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لموضوعات المشروعات  معالجة البرامج االقتصادية بالقنوات الفضائية المصرية
 "دراسة تحميمية" توسطةالشبابية الصغيرة والم

 د/زينيم حسن عمى، ن محمد أحمداأ.م.د/إيم، حجاج مصطفى حجاج يوسف

 ممخص البحث
استيدفت الدراسة رصد معالجة البرامج االقتصادية بالقنوات الفضائية المصرية 
لموضوعات المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة، واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفى، بتطبيؽ أداة )تحميؿ مضموف( عمى عينة مف حمقات البرامج االقتصادية 

الفضائية المصرية، وتشمؿ )برنامج اإلقتصاد والناس(عمى القناة الثانية  بالقنوات
الفضائية المصرية، )وبرنامج ماؿ وأعماؿ( عمى قناة اكسترأ نيوز الفضائية المصرية 

 :وتوصمت نتائج الدراسة إلى، 2)وبرنامج الجدعاف( عمى قناة القاىرة والناس
تصادية  عينة الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االق -

 مف حيث مضمونيا اإلقتصادى
وجود فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية  عينة الدراسة  -

 مف حيث نوع المصادر الرسمية التي استندت إلييا تمؾ البرامج.
إثبات عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية  -

لممشروعات الصغيرة  عينة الدراسة مف حيث درجة تناوليا
 والمتوسطة.

وجود فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة  -
مف حيث نوع معالجة موضوعات المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.
وجود فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة  -

مف حيث تناوليا لقضايا وموضوعات المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة.
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Economic Programs Coverage in the Egyptian Satellite 

Channels For Topics of Small and Medium Youth Enterprises 

"An analytical study" 

Abstract 
The study aimed to: Monitor the treatment of economic programs 

in the Egyptian satellite channels for the topics of small and 

medium youth enterprises. The study used the descriptive method, 

by applying a tool (guaranteed analysis) to a sample of economic 

programs episodes in the Egyptian satellite channels, And it 

includes (The Economy and People Program) on the Egyptian 

satellite channel 2, and (The Money and Business Program) on the 

Egyptian satellite channel Exeter News (and the Jadaan Program) 

on Cairo and People 2, and the results of the study reached the 

following:- 

. Proof of statistically significant differences between the 

economic programs of the study sample in terms of their 

economic content, Proof of statistically significant difference 

between the economic programs the study sample in terms of the 

type of official sources on which these programs were based, To 

demonstrate that there are no statistically significant differences 

between the economic programs of the study sample in terms of 

the degree of their handling of small and medium projects, There 

are statistically significant differences between the economic 

programs of the study sample in terms of the type of treatment of 

SME issues, There are statistically significant differences between 

the economic programs of the study sample in terms of their 

handling of SME issues and topics. 
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  مقدمة:
فى ظؿ التقدـ التكنولوجي وثورة المعمومات التي لـ يشيدىا العالـ مف قبؿ، إتجيت 
الكثير مف الدوؿ إلى تفعيؿ الدور التنموي لوسائؿ اإلعالـ، واستخداـ وسائؿ اإلعالـ 
استخدامًا أمثؿ لخدمة أىداؼ التنمية االقتصادية ، حيث تمعب وسائؿ اإلعالـ دورًا 

ؿ التعريؼ بانأنجازات االقتصادية  التى حققيا الوطف مثؿ كبير فى ىذأ الشأف مف خال
عتماد المشاريع  أنشاء المدف االقتصادية  وتبسيط اإلجراءت  والخدمات االلكترونية وا 
التنموية الضخمة، والتعريؼ بالفرص اإلستثمارية  وسبؿ جمب رؤوس انأمواؿ، ومتابعة 

 و ،(20016)سعيد،  المجتمع بيا التطورات االقتصادية  داخؿ وخارج البالد لتعريؼ
مف ثـ تنوعت البرامج التمفزيونية فى القنوات الفضائية المصرية لتشكؿ مضمونًا شاماًل 
لجميع أفراد المجتمع، حيث تشتمؿ البرامج االقتصادية التمفزيونية التى تعتبر فى مقدمة 

شأنيا خدمة أىداؼ التنمية االقتصادية  بشتى الوسائؿ اإلعالمية اليامة، التى مف 
سبميا سوء بتشجيع االستثمار وتشجيع الشباب عمى إقامة  المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة مف خألؿ المحادثات مع القائميف عمى القرار اإلقتصادى، وتوضيح 

دورىا التسييالت اإلدارية والقأنونية التى تقدميا الحكومة لمثؿ ىذه المشروعات وكذلؾ 
فى توضيح الفرص اإلستثمارية مثؿ اإلمتيازات والقروض وغيرىا مف سبؿ دعـ 

 المستثمرييف.
وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مف العوامؿ اإلساسيو في بنية 

، لما ليا مف أىمية كبيره فى أنعاش اقتصاديات 2030اإلقتصاد وفقا لرؤية مصر
تصادىا بدرجة كبيرة عمى تمؾ المشروعات الدوؿ، فكثير مف دوؿ العالـ يعتمد إق

الصغيرة والمتوسطة مثؿ الصيف واليند وسنغافورة ودوؿ أوربا وأمريكا واليابأف وكوريا 
وغيرىا مف الدوؿ التي استطاعت أف تغزو العالـ بمنتجاءتيا المختمفو، وأصبحت ليا 

تعتمد بدرجة  مكأنو كبيرة إقتصادية وسياسية عمى المستوى الدولي، وىذه المشروعات
كبيرة عمى فئة الشباب بأعتبارىـ الطاقة البشرية وانأيد العاممة فى الدولة، فيي الحؿ 
انأمثؿ الذي ينتيجُو الكثير مف الشباب وخاصتًا الشباب الجامعي لمتخمص مف مشكمة 
البطالة، والتخمص مف عبء أنتظار الوظائؼ الحكومية وانأعماؿ اإلدارية والبيروقراطية 

الرئيسي إلقتصاد أي دولة  ولة، وُتمثؿ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحورفى الد
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سواء كأنت نامية أو متقدمة ويعتمد برنامج اإلصالح اإلقتصادى فى الدوؿ النامية 
عمييا نظرًا لتميزىا بالقدرة العاليو عمى توفير فرص العمؿ، كما أنيا وسيمة لتحفيز 

منخفضة   عف أنيا تحتاج إلى تكمفة رأسماليوالتشغيؿ الذاتي والعمؿ الخاص فضالً 
نسبيًا لبدء وممارسة النشاط فييا، كما أنيا تعطى فرصة لمتدريب أثناء العمؿ لرفع 
مستوى القدرات والميارات، إضافة إلى أنخفاض نسبة المخاطرة فييا نظرًا لقمة رأس 

في تحسيف الماؿ المنفوؽ عمييا، كذلؾ تساىـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
انأنتاجية وتوليد وزيادة الدخؿ، وُيتوقع لممشروعات الصغيرة والمتوسطة أف تكوف قاطرة 

 ف ُتساىـ فى توفير العديد مف فرصالنمو اإلقتصادى فى مصر خالؿ الفترة المقبمة، وأ
 العمؿ الالزمة لموأجية الزيادة السكأنية المتفاقمة.

 الدراسات السابقة: -1

 تناولت البرامج االقتصادية والقنوات الفضائية المصرية:المحور األول:دراسات 
( بعنوان :"الوظيفىة التنموية لمبرامح اإلقتصادية  2019) Weserدراسة  -1

 بالفضائيات اإلمريكية "
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى الوظيفة التنموية التى تقوـ بيا البرامج 

موى اإلقتصادى لإلعالـ اإلقتصادية بالفضائيات اإلمريكية، وكشؼ الدور التن
المرئى، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفى بتطبيؽ استمارة تحميؿ مضموف 
عمى بعض البرامج اإلقتصادية، وتطبيؽ استمارة استبياف نأستطالع أراء بعض 
اإلكاديمييف بجامعة بنسمفنيا حوؿ معرفة الوظيفة التنموية لمبرامج اإلقتصادية ، 

ة مقابالت مع المتخصصيف فى دراسة الشؤف كما قاـ الباحث بعقد عد
 : وتوصمت نتائج الدراسة الىاإلقتصادية والماؿ وانأعماؿ، 

%( مف اإلكاديمييف أف لإلعالـ دورًا كبير فى رفع معدالت 54.9يرى نسبة) -
 النمو اإلقتصادي فى الواليات المتحده اإلمريكية.

دراسة يركز عمى %( مف محتوى  البرامج اإلقتصادية عينو ال65.4نسبة ) -
 التنمية اإلقتصادية لمدولو فى جميع المجاالت.
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" المضمون اإلقتصادى فى  برامج  بعنوان: Slevin (2018 ) دراسة -2
 القنوات الفضائية اليندية"

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى الموضوعات والقضايا اإلقتصادية المطروحو 
ضاميف اإلقتصادية تداواًل بالقنوات الفضائية باليند، والتعرؼ عمى أكثر الم

فى التمفزيوف اليندى، واستخدـ الباحث المنيج الوصفى بتطبيؽ أداه تحميؿ 
وتوصمت الدراسة إلى: مضموف عمى بعض البرامج اإلقتصادية اليندية، 

%(، 55جاءت انأنجازات الحكومية اإلقتصادية فى الترتيب انأوؿ بنسبة)
البالد جاءت فى الترتيب الثانى  بينما التحديات االقتصادية  التى تواجو

% ( بينما القضايا االخرى 23ضمف القضايا اإلقتصادية المطروحو بنسبة)
 .%(22جاءت بنسبة ) 

بعنوان: " البرامج االقتصادية عمى  (2016)السنوسى،سعيد،  دراسة -3
 اسة تحميمية"در -الفضائيات العربية، برنامج االقتصاد والناس نموذجاً 

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أىـ الموضوعات التى تركز عمييا البرامج  
عطاء صورة كاممة عف أحد البرامج االقتصادية التى  االقتصادية العربية فى برمجتيا. وا 
تبث فى الفضائيات العربية، قياس مدى عمؽ التناوؿ اإلعالمى لمموضوعات 

المستخدمة والشخصيات المستجوبة، وعرض االقتصادية مف خالؿ رصد إالدالة 
وجيات النظر المتعددة وتغطية الزوايا المختمفة لألنشطة االقتصادية، اعتمدت الدراسة 
عمى منيج المسح اإلعالمى بشقية الوصفي والتحميمي وذلؾ لوصؼ الموضوعات التى 

ستمارة تحميؿ تعرضيا البرامج االقتصادية وتحميؿ التناوؿ اإلعالمى ليا، وتـ استخداـ ا
مضموف لجمع بيانات الدراسة، وكانت عينة الدراسة التحميمية  لعينة عشوائية مف 
حمقات " برنامج االقتصاد والناس" حيث تـ اجراء التحميؿ لمدة ثالثة أشير ابتداء 

 :وأظيرت الدراسة عدة نتائج منيا، 9/7/2016وحتى 24/4/2016مف
فى تفسير المسائؿ االقتصادية وشرحيا  تمثؿ اليدؼ انأساسى لمبرامج االقتصاد-

لممتمقي، وىو ىدؼ تبسيطي مف أجؿ تأميف عممية تمقى المعطيات االقتصادية بشكؿ 
 صحيح.
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ضمت حمقات العينة ثالثة قوالب صحفية، ثـ اعتمدت عمييا بصفة رئيسية االخبار  -
: التحقيقات و والتقارير والمقابالت، فى حيف غابت إنأنماط الصحفية انأكثر تعقدًا مثؿ

التحميالت االقتصادية المطولة، ويرجع ذلؾ لتبسيط المحتوى المقدـ لمجميور فى شكؿ 
 خفيؼ ويسير.

ركز البرنامج االقتصاد عمى الموضوعات االقتصادية المتعمقة بانأزمات االقتصادية  -
 ا.العربية، والمشكالت االقتصادية التى تواجو الدوؿ العربية، وأسواؽ ماليا وبنوكي

بعنوان: "دور النشرات والبرامج االقتصادية  (2014)نبيؿ،  دراسة -4
بالتمفزيون المصري فى ترتيب أولويات الجميور نحو الموضوعات 

 والقضايا االقتصادية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور النشرات والبرامج االقتصادية بالتمفزيوف  
أولويات الجميور نحو الموضوعات والقضايا االقتصادية، وسعت  المصري فى ترتيب

الدراسة إلى التعرؼ عمى انأىمية التى يولييا التمفزيوف المصري الرسمي لمموضوعات 
والقضايا االقتصادية مف خالؿ النشرات والبرامج االقتصادية المقدمة عمى شاشتو، 

والقضايا فى التمفزيوف المصري  والتعرؼ عمى أساليب المعالجة اإلعالمية لمموضوعات
الرسمي، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، حيث قاـ بتطبيؽ استمارة تحميؿ مضموف 
لممواد اإلعالمية بقنوات الدراسة، واستمارة استبياف لجمع بيانات مف عينة الدراسة مف 

ه الجميور المصري عف دور الفضائيات اإلخبارية العربية فى ترتيب أولوياتيـ تجا
القضايا االقتصادية، وكانت عينة الدراسة التحميمية )نشرات اخبار الحصاد االخبأرى 

وبرنامج االقتصاد والناس  -وبرنامج المجمة االقتصادية بالنيؿ لالخبار-اليومي 
مفردة مف (400)بالجزيرة(، وتمثمت عينة الدراسة الميدانية فى عينة عشوائية قواميا

ما  وكانت أىم نتائج الدراسةافظة القاىرة والقميوبية، الجميور المصري مف سكاف مح
 يمى:
عدـ التوازف في المدة المخصصة لمناقشة القضايا االقتصادية حيث كاف التركيز  -

النتخابات البرلمانية و محاكمات ألفساد، في مقابؿ تقمص  عمي القضايا السياسية وا 
مف جممة اخبار النشرة %( 6.52المسافة المخصصة لمقضايا االقتصادية بنسبة )

 .%)38.78بفارؽ كبير لالخبار السياسية بنسبة )
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انخفاض عرض القضايا االقتصادية مف البطالة، وارتفاع أسعار وعجز الموازنة في  -
مضموف النشرات موضوع الدراسة عمى الرغـ مف أىمية تمؾ القضايا وىذا يتطمب إعادة 

 .النظر في مضموف النشرات اإلخبارية
نشرات االخبار القائمة، يمييا البرامج الدينية، ثـ البرامج اإلخبارية، ثـ تصدرت  -

البرامج الثقافية، ثـ البرامج العممية، ثـ البرامج الوثائقيةة، وأخيرًا البرامج 
 .االقتصادية

بعنوان: "تفيم دور وسائل  (Christopher and etal, 2014)دراسة  -5
 التنمية االقتصادية"اإلعالم فى 

ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ دور وسائؿ اإلعالـ فى التنمية االقتصادية، 
وبشكؿ أكثر تحديدًا وكيؼ تساىـ وسائؿ اإلعالـ فى التبني الناجح لسياسات 
تيدؼ إلى تحقيؽ تطور ونمو اقتصادى، وىذا يتطمب تنسيقًا ما بيف الذيف 

وقع صنع القرار اإلعالمى، حيث فى موقع صنع القرار السياسي ومف فى م
تناوؿ الباحثوف أربعة عناصر يجب أخذىا فى انأعتبارات عند البحث فى 
دور وسائؿ اإلعالـ فى التنمية االقتصادية وىى، استقالليو اإلعالـ والبناء 
االقتصاد لإلعالـ وجودة اإلعالـ وطمب المستيمؾ، وكيفية تأثير اإلعالـ 

ستخدـ الباحث المنيج المسحي لعينة عمديو مف كمنسؽ يعزز ىذه إالليو، وا
 وأظيرت نتائج الدراسةالعامميف فى الحقؿ االقتصاد باستخداـ أداة استبانو، 

أف تحقيؽ التنمية االقتصادية يعتمد بشكؿ كبير عمى وجود وسائؿ إعالـ 
حرة وذات فاعميو كبيرة مؤثرة فى المواطف. وأف وسائؿ اإلعالـ بشتى 

روءة أو مسموعة أو مرئية ليا دور كبير فى التنمية وسائميا سواء مق
االقتصادية نأية دولة، وأيضًا ليا دور فى طرح القضايا االقتصادية لشعوبيا 

 خاصٍة فى وقت انأزمات.
( بعنوان :" تأثير المضمون اإلعالمى لمبرامج 2014) Ronaldدراسة  -6

 االقتصادية الفضائىو فى سوق المال واألعمال"

راسة قيأس تأثير المضموف اإلعالمى لمبرامج االقتصادية عمى أحوؿ سوؽ استيدفت الد
الماؿ وانأعماؿ، وقياس تأثير المضموف اإلعالمى فى انأعماؿ المصرفية، واستخدـ  



 

132 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( 100الباحث المنيج الوصفى بشقية، وقاـ بتوزيع استمارة استبياف عمى عينو قواميا)
دف، والمضاربيف فى البورصات فرد مف رجاؿ انأعماؿ وأصحاب الشركات بالن

وأصحاب شركات الصرافو، كما قاـ بتحميؿ مضموف  محتوى بعض البرامج  
 وتوصمت نتائج الدراسة إلى:االقتصادية بالفضائيات الحكومية والخاصة، 

أف المحتوى المقدـ فى البرامج االقتصادية لو دور فعاؿ ومؤثر فى العمميات  -
 الماليو وأسواؽ الماؿ انأعماؿ.

