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 التماس الشباب الجامعي للمعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل و إدراكهم لها 

University youth seeking information about the Renaissance Dam 

crisis through mobile journalism and their Cognition of it 

 جامعة كفر الشيخ.  –كلية التربية النوعية   - مدرس بقسم اإلعالم التربوي  -هناء محمد عبد المقصود عون  /د •

 

 : ملخص البحث
 

عبر  النهضة  سد  أزمة  للمعلومات حول  الجامعي  الشباب  التماس  بين  العالقة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

لها،   إدراكهم  بمستوى  وعالقته  الموبايل  ) صحافة  قوامها  عينه  على  المسح  منهج  من  400باستخدام  مفرده   )

الشباب الجامعي مقسمه إلى نصفين على الكليات األدبية والكليات العلمية، باستخدام أداة االستبيان، وكانت أهم 

 النتائج كاآلتي: 

-  ( بنسبة  دائمة  بصفه  الموبايل  يستخدمون صحافة  الجامعي  الشباب  من  الدراسة  عينة  و51أن  من ٪(،  نسبة 

 ( أحيانا  )35.5يتابعونها  نادراً  يتابعونها  من  ونسبة  بين ٪13.5(،  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود   ،)٪

 مستوى ثقة الشباب الجامعي بصحافة الموبايل ومدى التماسهم للمعلومات منها حول أزمة سد النهضة.

 اإلدراك -صحافة الموبايل  -لنهضة أزمة سد ا -الشباب الجامعي  -التماس المعلومات  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: 

شهد هذا العصر تطورا مذهال في وسائل اإلعالم سواء التقليدية منها أو الرقيمة فقد أصبح لها دورا كبيررا 

في مواجهة األزمات المختلفة ، وذلك على كافرة المسرتويات المحليرة واإلقليميرة والدوليرة فري السرنوات األ يررة 

تقديم معلومات حول األزمات وأسبابها وتأثيراتها مع تقديم الحلول للخروج منها، وهو ما بشكل  اص، من  الل 

 ساعد بشكل كبير في تحديد أبعاد تلك األزمات ومواجهتها واحتوائها. 

وتعرد صررحافة الموبايرل مررن وسرائل اإلعررالم الرقميررة التري أصرربحت عنصررا أساسرريًا فري الحيرراة اليوميررة 

لتزايد االعتماد عليه من قبل أفراد الجمهرور و صوصراً الشرباب، فقرد انتشررت بشركل واسرع مرع للجمهوروذلك  

انتشار الهواتف المحمولة وتطور إمكاناتها، ونتيجة لسعي المؤسسات والشركات اإلعالمية إلرى مواكبرة التطرور 

شركالها و ردماتهاو وبرذلك واستخدام الوسيط الجديد للوصول ألكبر عدد من أفراد الجمهور، حيث تتميرز بتنروأ أ

تحظى باهتمام المستخدمين من مختلف الفئات العمرية ألن استخدامها )ال يحتاج سوى هذا الوسيط المترداول برين 

أيدينا جميعا على أن يكون متصال باإلنترنًت(، وتقدم صحافة الموبايل  دماتها في مختلف الظرروف واألزمرات، 

عاديين في الشارأ او وسائل المواصالت فكل منهم يحصل علرى معلومرات فيمكن أن يستخدمها أفراد الجمهور ال

 حسب ميوله واحتياجاته منها.

وقد شهدت مصرر العديرد مرن األزمرات علرى مردار سرنوات تاريخهرا المعاصرر علرى الصرعيدين الردا لي 

ك األزمرات بمرا والخارجي تزايدت حدتها مع تزايد حدة الصراعات الدولية وواجهت التأثيرات المترتبة علرى تلر

تشمله من تغير في المواقف الدولية تجاههرا، وتواجره مصرر فري وقتنرا الحرالي أزمرة سرد النهضرة والتري يتعلر  

الصراأ فيها بمياه نهر النيل، فلقد أصبح سد النهضة يمثل صدمه وزعر للدوله المصريه على المستويين الشعبي 

حيرراة،  اصررة أن مصررر تعررد دا لرره فرري حزمررة الرردول  و السياسرري، حيررث أن الميرراة تعنرري أمنررا قوميررا وشررريان

الصررحراوية فرري شررمال افريقيررا ولرري  لهررا مصرردر مررائي حيررر نهررر النيررل واحتياجاتهررا للميرراه تتزايررد مررع تزايررد 
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عددالسكان، )لي  هذا فحسب بل وتتفاقم هذه الحاجة عنردما يررتبط االمرر بتأثيرهرا علرى مرورد مرن أهرم مروارد 

لعالي( بمصر والتي نحن في أم  الحاجة لزيادتها ال لنقصانها ولم تكن صحافة الموبايرل  الطاقة الكهربية )السد ا

بمعزل عن األزمة، حيث قامت بدور كبير نظرا لما لديها من قدرة على الوصرول لعردد كبيرر مرن الجمهرور فري 

أ وسرائلها وسرهولة أماكن متفرقة فقد تزايد استخدامها واعتماد الجمهرور عليهرا  رالل أزمرة سرد النهضرة ، لتنرو

استخدامها عبر أجهزة المحمول في أي مكان وبأي وقرت مرع القردرة علرى اسرتخدام تطبيقاتهرا فري التواصرل مرع 

 اآل رين. 

ومن هنا حاولت الباحثة في هذا البحث جمع المعلومات حول صحافة الموبايرل واسرتخداماتها  اصرة برين 

حول أزمه سد النهضرة عبرر صرحافة الموبايرل، وترأثير ذلرك الشباب الجامعى، وطرق التماس العينة للمعلومات  

 على مستوى ادراكهم لها.

 الدراسات السابقة:

 المحور األول: الدراسات التي تناولت سد النهضة  

إلي تحليل الخطاب الصحفي الرذي قدمتره الصرحافة المصررية   .(1)  (2021)إيمان مصطفي  هدفت دراسة  

أزمة سد النهضة، أوضحت الدراسة فري نتائجهرا ترأثير السرياق السياسري واإلعالمري والسودانية واألثيوبية تجاه  

المتمثل في التوجه السياسي الرسمي للدول التي تنتمي إليها صحف الدراسة واالنتماء األيدولوجي لهرا الرذي أدي 

 سد النهضة. إلي استثناءات في توجهات الخطابي عن التوجه الرسمي للدولة على ما قدمته الصحف عن أزمة

. إلري معرفرة مردي اعتمراد الجمهرور علرى مواقرع التواصرل (2)  (2021دراسة )مرروي السريد    كما سعت 

االجتماعي كمصدر للحصول على المعلومات حول أزمة سد النهضة، ومعرفة مستوي معرفة الجمهور باألزمرة 

ألزمرة، وقرد توصرلت الدراسرة إلري نتيجة التعرض للمحتوي المنشور على هذه المواقع ومدي اهتمام الجمهور با

عدة نتائج أهمها: وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متابعة أزمة سرد النهضرة عبرر مواقرع التواصرل 

االجتماعي والمستوي المعرفي للمبحوثين، جاء الفي  في مقدمة مواقع التواصرل االجتمراعي التري يعتمرد عليهرا 

نهضة يلية في المركز الثاني اليوتيوب ثم ماي سبيسي في المركز الثالث واحترل المبحوثين في متابعة أزمة سد ال

 تويتر المركز الرابع.

. إلرري توضرريح الجرروالت التفاوضررية المتعاقبررة بررين أثيوبيررا (3) (Eric Pichon 2021)دراسررة تسررعي 

إلي طرير  مسردود، والسودان ومصر حول ملء وتشغيل السد، حيث أنتهي مشروأ سد النهضة األثيوبي الكبير  

هذا السد الذي قامت أثيوبيا ببناءة حيث تقع على الرافد الرئيسي للنيل وبذلك ستعمل على تشغيل أكبرر روافرد فري 

أفريقيا وكذلك محطة طاقة كهروبائية ضخمة من المتوقع أن ترؤمن وصرول الكهربراء العاليرة األثيوبيرة وتعزيرز 

توصلت الدراسة إلري مجموعرة نترائج يع فائض الكهرباء إلي الخارج،  التنمية االقتصادية وتوفير اإليرادات من ب

 من أهمها:

قل  كالً من مصر والسودان حيث أن مصر قلقه حول التأثير المحتمل للسد الجديد على سد أسروان العرالي 

لك توصرلت الخاص بها وأنه سيمنح أثيوبيا السيطرة على تدف  النيل وتقليل المياة العزبة المتاحة للمصرريين، كرذ 

الدراسة إلي أنحاء االتحاد األوروبي يدعم اإلتحراد األفريقري فري السرعي للتوصرل إلري حرل تفاوضري بشرأن سرد 

 النهضة وذلك ألن أي حل حير سلمي ينطوي على مخاطر جثيمة تحيط بدول حوض النيل.

