية  وا 

لتعرف عمي كيفية مساىمة اإلذاعة المجتمعية استيدفت ا والتي2 (Lorraine Chibanda 2015 )جاءت دراسة 

في زامبيا في تمكين المرأة الريفية ومكافحة العنف القائم عمي النوع اإلجتماعي. وقد تم عقد دراسة تحميمة مقارنة بين 

ي اإلذاعات الممموكة لمكنيسة واإلذاعات المحمية في زامبيا، كما تم إستخدام نظرية اإلتصاالت المشاركة كإطار نظر 

وتوصمت الدراسة إلي  أساسية وىي: الحوار، المشاركة، والوصول. لمدراسة والتي تستند في أساسيا عمي ثالث مبادئ

نتاج البرامج اإلذاعية في كل من تشارك أن المرأة ، وأن اإلذاعات الممموكة لمكنيسة واإلذاعات المحمية في تخطيط وا 

 أوضحت الدراسةكما  تي تكون مفيومة ألكبر عدد من الجميور.برامج المحطتان تذاع بالمغة المحمية الرسمية ح

الطرق المتنوعة لكيفية تمكين اإلذاعة المجتمعية لممرأة الريفية، وكان من أبرزىا تمكين المرأة في األماكن البعيدة التي 

وتطرح ليا موضوعات  ال يستطيع الموظفون الزراعيون الوصول الييا، فإن موجات األثير ىي التي تنير المرأة الريفية

 عن التقنيات الزراعية الحديثة.

والتي  2(3117 آسيا يار كنديوفيما يخص دور الوسائل اإلعالمية والثقافية في إبراز عمل المرأة جاءت دراسة )

استيدفت التعرف عمي دور الوسائل الجماىيرية المختمفة )اإلذاعة، التميفزيون، الصحف، المجالت، مواقع الشبكات 

                                                 
1
 Chibanda, Lorraine Shipeka,” A Cry to be heard; Community Radio Amplifying Voices of  Rural Women in 

Zambia and its Role in Fighting Gender Based Violence” unpublished  Master thesis (University of Oslo) 2015 
2
" ، ٚسلخ ػًّ ِمذِخ ئٌي اٌّإرّش اٌؼٍّي اٌضبٌش ٌغبِؼخ أَ اٌمشي، وٍيخ دٔس انٕسبئم اإلػالييت ٔانثمبفيت في إبشاص ػًم انًشأةآعيب يبس وٕذي:"  

 َ.2116اٌزشثيخ، اٌٍّّىخ اٌؼشثيخ اٌغؼٛديخ، 
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براز أىم قضايا اال لكترونية( في التمكين االقتصادي لممرأة عن طريق دعميا إعالميًا ودعم المشاريع الخاصة بيا وا 

. وتوصمت الدراسة إلي العديد من النتائج اليامة عمي رأسيا أن عن طريق تحميل مضمون تمك الوسائل عمل المرأة

ال تعبر عما وصمت لو المرأة في مسيرة تقدميا عمي مستوي  صورة المرأة العامة المقدمة في وسائل اإلعالم المختمفة

المجتمع العربي ككل وال تعكس التنوع الثقافي واالجتماعي الذي تعيشو المرأة اليوم. كما أشارت النتائج إلي ميل 

ية في العمل. بعض الوسائل اإلعالمية لمتركيز عمي الجوانب السمبية لممرأة دون االيجابية وقصرىا عمي األدوار التقميد

عالميًا وضرورة إدراك المرأة لحقوقيا وواجباتيا في ضوء الشريعة  كما أقترحت الدراسة ضرورة تييئة المرأة عمميًا وا 

 اإلسالمية.

لمتعرف عمي أثر اإلذاعة في تنمية المرأة بوالية شمال كردفان بالتطبيق عمي  1(3119أمل محمد كما جاءت دراسة )

مج صالون حواء" كواحد من أىم البرامج التي تيتم بتنمية المرأة.  وىدفت الدراسة لمتعرف عمي إذاعة ام درمان  "برنا

أثر اإلذاعة المسموعة في تنمية المجتمع والمرأة عمي وجو الخصوص، ودورىا في توجيو السموك وتغيير االتجاىات. 

م اختيارىا بالطريقة العمدية من خمس مبحوثة ت 100اعتمدت الباحثة عمي المنيج المسحي باستخدام عينة قواميا 

محميات. ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أن برنامج "صالون حواء" يساىم في التمكين االقتصادي لممرأة 

وزيادة درجة الوعي لدييا وأن البرنامج يساىم بشكل كبير في االرتقاء بمستوي المرأة في مختمف نواحي الحياة 

يًا، سياسيًا وأقتصاديًا. كما يساعد البرنامج عمي حث المرأة لممشاركة في العمل التطوعي والمشاركة في اجتماعيًا، دين

 سوق العمل بكل أشكالو.

                                                 
1
)عبِؼخ اٌغٛداْ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛعيب، وٍيخ ػٍَٛ اإلرظبي،  ، سسبنت يبجستيش غيش يُشٕسةأًِ آدَ ِؾّذ:"أصش اإلراػخ في رّٕيخ اٌّشأح ثشّبي وشدفبْ"  

 َ(.2112لغُ اإلراػخ، 
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دور وسائل اإلعالم في التنمية باستخدام والتي تناولت  1(Haidi Abdel Rahman 2010)كما جاءت دراسة 

ة إقميمية لمتواصل كاإلذاعة يمكن أن تساىم في تنمية المرأة في شمال الصعيد كمثال. وتوضح الدراسة كيف أن وسيم

نسبة ومستوى التعميم الذي تحصل عميو إلي أن )عن طريق استمارة استقصاء رأي (والتي توصمت صعيد مصر. 