%( مف رجاؿ انأعماؿ يتأثروف بمضموف البرامج االقتصادية فى 65نسبة ) -
 أعماليـ بالبورصة وأسواؽ الماؿ.

 %( مف مضموف البرامج الفضائية  يتناوؿ موضوعات اقتصادية.62.8نسبة)  -
بعنوان: "دور الفضائيات العربية في ترتيب  (2012)عتيق، دراسة  -7

 دراسة تطبيقية" –الجميور المصري تجاه القضايا االقتصادية أولويات 
دور الفضائيات العربية في ترتيب  استيدفت الدراسة التعرؼ عمى 

أولويات الجميور المصري تجاه القضايا االقتصادية، وتناقش ىذه الدراسة 
دور اإلعالـ بوجو عاـ والفضائيات اإلخبارية العربية بوجو خاص في ترتيب 

، واستخدـ الباحث المنيج ت تمؾ القضايا بالنسبة لمجميور المصريأولويا
استمارة استبياف لجمع بيانات مف عينة الوصفي، وأعتمد الباحث عمى 

الدراسة مف الجميور المصري عف دور الفضائيات اإلخبارية العربية في 
وأيضًا استخدـ الباحث استمارة ، ترتيب أولوياتيـ تجاه القضايا االقتصادية

، وكانت تحميؿ المضموف لتحميؿ مضموف المواد اإلعالمية بقنوات الدراسة
، (مفردة مف الجميور المصري400عينة الدراسة عينو عشوائية قواميا)

وتمثمت عينة الدراسة التحميمية في نشرات اخبار الحصاد االخباري اليومي،  
 -لالخبار وبالنسبة لمبرامج تـ اختيار برنامج المجمة االقتصادية بالنيؿ

 :وتوصمت نتائج الدراسة  إلى مايمى، وبرنامج االقتصاد والناس بالجزيرة
انخفاض نسبة القضايا االقتصادية مف البطالة وارتفاع أسعار وعجز الموازنة  -

في مضموف  النشرات موضوع الدراسة عمى الرغـ مف أىمية تمؾ القضايا، 
 .اريةوىذا يتطمب إعادة النظر في مضموف النشرات اإلخب
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حرصت كٌؿ مف قناة الجزيرة والنيؿ لالخبار عمى طرح وجيات نظر مختمفة  -
بشأف القضايا االقتصادية المطروحة لمنقاش التي حالت إلى طرح العديد مف 

 .وجيات النظر المختمفة مف المتخصصوف اكاديمىف والجميور بشكؿ عاـ
قضايا العالقة، حرصت كٌؿ مف قناة الجزيرة والنيؿ لالخبار عمى طرح حموؿ لم

سواء كانت الحموؿ داخمية سياسة أو خارجية، وكذلؾ حرصت عمى إيحاد 
 حموؿ داخمية وخارجية اقتصادية.

 المحور الثانى:دراسات تناولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
( بعنوان: "مساىمة المشاريع  Ceren& Gokhan) 2020, دراسة  -1

 ية وجودة الحياة فى تركيا"الصغيرة والمتوسطة فى التنمية االقتصاد
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى التنمية 
االقتصادية وجودة الحياة فى تركيا، ومعرفة الفروؽ بيف المدف التركية مف حيث 
التنمية ونوعية الحياة، أيضًا تـ تقييـ أداء االبتكار فى القطاعات مف خالؿ 

وجود اختالفات ممحوظة  وأشارت نتائج الدراسة الى(، TOPSISطريقة تقيـ )
سياـ المشروعات  بيف شرؽ تركيا وغربيا مف حيث مستويات المعيشة بيا، وا 

 الصغيرة والمتوسطو فى التنمية االقتصادية وجودة الحياة.
( بعنوان:" Tefan Cristian Gherghina,Et Al S ,2020دراسة)  -2

محرك لمنمو االقتصادى من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 االستثمارات واالبتكارات"

ىدفت الدراسة الى التحقؽ مف دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية 
برومانيا وخاصة المشروعات النشطة، مقاسة بحجـ مبيعات الشركات النشطة، 

وبواسطة  2017-2009لسمسة إحصاءات انأعماؿ الرومانية خالؿ الفترة مف
 وأشارت نتائج الدراسة الىقدير العديد مف االنحدارات الخطية الموغاريتمية، ت

أف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورية لمتنمية االقتصادية المحمية، 
وتمعب دورًا ىامًا فى خمؽ فرص العمؿ والتخفيؼ مف حدة الفقر والنمو 

 الدعـ.االقتصادى، ولكنيا تواجو العديد مف العوائؽ  كالتمويؿ و 
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( بعنوان: "دور حضانات األعمال الصغيرة Guthev ،2020دراسة)  -3
 والمتوسطة فى رفع  معدالت الدخل األسرى"

استيدفت الدراسة الكشؼ عف دور المشروعات الصغيرة وحضانات انأعماؿ 
فى رفع معدالت الدخؿ انأسرى، ومدى تعدد مصادر الدخؿ مف خالؿ 

ات اليند، وقد قاـ الباحث بتطبيؽ منيج المصادر البديمة  لمدخؿ فى مجتمع
المسح اإلعالمى عمى عينة مف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

توصمت الدراسة ( مفردة مف سكاف مدينو نيودليى اليندية، وقد 450قواميا )
 إلى عدة نتائج منيا:

%( مف أفراد عينو الدراسة تشير إلى ارتفاع معدالت الدخؿ لدييـ، 64نسبة) -
 حسف ظروؼ معيشتيـ بعد اىتماميـ بإنشاء المشروعات الصغيرة.وت

%( مف أفراد عينو الدراسة ترى أف المصدر الرئيسى لمدخؿ لدييـ ىو 70نسبة) -
 انأعماؿمف المشروعات وحضانات 

( بعنوان: "تحديات المشروعات  2019دراسة ) إسماعيل، وآخرون، -4
دراسة تطبيقية عمى  -السياحية الصغيرة وتأثيرىا عمى صناعة السياحة

 محافظة الفيوم"
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى الصعوبات التى تعانى منيا المشروعات 
الصغيرة بصفة عامة والسياحية منا بصفو خاصة، واستخدـ الباحثوف المنيج 

( مشروعًا 62الوصفى التحميمى، وانأسموب الكمى، وتكونت عينة الدراسة مف)
وأظيرت نتائج مثمت أداة الدراسة فى انأستبانة، مف المشروعات السياحية، وت

موافقة أفراد عينة الدراسة عمى دور المشروعات الصغيرة فى حؿ  الدراسة
 مشكالت البطالة وتنمية االقتصاد القومى.

( بعنوان: "دور المشروعات الصغيرة فى تعزيز مشاركة 2019دراسة ) مفمح، -5
 ممكة العرابية السعودية"المرأة فى تنمية المجتمعات المحمية فى الم

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دور المشروعات الصغيرة فى تعزيز 
مشاركة المرأة فى تنمية المجتمعات المحمية فى المممكة العرابية السعودية، 
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفى، بتطبيؽ أداة استبياف عمى عينة قواميا 
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عدـ  ، وأظيرت نتائج الدراسة( مستفيدة  مف المشروعات الصغيرة78)
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة 
عند جميع مجاالت دور المشروعات الصغيرة فى تعزيز مشاركة المرأة 
لتنمية المجتمعات المحمية فى المممكة العرابية السعودية تعزى لمتغيرات 

 الفئة العمرية.
نوان:" دور نظم المعمومات المحاسبية فى استدامة ( بع2019دراسة ) حسن، -6

 دراسة ميدانية" -المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى واقع استخداـ نظـ المعمومات 
براز مدى  المحاسبية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وا 

مة المشروعات أىمية توافر نظاـ المعمومات المحاسبية فى تدعيـ استدا
الصغيرة والمتوسطة، واستخدمة الباحث المنيج االستنباطى والمنيج 
الكيفى ، بتطبيؽ أداة استبياف عمى عينة مف أصحاب المشروعات 

وجود  وأظيرت نتائج الدراسة( مفردة، 600الصغيرة والمتوسطة قواميا)
رأس  -عالقة دالة إحصائيًا بيف كاًل مف خصائص المشروع)عدد العماؿ

وعمر المشروع(، وخصائص صاحب المشروع) الممكية واإلدارة  -الماؿ
وتخصص صاحب المشروع(، ودرجة استخداـ نظـ المعمومات 

 المحاسبية فى منشآت انأعماؿ الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
( بعنوان" دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تقميل  2017دراسة )رائد، -7

 لكرم"مستوى البطالة فى محافظة طو 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 
، واستخدمت الباحثة المنيج  تقميؿ مستوى البطالة فى محافظة طولكـر

( مفردة مف 130الوصفى، بتطبيؽ استمارة استبياف عمى عينة قواميا)
 وتوصمت نتائج الدراسة الىأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 

 2015-2007معدؿ البطالة فى فمسطينف أرتفع خالؿ الفترة مف :أف
%(، وىذا بسب االحتالؿ فى تبعية االقتصاد الفمسطينى 4.2بنسبة)
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لالقتصاد االسرائيمى، وأنو كمما زادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زاد 
 ذا بدورة يقمؿ مف مشكمة البطالة.عدد العاممييف فى تمؾ المشرعات، وى

( بعنوان: "أثر التمويل االصغر لممشروعات  2016محمد ،وآخرين، دراسة )  -8
 دراسة ميدانية فى محافظة الدقيمية" -الصغيرة فى تنمية المجتمع

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى أثر التمويؿ انأضغر لممشروعات الصغيرة 
فى تنمية المجتمع، واستخدـ الباحثوف منيج المسح االجتماعى، وتكونت 

( مف أصحاب المشروعات الصغيرة الحاصميف عمى 130راسة مف)عينة الد
قروض مف مؤسسة )التمويؿ انأصغر( و)جمعية رجاؿ انأعماؿ 
والمستثمرييف بالدقيمية(، وأعتمدت الدراسة عمى االستبانو والمقابمة 
الشخصية كادوات لمدراسة وتوصمت نتائج الدراسة الى وجود عالقة معنوية  

روعات الصغيرة وآثر التمويؿ االصغر فى تنمية بيف قيمة تمويؿ المش
المجتمع مف ناحية الجوانب االجتماعية اآلتية: )إنخفاض التوتر والعنؼ فى 

إنخفاض السرقات فى المجتمع(، ومف الناحية  -المجتمع
 االستثمار(.–االقتصادية)التمكيف االقتصادى فى المجتمع 

 مشكمة الدراسة: -

فى القنوات الفضائية المصرية لتشكؿ مضمونًا شامؿ تتنوع البرامج التمفزيونية  
لجميع أفراد المجتمع، حيث تشتمؿ خريطة البث االذاعى فى الفضائيات المصرية عمى 
باقة متنوعة مف البرامج االقتصادية  والسياسية والترفييية وغيرىا مف البرامج، ولمبرامج 

وجذب االستثمارات، وتشجيع االقتصادية  دورًا ىاـ فى مجاؿ التنمية االقتصادية  
الشباب إلقامة  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيي البوؽ اإلعالمى  لمييئات 
والوزارات وحمقة الوصؿ بيف أصحاب القرار اإلقتصادى والمعنييف مف المسئوليف 
بالتنمية االقتصادية  وبيف جميور المستثمريف مف الشباب، فمثؿ ىذه البرامج مف شئنيا 

رص االستثمار لمشباب والتسييالت اإلدارية والقأنونية التى تقدميا الدولة سواء توضيح ف
كأف دعـ مادي متمثؿ فى القروض أو اإلمكأنات المادية أو دعـ معنوي مثؿ تحفيز 

 الشباب لإلقباؿ عمى مثؿ ىذه المشروعات.
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مف ناحية أخرى تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة مف أىـ انأنشطة  
ادية  التى يُقبؿ عمييا الشباب الجامعي بعد التخرج، خاصًة بعد التوجيات االقتص

الجديدة لخريطة التنمية االقتصادية فى الدولة نحو االىتماـ بمثؿ ىذه المشروعات، 
 2030وتوفير فرص العمؿ لمشباب، حيث تولى إستراتيجية مصر لمتنمية المستدامة 

ج إتبعتو كثير مف الدوؿ التى أصبحت فى إىتمامًا كبير ليذه المشروعات وىذأ الني
مقدمة اإلقتصاد العالمي مثؿ الصيف واليند وألمأنيا وأمريكا وجميعيـ مف أعضاء دوؿ 

 العشريف انأكبر إقتصاًد فى العالـ .
ومف ىذأ المنطمؽ شعر الباحثوف بانأىمية الكبرى لمبرامج االقتصادية  بالقنوات 

وعات االقتصادية المختمفو، وعمى رأس أولوياتيا الفضائية المصرية فى معالجة الموض
موضوعات المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة لدورىا العظيـ فى تنمية اإلقتصاد 

معالجة  فى العبارة التقريرية االتية :. وريادة انأعماؿ، ومف ىنا تتبمور مشكمة الدراسة
ات المشروعات الشبابية البرامج االقتصادية بالقنوات الفضائية المصرية لموضوع

 الصغيرة والمتوسطة.
         أىمية الدراسة: -2
 -األىمية النظرية:  - أ
تعتبر الدراسة إضافة جديدة لممكتبة العممية نأنيا تربط بيف مجاليف مف  .1

المجاالت الميمة لمدولة، ىـ اإلعالـ واالقتصاد) البرامج االقتصادية بالقنوات 
 متوسطة(.الفضائية، والمشروعات الصغيرة وال

 تشير الدراسة إلى أىمية دور اإلعالـ فى التنمية االقتصادية. .2
تسيـ الدراسة لتكوف خطوة تمييدية لمبحوث المستقبمية، لتركيزىا عمى تأثير  .3

اإلعالـ ودوره الكبير فى تنمية االقتصاد، وبحوث حوؿ اقتصاديات اإلعالـ مف 
 خالؿ البحوث والدراسات المقترحة مف الباحث.

لدراسات وانأبحاث العممية بمكتبة دراسات اإلعالـ التربوي التى تناولت ندرة ا .4
 .2030دور اإلعالـ فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لرؤية 

أىمية المرحمة العمرية التي تتناوليا الدراسة، حيث يعد قطاع الشباب الجامعي  .5
كبيرة مف ناحية مف القطاعات الميمة في المجتمع لدوره مف ناحية، ونسبتو ال
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آخرى، كما أنو مف الممكف أف يتأثر بما يعرض في وسائؿ اإلعالـ، مما يجعؿ 
 الشباب شريحة بالغة انأىمية في المجتمع كافة.

تقوـ الدراسة باجراء تحميؿ كامؿ لعينة مف البرامج االقتصادية بالفضائيات  .6
 المصرية.

 -األىمية التطبيقية: - ب
والوزارات المعنية بالتنمية االقتصادية  تفيد الدراسة الييئات الحكومية .1

بضرورة اعتبار وسائؿ اإلعالـ أداة فعالة لممساىمة فى التنمية 
 االقتصادية، لتوعية المواطنيف وخاصٍة الشباب بكؿ ما ىو جديد.

تمفت انتباة الوزارات المعنية بالشباب مثؿ )وزارة القوى العاممة واليجرة  .2
ية االستفادة بوسائؿ اإلعالـ خاصٍة ،ووزارة الشباب والرياضة( باىم

انأدوات الجديدة منيا، كمواقع التواصؿ االجتماعية، وغيرىا فى 
مخاطبة الشباب وتشجيعيـ عمى المشاركة فى خطط التنمية 

 االقتصادية عبر إسميماتيـ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
تابعة تفيد الدراسة الشباب الجامعي، مف خالؿ لفت أنظاره باىمية م .3

البرامج والموضوعات االقتصادية لالستفادة منيا، سواء إداريا أو 
 قانونيا عند إقامة مشروعاتو الصغيرة والمتوسطة .

ضرورة إشتماؿ خريطة بث البرامج اإلذاعية عمى برامج اقتصادية  .4
قامة المشروعات، إلى جانب توعية  تشجع الشباب عمى االستثمار وا 

 .2030نمية المستدامة المواطنيف باستراتيجية الت
امكانية وضع مناىج تعميمية تساىـ فى تشجيع وتدريب الشباب  .5

الجامعي عمى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية 
 .2030الدارسيف والباحثيف برؤية مصر

 أىداف الدراسة: -3
 التعرؼ عمى أىداؼ عرض البرامج االقتصادية عينة الدراسة . -1
 اوليا البرامج االقتصادية .رصد الموضوعات التى تتن -2
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معرفة انأساليب اإلقناعية التى استخدمتيا البرامج االقتصادية  فى معالجتو  -3
 لقضايا اإلقتصاد. 