ثيوبي الكبيرر إلي تقييم عملية ملء سد النهضة األ .(4)(Prakrut.K& et al. 2021)دراسة كما هدفت 

وتأثيره على دول المصب، وضحت الدراسة أيضاً اتجاه التجفيف في اتجاه مجرري النهرر فري بحيررة ناصرر فري 

، ومن أهم نتائج البحث: ثرم تقردير حجرم الميراه الزائرد فري سرد النهضرة بمقردار 2020جنوب مصر قبل ديسمبر  

 9مليار متر مكعرب( مرن  67.37خطط لها )من السعة الم ٪5.3مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي  3.584
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ر وقد تم مالحظة أن بحيرة ناصرر ذات اتجاهراً تنازليراً، باإلضرافة إلري ذلرك تنراق  2020نوفمبر    30يوليو إلي  

الدراسة التفاعالت المحتملة بين هطول األمطار والفيضانات الناتجة في السودان، وتقترح أنه ينبغي لفت االنتبراه 

ملء السد والجفاف المحتمل في دول المصب  الل فترات الجفاف القادمة في حوض نهرر النيرل إلي العالقة بين  

لمراقبرة  Google Earth Engine (GEE)األزرق، تروفر هرذه الدراسرة تقنيرة مفتوحرة المصردر باسرتخدام 

 .GERDالتغيرات في مستوي المياه أثناء ملء  زان 

. بدراسة العالقة المتشابكة بين مصر وأثيوبيا في ملف (5)  (2020دراسة)جهاد عودة وآخرون  بينما تهتم  

مياه النيل، في إطار نظرية المباريات حيث تم استخدام نماذج بديلة كتحليل الصراأ المستمر بشرأن سرد النهضرة 

مرن أراضريها الزراعيرة وذلرك  ٪66، 20.88األثيوبي، ويشير التحليل إلي أن مصر من الممكن أن تفقد حوالي  

وفقاً للسيناريوهان األول والثاني حيث سيتم ملء الخزان على مدار ثالث سنوات مما سيترتب عليره نسربة عجرز 

مليرون فردان سرنوياً، أمرا  2.6من إجمالي الموازنة المائية المصرية مما سيؤدي إلري  سرارة   ٪26تقدر بحوالي  

على مدار  م  سرنوات ممرا سريترتب عليره نسربة  بالنسبة للسيناريو الثاني قسم ملء الخزان وفقاً لهذا السيناريو

من إجمالي الموازنة المائية المصرية السنوية، وهنا يعني  سارة سرنوية تقردر بحروالي   ٪12عجز تقدر بحوالي  

 6مليون فدان من األراضي الزراعية في مصر وأي أنره بعرد مررور  مر  سرنوات سرتفقد مصرر حروالي    1.2

مليرون فردان، ويعرد السريناريوهان األول والثراني هري  9.1راعيرة التري تبلر  مليون فدان من جملة أراضريها الز

 المرشحان بقوة من قبل الحكومة األثيوبية.

إلري رصرد وتحليرل سرمات و صرائط الخطراب الصرحفي إزاء  .(6) (2020دراسة )دعاء محمرد تهدف  

ع، السرودان تتمثرل فري موقرع أزمة سد النهضة في الصحف عينة الدراسة تتمثل في )موقرع صرحيفة اليروم السراب

 صحيفة المجهر السياسي السوداني وأثيوبيا يمثلها موقع صحيفة هيرالد األثيوبية(.

، يليرة ٪22.1وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها أن المضمون األمني جاء في الترتيرب األول بنسربة  

 ٪19.7ياسي في الترتيب الثالث بنسبة ، ثم المضمون الس٪20.1المضمون االقتصادي في الترتيب الثاني بنسبة 

، بينمرا جراء فري الترتيرب الخرام  المضرمون ٪13.1فري حرين جراء المضرمون التراريخي فري الترتيرب الرابرع 

 .٪12.5االجتماعي والثقافي بنسبة 

. إلري تحليرل موقرف دول حروض النيرل مرن سرد النهضرة حيرث (7)  (2020دراسة )سريد محمردي   هدفت  

االتفاقيات الثنائية التي تم عقدها في الفترة األ يرة بين مصر وكالً من أثيوبيا والسودان وبعض استعرضت كافة  

دول حوض النيل، كما استعرضت الدراسة أداء اإلدارة المصرية السابقة والحالية وزاد هذه الزمة، وقد توصرلت 

القومي ولكنه يعتبر جزءاً أصريالً ال يتجرزأ الدراسة إلي عدة نتائج أهمها أن األمن المائي ال يقل أهمية عن األمن  

من األمن القومي للدولة حيث األرتباط الوثي  بين نهر النيل وبين بقاء الدولة فنهر النيل هرو مصردر بقراء الدولرة 

 المصرية.

. إلي تحقي  هدف رئيسي قد مثل في التعرف على (8)  (2020دراسة )محمد المس ، أحمد رفاعيوتسعي  

المصرري اليروم( وتوصرلت   -الوفرد   –كاتير لقضية سد النهضرة فري الصرحف المصررية واألهررام  معالجة الكاري

الدراسة إلي تنوأ موضوعات الكاريكراتير لقضرية سرد النهضرة حيرث تمثلرت أهرم الموضروعات فري )المسراعي 

 ء سد النهضة(. األثار السلبية لبنا –موقف الحكومة المصرية واألثيوبية والسودانية  –الدبلوماسيين كل األزمة 

بينما جاءت فري جريردة  ٪36.1وأشارت النتائج إلي أن مصر جاءت كقوة فاعلة في جريدة األهرام بنسبة 

من إجمالي القوة الفاعلة لقضية سد النهضة   ٪34.9وجاءت في جريدة الوفد بنسبة    ٪35.5المصري اليوم بنسبة  

 المستخدمة في الكاريكاتير.

. بالتأثيرات االقتصادية طويلة األجل لسد النهضة et al, 2020) (Khalid S. (9) &دراسة وقد أهتمت 

اإلثيوبي على السودان حيث توصلت الدراسة إلي عدة نتائج من أهمها أن الزيادة فري توليرد الطاقرة الكهرومائيرة 
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لري االجتمراعي والزراعة المروية في السودان. كذلك من شأن التأثير التنظيمي لسد النهضة أن يزيرد النراتج المح

وذلرك بعرد أن يرتم ا تيرار نمرط  2060-2020مليار دوالر أمريكي  رالل  29-27المتراكم في السودان بمقدار  

المحاصيل ألنظمة الري الجديدة في السودان والذي يعتبر أمراً أساسياً لتعظيم الفوائد االقتصادية للسودان. أهميرة 

عة الموضوأ المطروح والذي يتواكب مع المستجدات على الصرعيد تطبيقية: تكمن أهمية الدراسة الحالية في طبي

المصري المتمثلة أزمة سد النهضة اإلثيوبي وما يمثله من  طوره على الحياه االقتصادية والزراعية في مصرر، 

أهمية فئة الدراسة )الشباب( و طورتها، وما يمثله هذا العمر الذي هو أساس أي بنراء اجتمراعي و صوصراً فري 

تمعات التي تهدف إلي النمو واإلزدهار، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام لهذه الفئة ويتضح بشكل جلري المج

. ومن هنا جاءت أهمية رصد مرحلة في حياة المجتمع في مواجعرة هرذا األزمرة الرذي ترم 2030في رؤية مصر  

مي تأثير في تشكيل هذه المرحلرة المهمرة وصفها بأنها األكثر انتشاراً وحموضاً حتى األن، وكيف كان للعالم الرق

 في المجتمع المصري.

إلي التعرف على أهم االستراتيجيات التفاوضرية علري أزمرة   .(10)  (2018دراسة )محمد قنديل  كما سعت  

سد النهضة، و لصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها: استخدام مصر إستراتيجية المصلحة المشتركة في 

جانب األثيوبي سواء إستراتيجية التكامل أو إستراتيجية تطوير التعاون مرن  رالل عقرد المرؤتمرات تعاملها مع ال

الدولية، يوجد لدي الجانب المصري وعلى كامرل أهميرة التفراوض واسرتراتيجياته وثقافتره فري مقابرل تعنرت مرن 

 الجانب األ ر.