في  المرأة في المناطق الحضرية ىو أفضل من تمك التي تمقتيا المرأة الريفية. كما انخفضت نسبة األمية بين النساء

سواء من جانب الدولة أو احد  المناطق الريفية والحضرية عمى السواء مما يظير اىتماما كبيرا لمسألة تعميم المرأة

 وكن لإلذاعة استمعن المواتي  الريفية المناطق أو الحضرية المناطق في سواء أن المبحوثات كما أثبتت. الوالدين

 ونساء الحضر نساء بين مختمفة الرضا عدم نسبة كانت ينماب% . 67.3 بنسبة كن المضمون عن تماما راضيات

 ب تقدر الريف في المرأة رضاء عدم نسبة كانت حيث, اإلذاعة في المقدم المحتوي عن الرضا حيث من الريف

 المعمومات في الكاممة المصداقية كما  أن معدالت %. 2.8 إلي الحضر نساء حالة في النسبة تقل بينما% 10.23

 لممرأة بالنسبة أعمي الثقة انعدام نسبة كانت حين في, الحضرية المرأة في أعمي اإلذاعة في المرأة برامج في المقدمة

 :رئيسيين سببين إلي ذلك ويرجع. الريفية

 . الريفية المناطق في النساء عقول عمي القديمة والتقاليد العادات سيطرة-1

 عالم الحكومية.اإل وسائل في المعروضة المعمومات في الثقة عدم-2 

                                                 
1
 Haidi Abdel Rahman"Women, Regional Radio and Development: The Role of North Upper Egypt Radio in the 

Struggle of Females Towards Development in North Upper Egypt"Submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Master of Arts ( Journalism and Mass communication Department, American 

University, Cairo, Egypt ) 2010 
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 Narayana Ananta وفيما يخص دور وسائل االتصال في التمكين االقتصادي لممرأة جاءت دراسة )

والتي استيدفت التعرف عمي دور وسائل االتصال الجماىيرية بمختمف أنواعيا في منع جميع أشكال التمييز 1(2016

صبح أكثر قوة من ذي قبل مما يجعميا فرصة جيدة لطرح ضد المرأة. وأشارت الدراسة إلي أن تأثير وسائل اإلعالم أ

قضايا التمكين االقتصادي لممرأة. وتوصمت الدراسة إلي العديد من النتائج منيا أن وسائل اإلعالم أثبتت قدرتيا عمي 

لحضرية تصوير وطرح القضايا والعقبات التي تواجو تمكين المرأة. كما أشارت إلي أن النساء المتعممات في األماكن ا

 -الفرص التعميمية-تحتجن إلي توافر معمومات أساسية عبر وسائل اإلعالم وبشكل خاص عن: الفرص الوظيفية

 العناية بالصحة وأنماط الحياة.-التطوير الوظيفي

لمتعرف عمي أطر المعالجة اإلعالمية لحقوق المرأة المصرية  2(3127)نرمين عمي السيدجاءت دراسة و أخيرًا 

إتجاىات الجماىير من الجنسين نحوىا، وذلك بالتطبيق عمي ثالثة مجاالت أساسية وىي: الحقوق الزوجية وعالقتيا ب

لممرأة، حقوق عمل المرأة، حق المرأة في حياة آمنة خالية من العنف. اتبعت الدراسة المنيج المسحي عن طريق 

فضائية المصرية تمييا مواقع التواصل تحميل المضمون. وتوصمت الدراسة إلي ارتفاع نسبة مشاىدي القنوات ال

اإلجتماعي فالتميفزيون الرسمي، ثم مواقع الصحف اإللكترونية، ثم اإلذاعة فالصحف القومية، والمجالت النسائية 

وأخيرًا الصحف الخاصة. كما أوضحت الدراسة اإلستطالعية أن التميفزيون بقنواتو الرسمية والخاصة كان لو الغمبة 

وق المرأة المصرية ومناقشة قضاياىا. كما أتضح أن أكثر البرامج التميفزيونية مشاىدة من جانب العينة في التوعية بحق

                                                 
1
 Narayana, Ananta: “Role of Media in Accelerating Women Empowerment”, International journal of advanced 

education and research, Vol.1, 2016 
2
)جامعة  رسالة دكتوراة غير منشورة، ”المعالجة اإلعالمية لحقوق المرأة المصرية وعالقتيا بإتجاىات الجماىير نحوىا إبراىيم:" ٔشِيٓ ػٍي اٌغيذ 

 (2016القاىرة، كمية اإلعالم, قسم العالقات العامة واالعالن,
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% من أفراد العينة، ويمكن تفسير ذلك لتعدد 44.6اإلستطالعية كان برنامج " الستات ما يعرفوش يكدبوا " بنسبة 

 أساليب الجذب واإلبيار في البرنامج. 

 سابقة:التعميق عمي الدراسات ال

بعد االطالع عمي الدراسات السابقة أتضح أن غالبية الدراسات التي استيدفت التعرف عمي دور اإلذاعة المسموعة 

في التمكين األقتصادي أو االجتماعي لممرأة كانت دراسات أجنبية ، حيث يالحظ ندرة الدراسات العربية في ذلك 

ة اىتمت بالمرأة الريفية فقط. كما يالحظ ندرة أو عدم وجود النطاق، كما يالحظ أن معظم تمك الدراسات األجنبي

 دراسات عربية أو أجنبية تستيدف عرض دور اإلذاعة المسموعة في تمكين المرأة صاحبة المشروعات. 

وفي ضوء ما سبق تتبين الحاجة إلي الدراسة الحالية والتي تركز عمي اإلذاعة المصرية ودورىا في دعم المشروعات 

 المرأة وتمكينيا لمدخول في سوق العمل المصرية عمي أرض صمبة.الخاصة ب

 خامسًا:اإلطار النظري لمدراسة:

جاءت نظرية المسئولية المجتمعية في اإلعالم لتعزز مفيوم الحرية اإلعالمية، ولكنيا حممت معيا فكرة 

تحرر وسائل اإلعالم كميا الحرية المسئولة وليست الحرية المطمقة. لذلك فإن مبادئ ىذة النظرية حاولت أن 

من تسمط بعض فئات المجتمع عمييا، وأن تنادي بالموضوعية في الرسالة اإلعالمية، وأن تحافظ عمي قيم 

 1المجتمع وتكون ناقمة ليذة القيم من جيل إلي جيل.

                                                 
 (.21, ص 1996"،) الرياض: دار عالم الكتب، المسئولية اإلجتماعية في اإلعالم: النظرية وواقع التطبيقمحمد بن سعود البشر :"  1
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تمعية لوسائل ولقد تم إختيار نظرية المسئولية المجتمعية كإطار نظري ليذة الدراسة إنطالقًا من المسئولية المج

 اإلعالم  في تنمية المرأة عن طريق عرض موضوعات عن واقعيا وقضاياىا في اإلذاعة المصرية.