 التعرؼ عمى  درورية عرض البرامج االقتصادية  عينة الدراسة . -4
 الكشؼ عف نوعية الشخصيات المستجوبة وضيوؼ البرنامج. -5
إستندت إلييا البرامج االقتصادية فى التعرؼ عمى مصادر المعمومات التى  -6

 معالجتيا لمقضايا االقتصادية .
رصد حجـ إىتماـ البرامج االقتصادية عينة الدراسة بموضوعات المشروعات  -7

 الصغيرة والمتوسطة بشكؿ عاـ.
تحميؿ نوع المعالجة اإلعالمية  لموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى  -8

 البرامج االقتصادية .
ـ القضايا الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروضة فى رصد أى -9

 البرامج االقتصادية .
 فروض الدراسة: -4

توجد فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية  عينة الدراسة مف   -1
 حيث مضمونيا اإلقتصادى.

توجد فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة مف  -2
 المعمومات الرسمية التى إستندت إلييا.حيث مصادر 

توجد فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة مف  -3
  حيث درجة تناوليا لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توجد فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة مف  -4
 متوسطة.حيث نوع معالجة موضوعات المشروعات الصغيرة وال

توجد فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة مف  -5
 حيث تناوليا لمموضوعات المتعمقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 نوع ومنيج الدراسة -5
تستخدـ الدراسة المنيج الوصفى لعينة تحميمية، حيث  منيج الدراسة: -

أو أكثر نأظيار طبيعة  يتـ في ىذأ المنيج دراسة العالقة بيف متغيريف
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العالقات بينيما، وتفيد نتائج ىذأ المسح في اإلجابة عف تساؤالت 
الدراسة واختبار فروضيا، ثـ استنتاج تفسيرات لتمؾ العالقات، وتقديـ 

 (140،ص2012)ىالؿ،  الحموؿ ليا
صفية التي تندرج ىذه الدراسة ضمف إطار البحوث الو  نوع الدراسة: -

تيتـ بتحديد الظروؼ والعالقات التي توجد بيف الوقائع، كما تيتـ 
بالتعرؼ عمى المعتقدات واإلتجاىات  عند انأفراد والجماعات عف 
طريؽ جمع المعمومات والبيانات والتعبير عنيا كمًّا بما يوضح 
خصائصيا وسماتيا،  إذ ينبغي عمى الباحث أف يسجؿ الدالالت التي 

مف البيانات ويصؿ عف طريؽ ذلؾ إلى إصدار تعميمات  يستخمصيا
 (2008)أحمد، بشأف الظاىرة التي يقوـ بدراستيا 

يتمثؿ مجتمع الدراسة التحميمي فى البرامج االقتصادية  :مجتمع الدراسة  -6
 بالفضائيات المصرية.

عينة مف البرامج االقتصادية  وتتمثؿ عينة الدراسة التحميمية، فى :عينة الدراسة -7
بالقنوات الفضائية المصرية، وتشمؿ )برنامج اإلقتصاد والناس(عمى القناة الثانية 
الفضائية المصرية، )وبرنامج ماؿ وأعماؿ(عمى قناة أكستر نيوز الفضائية 

، الفضائية المصرية( 2المصرية )وبرنامج الجدعاف( عمى قناة القاىرة والناس
 يؿ مضموف  عمى بعضًا مف حمقاتيا.وذلؾ الجراء تحم

يمثؿ برنامج  "اإلقتصاد أسباب إختيار عينة الدراسة التحميمية: -
والناس" عمى القناة الثانية الفضائية المصرية نموذجًا لمقنوات 
الحكومية، بينما يمثؿ برنامج "ماؿ وأعماؿ "عمى قناة أكسترا نيوز 

برنامج "الجدعاف "  نموذجًا لمقنوات الفضائية الخاصة، بينما يمثؿ
 نموذجًا لمبرامج التى تعرض نماذج لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أعتمدت الدراسة في جمع البيانات عمى استمارة تحميؿ :أدوات الدراسة -8
مضموف لتطبؽ عمى البرامج االقتصادية عينة الدراسة خال الفترة مف 

ض حمقات ، الجراء تحميؿ مضموف عمى بع30/1/2020وحتى  1/11/2019
 تمؾ البرامج.
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بعد جمع البيأنات وترميزىا، :المعامالت اإلحصائية المستخدمة -9
" تـ المجوء إلى Spssوباستخداـ برنامج "الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

 المعامالت اإلحصائية التالية:
 .Averageالمتوسط الحسابي  -
 .T.Testأختبار )ت( لداللة الفروؽ  -
 مئوية والوزف النسبي.التكرارات والنسب ال -

 ر النظرى لمدراسة:ااإلط -10
 المبحث األول: البرامج االقتصادية والقنوات الفضائية المصرية

 :تمييد 
يعد التمفزيوف مف أقوى وسائؿ اإلعالـ تأثيرًا عمى انأفراد والمجتمعات، فيو 

انية يفوؽ فى تأثيره الصحؼ والراديو والسينما وغيرىا مف الوسائؿ اآلخرى، بفضؿ امك
الجمع مابيف الصوت والصورة، كما أنو مف الوسائؿ اإلعالمية انأكثر انتشارًا فى 
المنازؿ، والمقاىى، والشوارع، وغيرىا مف انأماكف، فيو سالح ذو حدييف لو مف 

 الخصائص اإليجابية والسمبية.
كما يعرض التمفزيوف العديد مف البرامج المختفمة، االقتصادية، والسياسية، 

ماعية، والدرامية، والرياضية والموسيقية، والتعميمية، وغيرىا مف البرامج المختمفة، واالجت
فخريطة البث التمفزيونى تحتوى عمى باقة متنوعة مف البرامج المختمفة، التى تمبى 

 احتياجات كؿ فئات المجتمع.
 

 :تعريف البرامج التمفزيونية 

كار تصاغ فى قالب تمفزيونى البرنامج التمفزيونى ىو فكرة أو مجموعة مف انأف 
)الشميرى،  معيف، باستخداـ الصورة بكامؿ تفاصيميا الفنية لتحقيؽ ىدؼ معيف

 .(221،ص2010
( "البرامج التمفزيونية بانيا عبارة عف فكرة 2004كما ُيعرؼ منير محمد حجاب)

ف كوسيمة تتوفر ليا كؿ إمكانيات تجسد، وتعالج برنامج تمفزيونى باستخداـ التمفزيو 
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الوسائؿ اإلعالمية، وتعتمد اساسًا عمى الصورة المرئية، سواء أكانت مباشرة أو مسجمة 
أو أفالما أو شرائط تتخذ قالبًا واضحًا يعالج جميع جوانبيا خالؿ مدة زمنية محدده "، 

رمزية متميزة  وتتطور برامج التمفزيوف باستمرار، حيث نالحظ ألوانًا جديدة وأشكاالً 
 (103)ص التقؼ عند حد معيف

ويعرفو الباحثوف البرنامج التمفزيونى بأنو: "قالب إعالمى يحمؿ رسالة لجميور 
حداث رد فعؿ معيف، ومف ثـ تحقيؽ اليدؼ مف  عاـ أوفئة معينة، نأجؿ التأثير وا 

 الرسالة اإلعالمية".
 تصادية بالفضائيات المصرية فى دور اإلعالم والبرامج االق

 التنمية االقتصادية.
أف لإلعالـ أدوارًا كثيرة كما سبؽ ذكرىا،  (2016)الخياط،  ويرى 

ومف ضمنيا دوره في التنمية بمختمؼ محآالتيا، وفيما يمي نستعرض 
 -:أىـ أدوار اإلعالـ في التنمية االقتصادية

ات االقتصادية التي حققيا الوطف، كإنشاء المدف التعريؼ بالمنجز  -1
، واعتماد االلكترونيةاالقتصادية، وتبسيط انأجراءات كالخدمات 

 . المشاريع التنموية الضخمة، وغيرىا
التعريؼ بالقضايا والتحديات االقتصادية، كارتفاع أو انخفاض  -2

أسعار النفط، والبطالة، الكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة ولوائح 
  .معقدة وغير واضحة

التعريؼ بالفرص االستثمارية، وسبؿ جمب رؤوس انأمواؿ  -3
الستثمارىا بالداخؿ، وتحفيز النمو، ورعاية مناسبات لقاءات رجاؿ 

 .وسيدات انأعماؿ
تقديـ معمومات لممجتمع بأوجو ألفساد في القطاع االقتصاد،   -4

 كاخبار اكتشاؼ فساد إداري أو مالي بأحد الجيات الحكومية،
 وكذلؾ توضيح مدى تعقيد بعض انأنظمة والموائح.
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التغطية اإلعالمية الموسعة لمموارد الماليو لمبمد مثؿ: النفط،   -5
الصناعة، الزراعة، السياحة، وغيرىا. مع تقديـ الشرح الوافي 

  .المبسط لمجميور
تقديـ معمومات عف أوجو القصور في "التنمية االقتصادية"، مثؿ  -6

 .تحظى بالتنمية الكافيةوجود منطقة ما، ال 
متابعة التطورات االقتصادية في داخؿ البمد وخارجو؛ لتعريؼ  -7

المجتمع بيا، وبياف أفضؿ وتشجيع دخوليا لمبمد، وكذلؾ التوعية 
مف المخاطر أف وجدت الممارسات االقتصادية عالميا كالتضخـ 

الغراؽ  .وا 

عرض الفرص  ويرى الباحثوف أف مف ضمف أىمية البرامج االقتصادية أيضاً 
االستثمارية وتحفيز الشباب عمى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض 
جيات التمويؿ المختمفة لتمؾ المشروعات، والتسييالت اإلدارية والموجستية لتمؾ 

 المشروعات.
 : الفضائية القنوات تعريف
 حوؿ انأرض ورتد التي الصناعية انأقمار مف شبكة عبر تبث قنوات الفضائية "القنوات

 يتـ التي الفضائية القنوات مف مجموعة كؿ ويتـ التقاط ومعروفة، محددة مسارات في
 (25،ص2010)عبد النبى،  انأقمار" مف قمر عمى بثيا
 الصناعية، انأقمار مف التمفزيوني اإلرساؿ استقباؿ بانيا "الفضائية القنوات عرفت و

 الكبيرة، انأرضية االستقباؿ محطات مف تدخؿ دوف التمفزيوني االستقباؿ ةمباشرة بأجيز 
 الخاصة البث مراكز مف تبث و محدد قمر قبؿ مف تمتقط التي تمؾ الترددات ىي أو

 .(65،ص2003)الحربى،  .بيا "
 في جريي ما كؿ بدقة و الصورة و بالصوت الوسيمة تعكس الفضائية القناة

 والتقني العممي مراحؿ التطور مف ميمة مرحمة تعتبر كما بثورة معموماتية، يضج عالـ
)شاىيف،  اإلنسانية المعارؼ مف خبرات متراكمة تختزف البشرية فيي إليو وصمت الذي

 (139،ص2008
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 :نشأة و تاريخ القنوات الفضائية 
 (.1976-1945المرحمة األولى) -

نظاـ  Arthur C. Clarke، اقترح كاتب الخياؿ العممي البريطانى  1945في عاـ 
إتصآالت عالمًيا يعمؿ عف طريؽ ثالثة أقمار صناعية متباعدة بالتسأوي في مدار 

وفاز بميداليو  Wireless Worldمف مجمة  1945انأرض، ُنشر ىذا في عدد أكتوبر 
Stuart Ballantine 1963ـ مف معيد فرانكميف عا (^ Campbell, Richard; 

Martin, Christopher and etal, 2011) 
، وكاف أوؿ قمر صناعي يرسؿ 1962عاـ  Relay 1ُأطمؽ القمر الصناعي  -

أشارت تمفزيونية مف الواليات المتحدة إلى الياباف، أطمؽ أوؿ قمر صناعي 
 ,Klein ) 1963يوليو  26في  2كوـ آالتصآالت المتزامنة مع انأرض، سين

Christopher , 2012) 
، لكف تمكف المجربوف مف تمقي إالشارت في أوروبا الغربية باستخداـ معدات  -

قيد االستخداـ  UHFمصنوعة بالمنزؿ استندت إلى تقنيات تصميـ تمفزيوف 
 (Ezell, Linda N ،2010) بالفعؿ

 (.1980- 1976المرحمة الثانية : بداية صناعة الفضائيات)  -

، خدمة البث العامة غير اليادفة لمربح ، بتوزيع  PBSفي الواليات المتحدة ، بدأت 
، Feder, Barnaby) 1978برامجيا التمفزيونية عبر انأقمار الصناعية في عاـ 

2002) 
يصاؿ  1979عاـ  في ، طور الميندسوف السوفييت نظاـ موسكفا )أو موسكو( لبث وا 

إنأشارت التمفزيونية عبر انأقمار الصناعية، أطمقوا انأقمار الصناعية آالتصآالت 
Gorizont  في وقت الحؽ مف نفس العاـ. استخدمت ىذه انأقمار الصناعية مدارات

 (Wade, Mark ،2008) ثابتة بالنسبة لألرض
لـ تكف أنظمة تمفزيوف انأقمار الصناعية المبكرة شائعة جًدا بسبب نفقتيا وحجـ صحنيا 

كانت أطباؽ  (Nye, Doug  ،1990) (Brooks, Andree  ،1993) الكبير
 10ظمة في أوآخر السبعينيات وأوائؿ الثمانينيات بقطر تمفزيوف انأقمار الصناعية لألن
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ـ( ، ]مصنوعة مف انألياؼ الزجاجية أو انألومنيـو  4.9إلى  3.0قدما ) 16إلى 
دوالر، وأحيانًا  5000[ وفي الواليات المتحدة تكمؼ أكثر مف 68الصمب أو ألفوالذ، ]

تـ إرساؿ البرمجة (Stecklow, Steve  ،1984)دوالر  10000ما يصؿ إلى 
المرسمة مف المحطات انأرضية مف ثمانية عشر قمًرا صناعًيا في مدار ثابت بالنسبة 

 ,Dawidziak) كـ( فوؽ انأرض 35900ميؿ ) 22300لألرض يقع عمى بعد 
Mark  ،1984). 
-TVRO / C-band(1980المرحمة الثالثة: عصر القمر الصناعي  -

1986.) 
القديـ اآلف  VideoCipherIفي استخداـ نظاـ HBO، بدأت 1986في يناير 

لتشفير قنواتيـ، استخدمت القنوات اآلخرى أنظمة تشفير تمفزيوني أقؿ امانًا، 
باحتجاج كبير مف أصحاب أنظمة انأطباؽ الكبيرة،  HBOقوبؿ تخميط 

الوقت الستقباؿ مثؿ ىذه القنوات، ومعظميـ لـ يكف لدييـ خيار آخر في ذلؾ 
 ,Takiff) مدعيف أنو مف الصعب تمقي أشارت واضحة مف قنوات الكابؿ

Jonathan  ،1987) 

 المرحمة الرابعة: من التسعينات حتى إالن:  
ًرا تطور تمفزيوف انأقمار الصناعية أيضًا في أوروبا، ولكنو استخدـ في البداية أقما

متر. في  1.7صناعية لالتصآالت منخفضة الطاقة وتطمب أحجاـ أطباؽ تزيد عف 
، أوؿ قمر صناعي يوفر تغطية Astra 1A، أطمقت لوكسمبورغ 1988ديسمبر  11

ساتمية متوسطة القدرة نأوروبا الغربية، كاف ىذا أحد انأقمار الصناعية انأولى التي 
ويسمح باالستقباؿ بأطباؽ  Kuنطاؽ  تعمؿ بالطاقة المتوسطة ، يرسؿ أشارت في

عمى ألفائز في المممكة المتحدة ، حامؿ رخصة  Astraسـ(،تفوؽ إطالؽ  90صغيرة )
 ,Buckley) البث المباشر لمقمر الصناعي، بث القمر الصناعي البريطانى إلى السوؽ

Sandra  ،2002) 
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 ة والمتوسطةالمشروعات الصغير  المبحث الثانى:
أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز انأساسية فى تدعيـ بنية تمييد: 

االقتصاد المصري، فيي عصب اقتصاديات الكثير مف الدوؿ، فيناؾ الكثير مف 
الدوؿ التى تقدمت اقتصاديًا بفضؿ تمؾ الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثؿ ماليزيا 

ف دوؿ شرؽ آسيا، وفى الفترة انأخيرة خاصة بعد تبنى مصر والصيف واليند والكثير م
، زاد االىتماـ بفكرة 2030استراتيجية التنمية المستدامة فيما تعرؼ برؤية مصر

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد ركائز التنمية االقتصادية، والتي تمثؿ بدورىا 
حث القادة وأصحاب الرأى إحدى أبعاد االستراتيجية، فال يخمو الخطاب االقتصاد مف 

لمشباب عمى إقامة مثؿ ىذه المشروعات، كما تقدـ الدولة كافة أشكاؿ الدعـ الفنى و 
 إالدأرى والقانوني والمالي والقروض نأصحاب تمؾ المشروعات.

 تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة :
 :تعريفات المنظمات والييئات الدولية 

حيث يعتمد  تعريؼ البنؾ الدولى عمى (: (world bankتعريف البنك الدولي -
معيار عدد العماؿ، فيعرؼ المشروعات الصغيرة بانيا  التى يعمؿ بيا أقؿ 

(عامؿ، ومف المالحظ أف العديد مف دوؿ العالـ تستخدـ عدد العامميف 50مف)
ُمقابمة، )حسف، كمعيار رئيسي فى تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2006 ). 
تعرؼ الصناعات الصغيرة بانيا منظمة األمم المتحدة لمتنمية االقتصادية:  -

"تمؾ المنشأة التى يديرىا مالؾ وأحد، ويتحمؿ مسئوليتيا تحماًل كامال، ويتراوح 
 (2010)جميمى،  ( عامؿ50-10عدد العماؿ فييا مف)

مد عمى معيار عدد العماؿ مف حيث التعريؼ، واعتبر اعتالتحاد إالوربى: ا -
( أفراد، 9المنشآت الصغيرة جدًا)متناىبة الصغر( ىى التى يعمؿ بيا أقؿ مف)

فرد(، وتستثمر 25فرد وحتى 16والمنشآت المتوسطة التى يعمؿ بيا مابيف)
ألؼ دوالر وال تشمؿ انأبنية والعقارات، ففي الواليات المتحدة 25-15مابيف
يكية وايطاليا وفرنسا تعرؼ المنشآت الصغيرة والمتوسطة بانيا التى يعمؿ انأمر 

ستراليا 200(عامؿ، وفى السويد حتى)500بيا حتى ) (عامؿ، وفى كندا وا 
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(عامؿ، وفى الدنمارؾ تعرؼ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بانيا 99حتى)
 .(9،ص 2009الحاج، )عطيانى،(عامال 50التى توظؼ حتى )

  :يحدد فيو تعريؼ المشروعات  2004( لسنة 4صدر القانوف رقـ)تعريف مصر
الصغيرة بانيا"كؿ شركة ومنشأة فردية تمارس نشاطا إنتاجيًأ، أو خدميًا أو أتجاريًا، ال 

(ألؼ جنيو، وال يتجاوز المميوف جنييًا، وال يزيد عدد 50يقؿ راس ماليا المدفوع عف)
(عامؿ، وىذا يعنى أف مصر اعتمدت فى تعريفيا،عمى معيار 50ييا عف)العالميف ف

 (13،ص2009)حامد،آخروف،  راس الماؿ والعمالة
  :تعرؼ الصناعات الصغيرة بانيا تعريف وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح إالدأرى"

خذ فى انأعتبارات اسموب (عامؿ مع انأ50تمؾ المنشآت التى يعمؿ بيا أقؿ مف)
 (1998)موسى،  اإلنتاج المستخدـ"

  :الحصاء حيث يعرؼ المشروعات متناىية الصغر تعريف الجياز المركزي لمتعبئة وا 
)قنديؿ،  ( عامالً 99إلى1والصغيرة والمتوسطة، بأنة أى مشروع يعمؿ بو مابيف)

2012) 
 مف خالؿ التعريفات السابقة أف: :ونويرى الباحث

أف معظـ التعريفات تركز عمى معيار عدد العامميف فى المشروعات الصغيرة  -1
 والمتوسطة.

 بعض التعريفات تناولت راس الماؿ كمعيار لمتعريؼ. -2
 أغمبية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مف انأعماؿ والحرؼ اليدوية. -3
 فييا ومحدودية راس الماؿ. تتميز بقمة العامميف  -4

اختالؼ التعريفات بيف الدوؿ المختمفة يعود إلى إمكانيات كؿ دولة اقتصاديًا وتقنيا  -5
وأيضًا ظروفيا االجتماعية وأحواليا السياسية، فتعريؼ أمريكا يختمؼ مثال عف 

 تعريؼ الجزائر
مشروعات ومف وجية نظر الباحث تعرؼ المشروعات الصغيرة والمتوسطة"بانيا تمؾ ال

(أفراد فى المشروعات 10التى يعمؿ بيا عدد محدود مف انأفراد، ال يتخطى )
( فرد فى المشروعات المتوسطة، ومحدودية راس الماؿ ليصؿ إلى 50الصغيرة، وال )
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(ألؼ دوالر فى المشروعات 10000(ألؼ دوالر فى المشروعات الصغيرة، و)5000)
 المتوسطة.

 يرة والمتوسطة:المشروعات الصغ خصائص ومميزات 
تشابو خصائص وسمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البمداف المتقدمة ت

، عمى الرغـ مف االختالؼ بيف الدوؿ عمى مفيوـ و تصنيؼ والنامية عمى حد سواء
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، إال أف ىناؾ إجماعًا عمى محدد ومتفؽ عميو 

( عدة 2006يذكر حسف المحروقى)، و خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 خصائص ومميزات لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، عمى النحو التالي:

 االستغالؿ انأمثؿ لمدخرات المواطنيف واالستفادة منيا فى االستثمارات المختمفة. -1
توفير فرص العمؿ، وبتكمفة استثمارية منخفضة، مما يعزز دورىا فى زيادة الدخؿ  -2

 الو.ويقضى عمى البط
سريعة االنتشار، حيث ال تحتاج إلى وقت طويؿ فى إنشائيا مثؿ غيرىا مف  -3

 الصناعات الكبيرة.
 وجود مثؿ ىذه المنتجات فى انأسواؽ المحمية يقمؿ مف االستيراد. -4
نشر بعض القيـ اإليجابية حوؿ الصناعات المختمفة فى المجتمع، مف خالؿ تنمية  -5

 وتطوير الميارات لبعض الحرؼ 
 لعممة الصعبة مف خالؿ توفير بعض الخامات.توفير ا -6
قامتيا ، فيى ال تحتاج إلى التكنولوجيا المعقدة، مثؿ الصناعات  -7 سيولة تأسيسيا وا 

 الكبيرة، نظرا لصغر حجميا، وعدـ حاجةىا إلى راس ماؿ كثير.
ليا دور كبير فى توسيع دائرة اإلنتاج المحمى وليا دور ميـ وحيوي ومكممة لغيرىا  -8

 عات.مف الصنا
ال تحتاج إلى مستويات عاليو مف تدريب العامميف العتمادىا عمى بساطة التكنولوجية  -9

 المستخدمة.
 امكانية إقامتيا فى مختمؼ انأماكف والمواقع لصغر حجميا وبتكمفة محدودة. -10
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 نتائج الدراسة التحميمية وتفسيراتيا:
 سةالمعمومات التوصيفية لمبرامج االقتصادية عينة الدرا( 1جدول )

 البرامج
 

 العناصر األساسية
 برنامج مال وأعمال برنامج الجدعان برنامج االقتصاد والناس

 قناة إكسترا نيوز 2قناة القاىرة والناس القناة الثانية المصرية الفضائية اسـ القناة

السبت والخميس والجمعة مف  يوميًا مف انأحد إلى الخميس أياـ إذاعة البرنامج
 كؿ أسبوع

مف انأحد إلى يوميًا 
 الخميس

 الساعة الخامسة مساءً  وقت عرض البرنامج
 ـ(5)

الساعة السابعة مساًء  ـ(7الساعة السابعة مساًء )
 ـ(7)

 اسموب انأسبوع الصناعي ثالثة أياـ في كؿ أسبوع اسموب انأسبوع الصناعي طريقة متابعة البرنامج
 ساعة ساعة دقيقة 30 مدة عرض البرنامج

 
ف بتحميؿ مضموف عينة مف البرامج االقتصادية بالقنوات الفضائية المصرية، قاـ الباحثو 

)برنامج  –تمثمت فى )برنامج االقتصاد والناس عمى القناة الثانية الفضائية المصرية( 
)برنامج ماؿ وأعماؿ عمى قناة إكسترا نيوز(  -( 2الجدعاف عمى قناة القاىرة والناس

باسموب انأسبوع اإلصطناعى  3/2/2020ى وحت 3/11/2019وذلؾ فى الفترة مف
لبرنامجى )االقتصاد والناس وماؿ وأعماؿ(، وفى الفترة 

) لبرنامج الجدعاف وذلؾ باستخداـ اسموب  15/1/2020وحتى15/10/2019مف
الحصر الشامؿ لجميع حمقات الفترة(، مع العمـ أف ) برنامج الجدعاف قد توقؼ لمدة 

، وذلؾ بقرار مف المجمس 21/11/2019تاريخ وحتى 21/10/2019شير بدايٍة مف 
اإلعمى لتنظيـ اإلعالـ، بسبب نشر مقدـ البرنامج)اإلعالمى محمد غانـ( أتميمات 
ضدد  اتحاد منتجى الدواجف دوف سند أو دليؿ يثبت صحة االتيامات، والـز المجمس 

 القناة بإلعتذار.
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 ينة الدراسة( إجمالي الحمقات التي تم تحميميا من البرامج ع2جدول )
 

 % ك البرنامج
 26 13 برنامج االقتصاد والناس

 48 24 برنامج الجدعاف
 26 13 برنامج ماؿ وأعماؿ

 %100 50 االجمالى
      

أف إجمالي الحمقات التي تـ تحميميا مف يتضح من بيانات الجدول السابق:        
ة مف برنامج )الجدعاف( (حمق 24( حمقة، منيا )50البرامج عينة الدراسة بمغت نحو )

(حمقة مف  13%(مف إجمالى حمقات المشاىدة  في الترتيب انأوؿ، ثـ )48بنسبة )
%(مف إجمالى عدد حمقات المشاىدة، 26برنامج )االقتصاد والناس( بنسبة )

% (أيضًا ليصبحاف فى 26(حمقة آخرى مف برنامج )ماؿ وأعماؿ( بنسبة )13و)
 ت المشاىده.حمقاالترتيب الثانى مف حيث عدد 

ومف ثـ يأتى )برنامج الجدعاف( انأكثر مشاىدة فى إجمالى عدد الحمقات كبرنامج 
اقتصادى، نظرًا الىتمامة الكبير بموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض 

 نماذج لتمؾ المشروعات فى كؿ حمقة مف حمقاتو.
بموضوعات المشروعات  يرى الباحث أف )برنامج الجدعاف( مف أفضؿ البرامج الميتمة

الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لعرض أفكار جديدة ونماذج نأصحاب تمؾ المشروعات فى 
كؿ حمقة مف الحمقات المختمفة، باإلضافة إلى تشجيع الشباب لتبنى أفكار مشروعات 

 صغيرة ومتوسطة.
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 دورية عرض البرامج أسبوعياً ( 3جدول )

 

 البرامج               
 دورية العرض

 االجمالى مال وأعمال الجدعان القتصاد والناسا

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ يومي

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مرة في األسبوع
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ مرتان في األسبوع

 48 24 ــــــ ــــــ ــــــ 1 100 24 ــــــ ــــــ ــــــ ثالث مرات
 52 26 1 100 13 ــــــ ــــــ ــــــ 1 100 13 أكثر

 100 50  100 13  100 24  100 13 االجمالى

أف دورية عرض البرامج أسبوعيًا تراوحت ما بيف يتضح من بيانات الجدول السابق: 
 )أكثر مف ثالث مرات( في برنامج )االقتصاد والناس(، وبرنامج )ماؿ وأعماؿ( بنسبة

%( مف إجمالى عدد حمقات المشاىدة، و)ثالث مرات أسبوعيًا( في برنامج 100)
حمقات المشاىدة، حيث أف دورية عرض % ( أيضًا مف 10)الجدعاف( بنسبة )

وماؿ وأعماؿ( بصفة يومية مف انأحد لمخميس، وفقًا  -برنامجى )االقتصاد والناس
لمخطة البرامجية لمقناة الثانية الفضائية المصرية وقناة إكسترا نيوز عمى التوالى، أى 

الجدعاف( بمعدؿ خمس حمقات فى انأسبوع لمبرنامج الواحد، بينما دورية عرض) برنامج 
الجمعة(، وفقًا لمخطة البرامجية -الخميس-يأتى ثالثة أياـ فى انأسبوع الواحد وىـ)السبت

، وىذا ما يوكد انأىمية الكبيرة لمبرامج االقتصادية فى ىذه 2لقناة القاىرة والناس
 القنوات، وأىمية مراعاتيا عند وضع الخطة اإلذاعية البرامجية نأى قناة.

 

 ب إالقناع المستخدمة في عرض البرامج( أسالي4جدول )
 
 

 البرامج
 األساليب

 االجمالى مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك
 80 40 2 61.5 8 1 100 24 2 61.5 8 فيديوىات
 34 17 3 46.2 6 2 33.3 8 4 23.1 3 احصائيات
 18 9 5 15.4 2 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ 3 53.8 7 تقارير حية
 84 42 1 69.2 9 1 100 24 1 69.2 9 صور

 20 10 4 23.1 3 3 29.2 7 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ أشكال ورسومات توضيحية
 12 6 3 46.2 6 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ رسوم بيانية
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 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ تسجيالت صوتية
 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ خرائط

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ أشكال مجسمة )ماكيت(
 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ آخرى

 )*( فئة متعددة إالجابة 
: أىـ أساليب إالقناع المستخدمة في عرض يتضح من بيانات الجدول السابق

 البرامج االقتصادية عينة الدراسة
حيث جاءت )الصور( فى الترتيب انأوؿ فيما يتعمق ببرنامج)االقتصاد والناس(، 

حيث وسائؿ إالقناع انأكثر استخداما فى البرنامج، ثـ جاءت مف  (%69.2بنسبة)
( ، قد يرجع إلى  أف ىذه البرامج تتابع %61.5)الفديوىات(فى الترتيب الثانى بنسبة)

بشكؿ مستمر تنفيذ خطوات برنامج اإلصالح إالفتصادى الحكومى، ومف ثـ االعتماد 
ر المشروعات وانأعماؿ التى بشكؿ كبير عمى الصور والفديوىات االقتصادية حوؿ اخبا

 تقوـ بيا الدولة إلضفاء مصدقية أكثر لمبرنامج.
وتأتى بعد ذلؾ )التقارير الحية( فى الترتيب الثالث بنسبة  -

(، ثـ جاءت )االحصائيات( فى الترتيب الرابع بنسبة %53.8بمغت)
(23.1.)% 

ديوىات( حيث اعتمد البرنامج عمى )الصور والف(، فيما يتعمق ببرنامج)الجدعان
%( لكؿ منيما مف حيث الوسائؿ 100ليحتالف المرتبة انأولى معًا  بنسبة بمغت )

إلى أف طبيعة انأكثر اقناعًا فى عرض محتوى حمقات البرنامج، وقد برجع ذلؾ 
البرنامج تمقى الضوء عمى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمتقى 

معيـ ليتـ المقاء حوؿ طبيعة مشروعاتيـ،  مقدمو البرنامج مع ىذه النماذج ويتقابؿ
بالتالى االعتماد عمى الصور والفديوىات أكثر وسائؿ إالبراز اآلخرى وبالتالى يتـ المقاء 

وجاءت )االحصائيات( فى المرتبة الثانية  خارج االستوديوىات وفى أماكف المشروعات،
مرتبة الثالثة بنسبة (،ثـ جاءت )انأشكاؿ والرسومات التوضيحية( فى ال%33.3بنسبة)
 (.%29.2بمغت)

( %69.2تأتى )الصور( فى المرتبة انأولى بنسبة ) (،فيما يتعمق ببرنامج)مال وأعمال
مف بيف وسائؿ إالقناع انأكثر استخداما فى حمقات البرنامج، وجاءت )الفديوىات( فى 
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ى المرتبة (، ثـ جاءت )االحصائيات والرسوـ البيانية( ف%61.5المرتبة الثانية بنسبة)
تركيز البرنامج %( لكؿ منيما عمى التوالى، وقد يرجع ذلؾ إلى 46.2الثالثة بنسبة)

االقتصاد عمى أحواؿ السوؽ المالى والبورصة والمؤشرات االقتصادية لالسواؽ الماليو 
، ومف ثـ االعتماد عمى الصور والفديوىات واالحصائيات والرسـو المحمية والعالمية
ات االقتصادية بشكؿ كبير التى توضح جمسة العمؿ المالى  وسير البيانية والمؤشر 

والرسومات  وجاءت )انأشكاؿعمؿ أسوؽ الماؿ وانأعماؿ ، وتحميميا مع الخبراء ،
، وأخيرًا  جاءت )التقارير الحية( فى %(23.1( فى المرتبة الرابعة بنسبة)التوضيحية

 (.15.4المرتبة الخامسة بنسبة)