 الدراسات التي تناولت صحافة الموبايل:

. إلرري التعرررف علررى درو صررحافة الموبايررل فرري تشرركيل (11)(2021صررالا الرردي  دراسررة )را ررد هرردفت 

اتجاهات الجمهور المصري نحو األحداث الجارية ومعرفة العالقة بين درجرة اعتمراد الجمهرور المصرري علرى 

ائج صحافة الموبايل ودرجة الثقة في األ بار التي يتابعونها عبر صحافة الموبايل، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتر

أهمها: أن صحافة الموبيل أكثر الوسائل اإلعالمية التي اعتمد عليها المبحوثون كمصردر لخ برار، حيرث اعتمرد 

مرن عينرة   ٪51.3العدد األكبر علري صرحافة الموبايرل فري الحصرول علرى األ برار بشركل دائرم مسرتمر بنسربة  

ة األولري، أن أهرم أنرواأ صرحافة الدراسة، ويرجرع سربب تفضريل صرحافة الموبايرل بسرهولة االسرتخدام بالدرجر

 الموبايل التي يفضلها المبحوثون في متابعة األحداث الجارية تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي.

. التعررف علرى العالقرة برين التمراس األطبراء وهيئرة التمرريض (12) (2021دراسة )هاني محمرود   سعت 

الموبايرل والتوافر  المهنري لرديهم باسرتخدام مرنهج للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا المستجد عبر صحافة 

( مفردة وكانت أهم النتائج كالترالي: أن عينرة الدراسرة مرن األطبراء والممرضرين 422المسح على عينة قوامها )

(، ووجود عالقة ذات داللرة إحصرائية برين مسرتوي ثقرة ٪52.4يستخدمون صحافة الموبايل بصفة دائمة بنسبة )

يض بالمضرمون المقردم بصرحافة الموبايرل ولردي إلتماسرهم للمعلومرات منهرا حرول جائحرة األطباء وهيئرة التمرر

 كورونا.

إلي تقديم نظرية شوزانا زويروف النقديرة فري الفهرم ودعرم  .(13)(Anja. S et al., 2021)دراسة تهدف 

الممارسررة المسررؤولة واالبتكررار فرري الصررحافة المتنقلررة. أصرربح المنطرر  ممكنرراً بفضررل تكنولوجيررا المعلومررات 

واالتصاالت وبنيتها الستخراج وتداول منتجات البيانات الخاصة بسلوك المستخدم وتفضيالته. يتم دمج التفاعرل، 

قنيات الجديدة، في نسيج نظامنا االقتصادي، ووفقاً لزوبوف، تبدو مناهضة للديمقراية بشردة وتهديرداً من  الل الت

لسيادة اإلنسان وكرامته واستقالليته فري أوروبرا لرذلك يجرب أن يرتم التررويج للبحرث واالبتكرار المسرؤول كرنهج 

تمعية والمبراد  الديمقراطيرة ضرمن هرذا ومفهوم يوجه الممارسة وسياسة البحث واالبتكار لتتماشي مع القيم المج

المنهج، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أتاحت ارتباطاً وثيقاً بين الصحافة المتنقلة والتقنيرات والبنيرة التحتيرى 

للهواتف الذكية ومنصات التواصل االجتماعي، فإن السؤال الواضح هو كيف يمكننا تصور االبتكار المسؤول في 
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منظوراً نقدياً لدراسة كيف تفيد بنية المراقبة ممارسة الصرحافة المتنقلرة فري حرين أن  Zuboffر هذه المنطقة يوف

االعتماد الواسع للهواتف الذكية كأداة رئيسية إلنتاج األ بار واستهالكها أعطي إمكانات كبيررة لالبتكرار، يمكنهرا 

 أيضاً تغذية البيانات السلوكية للجمهور المهتم بصحافة المحمول.

إلي استكشاف مجتمع الصرحافة الرذي مرا زال يحراول  .(14) (Tiago. G& et al., 2021) درسة سعيت

التكيف مع المجتمع التكنولروجي وذلرك مرن  رالل إنتاجره للمحتروي مرن  رالل بوسرائل جديردة، وتعلرم مهرارات 

قل تكلفة، دا رل العرالم وكفاءات جديدة، وذلك للتفاعل مع ساللة جديدة من المستخدمين، وأن تكون أكثر عملية وأ

الرقمي عصر انتشار البيانات في كرل مكران. كرل تفاعرل يحردث فري كرل مكران، اجتمراعي، سياسري، اقتصرادي 

الحقيقي وتحليلها، من أهم نتائج هذه الدراسة، أن الصحفيين األن يمكرنهم الوصرول إلري حجرم حيرر مسربوق مرن 

مستخدمين مرع المحتروي )الرسروم البيانيرة الفائردة(، بعضرها البيانات، من  الل اللقطات الفورية وكيفية تفاعل ال

البعض )الرسوم البيانية االجتماعية( والعالم من حولهم )سياق الرسوم البيانية(. في هذا العمل البحثري، أصربحت 

 أجهزة الهاتف الذكي وكذلك شاشات العرض والساعات الذكية تستخدم اللتفاظ البيانات الفسيولوجية للبشر.

إلي التعرف علرى واقرع اسرتخدام الصرحفيين الجزائرريين   .(15)  (2020دراسة )سمية ب  ذكه  ا سعت  بينم

إلي أسباب هذا األسرتخدام واإلشرباعات   2019( فيفري  22لصحافة الموبايل في تغطية أحداث الحراك الشعبي )

استمارة استبيان علرى عينرة مرن الصرحفيين المحققة فيه، وتم االعتماد على أسلوب المسح بالعينة حيث تم توزيع 

الجزائررريين الررذين يسررتخدمون صررحافة الموبايررل فرري العمررل اإلعالمرري، وبينررت النتررائج أن أهررم دوافررع اسررتخدام 

الصحفيين لصحافة الموبايل هي استغالل التطور التكنولوجي لتحقير  السرب  الصرحفي واالقتصرادي فري الوقرت 

 والجهد.

. إلي التعررف علرى اسرتخدامات الهراتف PoLin Pan 2020) (Ahmed Deen (16) &دراسة هدفت 

الذكي كأداة صحفية لفحرط القواعرد األ القيرة فري صرحافة الموبايرل )الصرحافة المتنقلرة( فري المملكرة العربيرة 

السعودية، كذلك استهدفت الدراسة فهم تأثير لفحرط القواعرد األ القيرة علرى الصرحفيين السرعوديين الممارسرين 

ة الموبايل، وقرد تناولرت الدراسرة ثرالث أبعراد أ القيرة رئيسرية هري البحرث عرن الحقيقرة، تقليرل الضررر لصحاف

والمسؤولية في التغطية اإل بارية، وذلك من  الل استبيات تم تطبيقه على عينة من الصحفيين السعوديين بلغرت 

حفيين المحتررفين ولردت ترأثيرات كبيررة صحفياً، وقد كشفت النتائج أن جميع األبعاد األ القية الثالثة للصر  124

على تصورات الصحفيين السعوديين تجاه صحافة الموبايل وعلى وجه التحديرد، ترم العثرور علرى تقليرل الضررر 

باعتباره العامل األقوي الذي أثر على تصورات الصحفيين السعوديين تجراه صرحافة الموبايرل، تليهرا المسرؤولية 

الصحفيين السعوديين كانوا أكثر من المحتمل أن يبحثوا عرن الحقيقرة، ويقللروا مرن   والبحث عن الحقيقة، مبيناً أن

الضرر، وأن يتحلوا بالمسؤولية في التغطية اإل بارية، أظهروا المزيرد مرن التصرورات اإليجابيرة تجراه صرحافة 

 الموبايل.