 :2مبادئ النظرية فيما يتعمق بالعمل اإلعالمي

ال سمطان لمحكومة عمي وسائل اإلعالم التي يممكيا أفراد أو مؤسسات خاصة أو أىمية، حيث أن ىذة المؤسسات  -1

جيات نظر متنوعة ومتعددة دون أية رقابة عمييا من أي جية حكومية وال يقيدىا إال الضمير تقوم بالتعبير عن و 

 اإلعالمي أو السياسة الخاصة التي ترسميا المؤسسة اإلعالمية لتحكم عمميا.

تعبير الجماىير حرة في إختيار الوسيمة أو الرسالة اإلعالمية التي تتماشي مع ميوليا أو رغباتيا كما أنيا حرة في ال -2

 عن آرائيا حتي و إن كانت مخالفة لرأي السمطات.

أن يقوم اإلعالم بتزويد الناس بالمعمومات، شريطة التزاميا بمسئولية أن تكون ىذة المعمومات صحيحة وصادقة  -3

 وممثمة لوجيات النظر المختمفة بصورة عادلة.

 .إتاحة الفرصة كاممة لممواطنين لإلطالع عمي كافة المعمومات الالزمة -4

 نشر أىداف المجتمع وقيمو وتوضيحيا، أي اعتبار اإلعالم أداة تعميمية ووسيمة من وسائل التنشئة االجتماعية. -5

 سادسًا: منهج الدراسة:

، والتجربة في أبسط صورىا تقوم عمي تعتمد الدراسة عمي المنيج التجريبي والذي يتضمن كاًل من المعالجة التجريبية والمالحظة

وتعتمد الدراسة  2تحكمو في المتغير المستقل ثم مالحظة إستجابة المبحوثين وىي ماتعرف بالمتغير التابع.معالجة الباحث و 

والتي تقدم فييا مواد مكتوبة أو تعميمات لفظية لممبحوثين.وتم   Straightforward Manipulationعمي المعالجة المباشرة 

                                                 
1
 22اٌّشعغ اٌغبثك ٔفغٗ ص  
2
 .121َ،ص2112"،اٌمب٘شح، اٌذاس اٌّظشيخ اٌٍجٕبٔيخ، حصبتيت في انذساسبث اإلػالييتيُبْج انبحث ٔاالستخذايبث اإلشيّبء رٚاٌفمبس:" 
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حيث توجد مجموعة واحدة  One group pretest-posttest designالبعدي لمجموعة واحدة -استخدام التصميم القبمي

تجريبية تتعرض لمقياس قبل وبعد المعالجة التجريبية، كما تم اختيار المشاركين في التجربة إختيارأ عشوائيًا من مجتمع الدراسة 

 لتحقيق الصدق الخارجي.

 سابعًا: عينة الدراسة:

 والذي تم إذاعتو عمي  "هي وأخواتها"اس والتجربة ىو برنامج البرنامج اإلذاعي الذي سيتم بناء عميو القي

إذاعة "صوت العرب"  في إطار تعاون المركز المصري لحقوق المرأة مع إذاعة صوت العرب. ييدف 

البرنامج لدعم المرأة ومساندتيا في مختمف الجوانب الحياتية وبشكل خاص التمكين األقتصادي لممرأة 

كتيا في القوي العاممة، كما تضمن البرنامج نصائح عن كيفية البدء في وأىمية عمل المرأة ومشار 

مشروعات صغيرة ومتوسطة، والجيات التي تقدم دعم فني ومادي وخدمات مالية وغير مالية، فضاًل عن 

تناول البرنامج لحقوق المرأة في اإلسالم المتصمة بالتمكين األقتصادي بداية من الحق في العمل وصواًل 

حمقة طوال شير رمضان في العاشرة  30تقالل الذمة المالية لممرأة. تم بث البرنامج عمي مدار إلي اس

 دقائق. 5م، مدة كل حمقة 2016صباحًا عام 

فبراير لمتعرف  28:  15قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية في الفترة من  أسباب اختيار البرنامج:

تصل بالتمكين األقتصادي لممرأة ودعيميا وتشجيعيا عمي عمي أبرز اإلذاعات التي تقدم موضوعات ت

 البدء في المشروعات الخاصة بيا سواء من خالل برامج أو دراما. فتم متابعة وكانت النتيجة كالتالي:

ال توجد دراما أو برامج إذاعية في تمك الفترة تعرض قضايا التمكين األقتصادي لممرأة  -2

 ية إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة.وبشكل خاص التوعية لممرأة بكيف

 -غالبية البرامج تعالج موضوعات تختص بالقضايا والموضوعات التقميدية لممرأة مثل الطبخ -2

 تربية األبناء.-معاممة األزواج–الرشاقة 
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"هي لذلك ونتيجة لندرة البرامج التي تتحدث في حمقاتيا عن المشروعات الخاصة بالمرأة تم اختيار برنامج 

الذي تضمن عدد من حمقاتو تتحدث بشكل مباشر عن كيفية مساعدة المرأة لمبدء مشروعيا  أخواتها"و 

الخاص و طرق التغمب عمي المشكالت التي قد تواجييا في سوق العمل، وكذلك تطرق البرنامج لتقديم 

ير مشروعيا بعض الميارات الحياتية التي تحتاجيا المرأة في سوق العمل المصري وبخاصة إذا كانت تد

 الخاص بيا مثل ميارة إدارة الصراع وتقدير الذات وأسس المنافسة السميمة بين النساء في سوق العمل.

 :تم إجراء الدراسة التجريبية عمي 

حيث أجبن عمي أسئمة اإلستمارة قبل وبعد  مفردة 36المجموعة التجريبية: عينة قواميا  -1

 االستماع لمبرنامج اإلذاعي.

 10الضابطة: والتي أجابت عمي أسئمة اإلستمارة دون سماع البرنامج )عينة قواميا المجموعة -2

 مفردات(

 :خصائص العينة وأسباب األختيار 
 النوع: أنثي. -1

عامًا ويرجع ذلك األختيار إلي أن ىذا  35و  18العمر: تراوح عمر المبحوثات ما بين -2

ا األقتصادي و االستقالل المادي والبدء أنسب عمر تحاول المرأة فيو تكوين صورة عن مستقبمي

 في المشروعات الخاصة بيا.