ء البيانات السابقة  أف عنصرى)الصور فى ضو  ويرى الباحثون -
والفديوىات( مف أكثر وسائؿ إالقناع استخداما لدى البرامج االقتصادية 
الثالثة السابقة، وىذا ما يتوافؽ مع نتائج الدراسة الميدانية التى تشير 
إلى إالرتفاع الممحوظ فى اختيار أفراد العينة لوسائؿ التأثير لكٌؿ مف 

وـ البيانية والصور الحية( ويرجع ذلؾ إلى مف) الفديوىات والرس
طبيعتيـ الجذابة لممشاىد، ووضوحيـ لممشاىديف أكثر مف وسائؿ 

فى حيف غابت وسائؿ اقناع آخرى عف ىذه البرامج، إالقناع اآلخرى، 
أو استخدمت بقمة فى بعض حمقاتيا مثؿ)التسجيالت الصوتية والرسـو 

المكيت( وقد يرجع سبب ذلؾ  البيانية والخرائط وانأشكاؿ المجسمة أو
إلى عدـ مالءمتيـ مع كثير مف طبقات المجتمع المصرى الختالؼ 
ثقافات انأفراد وطرؽ تفكيرىـ واستيعابيـ ، فالخرائط والرسوـ البيانية قد 
تكوف وسائؿ اقناع أكثر فيما لمدارسييف أو متخصصيف فى االقتصاد 

ت تكوف مفيومو عف الجميور العاـ، فى حيف أف الصور والفديوىا
 وواضحة لدى كؿ فئات الجميور العاـ. 
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 ( ضيوف البرامج5جدول )
-   
-  

 البرامج            
 الضيوف

 االجمالى مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك
 38 19 1 53.8 7 2 33.3 8 2 30.8 4 خبراء اقتصادى
 28 14 2 23.1 3 3 20.8 5 1 46.2 6 أساتذة جامعات

أصحاب مشروعات 
 صغيرة ومتوسطة

 44 22 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 1 91.7 22 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ

 18 9 4 7.7 1 2 33.3 8 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ رجال أعمال
 26 13 3 15.4 2 2 33.3 8 3 23.1 3 مسئولون الحكومة

 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ أفراد من العامة
 2 1 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 4 7.7 1 آخرى

 )*( فئة متعددة إالجابة -
 : يتضح من بيانات الجدول السابق -
أساتذة الجامعات تصدر  فيما يتعمق ببرنامج)االقتصاد والناس(، - -

يـ خبراء %(، ثـ تالت46.2كضيوؼ لمبرنامج الترتيب انأوؿ بنسبة)
%(، وجاء فى الترتيب الثالث 30.8االقتصاد فى المرتبة الثانية بنسبة)
%(، وفى المرتبة الرابعة ذكرت 23.1مسئوليف الحكومة بنسبة بمغت)

شخصيات آخرى غير سابقتيا كالعسكرييف والساسة وغيرىـ 
%(، ويرجع ذلؾ إلى أف ىذا البرنامج يعبر عف لساف 7.7بنسبة)

ممؾ الدولة واإلعالـ الحكومى، ومف ثـ فإف المناقشة  الحكومو، فالقناة
فى االخبار الحكومية وفى الشأف االقتصاد والحديث حوؿ برنامج 
اإلصالح االقتصاد يتطمب وجود خبراء ومتخصصييف وأساتذة 
جامعات ومسئولييف حكومييف، بينما لـ تترؾ حمقات البرنامج 

 نأصحاب المشروعات أو رجاؿ انأعماؿ.
جاءت نسبة ضيوؼ البرنامج مف يتعمق ببرنامج)الجدعان(،فيما  - -

فى المرتبة  %(91.7)أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يمقى الضوء انأولى، ويرجع ذلؾ إلى سياسة برنامج )الجدعاف( الذى 

عمى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمتقى مقدمو 
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يتـ المقاء حوؿ طبيعة البرنامج مع ىذه النماذج ويتقابؿ معيـ ل
رجاؿ انأعماؿ و مسئولو  و ، وتصدر خبراء االقتصادمشروعاتيـ

%(،ثـ أساتذة 33.3الحكومة المرتبة الثانية عمى التوالى بنسبة)
 (.%20.8الجامعات فى المرتبة الثالثة بنسبة)

خبراء  بمغت نسبة فيما يتعمق ببرنامج)مال وأعمال(، - -
(  ويرجع نأولى مف ضيوؼ البرنامج ( فى المرتبة ا%53.8االقتصاد)

ذلؾ إلى السياسة اإلعالمية  لمبرنامج والذى يتضمف موضوعات 
متخصصة كمؤشرات البورصة وأسواؽ الماؿ وانأعماؿ وأسعار الطاقة 
والعمالت، فيذه الموضوعات تحتاج لمتخصصوف وليس  وخبراء 

 اقتصادى ومحممييف مالييف .
(، وجاء فى %23.1الثانية بنسبة)ثـ أساتذة الجامعات فى المرتبة  -

%(، وأخيرا فى 15.4الترتيب الثالث مسئولو الحكومة بنسبة بمغت)
 (.%7.7المرتبة الرابعة رجاؿ انأعماؿ بنسبة بمغت)

فى ضوء البيانات السابقة أف أساتذة الجامعات وخبراء  ويرى الباحثون -
االقتصاد وأصحاب المشروعات حظيت باىتماـ كبير جدا كضيوؼ 

ى البرامج االقتصادية عينة الدراسة، حيث جاءت)أساتذة الجامعات( لد
فى الترتيب انأوؿ فى برنامج االقتصاد والناس، وفى المرتبة الثانية 

( فى برنامج ماؿ وأعماؿ، والسبب فى ذلؾ إاللماـ خبراء اقتصادى)
الكامؿ نأساتذة الجامعات وخبراء االقتصاد بتخصصاتيـ االقتصادية 

ى أبعاد الموضوعات االقتصادية مف جميع زوياىا، بينما والوقوؼ عم
جاءت نسبة ضيوؼ البرنامج مف أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة فى برنامج الجدعاف فى المرتبة انأولى وذلؾ لطبيعة 
البرنامج، حيث يعرض نماذج نأصحاب تمؾ المشروعات فى حمقاتو 

 المختمة.
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 برامج( نوع المصادر الرسمية لم6جدول )

 البرامج               
 المصادر
 الرسمية

 االجمالى مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس

الترتي  % ك
 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك ب

 32 16 1 30.8 4 2 33.3 8 1 30.8 4 رئيس الدولة
 22 11 3 15.4 2 3 29.2 7 3 15.4 2 رئيس الحكومة

 10 5 4 7.7 1 6 12.5 3 4 7.7 1 الوزراء
 6 3 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 6 12.5 3 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ المحافظون

 22 11 4 7.7 1 1 37.5 9 4 7.7 1 رؤساء الييئات
 16 8 4 7.7 1 4 20.8 5 3 15.4 2 مسئولون تنفيذيون
 6 3 4 7.7 1 7 8.3 2 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ التقارير الرسمية

 18 9 4 7.7 1 5 16.7 4 1 30.8 4 البنك  الدولي
 22 11 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 2 33.3 8 2 23.1 3 جيات حكومية

 8 4 3 15.4 2 8 4.2 1 4 7.7 1 البورصة المصرية
الجياز المركزي لمتعبئة 

الحصاء  2 2 4 7.7 1 8 4.2 1 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ وا 

 16 8 2 23.1 3 5 16.7 4 4 7.7 1 محافظ البنك المركزي
 2 1 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 8 4.2 1 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ أعضاء البرلمان

 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ آخرى

 )*( فئة متعددة إالجابة -
: تنوع المصادر الرسمية لمبرامج  يتضح من بيانات الجدول السابق -

االقتصادية عينة الدراسة والتى اعتمدت عمييا  فى عرض مادتو 
جاء فى فيما يتعمق ببرنامج)االقتصاد والناس(، مرجع لمعموماتة، وك

 )البنؾ  الدولي( ( و رئيس الدولةالمرتبة انأولى كؿ مف ) 
لكمييما كمصدر رسمى لمعمومات البرنامج، ثـ  %(30.8بنسبة)

(،  وقد %23.1جاءت فى المرتبة الثانية)جيات حكومية( بنسبة)
ة تتبع الحكومة،  ومف ثـ تسخر يرجع سبب ذلؾ إلى أف ممكية القنا

نجازات الحكومو ورئيس الدولة  برامجيا لمتابعة الممفات االقتصادية وا 
-والمسئولييف، ثـ جاء فى المرتبة الثالثة كؿ مف )رئيس الحكومة

%( لكمييما ، ثـ جاء فى المرتبة 15.4ومسئولوف تنفيذيوف ( بنسبة)
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 -لبورصة المصريةاو - رؤساء الييئاتو  - الرابعة كؿ مف)الوزراء
 ( لكؿ واحد منيـ.%7.7محافظ البنؾ المركزي( بنسبة)

رؤساء جاءت فى المرتبة انأولى)فيما يتعمق ببرنامج)الجدعان(،  -
%( كمصدر رسمى لمعمومات البرنامج ويرجع 37.5بنسبة) (الييئات

ذلؾ إلى تركيز البرنامج عمى عرض نماذج نأصحاب المشروعات 
ـ فإف اعتماد البرنامج عمى تصريحات الصغيرة والمتوسطة ومف ث

رؤساء الييئات الحكومية)مثؿ رئيس جياز تنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة(أو رئيس ىيئة الصناعات اليدوية وغيرىـ ليو مف انأمور 
الميمة فى بناء مادة البرامج اإلعالمية، بينما جاء فى المرتبة الثانية 

(، وفى المرتبة %33.3بة)جيات حكومية( بنسو  - )رئيس الدولة
( ثـ جاء فى المرتبة الخامسة كؿ 29.2الثالثة )رئيس الحكومة( بنسبة)

( لكؿ %16.7ومحافظ البنؾ المركزي( بنسبة)-مْف)البنؾ  الدولي
المحافظوف(  - منيما، وجاء فى المرتبة السادسة )الوزراء

( ية( لكؿ منيما، وفى المرتبة السابعة )التقارير الرسم%12.5بنسبة)
، واخيرًا فى المرتبة الثامنة جاءت كؿ مْف )البورصة %(8.3بنسبة)

الحصاءو -المصرية أعضاء البرلماف( و – الجياز المركزي لمتعبئة وا 
 .( لكٌؿ منيـ%4.2بنسبة)

، جاء فى الترتيب انأوؿ)رئيس فيما يتعمق ببرنامج)مال وأعمال( -
ثـ جاء (، %30.8الدولة( كمصدر رسمى لمعمومات البرنامج بنسبة)

(، وفى %23.1فى المرتبة الثانية)محافظ البنؾ المركزي( بنسبة)
(، %15.4البورصة المصرية( بنسبة)و -المرتبة الثالثة )رئيس الحكومة

مسئولوف و - رؤساء الييئاتو - وفى المرتبة الرابعة جاء كٌؿ مف)الوزراء
لجياز المركزي وا - البنؾ  الدوليو - التقارير الرسميةو  -تنفيذيوف 

الحصاء( بنسبة)ل (، نالحظ تنوع مصادر البرنامج %7.7متعبئة وا 
الرسمية فى ىذا البرنامج قد يرجع ذلؾ إلى تنوع فقرات البرنامج التى 
تعرض اخبار اقتصادية، وتقارير عف إنجازات الحكومو االقتصادية، 
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واجراء أحاديث مع خبراء الماؿ وانأعماؿ، ومف ثـ يجد البرنامج 
 عة لفقراتو المختمفة.مصادر رسمية متنو 

فى ضوء البيانات السابقة نجد أف الجيات انأكثر  ونويرى الباحث -
،  مصادر لممعمومات الرسمية فى البرامج االقتصادية ىى)رئيس الدولة

محافظ البنؾ ، و البورصة المصرية، والبنؾ  الدولي، و  رئيس الحكومةو 
رامج ومدى المركزي(، وىذا مؤشر كبير عمى أىمية معمومات تمؾ الب

رسمياتيا وأىميتيا، وأيضًا أىمية الموضوعات االقتصادية ودقة بياناتيا 
 االقتصادية يةنفى البرامج التمفزيو 

 اليدف من عرض البرامج االقتصادية بشكل عام( 7جدول)
 البرامج               
 األىداف       

 االجمالى مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك بالترتي % ك
 30 15 1 53.8 7 5 16.7 4 3 30.8 4 اإلعالم واالخبار
 44 22 2 38.5 5 2 37.5 9 1 61.5 8 الشرح والتفسير

 54 27 3 23.1 3 1 83.3 20 3 30.8 4 تقديم أفكار مشروعات
 14 7 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 6 12.5 3 3 30.8 4 دعم ريادة األعمال

 24 12 3  3 2 37.5 9 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ االقتصاد نقد الواقع
 14 7 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 4 25 6 5 7.7 1 تقديم حمول وبدائل

تقديم أرقام واحصائيات 
 10 5 5 7.7 1 7 8.3 2 4 15.4 2 اقتصادية

 8 4 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 7 8.3 2 4 15.4 2 تفسير قوانين اقتصادية
 6 3 4 15.4 2 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 5 7.7 1 تحميل تقارير رسمية
 20 10 5 7.7 1 3 33.3 8 5 7.7 1 شرح األعمال اإلدارية

 20 10 5 7.7 1 5 16.7 4 2 38.5 5 مناقشة القضايا االقتصادية
 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ آخرى

 )*( فئة متعددة إالجابة 
(. جاءت وفيما يتعمق ببرنامج)االقتصاد والناس: الجدول السابقيتضح من بيانات 
(، %61.5كيدؼ عاـ لمبرنامج االقتصاد بنسبة) (الشرح والتفسيرفى المرتبة انأولى )

 ،(%38.5بينما جاءت فى المرتبة الثانية)مناقشة القضايا االقتصادية( بنسبة )
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ؿ مستمر تنفيذ خطوات برنامج سياسة البرنامج، والتى تتابع بشكوقد ويرجع ذلؾ إلى  
اإلصالح إالفتصادى الحكومى، ومف ثـ االعتماد بشكؿ كبير عمى الشرح والتفسير 
لممواطف حوؿ اخبار وانأعماؿ التى تقـو بيا الدولة، اإلصالحات التى تقوـ بيا 

أشارت النتائج حيث   (2016وىذا ماتبنتو" دراسة ثريا السنوسي ومروة سعيد") الحكومة،
اليدؼ انأساسى لمبرامج االقتصاد فى تفسير المسائؿ االقتصادية  وشرحيا تمثؿ إلى: 

تمقى المعطيات االقتصادية بشكؿ  لممتمقي، وىو ىدؼ تبسيطي مف أجؿ تأميف عممية
 تقديـ أفكار مشروعات - اإلعالـ واالخبارصحيح، فيما جاء فى المرتبة الثالثة كؿ مف)

لكٌؿ منيـ، وفى المرتبة الرابعة جاء كؿ  %(30.8( بنسبة)دعـ ريادة انأعماؿ-
، وفى (%15.4تفسير قوانيف اقتصادية( بنسبة)- مف)تقديـ أرقاـ واحصائيات اقتصادية
شرح انأعماؿ اإلدارية( بنسبة - تحميؿ تقارير رسميةالمرتبة الخامسة جاءت  كٌؿ مف)

 ( لكؿ منيـ.7.7%)

 (تقديـ أفكار مشروعاتولى)جاءت فى المرتبة انأ(، فيما يتعمق ببرنامج)الجدعان
%(، ويرجع  ذلؾ إلى تركيز البرنامج عمى 83.3كيدؼ عاـ لمبرنامج بنسبة)

موضوعات مثؿ إقامة المشروعات وعرض نماذج نأصحاب المشروعات، وذلؾ نأف 
ىذا البرنامج تقوـ سياستة اإلعالمية فى انأساس عمى تقديـ أفكار مشروعات جديدة  

نقد الواقع  ،تيا، بينما جاءت فى المرتبة الثانية)الشرح والتفسيروتشجيع الشباب عمى إقام
، وجاءت فى المرتبة الثالثة )شرح انأعماؿ اإلدارية( (%37.5بنسبة) االقتصاد(

%(، وفى المرتبة 25%(، وفى المرتبة الرابعة)تقديـ حموؿ وبدائؿ( بنسبة)33.3بنسبة)
واخيرًا جاء كؿ مف فى المرتبة (، 16.7)بنسبة( الخامسة)مناقشة القضايا االقتصادية

حصائيات اقتصادية  تفسير قوانيف اقتصادية(  -السادسة كؿ مف )تقديـ أرقاـ وا 
 .%(8.3بنسبة)

جاءت فى المرتبة انأولى )اإلعالـ (، فيما يتعمق ببرنامج)مال وأعمال -
(، و 38.5%(، وجاء فى المرتبة الثانية)الشرح والتفسير( بنسبة)53.8واالخبار( بنسبة)