 إلررى التعررف علرى (17) (Matthew N. Bui & Rachel E. Moran, 2020دراسرة )وسررعت 

التحديات التي تواجه تدري  صحافة الهاتف المحمول في مردارس الصررحافة  اصرة فري ظرل مرا يشرهده مجرال 

العمل الصحفي من تكامل متزايد وانتشار تقنيرات الهراتف المحمرول في إنتراج المحتروى الصرحفي، وكرذلك مررن 

ذلك االتجراه المتزايررد لترردريب الدارسررين قبرل المسرتخدمين الرذين يعتمردون علرى صحافة الهاتف المحمول، وكر

والعراملين في المجرال الصرحفي علرى صرحافة الهراتف المحمرول، وقرد اعتمردت الدراسررة علررى مررنهج المسررح 

مررن الخررريجين الجررددفي مجررال الصررحافة واإلعررالم،  54وأداة االسررتبيان وذلررك بررالتطبي  علررى عينرره قوامهررا  

أن بررامج التعلريم فشررلت فري تجهيرررز الطرررالب حترررى اآلن بالمعرفرررة والمهرررارات   وتوصرلت الدراسرة  إلرى

للتعامررل مرررع المشررركالت والترأثيرات المجتمعيررة األوسررع لصررحافة الهرراتف المحمررول  اصررة فيمررا يتعلرر  

صرحفية حيرر مسررتقرة،   بالمهرارات التري يجرب أن يتصف  بها صحفيو الهاتف المحمول عنرد التعامرل مرع بيئرة

باإلضرافة إلررى ضرررورة أن تؤهرررل المنررراهج التعليميرررة الطرررالب للتعامرررل تقنيرررا مرررع التنقنيرررات الحديثرررة 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)        ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (43 ) 

المرتبطرة بصرحافة الهراتف المحمرول حترى يكونروا قرادرين علرى التعامرل معهرا واسرتخدامهابالشكل األمثل فري 

 لصحفية الخاصة بهم.إنتاج المحتوى والقصط ا

بصحافة الهاتف المحمول التي تعتبر شكل من  .(18) (Pirkka Maksimainen 2020)دراسة اهتمت 

أشكال صرحافة الفيرديو التري تعتمرد فري إنشرائها علرى أجهرزة الهراتف المحمرول، تسرتهدف هرذه الدراسرة فحرط 

ي،  لصت نتائج هذه الدراسة إلي أنه في حرين اال تالفات بين الصحافة المتنقلة وصحافة البث التلفزيوني التقليد 

أن الصحافة المتنقلة يمكن أن تحسن التفاعل والعاطفيرة فري القصرط اإل باريرة، فهري تتطلرب مهرارات متعرددة 

وتعدد المهام من الصحفي. يمكن لهذا المفهوم أن يجلب المزيد من القصط السرية إلري وضرح النهرار ولكنره قرد 

ء مقاطع فيديو ومعلومات ترفيهيرة حيرر ضررورية. يمكرن أن تقلرل ممارسرة الصرحافة يؤدي أيضاً إلي نشر إنشا

المتنقلة التكاليف ولكن على الجانب اآل ر فهي تقلل الجودة الشاملة للمنتج اإلعالمي، وتجدر اإلشرارة أيضراً إلري 

 لدقي  للحقائ .أن استخدام المواد التي يوفرها المواطن في نشرات األ بار يتطلب مزيداً من التدقي  ا

. إلي توضيح أهمية دراسرات صرحافة الموبايرل التري et al. 2019)  & (Angel. A (19)دراسة وهدفت 

أصبحت تنمو بشكل متزايد على مدي السنوات الماضية. هذا النمو مرتبط بالزيادة في الوصرول إلري المحتويرات 

تسريع ابتكارات تكنولوجيرا الهراتف المحمرول من  الل األجهزة الجديدة. شهدت السنوات العشر الماضية عملية  

من هرذا السريناريو الجديرد كران اهتمرام مجتمرع البحرث فري التحقير  فري العالقرة برين هرذه االبتكرارات وانتشرار 

المحتويات اإلعالمية. تحلل هرذه المقالرة تلرك الدراسرات التري تتنراول العالقرة برين األجهرزة المحمولرة التواصرل 

يسي هو توضيح الوضع الحالي لهذه الدراسات وكذلك تحديد أهميتهرا مرن أجرل الوصرول والصحافة. الهدف الرئ

فري قاعردة  2018ومرايو  2008مقالرة بحثيرة نشررت برين ينراير   199إلي هذه األهداف، قرام البراحثون بتحليرل  

الموضروأ، تحديرد   البيانات وتشير النتائج إلي أن الواليات المتحدة لديها أكبر عدد من الدراسات فيما يتعل  بهرذا

 .2013أعلي زيادة في اإلنتاج العلمي حول الصحافة واالتصاالت المتنقلة في عام 

. إلي التعرف علي التطور التكنولوجي والتقنري السرريع (20)  (2018دراسة )نادية عبد الحافظ  كما هدفت  

الجديد وإنعكاس تلك التقنيرات الحديثرة فري للتليفون المحمول حيث انه بسماته الحديثة يندرج بعد تصنيف اإلعالم 

الشباب المصري ومدي تبنية للخردمات الصرحفية واإلعالميرة التري يقردمها التليفرون المحمرول كوسريلة إعالميرة 

تفاعلية جديدة، توصلت الدراسة إلي عدة نترائج أهمهرا: وجرود عالقرة دالرة إحصرائياً برين إلمرام الشرباب بتقنيرات 

  مهم بتغطية أحداث وتحميلها على المواقع االجتماعية من  الل الموبايل.الوسائط المتعددة وقيا

 التعليق على الدراسات السابقة: 

إهتمت معظم الدراسات العربية في المحور األول بالتناول اإلعالمي ألزمة سد النهضة سرواء فري الصرحف أو   -

 (2021)مروي السيد،، ودراسة  (21)  (2021)إيمان مصطفي،مواقع التواصل االجتماعي ومن بينها دراسة  

، بينما الدراسات األجنبية اهتمت بدراسة عمليات بناء السد وتأثيراته المختلفة على كالً من أثيوبيا ومصر (22)

 Parkut)ودراسررة  ،(23) (Eric Pichon, 2021) والسررودان ومررن بينهررا هررذه الدراسررات دراسررة 

Kansara, 2021) (24). 

سعت بعض الدراسات السابقة إلي التعرف على موقف دول حوض النيل وأهرم االسرتراتيجيات التفاوضرية فري   -

)محمررد ، ودراسررة (25) (2020)سرريد محمرردي ،أزمررة سررد النهضررة ومررن بينهررا هررذه الدراسررات دراسررة 

 .(26)(2018قنديل،

صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات،  بينما دراسات المحور الثاني كشفت عن مدي ارتفاأ اعتماد الشباب على  -

 وأن لها دوراً في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري تجاه األحداث الجارية ومن برين هرذه الدراسرات دراسرة

 .(28) (2021)هاني محمد، ، دراسة (27) (2021)را د صالا الدي ، 

وسعت الدراسات األجنبية في هذا المحور إلي استعراض أهمية صحافة الموبايل فري مجرال الصرحافة المتنقلرة   -
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مما أدي إلي تطويرها تكنولوجيا بشكل فائ  مما أثر على استخدامات وتفضريالت الجمهرور لهرا بشركل برارز 

 ,.Tiago. G& et al)، ودراسرة (29) (Anja. S& et al., 2021) ومرن برين هرذه الدراسرات دراسرة 

2021) (30). 

اعتمدت معظم الدراسات السابقة الخاصة بتشكيل معارف واتجاهات الجمهور على منهج المسح، وترم تطبيقهرا   -

كدراسات ميدانية، كذلك اعتمد معظم الدراسات السابقة على نظريرة االعتمراد علرى وسرائل اإلعرالم ونظريرة 

 إلتماس المعلومات.

 سات السابقة:االستفادة م  الدرا

 استفادة الباحثة م  الدراسات السابقة ما يلي:

تعد نتائج الدراسات السابقة حافزاً يدفع إلجراء الدراسة الحالية وذلك من  الل الوقوف على أحدث النتائج التي   -

 توصل إليها الباحثين السابقين.

 الدراسة، وصياحة تساؤالت الدراسة وفروضها. صياحة المشكلة البحثية وا تيار العينة، وتحديد نوأ ومنهج    -

 تعويف مفاهيم الدراسة، وبناء أداة الدراسة ومقارنة النتائج.   -

 أهداف الدراسة:

 تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيق الهدف الرئيسي التالي:

لموبايرل التعرف على العالقة بين التماس الشباب الجامعي للمعلومات حرول أزمرة سرد النهضرة عبرر صرحافة ا  -

 ومستوي إدراكهم لها. 

 ويتفرع م  هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:

 التعرف على مدي استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل. -

 تحديد أكثر أنواأ صحافة الموبايل استخداماً لدي العينة من الشباب الجامعي. -

 الموبايل.رصد أسباب استخدام الشباب الجامعي لصحافة  -

 التعرف على المصادر التي يفضلها الشباب الجامعي للمعلومات واأل بار عبر صحافة الموبايل. -

 التعرف على مدي اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة. -

 التعرف على أسباب اهتمام وأسباب عدم اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة. -

 التماس المعلومات لدي الشباب الجامعي حول أزمة سد النهضة. تحديد  طوات  -

 تحديد استراتيجيات الشباب الجامعي اللتماس المعلومات حول أزمة سد النهضة. -

 التعرف على مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة. -

 للمعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل.رصد دوافع التماس الشباب الجامعي  -

 التعرف على تأثيرات صحافة الموبايل في الشباب الجامعي فيما يتعل  بأزمة سد النهضة. -

 التعرف على مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة. -

 تساؤالت الدراسة:

 لتالي:يسعي البحث الحالي إلي اإلجابة على التساؤل الرئيسي ا

ما العالقة بين التماس الشباب الجامعي للمعلومرات حرول أزمرة سرد النهضرة عبرر صرحافة الموبايرل ومسرتوي   -

 إدراكهم لها.