% فقط غير متزوجات 10% من المبحوثات متزوجات و 90الحالة األجتماعية: كانت نسبة -3

 وذلك لمتعرف عمي آراءىن المختمفة في البدء بالمشروع وأىمية عمل المرأة بشكل عام.
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% ويرجع ذلك األختيار إلي أن النساء 100عامالت الحالة الوظيفية : نسبة المبحوثات ال-4

العامالت ىن الالتي قد ترد في أذىانين فكرة البدء بمشروع خاص بيا أكثر من النساء ربات 

 الببيوت.

الحالة األقتصادية: تم قياس الحالة األقتصادية بناء عمي متوسط دخل األسرة، وتنوعت دخول -5

جنيو مما يدل عمي مستوي  10000ألسرة كان األسرة و لكن متوسط الدخل الخاص با

 أقتصادي متوسط يميل إلي االرتفاع إلي حد ما.

 :ثامنًا:الدراسة التجريبية

 :فروض الدراسة 
توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج  الفرض األول:-1

 اإلذاعي. ويندرج تحت ىذا الفرض مجموعة من الفروض الفرعية:

أ. توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من 

 .حيث تشجيع المرأة لمبدء بمشروع خاص بيا

توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من  ب.

 حيث طريقة تفكير المرأة في العمل والقيام بمشروعات خاصة بيا.
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توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من  ج.

رأة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدميا الدولة لدعم المشروعات حيث مستوي معرفة الم

 الصغيرة والمتوسطة.

توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من  د.

 حيث عالقات العمل التي تركز عمييا المرأة.

لتجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة ا ه.

 حيث رغبة المرأة في اإلستمرار في العمل رغم الصعوبات التي قد تواجييا.

توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من  و.

 ميا.حيث شعور المرأة بأىمية اإلستقالل المادي الناتج عن عم

توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من  ز.

 حيث شعور المرأة تجاه نفسيا بشكل عام.

 توجد فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. الفرض الثاني: -2

 :المتغيرات التي إستهدفت الدراسة قياسها 
 شجيع المرأة لمبدء بمشروع خاص بيا. )والذي تم قياسو عن طريق السؤال األول(.ت -1

 طريقة تفكير المرأة في العمل والقيام بمشروعات خاصة بيا) تم قياسو من خالل السؤال الثالث(.-2
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مستوي معرفة المرأة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدميا الدولة لدعم المشروعات الصغيرة -3

 والمتوسطة) تم قياسو عن طريق السؤال السادس والسابع(.

 عالقات العمل التي تركز عمييا المرأة)ىل ىي مينية أم شخصية؟() تم قياسو من خالل السؤال الثامن(.-4

 رغبة المرأة في اإلستمرار في العمل رغم الصعوبات التي قد تواجييا) تم قياسو من خالل السؤال التاسع(.-5

رأة بأىمية اإلستقالل المادي الناتج عن عمميا)تم قياسو من خالل السؤال الثاني عشر والثالث شعور الم-6

 عشر(.

 شعور المرأة تجاه نفسيا بشكل عام)تم قياسو من خالل السؤال الخامس عشر(.-7

 :نتائج التحميل اإلحصائي 
 سيتم عرض النتائج الخاصة بكل متغير لمثالث مجموعات:

 ية قبل االستماع لمبرنامج اإلذاعي.المجموعة التجريب-1

 المجموعة التجريبية بعد االستماع لمبرنامج اإلذاعي.-2

 المجموعة الضابطة التي لم تستمع لمبرنامج اإلذاعي.-3

ِٓ  ً فىشري في اٌميبَ ثّششٚع خبص ثهرُ عإاي اٌّجؾٛصبد "٘ تشجيع المرأة لمبدء بمشروع خاص بها: -1

 أؽيبٔب (.–ال –ساد )ٔؼُ لجً؟" ٚوبْ ٕ٘بن صالس أخزيب
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 :اإلذاعي المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموعة التجريبية بعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي: -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفكيش انًشأة في إلبيت يششٔع خبص بٓب

 

 إٌغت اٌظؾيؾخ إٌغجخ اٌزىشاس

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ

 100.0 100.0 100.0 25 ٔؼُ 

 

 تفكيش انًشأة في إلبيت يششٔع خبص بٓب

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ إٌغجخ اٌزىشاس 

 32.0 32.0 32.0 8 ال 

 64.0 32.0 32.0 8 أؽيبٔب  

 100.0 36.0 36.0 9 ٔؼُ

عاٌّغّٛ  25 100.0 100.0  
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 التي لم تستمع لمبرنامج اإلذاعي: المجموعة الضابطة-3

 

 

 

 

 

 

خبطخ ثٙب ؽيش وبٔذ ِٚٓ ٕ٘ب ٔغزخٍض أٔٗ وبْ ٌٍجشٔبِظ اإلراػي رأصيش ػٍي رشغيغ اٌّشأح ٌٍذخٛي ئٌي عٛق اٌّششٚػبد اٌ

% فمؾ ٚ٘ٛ ألً ِٓ إٌظف، ثيّٕب رؾٌٛذ اٌّجؾٛصبد 36ٔغجخ اٌّجؾٛصبد اٌزي رفىش في اٌميبَ ثّششٚع لجً اإلعزّبع ٌٍجشٔبِظ 

% ثٕؼُ ٌٍّجؾٛصبد 21% ِٓ اٌؼيٕخ( ئٌي ٔؼُ ثؼذ االعزّبع ٌٍجشٔبِظ. ثيّٕب عبءد ٔغجخ 64اٌالري أخزشْ )أؽيبٔب  أٚ ال( )ٔغجخ 

خ اٌؼبثطخ ٚػٍي اٌشغُ ِٓ ئسرفبع إٌغجخ ئال أٔٙب عزظً ػئيٍخ ٔٛػب  ِب ئرا ِبلٛسٔذ ثبٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ثؼذ في اٌّغّٛػ

 اإلعزّبع.