قد يرجع ذلؾ إلى تنوع فقرات البرنامج التى تعرض اخبار اقتصادية،وتقارير عف 
إنجازات الحكومو االقتصادية، وتعقد أحاديث مع خبراء الماؿ وانأعماؿ، فيى بحاجة 
إلى اخبار اقتصادية، وشرح وتفسير لألمور االقتصادية المختمفة، وجاءت فى المرتبة 
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%(، وفى  المرتبة الرابعة)تحميؿ تقارير 23.1ت( بنسبة)الثالثة)تقديـ أفكار مشروعا
( وفى المرتبة الخامسة جاء كؿ مف)تقديـ أرقاـ واحصائيات 15.4رسمية( بنسبة )

 %(.7.7مناقشة القضايا االقتصادية( بنسبة ) -شرح انأعماؿ اإلدارية -اقتصادية 
 ومف خالؿ عرض النتائج السابقة يتضح اآلتى:

 امج االقتصادية عينة الدراسة بشكؿ عاـ .تنوع أىدؼ عرض البر  -
كانت)تقديـ أفكار مشروعات( مف ضمف أىداؼ البرامج االقتصادية  -

الثالثة عينة الدراسة، وىذا ما يتوافؽ مع نتائج الدراسة الميدانية التى 
البرامج  %( مف أفراد العينة يشاىدوف28.8تشير إلى أف نسبة )

 .ات جديدةاالقتصادية لمحصوؿ عمى أفكار مشروع
( درجة تناول البرامج االقتصادية لموضوعات المشروعات الصغيرة 8جدول)

 بشكل عام والمتوسطة
  

 

 البرامج             
 

 درجة التناول

 االجمالى مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس

الترتي % ك الترتيب % ك
 ب

 % ك الترتيب % ك

 48 24 1 38.5 5 1 58.3 14 2 38.5 5 ذكرىا بدرجة كبيرة
 36 18 1 38.5 5 2 29.2 7 1 46.1 6 ذكرىا بدرجة متوسطة
 16 8 2 23 3 3 12.5 3 3 15.4 2 ذكرىا بدرجة ضعيفة

 ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػ آخرى
 100 50  100 13  100 24  100 13 االجمالى

: أف درجة تناوؿ البرامج االقتصادية الجدول السابق يتضح من بيانات
)ذكرىا بدرجة كبيرة لبرنامج(  لموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثمت في

%( فى المرتبة انأولى 38.5%(، و)برنامج ماؿ وأعماؿ( بنسبة)58.3الجدعاف بنسبة)
االقتصاد والناس  لكٌؿ منيـ عمى التوالى، بينا جاءت فى المرتبة الثانية )برنامج

فى بعض حمقات البرامج ،  ) ذكرىا بدرجة متوسطة(%(، بينما تـ38.5(بنسبة)
%(، وجاء فى المرتبة 46.1وتصدر )برنامج االقتصاد والناس( المرتبة انأولى بنسبة)

%(، بينما تصدر برنامج )الجدعاف( 38.5انأولى أيضًا برنامج)ماؿ وأعماؿ( بنسبة)
( فى بعض حمقات ذكرىا بدرجة ضعيفة%(، بينما تـ )29.2)المرتبة الثانية بنسبة
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%(،بينما جاء فى المرتبة 23البرامج ،حيث جاء)ماؿ وأعماؿ( فى المرتبة الثانية بنسبة)
%( 12.5%( و)برنامج الجدعاف( بنسبة)15.4الثالثة برنامج)االقتصاد والناس( بنسبة)
 :ومن خالل النتائج السابقة يتضح التالى

ير )لبرنامج الجدعاف( فى ذكر المشروعات الصغيرة التفوؽ الكب -
وذلؾ لتركيز   والمتوسطة بدرجة كبيرة عف نظيرة مف البرامج اآلخرى

البرنامج عمى موضوعات مثؿ إقامة المشروعات  الصغيرة والمتوسطة 
وعرض نماذج نأصحاب المشروعات، وذلؾ نأف  ىذا البرنامج تقـو 

تقديـ أفكار مشروعات جديدة  سياستة اإلعالمية فى انأساس عمى 
 .وتشجيع الشباب عمى إقامتيا

تناولت البرامج االقتصادية عينة الدراسة لموضوعات المشروعات   -
 .بشكؿ عاـ بدرجة كبيرة الصغيرة والمتوسطة

وىذا ما يتوافؽ مع نتائج الدراسة الميدانية التى أشارت إلى ارتفاع نسبة  -
لبرامج االقتصادية تشجعيـ عمى أفراد عينة الدراسة الذيف يروف أف ا

%( مما 40إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر مف )
يعنى ضرورة االىتماـ بتطوير محتوى تمؾ البرامج  وتكثيؼ الحمقات  

كذلؾ نجد ارتفاعًا  -التى تشجيع  الشباب عمى إقامة المشروعات 
تقدميا  التى تكبيرًا بدرجة إعجاب أفراد العينة بانأفكار والمعموما

والمتوسطة ،حيث  الصغيرة المشروعات حوؿ االقتصادية البرامج
%(، 42كبيرة( في الترتيب انأوؿ بنسبة)  بدرجة تمثمت في )تعجبنى

 %(.40ثـ )تعجبنى بدرجة متوسطة( في الترتيب الثانى بنسبة) 
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 لمتوسطةتناول البرامج االقتصادية لموضوعات وقضايا المشروعات الصغيرة وا( 9جدول )
 البرامج             

 البدائل 
 االجمالى مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك
معمومات اقتصادية عامة عن 

 26 13 1 38.5 5 4 29.2 7 5 7.7 1 المشروعات

دعم وتحفيز الشباب إلقامة 
 68 34 1 38.5 5 1 100 24 1 38.5 5 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 6 3 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 8 8.3 2 5 7.7 1 مناقشة أىمية الصناعات اليدوية
 14 7 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 7 12.5 3 2 30.8 4 شرح وتفسير قوانين استثمارية
 52 26 2 30.8 4 3 75 18 2 30.8 4 تقديم أفكار مشروعات جديدة
شرح األجراءات اإلدارية 

الحكومية ألصحاب تمك والتسييالت 
 المشروعات

3 23.1 3 4 16.7 6 2 15.4 4 9 18 

 مناقشة موضوع القيمة المضافة
 6 3 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 8 8.3 2 5 7.7 1 وتأثيرىا عمى أصحاب المشروعات

القروض والدعم المادي 
 16 8 5 7.7 1 5 25 6 5 7.7 1 لممشروعات الصغيرة والمتوسطة

 8 4 4 15.4 2 8 8.3 2 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ممشروعاتتقديم دراسات جدوى ل
عرض أىم المؤشرات االقتصادية 
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 2030وفقا لرؤية
1 7.7 5 4 16.7 6 3 23.1 3 8 16 

إكساب الجميور خبرة فى ريادة 
دارة المشروعات  24 12 2 30.8 4 5 25 6 4 15.4 2 األعمال وا 

روعات عرض نماذج ألصحاب مش
 صغيرة ومتوسطة وأعماليم

 42 21 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 2 87.5 21 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ

 8 4 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ 6 16.7 4 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ شروط إقامة المشروعات
 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ آخرى

ف تناوؿ البرامج االقتصادية لموضوعات : أيتضح من بيانات الجدول السابق
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثمت في )دعـ وتحفيز الشباب إلقامة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة(  في الترتيب انأوؿ لمبرامج االقتصادية الثالثة عينة الدراسة، فيما 

ماؿ برنامج  -(، و)االقتصاد والناس%100الجدعاف جاءت  بنسبة) يخص برنامج
لمشباب، وأيضًا ( وىذا يدؿ عمى أىمية إقامة المشروعات %38.5) وأعماؿ( بنسبة

شرح وتفسير قوانيف دورىا فى التنمية االقتصادية لمدولة، بينما جاءت موضوعات)
 فى المرتبة الثانية (تقديـ أفكار مشروعات جديدة-استثمارية
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بة الثانية  كؿ مف جاءت فى المرتوفيما يتعمق ببرنامج)االقتصاد والناس(، 
وشرح وتفسير قوانيف استثمارية( - الموضوعات التاليو )تقديـ أفكار مشروعات جديدة

شرح انأجراءات ، وفى المرتبة الثالثة جاءت  موضوعات)لكٌؿ منيما (%30.8بنسبة)
، وفى (%23.1اإلدارية والتسييالت الحكومية نأصحاب تمؾ المشروعات( بنسبة)

دارة موضوعات) المرتبة الرابعة جاءت إكساب الجميور خبرة فى ريادة انأعماؿ وا 
، وفى المرتبة الخامسة جاءت تمؾ الموضوعات (%15.4( بنسبة)المشروعات

مناقشة ، مناقشة أىمية الصناعات اليدوية، معمومات اقتصادية عامة عف المشروعات)
المادي  القروض والدعـ- وتأثيرىا عمى أصحاب المشروعات- موضوع القيمة المضافة

عرض أىـ المؤشرات االقتصادية لممشروعات - لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
 ( لكٌؿ منيا.%7.7( بنسبة)2030الصغيرة والمتوسطة وفقا لرؤية

أف ىذه إالرقاـ مؤشر كبير لمسياسة االقتصادية لمدولة  نحو رؤية ويعمل الباحث عمى 
إقامة المشروعات الصغيرة  اقتصادية جديدة تقـو عمى سياسة تشجيع الشباب عمى

والمتوسطة، مما دعى الدولة إلى تسخير كؿ أدواتيا وأجيزتيا اإلعالمية لبث ونشر 
مضموف إعالمى اقتصادى ينمى وعى الشباب لمقياـ بعمؿ مشروعات صغيرة 

 ومتوسطة.
جاءت موضوعات)عرض نماذج نأصحاب مشروعات فيما يتعمق ببرنامج)الجدعان(، 

، وفى المرتبة الثالثة (%87.5ماليـ( فى المرتبة الثانية بنسبة)صغيرة ومتوسطة وأع
، فيماء (%75بنسة) (تقديـ أفكار مشروعات جديدةليذا البرنامج جاءت موضوعات )

، %(29.2بنسبة)(معمومات اقتصادية عامة عف المشروعاتجاء فى المرتبة الرابعة)
 - صغيرة والمتوسطةالقروض والدعـ المادي لممشروعات الفيما جاءت موضوعات )

دارة المشروعاتو  كساب الجميور خبرة فى ريادة انأعماؿ وا  فى المرتبة الخامسة لكؿ  (ا 
، وجاءت قى الترتيب السادس موضوعات حوؿ المشروعات (%25منيا بنسبة)

شرح انأجراءات اإلدارية والتسييالت الحكومية الصغيرة والمتوسطة داخؿ البرانامج مثؿ)
وعرض أىـ المؤشرات االقتصادية لممشروعات الصغيرة -عات نأصحاب تمؾ المشرو 
تركيز  ومن المالحظلكؿ منيما،  (%16.7بنسبة) (2030والمتوسطة وفقا لرؤية

البرنامج عمى موضوعات مثؿ إقامة المشروعات وعرض نماذج نأصحاب المشروعات، 
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فكار وذلؾ نأف  ىذا البرنامج تقوـ سياستة اإلعالمية فى انأساس عمى تقديـ أ
 مشروعات جديدة  وتشجيع الشباب عمى إقامتيا

(، جاء فى المرتبة الثانية  كؿ مف الموضوعات فيما يتعمق ببرنامج)مال وأعمال
دارة -اآلتية)تقديـ أفكار مشروعات جديدة كساب الجميور خبرة فى ريادة انأعماؿ وا  وا 

ت االقتصادية %(، وفى المرتبة الثالثة )عرض أىـ المؤشرا30.8المشروعات( بنسبة)
%(، بينما المرتبة 23.1( بنسبة)2030لممشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لرؤية

الرابعة جاءت موضوعات مثؿ)شرح انأجراءات اإلدارية والتسييالت الحكومية 
%(، 15.4وتقديـ دراسات جدوى لممشروعات( بنسبة)-نأصحاب تمؾ المشروعات 

دعـ المادي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة( واخيرُا فى المرتبة السادسة)القروض وال
 ، ومن خالل عرض النتائج السابقة يتبين :%(7.7بنسبة)

أف البرامج االقتصادية الثالثة أشارت إلى أىمية دعـ وتحفيز الشباب  -
 إلقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  فى حمقاتو المختمفة. 

 تى أشارت إلى، أف أوجووىذا ما يتوافؽ مع نتائج الدراسة الميدانية وال -
 إقامة حوؿ بالفضائيات المصرية االقتصادية البرامج مف االستفادة

الحكومي  الدعـ والمتوسطة تمثمت في )تعرض الصغير المشروعات
 والقروض لتشجيع  أصحاب والتمويؿ اإلدارية والتسييالت

%(، كما أشارت  إلى 44.5المشروعات( في الترتيب انأوؿ بنسبة )
 والمتوسطة الصغيرة المشروعات إقامة عمى كثيراً  زناأنيا تحف
 %(75.25بنسبة)

 نوع معالجة موضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البرامج االقتصادية( 10جدول )
 البرامج               
 نوع المعالجة       

 االجمالى مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك
 34 17 1 38.4 5 1 41.7 10 3 15.4 2 معالجة متوازنة
 40 20 2 30.8 4 2 37.5 9 1 53.8 7 معالجة متوسطة
 26 13 2 30.8 4 3 20.8 5 2 30.8 4 معالجة سطحية

 100 50  100 13  100 24  100 13 االجمالى
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قتصادية عينة تنوع  معالجة البرامج اال: يتضح من بيانات الجدول السابق
فيما يتعمق لموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطةالنحو التالى:   الدراسة

(، حيث جاءت المعالجة المتوسطة فى المرتبة انأولى ببرنامج)االقتصاد والناس
%(، وقديرجع ذلؾ إلى السياسة اإلعالمية لمبرنامج ومف قبميا القناة والتى 53.8بنسبة)

موضوعات اقتصادية آخرى أىـ مف موضوعات المشروعات تولى اىتمامًا بالغًا ب
كالقروض مف صندوؽ النقد الدولى أو المشاريع العمالقة لمدولة، ونأننسى أف ىذا 
البرنامج برعاية إعالـ الدولة فيركز عمى إنجازات الحكومة أكثر مف أى قضايا آخرى، 

محور الحمقة مع تناوؿ ومف ثـ تناوؿ ىذه الموضوعات باستمرار فى الحمقات باعتبارىا 
موضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكؿ مكمؿ لتمؾ الموضوعات أو متوسط  
نأنيا البنية انأساسية نأى اقتصاد ومتداخمو مع الكثير مف الموضوعات االقتصادية 
الميمة، وجاءت المعالجة السطحية لبعض الحمقات فى المرتبة الثانية 

%( لتحتؿ المرتبة الثالثة 15.4لجة المتوازنة جاءت بنسبة)%(، بينما المعا30.8بنسبة)
 فى البرنامج.

(، تصدرت المعالجة المتوازنة المرتبة انأولى فيما يتعمق ببرنامج)الجدعان
%(، ويرجع ذلؾ إلى سياسة برنامج الجدعاف التى تقوـ فى انأساس عمى 41.7بنسبة)

كؿ حمقة مف حمقات  عرض نماذج ناجحو نأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة فى
البرنامج، ومف ثـ تناوؿ الموضوع بشكؿ مفصؿ ومناقشة أىمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ودراسات جدوى المشروع وغيرىا حوؿ موضوع الحمقة الخاصة 

%( لتحتؿ المرتبة الثانية، 37.5بالمشروعات، بينما جاءت نسبة المعالجة المتوسطة)
%(، 20.8لبعض حمقات البرنامج المرتبة الثالثة بنسبة) فيما أحتمت المعالجة السطحية

(، حيث جاءت المعالجة المتوازنة فى المرتبة انأولى فيما يتعمق ببرنامج)مال وأعمال
%(، وقد يرجع ذلؾ إلى اىتماـ البرنامج بانأسواؽ الماليو والمضاربات 38.4بنسبة)

لى البرنامج أولوية كبرى الماليو، وأحوؿ السوؽ والمؤشرات االقتصادية، ومف ثـ يو 
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة وأىميتيا فى دعـ بنية االقتصاديات الكبرى، بينما 

%( 30.8بمغت نسبة المعالجة المتوسطة لبعض الحمقات والمعالجة السطحية أيضًا )
 لكال منيـ عمى التوالى  ليحتال المرتبة الثانية.
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( و)برنامج ماؿ وأعماؿ(عمى )برنامج أف تفوؽ )برنامج الجدعاف يرى الباحثون 
 -االقتصاد والناس( فى المعالجة المتوازنة يرجع إلى عدة السباب:

أولويات برنامج االقتصاد والناس فى عرض اخبار الحكومية ومناقشة  -
قضايا اقتصادية أكثر أىمية مع تناوؿ المشروعات بشكؿ مكمؿ أو 

ج برعاية اإلعالـ ىذا البرنامسطحى لتمؾ الموضوعات االقتصادية،
 الحكومى

اىتماـ البرامج والماميا بزوايا موضوعات المشروعات الصغيرة  -
 والمتوسطة مف جميع جوانبيا.