 ويتفرع م  هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مدي استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل؟ -
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 عينة الشباب الجامعي؟ ما أكثر أنواأ صحافة الموبايل استخداماً لدي -

 ما أسباب تفضيل الشباب الجامعي لصحافة الموبايل؟ -

 ما المصادر التي يفضلها الشباب الجامعي كمصدر المعلومات عبر صحافة الموبيل؟ -

 ما درجة اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة؟ -

 زمة سد النهضة؟ما أسباب اهتمام وعدم اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أ -

 ما  طوات التماس المعلومات لدي الشباب الجامعي حول أزمة سد النهضة؟ -

 ما هي استراتيجيات الشباب الجامعي اللتماس المعلومات حول أزمة سد النهضة؟ -

 ما مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة؟ -

 التماس الشباب الجامعي للمعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل؟ما دوافع  -

 ما تأثيرات صحافة الموبايل في الشباب الجامعي فيما يتعل  بأزمة سد النهضة؟ -

 ما مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة؟ -

 فروض الدراسة:

خدام الشرباب الجرامعي لصرحافة الموبايرل ومسرتوي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين است  الفرض األول: •

 إدراكهم ألزمة سد النهضة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية برين اسرتخدام الشرباب الجرامعي لصرحافة الموبايرل ودوافرع   الفرض الثاني: •

 التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة.

م الشرباب الجرامعي بمتابعرة أزمرة سرد توجد فروق ذات داللرة إحصرائية فري مسرتوي اهتمرا الفرض الثالرث: •

 النوأ(. –النهضة با تالف المتغيرات الديموجرافية )التخصط 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مسرتوي ثقرة الشرباب الجرامعي فري صرحافة الموبايرل كمصردر    الفرض الرابع:  •

 أ(. النو  -للمعلومات حول أزمة سد النهضة با تالف المتغيرات الديموجرافية )التخصط 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوي ثقرة الشرباب الجرامعي فري صرحافة الموبايرل   الفرض الخامس: •

 ومدى التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوي ثقرة الشرباب الجرامعي فري صرحافة الموبايرل   الفرض السادس: •

 كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة و مستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية فري مسرتوي إدراك الشرباب الجرامعي ألزمرة سرد النهضرة   الفرض السابع: •

 النوأ(. -وجرافية ) التخصط با تالف المتغيرات الديم

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوي اهتمام الشباب الجامعي في صرحافة الموبايرل كمصردر    الثام :   الفرض  •

 للمعلومات حول أزمة سد النهضة و تأثيرات التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة. 

 متغيرات الدراسة: •
مستوي التمراس الشرباب الجرامعي للمعلومرات حرول أزمرة سرد النهضرة عبرر صرحافة  متغير مسرتقل:  - •

 الموبايل.

 مستوي إدراكهم لخزمة، والتأثيرات الناتجة عن االلتماس. متغير تابع: - •

 العوامل الديموجرافية )الجامعة، التخصط، النوأ(. متغيرات وسيطة: - •

 نوع الدراسة ومنهجها:

الدراسات الوصفية واعتمدت على منهج المسرح للتعررف علرى مردي التمراس   تندرج الدراسة الحالية تحت 

الشباب الجامعي للمعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايرل كمصردر للمعلومرات وانعكاسرات ذلرك 

 على مستوي إدراكهم لها.
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 حدود الدراسة:

 وتتمثل حدود هذه الدراسة في اآلتي:

 . 2021يوليو  7إلي  2021أبريل  3في الفترة الزمنية من   الحدود الزمنية: -أ

 طبقت الباحثة الدراسة على عينة من الشباب الجامعي .  الحدود البشرية: -ب 

 طبقت الدراسة الحالية بمدينة كفرالشيخ ومدينة طنطا بجمهورية مصر العربية. الحدود المكانية: -ج

 مجتمع وعينة الدراسة:

لحالية في الشباب الجامعي المصري، وقد تم تطبي  الدراسة على عينة عمديرة قوامهرا يتمثل مجتمع الدراسة ا •

( مفردة من طالب جامعة كفرالشيخ وجامعة طنطا والجدول التالي يوضح  صائط عينة الدراسة مرن 400)

 حيث النوأ والجامعة والكلية.

 خصائص عينة الدراسة:
 يوضح وصف عينة الدراسة ( 1جدول )

 المتغيرات 
 إجمالي 

 % ك 

 النوع 
 50 200 ذكور

 50 200 إناث 

 الجامعة 
 50 200 جامعة كفر الشيخ 

 50 200 جامعة طنطا

 الكلية 
 50 200 أدبية 

 50 200 علمية

 100 400 اإلجمالي 

 منهم إناث. ٪50من أفراد العينة ذكور ونسبة  ٪50نسبة   توزع العينة وفق النوع: •

مرنهم بجامعرة  ٪50من أفراد العينة بجامعة كفرر الشريخ، ونسربة  ٪50نسبة   توزع العينة وفق الجامعة: •

 طنطا.

مرن أفرراد العينرة بالكليرات األدبيرة )كليرة التربيرة   ٪50: نسبة  توزع العينة وفق الكلية التي ينتمي اليها •

 كلية العلوم (–منهم بالكليات العلمية) كلية الزراعة  ٪50لية االداب(، ونسبة النوعية  ك

 أداة جمع البيانات:

والتري ترم تطبيقهرا مرن  رالل توزيرع اعتمدت الباحثة في جمرع بيانرات الدراسرة علرى اسرتمارة االسرتبيان 

 .2021يوليو  7إلي  2021أبريل  3االستمارة إلكترونيا وذلك في الفترة الزمنية من 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات: 

بعد االنتهاء مرن جمرع بيانرات الدراسرة الميدانيرة، ترم ترميرز البيانرات وإد الهرا إلري الحاسرب اآللري،  ثرم 

معالجتهررا وتحليلهررا واسررتخراج النتررائج اإلحصررائية باسررتخدام برنررامج ئ الحزمررة اإلحصررائية للعلرروم االجتماعيررة   

SPSS ئ Statistical Package for the Social Science  
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 إلى المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة: وتم اللجوء

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.-

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.-

 معامل ارتباط بيرسون للعالقة الخطية بين متغيرين.-

ئية للعالقرة برين متغيررين مرن المتغيررات ( لدراسة مستوى الداللة اإلحصرا Chi Square Test)  2ا تبار كا-

 (  Nominalاالسمية ) 

( لدراسة مسرتوى الداللرة اإلحصرائية للفرروق برين المتوسرطات الحسرابية لمجمروعتين مرن  T- Testا تبار ) -

 (  Interval Or Ratioالمبحوثين في احد متغيرات الفئة أو النسبة ) 

 ANOVA( المعرروف ا تصرارا باسرم  One Analysis of Varianceتحليرل التبراين ذي البعرد الواحرد ) -

لدراسة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحروثين فري 

 (Interval Or Ratioاحد متغيرات الفئة أو النسبة ) 

(  Least Significance Difference( بطريقة اقل فرق معنوي )   Post Hoc Testsاال تبارات البعدية ) -

( لمعرفة مصدر التباين وإجراء المقارنات الثنائية بين المجموعرات التري   LSDالمعروف ا تصارا باسم )  و

 وجود فروق دالة إحصائيا بينها. ANOVAيثبت 

 إجراءات الصدق والثبات:

اإلعرالم   فري  المتخصصين   *( ) ذة المحكمين قامت الباحثة بعرض استمارة االستبيان على مجموعة من األسات   الصدق:   -

 الدراسرة،  ألهرداف  قياسها  األسئلة وإمكانية  وضوح  من  والتأكد  األداة،  صدق  من  للتحق   وذلك  والحقوق والزراعةو 

    . وضوًحا  وأكثر  أفضل  لتكون  األسئلة والصياحات  بعض  تعديل  في  بمقترحاتهم  األ ذ  وتم  

 وذلرك األصرلية(، العينرة حجرم مرن ٪10بواقرع  مبحوثًا،40اال تبار)  إعادة أسلوب  الباحثة استخدمت  :الثبات -