 

تم سؤال المبحوثات" إذا فكرت في القيام بمشروعك الخاص، : طريقة تفكير المرأة في العمل والقيام بمشروعات خاصة بها-3

بناء عمي -ة المشروع؟" وكانت خيارات اإلجابة )بناء عمي ىواياتي والعمل الذي أتقنوعمي أي أساس يمكن التفكير في فكر 

 األثنين معًا(. -رغبات السوق

 :اإلذاعي المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج-1

 

 

 

 

 

 

كيش انًشأة في إلبيت يششٔع خبص بٓبتف  

 إٌغجخ اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 20.0 20.0 20.0 2 أؽيبٔب   

 100.0 80.0 80.0 8 ٔؼُ

  100.0 100.0 10 اٌّغّٛع

 طشيمت تفكيش انًشأة نهتخطيط نهًششٔػبث)بُبء ػهي انٕٓايبث أو سغببث انسٕق(

 إٌغجخ اٌزىشاس 

إٌغت 

يؾخاٌظؾ  

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ

 28.0 28.0 28.0 7 اٌٙٛايبد 

 76.0 48.0 48.0 12 سغجبد اٌغٛق

 100.0 24.0 24.0 6 والّ٘ب ِؼب  

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع
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 :اإلذاعي اإلستماع لمبرنامج بعدالمجموعة التجريبية -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي لم تستمع لمبرنامج اإلذاعي: المجموعة الضابطة-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بث أو سغببث انسٕق(طشيمت تفكيش انًشأة نهتخطيط نهًششٔػبث)بُبء ػهي انٕٓاي  

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 4.0 4.0 4.0 1 اٌٙٛايبد 

 72.0 68.0 68.0 17 سغجبد اٌغٛق

 100.0 28.0 28.0 7 والّ٘ب ِؼب  

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

فكيش انًشأة نهتخطيط نهًششٔػبث)بُبء ػهي انٕٓايبث أو سغببث انسٕق(طشيمت ت  

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 20.0 20.0 20.0 2 اٌٙٛايبد 

 100.0 80.0 80.0 8 والّ٘ب ِؼب  

  100.0 100.0 10 اٌّغّٛع
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لنسب مقسمة ما بين الثالث إختيارات مع تفوق بناء عمي رغبات يالحظ أنو قبل اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي كانت ا

في حين ارتفعت نسبة ، %4% إلي 28%، بينما تقمصت نسبة بناء عمي اليوايات بعد اإلستماع من 48السوق بنسبة 

. أما المجموعة الضابطة نجد أنو لم يتم اختيار أي لمبرنامج % بعد اإلستماع68% إلي 48بناء عمي رغبات السوق من 

اء عمي اليوايات أو كمييما معًا( مما من المبحوثات لبناء عمي رغبات السوق بينما تقاسمت تمك المجموعة اإلجابات )بن

 وربطيا برغبات السوق. ة تجاه التخطيط لمشروعيا الخاصرأيدل عمي األثر الكبير لمبرنامج في توجيو رؤية الم

ومدي  مستوي معرفة المرأة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدمها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة -4

ذا تعثرتي ماليًا عند القيام الذي نص عمي" إ السؤال السادسقياس ىذا المستوي من خالل تم إعتمادها عميهم وثقتها فيهم:

أفكر -روعك الخاص، ما الحل الذي سوف تمجئين إليو؟" وكانت االختيارات كالتالي) أنتظر حتي يتوافر معي المال الكافيبمش

ية التي قدمتيا أفكر في االقتراض من الخدمات المال -في االقتراض من أقارب أو معارف

 الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 :اإلذاعي المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انحم انزي يًكٍ أٌ تهجأ نّ انًشأة ػُذ انتؼثش يبنيبً في يششٔػٓب انخبص

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغت اٌظؾيؾخ

إٌغجخ 

 اٌزشاوّيخ

 52.0 52.0 52.0 13 ئٔزظبس رٛافش اٌّبي 

 100.0 48.0 48.0 12 االلزشاع ِٓ اٌّؼبسف

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع
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 :اإلذاعي اإلستماع لمبرنامج بعدالمجموعة التجريبية -2

 

 

 

 

 

 

 التي لم تستمع لمبرنامج اإلذاعي: المجموعة الضابطة-3

 

 

معرفة تأثير البرنامج اإلذاعي في تعريف المرأة بالخدمات المالية وقدرة المرأة عمي الوثوق بو واختياره عند استيدف ىذا السؤال 

الحاجة، ويالحظ أنو قبل االستماع لمبرنامج اإلذاعي لم تختر أي من المبحوثات االستعانة بالخدمات المالية. بينما اخترن 

االستماع لمبرنامج مما يدل عمي أن البرنامج ساىم بنسبة كبيرة في تشجيع % بعد 92االستعانة بالخدمات المالية بنسبة 

% من 50السيدات عمي التفكير لمجوء لمخدمات المالية التي تقدميا الدولة. ويظير في المجموعة الضابطة أن نسبة 

 ال الكافي أو االستعانة باألقارب.المبحوثات أخترن االستعانة بالخدمات المالية إال أن النصف منيم اختار أيضًا االنتظار لمم

"ما الذي تعرفينو عن الخدمات غير المالية التي تقدميا الدولة لدعم المشروعات الصغيرة  لمسؤال السابعأما بالنسبة  -

 والمتوسطة" وىو سؤال مفتوح استيدف قياس درجة المعرفة لممرأة بيذا الشأن.

 

 انحم انزي يًكٍ أٌ تهجأ نّ انًشأة ػُذ انتؼثش يبنيبً في يششٔػٓب انخبص

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغت اٌظؾيؾخ

إٌغجخ 

يخاٌزشاوّ  

 4.0 4.0 4.0 1 ئٔزظبس رٛافش اٌّبي 

 8.0 4.0 4.0 1 االلزشاع ِٓ اٌّؼبسف

اٌخذِبد اٌّبٌيخ اٌزي رمذِٙب 

 اٌذٌٚخ

23 92.0 92.0 100.0 

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

ثش يبنيبً في يششٔػٓب انخبصانحم انزي يًكٍ أٌ تهجأ نّ انًشأة ػُذ انتؼ  

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغت اٌظؾيؾخ

إٌغجخ 

 اٌزشاوّيخ

 30.0 30.0 30.0 3 ئٔزظبس رٛافش اٌّبي 

 50.0 20.0 20.0 2 االلزشاع ِٓ اٌّؼبسف

اٌخذِبد اٌّبٌيخ اٌزي رمذِٙب 

 اٌذٌٚخ

5 50.0 50.0 100.0 

  100.0 100.0 10 اٌّغّٛع
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  إلذاعي:المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج ا-1