تقوـ خطة أعداد ىذة البرامج عمى وضع حموؿ اقتصادية لمشكالت  -
 قائمة، وعرض نماذج لبعض المشروعات.

 التحقق من صحة فروض الدراسة التحميمية:
فروق دالة احصائيًا بين البرامج : توجد الفرض األول -

 االقتصادية عينة الدراسة من حيث مضمونيا االقتصاد.
 ( داللة الفروق بين البرامج االقتصادية عينة الدراسة في مضمونيا االقتصاد11جدول )

 البرامج                  
 

 الموضوعات

 مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس
 2قيمة كا

مستوى 
 % ؾ % ؾ % ؾ الداللة

 0.05 *6.6 69.2 9 75 18 53.8 7 اقتصادية فقط
 0.237 2.60 7.7 1 20.8 5 30.8 4 اقتصادية سياسية

 0.05 **12.67 ػػػػػػ ػػػػػػ 33.3 8 7.7 1 اقتصادية اجتماعية
 0.368 2.00 15.4 2 16.7 4 7.7 1 اقتصادية إدارية

                                                      0.05)*( دالة عند مستو 
 يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ: 

فروق دالة احصائيًا بين البرامج االقتصادية عينة تحقق الفرض جزئًيا، حيث ثبت وجود 
عمى حساب برنامجي  الجدعان، لصالح برنامج الدراسة من حيث مضمونيا االقتصاد

والموضوعات االقتصادية  ،القتصادية فقطالموضوعات ااالقتصاد والناس ومال وأعمال في 
(، وقد يرجع ذلؾ إلى اىتماـ برنامج الجدعاف 0.05)عند مستوى داللة االجتماعية.
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بموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وىى مف أىـ القضايا االقتصادية  التى 
اس عمى أف  ىذا البرنامج تقـو سياستة اإلعالمية فى انأستيـ المجتمع، باإلضافة إلى 

وخاصٍة فئة الشباب منيـ، تقديـ أفكار مشروعات جديدة  وتشجيع انأفراد عمى إقامتيا 
والتى تسعى جاىدة إلى  البحث عف فرصة عمؿ، فيو يتطرؽ فى مضمونو اإلعالمى 
إلى اقتصاديات الجميور أكثر مف تناوؿ اقتصاديات الدولة بشكؿ عاـ، وتتوافؽ نتائج 

ات نتائج الدراسة التحميمية التى أشارت إلى : جاءت إثبات صحة الفرض مع تفسير 
%(، بينما جاءت 75الموضوعات)اقتصادية فقط( فى المرتبة انأولى بنسبة)

في حين لم يثبت %(، 33.3الموضوعات)اقتصادية اجتماعية( فى المرتبة الثانية بنسبة)
تصادية اق-اقتصادية سياسيةعينة الدراسة فى مضمونيا )وجود فروق بين البرامج 

 إدارية(. 
قد يرجع ذلؾ إلى تناوؿ تمؾ البرامج ليذه المضاميف فى حمقاتو المختمفة بصفة مستمرة 

فاالقتصاد والسياسة وجيأف لعممة واحدة واليمكف الفصؿ بينيما، ومف ‘ فى معظـ حمقاتيا
ثـ فيى ليا قيمتيا فى البرامج االقتصادية،أيضًا الموضوعات االقتصادية اإلدارية مف 

 لموضوعات الميمو التى اليكاد يخمو منيا أى برنامج اقتصادى فى معظـ حمقاتة.ا
: توجد فروق دالة احصائيًا بين البرامج االقتصادية عينة الفرض الثانى

 الدراسة من حيث نوع المصادر الرسمية التي استندت إلييا.
 وع المصادر الرسمية التي استندت إليياداللة الفروق بين البرامج االقتصادية عينة الدراسة في  ن (12جدول )

 البرامج           
 المصادر
 الرسمية

 مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس
 مستوى الداللة 2قيمة كا

 % ك % ك % ك

 0.354 2.00 30.8 4 33.3 8 30.8 4 رئيس الدولة
 0.366 4.55 15.4 2 29.2 7 15.4 2 رئيس الحكومة

 0.655 1.60 7.7 1 12.5 3 7.7 1 الوزراء
 رؤساء الييئات

1 7.7 9 37.5 1 7.7 
11.64

* 
0.035 

 0.179 3.25 7.7 1 20.8 5 15.4 2 مسئولون تنفيذيون
 0.354 2.00 7.7 1 8.3 2 ػػػػػ ػػػػػ التقارير الرسمية

 0.214 3.00 7.7 1 16.7 4 30.8 4 البنك  الدولي
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 0.021 *8.91 ػػػػػ ػػػػػ 33.3 8 23.1 3 جيات حكومية
 0.785 0.50 15.4 2 4.2 1 7.7 1 البورصة المصرية

 0.417 1.75 23.1 3 16.7 4 7.7 1 محافظ البنك المركزي

                                                      0.05)*( دالة عند مستو 
 يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ:

بين البرامج االقتصادية عينة  احصائياً  تحقق الفرض جزئًيا، حيث ثبت وجود فروق دالة
، لصالح برنامج الجدعان  الدراسة من حيث نوع المصادر الرسمية التي استندت إلييا

عمى حساب برنامجي االقتصاد والناس ومال وأعمال في المصدر الرسمي رؤساء الييئات 
الصغيرة  ويرجع ذلؾ إلى أرتباط برنامج الجدعاف بالمشروعات(، 0.05بمستوى داللة)

والمتوسطة، ومف ثـ االعتماد عمى رؤساء الييئات كمصدر لممعمومات الرسمية التى 
مف شأنيا تشجيع الشباب عمى إقامة المشروعات )مثؿ رئيس جياز تنمية 
المشروعات،أو رئيس ىيئة الغرؼ التجارية أو رئيس ىيئة دعـ الصناعات اليدوية(، 

يرات نتائج الدراسة التحميمية التى تشير إلى : وتتوافؽ نتائج إثبات صحة الفرض مع تفس
%( كمصدر رسمى لمعمومات 37.5بنسبة) (رؤساء الييئاتجاء فى المرتبة انأولى)

 برنامج الجدعاف.

كما ثبت وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة مف حيث نوع 
الجدعاف في المصدر الرسمي  المصادر الرسمية التي استندت إلييا لصالح برنامج

 (.  0.05"جية حكومية" بمستوى داللة )
قد يرجع ذلؾ إلى سياسة برنامج الجدعاف التى تقوـ عمى مناقشة القضايا االقتصادية 
الحتماعية وعرض نماذج نأصحاب المشروعات ومف ثـ االعتماد عمى مصادر  وا 

تمؾ المشروعات ، كما  حكومية  لتوضيح مدى الدعـ والتسييالت اإلدارية نأصحاب
ثبت وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة مف حيث نوع 
المصادر الرسمية التي استندت إلييا لصالح االقتصاد والناس في المصدر الرسمي 

(، قد يرجع ذلؾ إلى أىمية تمؾ البرامج فى 0.05"البنؾ  الدولي" بمستوى داللة )
لحكومو وتنفيذ خطة اإلصالح االقتصاد،وكؿ ىذه القضايا ترتبط عرض إنجازات ا

بشكؿ كبير بالتمويؿ وراس الماؿ والذى يدعمة ويقرضة البنؾ الدولى ويمنحة لمدوؿ 
لممساىمة فى تنمية اقتصادياتيا ومواجية أى تحديات لدية، ومف ثـ يكثر االعتماد عمى 
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ممعمومات، كذلؾ برنامج الجدعاف البنؾ الدولى كثيرًا فى حمقات البرنامج كمصدر ل
الذى يعرض نماذج لمشروعات صغيرة ومتوسطة ،والتى تحتاج الدعـ والمساندة مف 
قبؿ الحكومة فى كثير مف التسييالت الموجستية واإلدارية، والذى بدورة يأتى مف 
مسأىمات وقروض البنؾ الدولى، وليذا فاالبنؾ الدولى مصدر رسمى لمعمومات برنامج 

ف، وتتوافؽ نتائج إثبات صحة الفرض مع تفسيرات نتائج الدراسة التحميمية التى الجدعا
)البنؾ  الدولي(  ( و رئيس الدولةأشارت إلى : جاءت فى المرتبة انأولى كؿ مف ) 

 %( كمصدر رسمى لبرنامح االقتصاد والناس.30.8بنسبة)
فى الثالثة عينة الدراسة   في حين لم يثبت وجود فروق بين البرامج -

 رئيس الحكومة - رئيس الدولةمصادر المعمومات الرسمية مثؿ )
البورصة - محافظ البنؾ المركزي-مسئولوف تنفيذيوف  -الوزراء

تقارب اإلقباؿ (  حيث نجد التقارير الرسمية- جيات حكومية-المصرية
ويرجع بنسب متفاوتة عمييا مف قبؿ البرامج االقتصادية عينة الدراسة، 

ى أف الموضوعات االقتصادية مف أىـ المضاميف الباحث ذلؾ، إل
حصائيات وتصريحات تحتاج إلى  اإلعالمية التى تقوـ عمى أرقاـ وا 
توثيؽ مف أماكف وأشخاص رسمية ومعمومات قائمة عمى حقائؽ، ومف 
ثـ نالحظ اتجاه البرامج عينة الدراسة إلى االعتماد بشكؿ كبير عمى 

توثيؽ والمصداقية فى مثؿ ىذه مثؿ ىذه المصادر الرسمية كنوع مف ال
القضايا االقتصادية الميمة، ومف ثـ نجد تقارب بيف البرامج 
االقتصادية عينة الدراسة فى االعتماد عمى ىذه المصادر الرسمية فى 

وىذا يعنى انخفاض دااللة ثبوت الفرض وثبوتة معمومات البرنامج، 
 .جزئياً 

البرامج  : توجد فروق دالة احصائيًا بينالفرض الثالث -
االقتصادية عينة الدراسة من حيث درجة تناوليا 

 لممشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.
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( داللة الفروق بين البرامج االقتصادية عينة الدراسة في درجة تناوليا لممشروعات الصغيرة 13جدول )
 والمتوسطة

 البرامج
 

 درجة التناول

 مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس
 مستوى الداللة 2كاقيمة 

 % ك % ك % ك

 0.092 5.75 38.5 5 58.3 14 38.5 5 ذكرىا بدرجة كبيرة
 0.846 0.33 38.5 5 29.2 7 46.1 6 ذكرىا بدرجة متوسطة
 0.157 0.25 23 3 12.5 3 15.4 2 ذكرىا بدرجة ضعيفة

 يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ:
الة احصائيًا بين البرامج د غيرفروق لم يتحقق الفرض، حيث ثبت وجود 

، االقتصادية عينة الدراسة من حيث درجة تناوليا لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
إلى أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمشباب لدورىا ألفعاؿ فى توفير وقد يرجع ذلك 

ادية فرص العمؿ ودفع عجمة التنمية االقتصادية لالماـ، حيث نالحظ أف كؿ البرامج االقتص
عينة الدراسة تناولتيا فى حمقاتيا المعروضة بنسب متقاربة مما يدؿ عمى أىمية تمؾ 
المشروعات فى البرامج االقتصادية، وأىميتيا فى دفع عجمة التنمية االقتصادية، وبالتالى لـ 

فروؽ دالة احصائيًا بيف البرامج االقتصادية عينة يتحقؽ الفرض، حيث ثبت عدـ وجود 
، ونالحظ أيضًا تقارب حيث درجة تناوليا لممشروعات الصغيرة والمتوسطةالدراسة مف 

ويتوافؽ إثبات صحة الفرض نسب عرضيا بدرجة كبيرة ومتوسطة فى البرامج عينة الدراسة، 
تناوؿ البرامج االقتصادية عينة الدراسة التحميمية التى تشير إلى مع نتائج الدراسة 

%( 48بشكؿ عاـ بدرجة كبيرة بنسبة) سطةلموضوعات المشروعات الصغيرة والمتو 
وأيضًا ىذا ما يتوافؽ مع نتائج الدراسة الميدانية التى تشير إلى ارتفاع نسبة أفراد عينة 
الدراسة الذيف يروف أف البرامج االقتصادية تشجعيـ عمى إقامة المشروعات الصغيرة 

  %(.40والمتوسطة إلى أكثر مف )
 احصائيًا بين البرامج : توجد فروق دالة الفرض الرابع

االقتصادية عينة الدراسة من حيث نوع معالجة موضوعات 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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( داللة الفروق بين البرامج االقتصادية عينة الدراسة في نوع معالجة موضوعات المشروعات 14جدول )
 الصغيرة والمتوسطة

 
                                                      0.05)*( دالة عند مستو 

 ، حيث ثبت وجود فروق دالة احصائياً جزئًياتحقق الفرض يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ: 
بين البرامج االقتصادية عينة الدراسة من حيث نوع معالجة موضوعات المشروعات 

والناس عمى حساب برنامجي االقتصاد  الجدعان، لصالح برنامج الصغيرة والمتوسطة
وقد يرجع ذلؾ إلى  (،0.05المتوازنة. عند مستوى الداللة)ومال وأعمال في نوع المعالجة 

سياسة برنامج الجدعاف التى تقوـ فى انأساس عمى عرض نماذج ناجحو نأصحاب 
مشروعات صغيرة ومتوسطة فى كؿ حمقة مف حمقات البرنامج، ومف ثـ تناوؿ الموضوع 

اقشة أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسات بشكؿ مفصؿ مف جميع زوايا ومن
، ويتوافؽ إثبات صحة جدوى المشروع وغيرىا حوؿ موضوع الحمقة الخاصة بالمشروعات

تصدر المعالجة المتوازنة المرتبة  الفرض مع نتائج الدراسة التحميمية ، والتى تشير إلى
وجود فروق بين البرامج  في حين لم يثبت %( فى برنامج الجدعاف،41.7انأولى بنسبة)

قد يرجع والمعالجة السطحية(،  -في أي من أنواع المعالجة اآلخرى )المعالجة المتوسطة
إلى السياسة اإلعالمية لمبرنامج )االقتصاد والناس( ومف قبميا القناة والتى تولى اىتمامًا 
بالغًا بموضوعات اقتصادية آخرى، أىـ مف موضوعات المشروعات كالقروض مف 

ندوؽ النقد الدولى، أو المشاريع العمالقة لمدولة، ونأننسى أف ىذا البرنامج برعاية ص
إعالـ الدولة، فيركز عمى إنجازات الحكومة أكثر مف أية قضايا آخرى، ومف ثـ تناوؿ 
ىذه الموضوعات باستمرار فى الحمقات باعتبارىا محور الحمقة مع تناوؿ موضوعات 

بشكؿ )متوسط أوسطحى( نأنيا البنية انأساسية نأى  المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقد يرجع ذلؾ إلى ، اقتصادى ومتداخمو مع الكثير مف الموضوعات االقتصادية الميمة

 البرامج                  
 

 نوع المعالجة       

 مال وأعمال الجدعان االقتصاد والناس
 2قيمة كا

مستوى 
 % ؾ % ؾ % ؾ الداللة

 0.05 *5.67 38.4 5 41.7 10 15.4 2 معالجة متوازنة

 0.387 1.90 30.8 4 37.5 9 53.8 7 معالجة متوسطة
 0.405 0.15 30.8 4 20.8 5 30.8 4 معالجة سطحية
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اىتماـ البرنامج )ماؿ وأعماؿ( بانأسواؽ الماليو والمضاربات الماليو، وأحوؿ السوؽ 
لتمؾ الموضوعات مع والمؤشرات االقتصادية، ومف ثـ يولى البرنامج أولوية كبرى 

التطرؽ بشكؿ )متوسط أو سطحى(  لموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وأىميتيا فى دعـ بنية االقتصاديات الكبرى، ومف ثـ عدـ ثبوت بشكؿ جزئى صحة 

 الفرض فى المعاجة المتوسطة والسطحية لمبرامج عينة الدراسة.
 برامج : توجد فروق دالة احصائيًا بين الالفرض الخامس

االقتصادية عينة الدراسة من حيث تناوليا لموضوعات 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

( داللة الفروق بين البرامج االقتصادية عينة الدراسة في تناوليا لقضايا وموضوعات المشروعات 15جدول )
 الصغيرة والمتوسطة

 البرامج        
 

 البدائل

 لمال وأعما الجدعان االقتصاد والناس
مستوى  2قيمة كا

 % ك % ك % ك الداللة

 0.11 4.31 38.5 5 29.2 7 7.7 1 معمومات اقتصادية عامة عن المشروعات

دعم وتحفيز الشباب إلقامة المشروعات 
 0.01 **21.24 38.5 5 100 24 38.5 5 الصغيرة والمتوسطة

 0.564 2.00 ػػػػػ ػػػػػ 8.3 2 7.7 1 مناقشة أىمية الصناعات اليدوية
 0.705 3.71 ػػػػػ ػػػػػ 12.5 3 30.8 4 شرح وتفسير قوانين استثمارية
 0.01 **15.08 30.8 4 75 18 30.8 4 تقديم أفكار مشروعات جديدة