ت  لالستبانة، األول من التطبي  أسبوعين عقب  درجرة  علرى ثبرات  معامرل وهرو (٪90.5الثبرات ) نسربة وبلغرت

 .معقولة

  :التاليةالمقايي   على الحالية الدراسة في الباحثة اعتمدتت   :الدراسة في المستخَدمة المقاييس -

ه ترم   سرؤال فري وتمثرل ازمرة سرد النهضرة، بمتابعرة الجرامعي   الشرباب  اهتمرام مستوى مقياس •  علرى طرحره

 إحصرائيًا ترميزهرا وترم   "اإلطرالق علرى أهرتم ال" فئرات  ثالث  إلى مستوى االهتمام تقسيم وتم   المبحوثين،

 وترم "كبيررة بدرجرة أهرتم"و اثنرين، برالرقم إحصرائيًا ترميزها وتم   "متوسطة بدرجة أهتم"واحد، و بالرقم

 .ثالثة بالرقم إحصائيًا ترميزها

 ، ازمرة سرد النهضرة حرول للمعلومرات  صحافة الموبايل كمصردر في الجامعي    الشباب  ثقة مستوى مقياس •

ه سؤال في وتمثل  "اإلطالق على أث  ال" فئات  ثالث  إلى الثقة مستوى تقسيم وتم   المبحوثين، على تم  طرحه

 
 أسماء السادة األساتذة المحكمي  الستمارة االستبانة مرتبي  أبجديًا: *

جامعرره  -كليررة الزراعررة -رئرري  قسررم البيئررة والزراعررة الحيويررة  -أسررتاذ مسرراعد الزراعررة االورجانررك  ا. م. د/خالد غانم  عيب.    - 

 األزهر.

 جامعة المنصورة. -حقوق أستاذ االقتصاد والمالية العامة كلية الأ. د/ رضا محمد عبد السالم.  -

 جامعة كفر الشيخ. -عميد كلية الحقوق -أستاذ القانون الدولي المساعد   ا.م.د/ ماهر جميل أحمد أبو خوات. - 

 جامعة كفرالشيخ. -كلية التربية النوعية -قسم اإلعالم التربوي -أستاذ الصحافة المساعد  ا. م د ممدوا السيد  تلة. -

 جامعة طنطا. -التربية النوعية  -قسم اإلعالم التربوي  -أستاذ الصحافة المساعد لفتاا رمضان. ا. م. د/علياء عبد ا -

 جامعة طنطا. -التربية النوعية  -قسم اإلعالم التربوي  -أستاذ الصحافة المساعد ا. م. د/عبد الحكم أبو حطب.   -

 جامعة طنطا. -التربية النوعية  -عالم التربوي قسم اإل -. أستاذ الصحافة المساعد ا. م. د وليد العشري إبراهيم -

 جامعة كفر الشيخ. -أستاذ اإلحصاء والمحاصيل كلية الزراعة   ا د محمد سعد مغازى عبدالعاطي. -
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 أثر "و اثنرين، برالرقم إحصرائيًا ترميزها وتم   "متوسطة بدرجة أث "و واحد، بالرقم إحصائيًا ترميزها وتم  

 .ثالثة بالرقم إحصائيًا ترميزها وتم   "كبيرة بدرجة

مقياس مستوى إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة وتمثل في سؤال تم توجيهه للمبحروثين واحتروي 
عشرين عباره شكلت المقياس ومن بينها إحدى عشرة عبارة صحيحه وهري مرن أ طرار سرد النهضرة علرى على  

مصر تقليط الرقعة الزراعية بمعدل مليون ونصف المليون فدان، وتسعى السياسية الخارجيرة إلعرادة العالقرات 
المشاريع البديلرة لزيرادة مع دول حوض النيل واستمالتهم إلى جانب مصر ليتفهموا مخاوفها من سد النهضة، من  

حصة مصر من المياه مشروأ نهر الكونغو، السد العالي له دور هام في حماية مصر مرن ترداعيات سرد النهضرة 
اإلثيوبي الذي لن يستطيع تخزين إيراد النيل لعامين متتاليين حيث يتوجب علية تفري  السد قبرل موسرم األمطرار، 

د دولتي المصب مصر والسودان وذلك من  رالل مسراعدة اثيوبيرا ماديراً هناك تحريضا إسرائيلياً لدول المنبع ض
وعلميا إلنهاء بناء السد، قضت محكمة العدل الدولية أن االتفاقيات المتعلقة باالنهار الدولية من المعاهدات التي ال 

قضري بعردم قيرام أي يجوز المساس بها نتيجة التوارث الدولي، كل االتفاقيات التي تم عقدها بين مصر وإثيوبيرا ت
من الدولتين بأي نشاط قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة األ رى وكذلك التشاور والتعاون بين الردولتين فري حالرة 
انشاء أي مشروعات مالية ، تزيد فرص تعرض سد النهضة لالنهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسررعة انردفاأ 

شاطئة بما فيهم مصر، تم تغييرر اسرم سرد النهضرة أكثرر مرن أربعرة مياه النيل وهذا من شأنه تهديد كل الدول المت
مرات ومع كل مسمى تتغير مواصفات السد وسعته التخزينية وكان آ رهم مسمى سد النهضة اإلثيروبي العظريم، 

ك ممرا يرؤثر سرلباً علرى  10من األضرار السلبية لسد النهضة على مصر انخفاض منسوب بحيرة ناصر حوالي 
الكهربائية، فقد مصر والسودان لكمية المياه التري تعرادل سرعة التخرزين الميرت لسرد النهضرة والتري   توليد الطاقة
 بليون متر مكعب من المياه. 24إلي  14تتراوح من 

في حين كانت هناك تسع عبارات  اطئة وهي تصريحات الحكومة اإلثيوبية بشأن مواصفات سد النهضرة 
قيادة المصرية قد تلجأ إلى الحل العسكري إلنهاء األزمة، توجد اتفاقيه تضم كل وسعته التخزينية ثابتة ال تتغير، ال

الدول االحدي عشر المتشاطئة لنهر النيل والتي تتضمن الحقوق والواجبات التي تقع على كل دولة، تتخذ كال من 
بناء سد النهضة من إنشاء مصر والسودان موقفاً موحدا تجاه سد النهضة اإلثيوبي، تكتفي إثيوبيا بعد االنتهاء من  

سدود أ رى في المستقبل، سد النهضة اإلثيوبي له إيجابيات وفوائد على كل من مصر والسودان بشكل متروازن، 
 لم تسمح القيادة المصرية على مدار التاريخ بإنشاء السدود في كال من السودان وأثيوبيا

وتم تصحيح المقياس بهذه الطريقة إذا كانت إجابة البحوث إجابة صحيحة على العبرارة يرتم إعطراء درجرة 
 وفي حالة إذا كانت اإلجابة   اطئة يتم إعطاء صفر 

درجة. والمستوى  7 – 0درجة. حيث أن المستوى المنخفض من   10-0وبذلك تكون درجات المقياس من  
 درجة. 20 - 14المستوى المرتفع من درجة. بينما  13 – 8المتوسط من 

 مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في التعرف على مدي التماس الشباب الجامعي للمعلومات حرول أزمرة سرد النهضرة 

عبر صحافة الموبايل وانعكاساتها على مستوي إدراكهم لها، وتلك مرن  رالل دراسرة ميدانيرة لعينرة مرن الشرباب 

 عة كفر الشيخ وجامعة طنطا.الجامعي في كالً من جام

 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية:

ه علمياً ومنهجياً لنظرية التماس المعلومرات وذلرك للتعررف علرى المصرادر المختلفرة التري  - تعد الدراسة تطبيقا

 يلتم  من  اللها الشباب الجامعي المعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل.
 طورة وأهمية مرحلة الشباب وما يمثلة هذا العمر الذي هو أساس أي بناء اجتماعي أو اقتصرادي و صوصراً   -
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المجتمعات التي تهدف إلي النمو واإلزدهار فتمكرين الشرباب أحرد األهرداف األساسرية للقيرادة المصررية وهرذا 
المتبرادل برين الشرباب والقيرادة يتضح من  الل السياسرات المحليرة فري مرؤتمرات الشرباب السرنوية والحروار 

 السياسية للبالد.