 
 

 

 

 

 

 

 اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي: بعدالمجموعة التجريبية -2

 

 

 

 

 

 
 ذاعي:التي لم تستمع لمبرنامج اإل المجموعة الضابطة-3  

 

 

ي ؽبٌخ لجً ِغزٛي اٌّؼشفخ ثبٌخذِبد اٌغيشِبٌيخ اٌزي رمذِٙب اٌذٌٚخ ٌذػُ اٌّششٚػبد اٌظغيشح ٚاٌّزٛعطخ وبْ طفش % ف

% ِمغّخ ِب ثيٓ ِؼشفخ 66االعزّبع ٌٍجشٔبِظ ٚأيؼب  في ؽبٌخ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ، ثيّٕب ثؼذ االعزّبع رضايذد رٍه إٌغجخ ئٌي 

 ِزؼّمخ أٚ ِؼشفخ عطؾيخ ثٕبء ػٍي ئعبثبد اٌّجؾٛصبد ِّب يإوذ دٚس اٌجشٔبِظ في صيبدح ِؼشفخ اٌّشأح في رٌه اٌّٛػٛع.

رُ عإاي اٌّجؾٛصبد "ِب ٘ٛ اٌزؼبًِ األِضً في ػاللبد اٌؼًّ؟" ٚوبْ ٕ٘بن صالس  :ركز عميها المرأةعالقات العمل التي ت -5

 األصٕيٓ ِؼب (.-اٌؼاللبد اٌشخظيخ-أخزيبساد )اٌؼاللبد إٌّٙيخ

 

 يؼشفت انًشأة ببنخذيبث غيش انًبنيت انتي تمذيٓب انذٔنت نذػى انًششٔػبث

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 ال أػشف 

 

25 100.0 100.0 100.0 

 يؼشفت انًشأة ببنخذيبث غيش انًبنيت انتي تمذيٓب انذٔنت نذػى انًششٔػبث

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

اٌظؾيؾخ إٌغت  إٌغجخ اٌزشاوّيخ 

 44.0 44.0 44.0 11 ِؼشفخ ِزؼّمخ 

 76.0 32.0 32.0 8 ِؼشفخ ِزٛعطخ

 100.0 24.0 24.0 6 ال أػشف

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

 يؼشفت انًشأة ببنخذيبث غيش انًبنيت انتي تمذيٓب انذٔنت نذػى انًششٔػبث

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 100.0 100.0 100.0 10 ال أػشف 
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 المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي:-1

 
 

 
 اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي: بعدالمجموعة التجريبية -2
 

 
 

 

 التي لم تستمع لمبرنامج اإلذاعي: المجموعة الضابطة-3
 

 
 

 

 ٔغذ ٕ٘ب اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ لجً االعزّبع ٌٍجشٔبِظ ٌُ رخزبس اٌؼاللبد إٌّٙيخ ٚوبٔذ أغٍت إٌغجخ ؽٛي اٌؼاللبد إٌّٙيخ

% 22ٚاٌؼاللبد اٌشخظيخ ِؼب ، ثيّٕب ثؼذ االعزّبع ئخزفذ اٌؼاللبد اٌشخظيخ ٚرّشوضد إٌغت ؽٛي اٌؼاللبد إٌّٙيخ ثٕغجخ 

% ٌٍؼاللبد إٌّٙيخ ِّب يإوذ اٌفشع اٌخبص ثأْ اٌجشٔبِظ يغبػذ اٌّشأح في 21ٚ٘ي أوضش ِٓ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ اٌزي ثٍغذ 

 ٍي أعظ ِٕٙيخ.رؾغيٓ سؤيزٙب ٚرّىيٕٙب ِٓ اٌزؼبًِ ػ

رُ عإاي اٌّجؾٛصبد "ئرا وٕذ رؼٍّيٓ ٚٚاعٙزه  :رغبة المرأة في اإلستمرار في العمل رغم الصعوبات التي قد تواجهها -6

 سثّب(. -ال-ثؼغ اٌظؼٛثبد، ً٘ عزفىشيٓ في رشن ػٍّه؟" ٚوبْ ٕ٘بن صالس أخزيبساد )ٔؼُ 

 

 

 انتؼبيم األيثم في ػاللبث انؼًم يٍ ٔجٓت َظش انًشأة

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 32.0 32.0 32.0 8 اٌؼاللبد اٌشخظيخ 

 100.0 68.0 68.0 17 األصٕيٓ ِؼب  

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

 انتؼبيم األيثم في ػاللبث انؼًم يٍ ٔجٓت َظش انًشأة

ٌزىشاسا   إٌغجخ  

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 28.0 28.0 28.0 7 اٌؼاللبد إٌّٙيخ 

 100.0 72.0 72.0 18 األصٕيٓ ِؼب  

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

 انتؼبيم األيثم في ػاللبث انؼًم يٍ ٔجٓت َظش انًشأة

اساٌزىش   إٌغجخ  

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 20.0 20.0 20.0 2 اٌؼاللبد إٌّٙيخ 

 100.0 80.0 80.0 8 األصٕيٓ ِؼب  

  100.0 100.0 10 اٌّغّٛع
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 :المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي-1
 

 
 اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي: بعدالمجموعة التجريبية -2

 
 

 

 التي لم تستمع لمبرنامج اإلذاعي: المجموعة الضابطة-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ وبٔذ ٔغجخ اعزّشاس٘ٓ في رٛػؼ األشىبي اٌغبثمخ أْ اٌّجؾٛصبد لجً االعزّبع ٌٍجشٔبِظ ٚاٌّجؾٛصبد 

% في اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ. ثيّٕب رظٙش ٔغجخ 21% لجً االعزّبع ٚ 62سثّب( ٌزشن اٌؼًّ –اٌؼًّ ػئيٍخ ؽيش ثٍغذ ٔغجخ )ٔؼُ 

ي ػٍّٙب % ثؼذ االعزّبع ِّب يٛػؼ أْ ٌٍجشٔبِظ رأصيش ئيغبثي في دػُ اٌّشأح ف21االعزّشاس في اٌؼًّ سغُ اٌظؼٛثبد ثميّخ 

 ثىً ػبَ عٛاء وبْ ػًّ خبص ثٙب أَ ال ِّب يإدي ٌزّىيٕٙب ألزظبديب  ثشىً ػبَ.