شرح األجراءات اإلدارية والتسييالت الحكومية 
 0.717 0.67 15.4 2 16.7 4 23.1 3 ألصحاب تمك المشروعات

 مناقشة موضوع القيمة المضافة
 0.564 2.00 ػػػػػ ػػػػػ 8.3 2 7.7 1 وتأثيرىا عمى أصحاب المشروعات

القروض والدعم المادي لممشروعات الصغيرة 
 0.157 5.25 7.7 1 25 6 7.7 1 والمتوسطة

عرض أىم المؤشرات االقتصادية لممشروعات 
 0.417 1.75 23.1 3 16.7 4 7.7 1 2030الصغيرة والمتوسطة وفقا لرؤية

دارة إكساب الج ميور خبرة فى ريادة األعمال وا 
 0.368 2.00 30.8 4 25 6 15.4 2 المشروعات

 0.01)**( دالة عند مستو                                                            0.05)*( دالة عند مستو 
 يتضح من نتائج الجدول السابق:
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بين البرامج االقتصادية  ياً تحقق الفرض جزئًيا، حيث ثبت وجود فروق دالة احصائ
، عينة الدراسة من حيث تناوليا لقضايا وموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

لصالح برنامج الجدعان عمى حساب برنامجي االقتصاد والناس ومال وأعمال في 
موضوعات دعم وتحفيز الشباب إلقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند مستوى 

 (، 0.01داللة)
إلى أف   ( وقد يرجع سبب ذلك0.05تقديم أفكار مشروعات جديدة بمستوى داللة) و 

طبيعة  البرنامج)الجدعاف(  تقوـ بعرض موضوعات مثؿ إقامة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وعرض نماذج نأصحاب  تمؾ المشروعات، وذلؾ نأف  ىذا البرنامج تقـو 

ر مشروعات جديدة  وتشجيع الشباب سياستة اإلعالمية فى انأساس عمى تقديـ أفكا
أف  ويتوافؽ إثبات صحة الفرض مع نتائج الدراسة التحميمية والتى تشير إلى عمى إقامتيا،

تناوؿ البرامج االقتصادية لموضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثمت في )دعـ 
بالنسبة  وتحفيز الشباب إلقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة(  في الترتيب انأوؿ

جاءت موضوعات)عرض نماذج نأصحاب ، بينما (%100الجدعاف بنسبة)[ لبرنامج
، وفى (%87.5مشروعات صغيرة ومتوسطة وأعماليـ( فى المرتبة الثانية بنسبة)

 .(%75بنسة) (تقديـ أفكار مشروعات جديدةالمرتبة الثالثة ليذا البرنامج جاء موضوع)
رامج في أي من أنواع الموضوعات ، في حين لم يثبت وجود فروق بين الب

-مناقشة أىمية الصناعات اليدوية -معمومات اقتصادية عامة عف المشروعاتاآلخرى)
شرح انأجراءات اإلدارية والتسييالت الحكومية -شرح وتفسير قوانيف استثمارية 

مناقشة موضوع القيمة المضافة وتأثيرىا عمى أصحاب -نأصحاب تمؾ المشروعات 
عرض أىـ  -القروض والدعـ المادي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة -المشروعات 

إكساب  -2030المؤشرات االقتصادية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لرؤية
دارة المشروعات(  الجميور خبرة فى ريادة انأعماؿ وا 

والسبب فى ذلؾ  قد يرجع إلى تناوؿ البرامج االقتصادية الثالثة ليذا الموضوعات 
دائـ فى حمقاتيا، ومف ثـ عدـ ثبوت صحة الفرض فى وجود فروؽ بيف البرامج بشكؿ 

 عينة الدراسة، فيذه الموضوعات متدولة فى البرامج الثالثة بشكؿ مستمر
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 النتائج العامة لمدراسة:
فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة وجود  -

 .مف حيث مضمونيا اإلقتصادى
الة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة وجود فروؽ د -

 مف حيث نوع المصادر الرسمية التي استندت إلييا تمؾ البرامج.
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف البرامج االقتصاديةعينة  -

 الدراسة مف حيث درجة تناوليا لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.
االقتصادية عينة الدراسة  وجود فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج -

مف حيث نوع معالجة موضوعات المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة.

وجود فروؽ دالة إحصائياً  بيف البرامج االقتصادية عينة الدراسة  -
مف حيث تناوليا لقضايا وموضوعات المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة
ية  أىـ الفنوف اإلعالمية  التى أعتمدت عمييا البرامج االقتصاد -

الثالثة فى تقديـ مادتيـ اإلعالمية ، والتى تنوعت مف برنامج 
 المسجؿ(، والخبر.-إلى أخر ىى الحديث)المباشر

عنصرى)الصور والفديوىات( مف أكثر وسائؿ اإلقناع استخداما  -
 .لدى البرامج االقتصادية الثالثة

اسأتذة الجامعات حظيت بأىتماـ كبير جدًا كضيوؼ  لدى  -
ادية حيث جاءت فى الترتيب انأوؿ فى برنامج البرامج االقتص

اإلقتصاد والناس، وفى المرتبة الثانية فى برنامج ماؿ وأعماؿ ، 
والسبب فى ذلؾ االلماـ الكامؿ إلساتذة الجامعات بتخصصاتيـ 
االقتصادية والوقوؼ عمى أبعاد الموضوعات االقتصادية مف 

أصحاب جميع زوياىا، بينما جاءت نسبة ضيوؼ البرنامج مف 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البرنامج الجدعاف فى 
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المرتبة انأولى وذلؾ الطبيعة البرنامج، حيث يعرض نماذج 
 إلصحاب تمؾ المشروعات فى حمقاتو المختمة.

الجيات انأكثر مصادر لممعمومات الرسمية  فى البرامج  -
البورصة و - رئيس الحكومةو - االقتصادية ىى)رئيس الدولة

محافظ البنؾ المركزي(، وىذا مؤشر و - والبنؾ  الدولي -يةالمصر 
 .كبير عمى أىمية معمومات تمؾ البرامج ومدى رسمياتيا وأىميتيا

تنأوؿ البرامج االقتصادية  لموضوعات المشروعات الصغيرة  -
والمتوسطة تمثمت في )دعـ وتحفيز الشباب إلقامة  المشروعات 

 ؿ بالنسبة لبرنامجالصغيرة والمتوسطة(  في الترتيب انأو 
 38.5) اإلقتصاد والناس بنسبة[، و](%100الجدعاف بنسبة)[

، وىذأ يدؿ عمى ](%38.5برنامج ماؿ وأعماؿ)[، وكذلؾ  ](%
أىمية إقامة المشروعات لمشباب وأيضًا دورىا فى تنمية 
االقتصادية  لمدولة، بينما جاءت موضوعات)شرح وتفسير قوأنيف 

 روعات جديدة( فى المرتبة الثانيةتقديـ أفكار مش-استثمارية
نوع معالجة موضوعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  -

البرامج االقتصادية  تتمثؿ في )معالجة متوسطة( بالنسبة لبرنامج 
)اإلقتصاد والناس( في الترتيب انأوؿ، و)معالجة متوازنة( 

 .لبرنامج )الجدعاف(، وبرنامج )ماؿ وأعماؿ( بالنسبة

 المقترحاتالتوصيات و 
  تطوير محتوى البرامج االقتصادية، بحيث تكثؼ مف حمقات تشجيع الشباب

 عمى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  إتجاة بوصمة بحوث اإلعالـ المستقبمية نحو تفعيؿ دوراإلعالـ التنموى فى

 المجاالت االقتصادية  واالدارية لمدولة.
 تاحة عنصر" التفاعمية"،  والرد ضرورة مشاركة البرامج االقتصادية  لمج ميور وا 

 عمى أستفسارتو المختمفو.
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  ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى عرض التقارير وانأخبار بالقنوات
الفضائية المصرية حتى الينصرؼ الجميور عف مشاىدت برامجيا ومف ثـ 

 تفقد مصدقيتيا.
ات الفضائية إجراء مزيد مف الدراسات عف دور البرامج االقتصادية  بالقنو  -

 المصرية فى التنمية االقتصادية 
يمكف إجراء دراسات حوؿ دور مواقع التواصؿ االجتماعى فى التثقيؼ  -

 اإلقتصادى لدى الشباب الجامعى.
يمكف عمؿ دراسات حوؿ دور مواقع التواصؿ االجتماعى فى تشجيع  -

 الشباب عمى ريادة انأعماؿ.
مى  لنشرات اإلخبار يمكف عمؿ دراسة حوؿ تحميؿ المحتوى اإلعال -

تجاىات  الجميور نحو ىذأ  االقتصادية  بالقنوات الفضائية المصرية وا 
 المحتوى.

المعالجة اإلعالمية  لمبرامج االقتصادية  بالقنوات الفضائية المصرية  -
 "2030وعالقتيا بتنفيذ بنود إستراتيجية التنمية المستدامو"رؤية

 
 المراجع والمصادر:

 جع العربية:أواًل:المرا

  -الكتب: -

البحث اإلعالمي، مفيومو، اجراءاتو (. 2008أحمد ، السيد مصطفى )   -1
 .القاىرة: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.ومناىجو

 ودورىا الفضائية والقنوات إالنترنيت .(2003)اهلل عبد بف الكريـ الحربي ،عبد -2
 .كنعأف  مكتبة :. الرياضوالجنوح انأنحراؼ في
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:كيؼ نتعامؿ مع التربية اإلعالمية(.2010ى،فيد غبد الرحمف)الشيمر  -3
 اإلعالـ.الرياض:مكتبة الممؾ فيد الوطنية.

تجأرب الدوؿ فى تطوير أعماؿ المنشآت الصغيرة (.2009حامد،ميند؛وآخروف) -4
،دروس  لفمسطيف، معيد أبحاث السياسات االقتصادية ألفمسطينى والمتوسطة

 فمسطيف.-.راـ اهلل
دور البنوؾ والمؤسسات الماليو فى تمويؿ المشروعات (.2006)حداد، مناور -5

الصغيرة والمتوسطة فى انأردف والجزائر متطمبات تأىيؿ المؤسسات الصغيرة 
 عماف.-.انأردفوالمتوسطة فى الدوؿ العربية

المشروعات الصغيرة والمتوسطاىمياتيا (.2006حسف،ماىر؛مقابمة،إيياب) -6
 الصغيرة والمتوسطة..انأردف:مركز المنشآت ومعوقاتيا

 المصرية دار :القاىرة .الفضائى العربي التمفزيوف .(2008)شاىيف، ىبة -7
 .المبنانية 

 .عماف:دار اسامو لمنشر والتوزيع.اإلعالـ التمفزيونى(.2010عبد النبى،سميـ) -8
مشاكؿ المنشآت الصغيرة والمتوسطة (.2009عطيانى ،نصر؛الحاج، سارة) -9

 معيد ابحاث السياسات االقتصادية.فمسطيف:-.راـ اهللفىى فمسطيف
.عماف: دار (. بحوث اإلعالـ انأسس والمبادئ2012ىالؿ،  مناؿ مزاىره ) -10

 كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع

 :الدوريات -
. دور المشروعات الصغيرة في (2015أبو شنب، سامح عبد الكريـ) -11

الدراسات المجمة انأردنية فى . "انأردف حالة"معالجة مشكمػػتي البطالة والفقر
 (.2،)عدد12،مجإالسالمية

(. تحديات المشروعات السياحية 2019إسماعيؿ، أشرؼ صوفى وآخروف) -12
دراسة تطبيقية عمى محافظة الفيـو  -الصغيرة وتأثيرىا عمى صناعة السياحة

. كمية السياحة والفنادؽ،جامعة المجمة الدولية لمتراث والسياحة والضيافة.
 (.1(،)عدد13الفيوـ،مج)
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البرامج االقتصادية عمى الفضائيات  (.2016سى،ثريا؛السعيد،مروة) السنو  -13
مجمة بحوث العالقات .دراسة تحميمية-العربية، برنامج االقتصاد والناس نموذجاً 

. الجمعية المصرية لمعالقات العامة، القاىرة العامة لمشرؽ إالوسط
 ( .12()عدد12مج)

يرة والمتوسطة (.تنافسية المنشآت الصغ2010بف جميمى، رياض)-14
لمتخطيط،  العربى  .ا لمعيد سمسمة جسر التنميةالخصائص والتحديات. 

 (.93(، )عدد 9الكويت، مج)
(. دور نظـ المعمومات المحاسبية فى استدامة 2019حسف،محمد كريـ) -15

دراسة ميدانية. مجمة االسكندرية لمبحوث  -المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 (.3(،عدد)3ة االسكندرية،مج)المحاسبية.كمية التجارة،جامع

الواقع والعقبات التى تواجو المشروعات  مايو(. 2015سالـ،نجيب؛وآخروف) -16
، كمية االقتصاد والسياسية مجمة العموـ االقتصاديةالصغيرة والمتوسطة. 

 ،)عدد خاص(.3والعمـو السياسية ،جامعة الزيتونة، ليبيا، س
ميور وسائؿ اإلعالـ فى ديسمبر(.اتجاىات ج 2011عبد العظيـ ، جماؿ ) -17

البحرييف نحو المعالجة اإلعالمية لمقضايا االقتصادية دراسة مقارنة لجميور 
المجمة المصرية لبحوث الرأى والوسائؿ التقميدية والشبكات االجتماعية . 

 (.4)عدد10،جامعة القاىرة ، مجمدالعاـ
لمصارؼ (. دور ا2019عبد القادر،فوزى حجاب؛الطاىر، عبد الرزاؽ القراح) -18

مجمة والمؤسسات المالية فى تمويؿ المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ليبيا.
 (.8،)عدددراسات انأنساف والمجتمع

مايو(. واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 2015فتح اهلل،آخروف) -19
.ليبيا:جامعة الزيتونة،كمية االقتصاد مجمة العموـ االقتصادية والسياسيةليبيا.

 )عدد خاص(.3اسية،سوالعمـو السي
(. دور المشروعات الصغيرة فى تعزيز 2019محمد،أميرة مفمح الحمورى) -20

مشاركة المرأة فى تنمية المجتمعات المحمية فى المممكة العرابية 
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.الجامعة مجمة عمـو التربية وعمـ النفسالسعودية.
 (.5(،)عدد3االسالمية،غزة،مج)

تمويؿ االصغر لممشروعات (. أثر ال2016محمد،شادى عبد الباقى وآخروف) -21
مجمة العمـو دراسة ميدانية فى محافظة الدقيمية، -الصغيرة فى تنمية المجتمع

 (.7. جامعة المنصورة،مج)الزراعية واالقتصادية واالجتماعية
يناير(. دور النشرات والبرامج االقتصادية بالتمفزيوف - 2015محمد نبيؿ، ىند) -22

والموضوعات والقضايا االقتصادية المصري فى ترتيب أولويات الجميور نح
. القاىرة : المركز القومي لمبحوث االجتماعية المجمة االجتماعية القومية.

 (.1)عدد52والجنائية مجمد
(. دور المشاريع 2017يوسؼ، شادى العبد اهلل؛ محمد،ساىر عدوس) -23

الصغيرة لمحد مف الفقر والبطالة لممستفدييف مف قروض صندوؽ التنمية 
 (.3،مج)المجمة العالمية لالقتصاد وانأعماؿفى محافظة إربد.والتشغيؿ 

 المؤتمرات: -
دور المشروعات الصغيرة في  .،ابريؿ(2017أميرة محمد مفمح ) الحمورى، -24

. تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعودية
ة فى تنمية المجتمع مقدمة إلى مؤتمر تعزيز دور المرأة السعودي ورقة بحثية

كمية التربية، جامعة انأمير سطا بف عبد  .2030فى ضوء روية المممكة
 العزيز، الرياض.

. دور اإلعالـ فى التنمية االقتصادية،ابريؿ(. 2016الخياط،سعيد عبد العزيز) -25
ورقة عممية مقدمة إلى المنتدى اإلعالمى السنوي السابع. الجمعية السعودية 

 الرياض.إلعالـ وآالتصاؿ، 

 الرسائل العممية:
(. دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تقميؿ 2017رائد،خمود يوسؼ) -26

، كمية )رسالة ماجستير غيرمنشورة(مستوى البطالة فى محافظة طولكـر
 الدراسات العميا،جامعة النجاح الوطنية،فمسطيف.
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27-  

ات دور الفضائيات العربية في ترتيب أولوي(. 2012عتيؽ، دينا وحيد ) -27
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجميور المصري تجاه القضايا االقتصادية

 كمية اآلداب ،جامعة الزقازيؽ.
 مواقع المكترونية العربية:

الحصاء) -28 دراسة واقع المشروعات (.2016الجياز المركزى لمتعبئة العامة وا 
تـ إالسترجاع  (2015-2009الصغيرة والمتوسطة فى مصر خالؿ الفترة مف)

 http://www.capmas.gov.eg/HomePage.aspxموقع  مف
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