 األهمية التطبيقية:
تكمن أهمية الدراسة الحالية فري طبيعرة الموضروأ المطرروح والرذي يتواكرب مرع المسرتجدات مرع الصرعيد المصرري    -

 المتمثلة في أزمة سد النهضة وما يمثلها من  طورة على الحياة االقتصادية والزراعية في مصر. 
الوسيلة اإلعالمية التري تخضرع للدراسرة، وهري صرحافة الموبايرل والتري تجمرع برين  صرائط وسرائل   أهمية  -

اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية في آن واحد وهذا يعطي تميزاً للبحث في وتحديرد المصرادر التري يرتم 
 االعتماد عليها في الحصول على المعلومات حول أزمة سد النهضة.

 دراسة:  اإلطار النظري لل

 Seeking Informationنظرية التماس المعلومات  

 التمررراس المعلومرررات عمليرررة تعررررف بأنهرررا تلرررك العمليرررة التررري يقررروم مرررن  اللهرررا االفرررراد ببرررذل 

جهد مقصود للتغيير من الحالة  المعرفية وهي عمليه مكلفه تحتاج إلى تخصيط وقت ودفع ثمن الخدمه، وقد تتم 

عملية التماس المعلومات من  الض اإلنضمام لمجموعة، وفي هذه الحالة يساعد أفراد المجموعة على اإلفادة من 

وتتأثر عمليرة التمراس المعلومرات بالعديرد مرن  برات بعضهم البعض والتعاون فيما يتعل  باكتساب المعلومات،  

 العوامرررل علرررى المسرررتويين الفرررردي والجمررراعي، ويشرررتمل المسرررتوى الفرررردي علرررى االتجاهرررات والمركرررز 

االجتماعي والعوامل الديموحرافية، بينما يؤثر السياق العام للمجموعه التي ينتمي إليها الفرد على طزيقة التماسره 

 .(31)ت التي يلتمسهاالمعلومات وكمية المعلوما

كما أن هناك عددا من العوامل المؤثرة على سلوك البحث عن المعلومات منها الدوافع الشخصيه اللتمراس 

المعلومات، وأنواأ المعلومات المطلوبه والطرق التي يحتاجها الفرد للوصول إلى المعلومه، والبيئرة التري يعمرل 

المعلوماتية المتوافرة لديه، ومصادر المعلومات المفضله، والتكاليف والمروارد المتاحره، بها اإلنسان، والمهارات  

  .(32)ومعدالت التحديث، والخصائط التوزيعيه للبيانات 

كما أوضح هايلد جارد أن عملية التماس المعلومات تشتمل على ست مراحل تتضم  فيما بينها المشاعر 

 .(33) واألفكار واألفعال وهي كاآلتي:

 البدء أو الشروأ وتمثل المرحلة التي يقوم فيها األفراد بتحديد الهدف من التماس المعلومات. -

اال تيار ويقوم من  اللها األفراد با تيار الوسرائل التري سريتم التمراس المعلومرات منهرا وتقسريمها ترم الشرروأ -

 والبدء في البحث وااللتماس.

  الل وضع االسئله التي سيستخدمها األفراد في البحث.االستكشاف وتتم هذه المرحله من  -

 الصياحة وتتم من  الل بلورة طريقة البحث عن المعلومات. -

 الجمع وهي تجميع كل المعلومات التي تم الحصول عليها بعد البحث  -

 ت العرض أو التقديم تتمثل في استجابات األفراد بعد تعرضهم للمعلومات اي بعد التماسهم للمعلوما-

تفترض نظرية التمراس المعلومرات وجرود مواقرف ومنبهرات وحروافز تردفع الفررد لطلرب المعلومرات مرن 

المصادر المختلفة لمواجهة مشكلة ما أو بمقارنتها بما لديه من معارف و برات سابقة بهدف اكتساب القدرة على 

ازفة التي تعتمد على مصدر واحد أو عدة التعامل مع المواقف الجديدة، ويلجأ األفراد إلى استراتيجية البحث بالمج

 .(34)مصادر رئيسية لجمع كل ما يمكنه من معلومات، ثم يتم تصنيفها وتحليلها وربطها بالخبرة السابقة للشخط 
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   .(35) ويمك  صياغة فروض النظرية التي تم اختبارها في األدبيات البحثية كما يلي:

مجازفئ، التي تعتمد من على مصدر معين أو عردة مصرادر أساسرية، .أن الفرد يستخدم ئاستراتيجية البحث ال  1

 ثم يقوم بتصنيفها وتحليلها وربطها بالخبرة السابقة.

.أن الفرد يقوم بنوأ من السلوك مثل: مراجعة صورة الواقرع نتيجرة للمعلومرات الجديردة، أو تردعيم المعتقردات   2

 الجديدة أو تغييرها.

تؤدي إلى سعي الفرد للحصول على المعلومات لمواجهة مشكلة ما، أو مقارنتهرا بمرا .وجود حوافز أو منبهات    3

 لديه من معارف سابقةو بهدف القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة.

 سبب اعتماد الدراسة الحالية على نظرية التماس المعلومات:

دراسرة الحاليرة اسرتخدام نظريرة بعد االطالأ على النظرية وفروضها وجردت الباحثرة انره مرن المناسرب لل

التماس المعلومات التي تساعد في معرفة ورصرد مسرتوي التمراس الشرباب الجرامعى للمعلومرات عرن أزمرة سرد 

النهضه عبر صحافة الموبايل ومعرفة استراتيجيات و طوات ومصادر وتأثيرات هذا االلتماس وعالقته بإدراكهم 

 ة مشتقة من النظرية.لهذه األزمة، كما أن فروض الدراسة الحالي

 اإلطار المعرفي للدراسة:

 أوالً: أزمة سد النهضة ومخاطره المحتمله:

أزمة سد النهضة من األزمات التي تتعل  باألمن القومي المصري لم تظهر فجأة بل سربقتها تراكمرات مرن 

النيل األزرق الستكمال اإلهمال وسوء التقدير إلى أن وصلت األزمة إلى ذروتها حين قامت إثيوبيا بتحويل مسار 

بناء السد، سبب هذا صدمه وذعر لدولة المصب ئمصرئ على المستويين الشعبي والسياسي، حيث المياة تعد أمناً 

قوميا وشريان حياة  اصة أن مصر تعد دا له في حزمة الدول الصحراوية في شمال افريقيا ولري  لهرا مصردر 

ايرد مرع تزايرد عددالسركان، وكرذلك حاجتهرا إلرى عردم نقصران الطاقرة مائي حير نهر النيل واحتياجاتها للمياه تتز

الكهربائية المولدة من السد العالي بل السعي لزيادتها، با تصار أزمة سد النهضة هي ميراث من سياسات النظام 

قرارة الساب  الذي استبعد الدائرة االفريقيه من دوائر اهتمامات وأولويرات السياسرة الخارجيرة المصررية وتررك ال

تماما  لتمخ الفراغ دول أ رى مثل ئإسرائيلئ والصين وإيران فاألزمة مركبة ونتيجرة إهمرال لملرف الميتره فري 

عاماً، ومن ثم البد من تصور األ طار الناتجة عرن بنراء النهضرة علرى مجررى نهرر   20حوض النيل ألكثر من  

 ٪ من المياة.60النيل الذي يمد مصر ب 

 مخاطر سد النهضه:

 يؤثر سد النهضة على دول المصب، وخاصة مصر ويمك  تحديد أهم مخاطر سد النهضه كاآلتي:

يتسبب سد النهضة  اصة  الل فترات الجفاف في  سارة دائمة لمساحات كبيرة من األراضري الزراعيرة فري   -

 .(36)اتجاه مجرى النهر

٪ مرن المسراحه الزراعيره فري مصرر 67ى ٪ إل 2.5تتراوح نسبة األراضي الزراعيه المصريه المفقود مابين   -

وذلك حسب سيناريوهات عدد سنوات مليء  زان سد النهضه يصحب ذلك انخفاض شديد في معدالت القوى 

 .(37)العامله وارتفاأ مستوى البطاله

 24إلرى  14فقد مصر والسودان لكمية المياة التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضرة والتري تترراوح مرن   -

 ون متر مكعب حسب سعته التخزينيةبلي

واذا حدث ذلك فرإن  وجية وسرعة اندفاأ النيل األزرق زيادة فرص تعرض السد إللنهيار نتيجة العوامل الجيول  -

الضرر األكبر سوف يلح  بالقرى والمدن السودانية  اصرة الخرطروم التري قرد تجرفهرا الميراه بطريقرة تشربه 

 السونامي .
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م ممرا يرؤثر سرلبا علرى توليرد الطاقرة الكهربائيرة المنتجره مرن السرد   10اصر بحوالي  انخفاض منسوب بحيرة ن-

 ٪ .20.  والتي من المتوقع تخفيضها بنسبة (38)العالي

 فضت مصر مساحة األراضي الصالحة للزراعة على نطاق واسع للمحاصيل كثيفة االستهالك للمياه وبالتالي   -

 تواجه نقًصا في إنتاج تلك المحاصيل.