رُ عإاي اٌّجؾٛصبد "ً٘ رشؼشيٓ أْ األِٛاي اٌزي رؾظٍيٓ  :شعور المرأة بأهمية اإلستقالل المادي الناتج عن عممها -7

ػذن في رؾغيٓ عٛدح ؽيبره ٚؽيبح أعشره" ٚوبْ ػٍيٙب ِٓ ػٍّه يّىٓ أْ يٕمز أعشره يِٛب  ِب؟"ٚ"ً٘ رشؼشيٓ أْ ِشرجه يغب

 تشن انًشأة نؼًهٓب بسبب انصؼٕببث انتي تٕاجٓٓب

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغت اٌظؾيؾخ

إٌغجخ 

 اٌزشاوّيخ

 32.0 32.0 32.0 8 ال 

 92.0 60.0 60.0 15 سثّب

 100.0 8.0 8.0 2 ٔؼُ

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

أة نؼًهٓب بسبب انصؼٕببث انتي تٕاجٓٓبتشن انًش  

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغت اٌظؾيؾخ

إٌغجخ 

 اٌزشاوّيخ

 80.0 80.0 80.0 20 ال 

 96.0 16.0 16.0 4 سثّب

 100.0 4.0 4.0 1 ٔؼُ

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

بسبب انصؼٕببث انتي تٕاجٓٓبتشن انًشأة نؼًهٓب   

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغت اٌظؾيؾخ

إٌغجخ 

 اٌزشاوّيخ

 40.0 40.0 40.0 4 سثّب 

 80.0 40.0 40.0 4 ٔؼُ

أػًّ ال  2 20.0 20.0 100.0 

  100.0 100.0 10 اٌّغّٛع
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ٌٍزؼشف ػٍي ليّخ اٌّزغيش  SPSSسثّب(. ٚرُ عّغ اٌغإاٌيٓ ِٓ خالي اٌجشٔبِظ اإلؽظبئي  -ال-ٕ٘بن صالس أخزيبساد )ٔؼُ 

 اٌغبثك.

 المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي:-2
 

ٍ ػًهٓبشؼٕس انًشأة بأًْيت اإلستمالل انًبدي انُبتج ػ  

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 28.0 28.0 28.0 7 شؼٛس ِٕخفغ 

 92.0 64.0 64.0 16 شؼٛس ِزٛعؾ

 100.0 8.0 8.0 2 شؼٛس لٛي

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

 

 اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي: بعدالمجموعة التجريبية  -2
 

ل انًبدي انُبتج ػٍ ػًهٓبشؼٕس انًشأة بأًْيت اإلستمال  

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 4.0 4.0 4.0 1 شؼٛس ِٕخفغ 

 8.0 4.0 4.0 1 شؼٛس ِزٛعؾ

 20.0 12.0 12.0 3 شؼٛس لٛي

 100.0 80.0 80.0 20 شؼٛس لٛي عذا  

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

 

 مبرنامج اإلذاعي:التي لم تستمع ل المجموعة الضابطة -3

 

 

 

 

 

 

ي ِغزٛي شؼٛس اٌّشأح ثأّ٘يخ اإلعزمالي اٌّبدي إٌبرظ ػٓ ػٍّٙب ٚاٌّالؽع أْ ٘زا اٌّغزٛي وبْ ِزٛعطب  يّيً رٛػؼ األشىب

% ئٌي اٌشؼٛس ثمٛح ثأّ٘يخ ٘زا 21ئٌي اإلٔخفبع في اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ لجً اإلعزّبع ٚاٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ، ثيّٕب رأري ٔغجخ 

 شؼٕس انًشأة بأًْيت اإلستمالل انًبدي انُبتج ػٍ ػًهٓب

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 

 

 60.0 60.0 60.0 6 شؼٛس ِٕخفغ

 90.0 30.0 30.0 3 شؼٛس لٛي

 100.0 10.0 10.0 1 شؼٛس لٛي عذا  

  100.0 100.0 10 اٌّغّٛع
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ّبع ٚيشعغ رفغيش رٌه ئٌي أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌؾٍمبد ِٓ اٌجشٔبِظ وبْ ِؾٛس االعزمالي في اٌّغّٛػخ اٌزغشيجيخ ثؼذ االعز

 ِٛػٛػٙب ػٓ لظظب  ٚالؼيخ رُ ئٔمبر فيٙب أعش ثىبٍِٙب ػٓ ؽشيك ػًّ اٌّشأح ٚاٌذخً اٌزي رؾظً ػٍيٗ.

 

يبساد رُ عإاي اٌّجؾٛصبد "ِب ٘ٛ شؼٛسن رغبٖ ٔفغه؟" ٚوبْ ٕ٘بن صالس أخز :تجاه نفسها بشكل عامشعور المرأة  -8

 دائّب  أشؼش ثبٌزمظيش(. -ال أفىش في ٔفغي ِطٍمب  -)ِزّيضح في ِغبٌي ٚفخٛسح ثٕفغي

 المجموعة التجريبية قبل اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي: -1

 
 

 

 
 اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي: بعدالمجموعة التجريبية  -2

 

 

 
 التي لم تستمع لمبرنامج اإلذاعي: المجموعة الضابطة-3

 

 

 
 

يالحظ قبل االستماع لمبرنامج تتراوح النسب األكبر لعدم تفكير المرأة في نفسيا أو الشعور الدائم بالتقصير، أما في المجموعة 
% من المبحوثات أنين يشعرن بالتقصير الدائم. بالنظر لمرسم الموضح لممجموعة التجريبية بعد 50الضابطة تمثل نسبة 

% ال أفكر في نفسي وأختفت نسبة شعور المرأة بالتقصير بسبب العمل 4ح الفرق حيث تقمصت النسبة إلي االستماع يتض

 شؼٕس انًشأة تجبِ َفسٓب

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 4.0 4.0 4.0 1 اٌشؼٛس ثبٌفخش 

 88.0 84.0 84.0 21 ال أفىش ثٕفغي

 100.0 12.0 12.0 3 اٌشؼٛس ثبٌزمظيش

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

 شؼٕس انًشأة تجبِ َفسٓب

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 96.0 96.0 96.0 24 اٌشؼٛس ثبٌفخش 

ٕفغيال أفىش ث  1 4.0 4.0 100.0 

  100.0 100.0 25 اٌّغّٛع

 شؼٕس انًشأة تجبِ َفسٓب

 إٌغجخ  اٌزىشاس 

 

 إٌغجخ اٌزشاوّيخ إٌغت اٌظؾيؾخ

 50.0 50.0 50.0 5 اٌشؼٛس ثبٌفخش 

 100.0 50.0 50.0 5 اٌشؼٛس ثبٌزمظيش

  100.0 100.0 10 اٌّغّٛع
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%، مما يضح األثر األكبر لمبرنامج عمي تغيير نظرة المرأة 96وارتفعت في المقابل نسبة شعور المرأة بالفخر من نفسيا إلي 
 لنفسيا وشعورىا بالفخر بالدور الذي تؤديو في مجتمعيا.

 
 نتائج اختبارات الفروض: 

 
توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي. ويندرج تحت ىذا الفرض األول: 

 الفرض مجموعة من الفروض الفرعية:

جيع المرأة حيث تش أ. توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من

 رض حيث إتضح أن لمبرنامج تأثير إيجابي في تشجيع المبحوثات لمتفكير في إقامةت الفباث :لمبدء بمشروع خاص بيا

 كما ىو موضح تفصيميًا في النتائج السابقة.ن مشروع خاص بي

ب. توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من حيث طريقة تفكير 

ثبات الفرض حيث إستطاع البرنامج من خالل النتائج الموضحة  :العمل والقيام بمشروعات خاصة بياالمرأة في 

 أن يغير طريقة تفكير المرأة لمتخطيط لممشروعات الخاصة بيا ليكون ىذا التخطيط بناء عمي رغبات السوق. سابقاً 

مبرنامج اإلذاعي من حيث مستوي معرفة توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع ل ج.

حيث ثبات الفرض  :مشروعات الصغيرة والمتوسطةدعم الالمرأة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدميا الدولة ل

معرفة متوسطة ومتعمقة عن الخدمات المالية وغير المالية التي تقدميا الدولة لدعم  ةنجح البرنامج في إكساب المرأ

خدمات المالية عند ن الثير عمي تشجيع المرأة لإلقتراض مأعت الصغيرة والمتوسطة، كما كان لمبرنامج تـالمشرو 

 في مشروعيا الخاص. التعثر مالياً 
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ات العمل توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من حيث عالق د.

اعدة المرأة لمتركيز عمي العالقات المينية في العمل ثبات الفرض حيث نجح البرنامج في مس :التي تركز عمييا المرأة

 بداًل من العالقات الشخصية.

توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من حيث رغبة المرأة في  ه.

ثبات الفرض حيث تقمصت نسبة تفكير المرأة لترك العمل رغم  :مل رغم الصعوبات التي قد تواجييااإلستمرار في الع

 الصعوبات التي تواجييا بعد االستماع لمبرنامج اإلذاعي.

ة توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من حيث شعور المرأ و.

: ثبات الفرض حيث إزداد شعور المرأة بأىمية االستقالل المادي الناتج عن إلستقالل المادي الناتج عن عمميابأىمية ا

يومًا ما بعد  المساىمة في إنقاذ أسرتياعمميا سواء من حيث تحسين جودة حياتيا وحياة أسرتيا أو من حيث 

 اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي.

شعور المرأة توجد فروق دالة إحصائيًا في المجموعة التجريبية  قبل وبعد اإلستماع لمبرنامج اإلذاعي من حيث  ز.

حيث ساىم البرنامج في رفع شعور المرأة بالفخر من نفسيا وتقميص الشعور  ثبات الفرض :تجاه نفسيا بشكل عام

 بالتقصير كما ىو موضح في الجداول السابقة.

: ثبات الفرض حيث توجد اختالفات وعة التجريبية والمجموعة الضابطةتوجد فروق دالة إحصائيًا بين المجم الفرض الثاني: 

فصيمي في التعقيب عمي كل ل توىو موضح بشك امجيتعرضن لمبرن لمفي إجابات المبحوثات الالتي تعرضن لمبرنامج والالتي 

 جدول سابق.
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 ج عامةنتائ: 
يتضح من خالل العرض االسبق أن لبرنامج" ىي وأخواتيا" اإلذاعي أثر كبير عمي تغيير نظرة المرأة لنفسيا ولمعمل الذي 

تقوم بو ولدورىا في المجتمع، و أتضح دور البرنامج في تدعيم المشروعات الصغيرة لممرأة وتشجيعيا لمدخول في سوق العمل 

عطائيا النصائح التي ي  مكن أن تحتاجيا عند مواجية مشكالت متعمقة بتمكينيا األقتصادي بشكل عام.الحر وا 

وأتضح من خالل الدراسة التجريبية أن أىم العوامل التي يمكن أن تساىم في نجاح المشروع الخاص بالمرأة من وجية نظرىا 

لعمل. بينما كانت أىم العقبات التي تتمخص في الحصول عمي الدعم المادي وتنمية الميارات التي تحتاجيا المرأة في سوق ا

تعتقد المرأة أنيا ستواجييا عند البدء في مشروعيا الخاص ىي قمة الخبرة الخاصة بسوق العمل ، عدم وجود الدعم المناسب 

من الزوج أو األسرة بشكل عام، اإلجراءات والقوانين الخاصة بالمشروعات وعدم فيميا بالشكل الصحيح، وكذلك العقبات 

 لية التي قد تواجييا.الما

 تاسعًا:التوصيات:

توصي الدراسة بضرورة اىتمام وسائل اإلعالم بشكل عام واإلذاعة بإعتبارىا من أقدم وأسيل وسائل اإلتصال الجماىيري  -1

 بالتمكين األقتصادي لممرأة بشكل عام وتشجيعيا عمي الدخول في سوق العمل المصري بشكل أكبر.

 جبات المرأة فيما يخص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ضرورة إبراز حقوق ووا-2

 ضرورة عرض وسائل اإلعالم لمتشريعات والقوانين المستجدة فيما يخص تمكين المرأة لتوعيتيا.-3

 إىتمام الباحثين بقضايا التمكين اإلقتصادي لممرأة العربية والمرأة المصرية بشكل خاص.-4
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