توتر العالقات السياسية بين مصر وإثيوبيا نتيجة التعنت اإلثيروبي باسرتمرارها فري بنراء سرد النهضرة رحرم أن   -

معظم االتفاقيات تنط على أال تنفرد دولة المصب بإجراء اي مشروعات علرى النيرل األزرق بردون التنسري  

 مع الدول المتشاطئة حول نهر النيل.ً

 :  ثانياً: صحافة الموبايل

،  Phones Smartترأثرت صناعة الهاتف نتيجة التطور التقني أدى ذلك إلى ظهور الهواترف الذكيرة   لقرد 

أصبح العالم أكثر سهولة، فالطريقة التي نستهلك بهرا األ بررار قررد تررأثرت بظهررور الهواتررف الذكيررة، وأصرربح 

هدة الفيررديو، ولكرن أصربح لهرا ترأثير كبيرر بإمكاننرا لري  فقرط تلقري تحرديثات فوريرة، وقرراءة المقراالت، ومشرا

مليررارات هرراتف حررول العررالم  6علرى طريقرة إنتراج األ برار واإلبرالغ عنهرا، حيرث يوجررد اليرروم أكثررر مررن 

نسربة كبيررة منهرا عبرارة عرن هواترف ذكيرة، وأصربح بإمكران أي صرحفي أو شرخط عرادي لديرره هراتف ذكري 

البداية إلى النهايه ، بمعالجرة مسرتقلة لكرل  طروة، كرل ذلرك  بمفرده، حيث تعد قوة الهراتف أن يروي الحدث من  

المحمول وجميع أدواته جزءكبيرا مما يجعل ذلك ممكنا كما يتيح الهاتف الذكي تصوير األفالم وتسجيل الصروت 

يب، وبالطبع، يقم بإجراء مكالمات والتقراط الصرور وتحريرر الفيرديو  وكتابة القصط واالتصال والنشر على الو

هاتفية فعلية، وبرنف  القردر مرن األهميرة ترأتي حركررة الصررحفي الناتجررة عررن اسررتخدام الهرراتف الرذكي لتتسرم 

 .(39)باإلنتاجية واالستقاللية والقدرة علرى العمرل أثنراء التنقرل بايجاز، هرذه صحافة الموبايل

 أنواع صحافة الموبايل: 

 : (40)يمك  تقسيم أنواع صحافة الموبايل إلى ثالث أنمراط رئيسرة مر  صرحافة الموبايل وهي كالتالي 

وذلك عندما يستخدمها الجمهور )الصحفيين المواطنين( الرذين ينجحررون صحافة الموبايل كوسيط للمشاركة:  -1

ون القصررط باسررتخدام الفيرديو  في إيصال موادهم إلى كبرار المرذيعين والصرحفيين المحترررفين الررذين يررر

الصوت باستخدام الهاتف المحمرول، القرادرون علرى التصروير والتحريرر والتحميررل مرن الموقرع فري الوقرت 

 الفعلي.

حيث يسرتخدمها الصرحفيون كوسريلة لجمرع المعلومرات والبيانرات صحافة الموبايل كوسيلة لصنع المحتوى:  -2

اتها في تحرير الموضوعات والتقاط الصور وحيرها من طررق إنتراج حول األحداث، ثم القيام باستخدام تطبيق

 المواد االعالميه .

عنردما يرتم متابعرة مرا ينشرر مررن محترروى مررن الجمهررور مررن  ررالل صحافة الموبايل كوسيط للمتابعرة:    -  3

النوأ علرى: الرسرائل الموبايل باعتبراره وسيط إعالمي يمكن من  الله االطالأ على المحتوى، ويشتمل هذا  

 رررفحات الهرررراتف المحمرول،تطبيقرررات الهررراتف المحمرررول، متص، MMSوالمصرررورة   SMSالقصررريرة  

 حيرها. 

وهذا النمط الثالث هو الرذي يرتم فري إطراره إجرراء هرذه الدراسررة للتعرررف علررى دور صررحافة الموبايرل 

 أزمررة سد النهضة ومدى إدراكه لها.كوسرريط لمتابعة الشباب الجامعى بتطررورات 
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 نتائج الدراسة: 

 المحور األول: النتائج العامة للدراسة: 

 ( يوضح مدى استخدام صحافة الموبايل 2جدول )

 مدي استخدام صحافة الموبايل 
 اإلجمالي

 2كا
 مستوى الداللة

 % ك 2د ا 

 51 204 دائما

85.220 0.001 
 35.5 142 أرحيانا 

 13.5 54 ال

 100 400 جملة

، ثم تليها  ٪51بنسبة  دائمة  عينة الدراسة يستخدمون صحافة الموبايل بصفة    يتضح م  الجدول السابق:

ً نسبة من يتابعونها   وذلك يشير إلي زيادة استخدام   ٪13.5بنسبة  نادراً  ، ونسبة من يتابعونها  ٪35.5بنسبة    أحيانا

التكنولوجيا بصفة كبيرة في اآلونة األ يرة، وزيادة الشباب الجامعي لصحافة   الموبايل ويرجع ذلك إلي انتشار 

االعتماد عليها في وقت األزمات، وقد يرجع نسبة االستخدام المرتفعه لصحافة الموبايل من قبل الشباب الجامعي 

 لقضائهم معظم أوقاتهم بين الجامعة واإلطالأ على اإلنترنت.

دراسة   مع  الجدول  هذا  نتائج  ذكه  وتتف   بني    ( 42) (Angel.A&et al., 2019)ودراسة    (41)( 2020)سمية 

والتقليدي حيث يتوفر   حيث أصبحت صحافة الموبايل األكثر استخداماً حيث أنها تجمع بين  صائط اإلعالم الرقمي 

 بها النصوص والصور والفيديوهات والتسجيالت الصوتية. 
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 أسباب تفضيل صحافة الموبايل دون غيرها يوضح  ( 3جدول )

 أسباب تفضيل صحافة الموبايل دون غيرها 
 400ن= اإلجمالي

 2كا ترتيب 
 مستوى الداللة

 1د ا 
 % ك

 0.001 12.960 1 59 236 سهولة االستخدام.-

 سرعتها في نقل األخبار دون معوقات.  -
140 35 

2 
36.000 0.001 

 0.001 37.210 3 34.8 139 ا تمالها على الصور والفيديو والصوت. -

 0.001 79.210 4 27.8 111 تجعلني أكثر وصوالً للحدث.  -

 0.001 92.160 5 26 104 المتابعة المستمرة لما تقدمه األخبار.  -

 0.001 98.010 6 25.3 101 مجاالً أوسع لحرية الرأي والتعبير. تتيح  -

 0.001 110.250 7 23.8 95 صدق المعلومات التي تقدمها.  -

السابق: الجدول  م   سهوله    يتضح  األول  الترتيب  في  جاء  حيث  حيرها  دون  الموبايل  تفضيل  أسباب 

بنسبة   وجاء  ٪20.59االستخدام  معوقات،  دون  األخبار  نقل  في  بنسبة    سرعتها  الثاني  الترتيب  في ٪35في   ،

بنسبة    ا تمالها على الصور والفيديوهات والصوتحين جاء   الثالث  الترتيب  أكثر ، وجاء  ٪34.8في  تجعلني 

للحدث  وصوالً  بنسبة    الرابع  الترتيب  األخباربينما جاء    ٪27.8في  تقدمة  لما  المستمرة  الترتيب   المتابعة  في 

، وأ يراً  ٪25.3في الترتيب السادس بنسبة    تتبع مجاالً أوسع لحرية الرأي والتعبير، وجاء  ٪26الخام  بنسبة  

 ٪ 23.8في الترتيب األ ير بنسبة  صدق المعلومات التي تقدمهاجاء 

)را د صالا الدي   ودراسة  Tiage. G& et al., 2021  (43))(مع دراسة كالًمن  تتفق النتائج السابقةو

حيث جاء سهولة االستخدام في مقدمة أسباب تفضيل صحافة الموبايل، بينما ا تلفت نتائج هذا    (44) (2021را د،

، حيث جاء في مقدمة أسباب تفضيل عينة الدراسة لدية الحصول  (45)   (2021)هاني محمود،الجدول مع دراسة  

 على المعلومات. 
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 تتابعها عينة الدراسةاهم التطبيقات الصحف والمواقع اإللكترونية التي يوضح ( 4جدول )

اهم التطبيقات الصحف والمواقع 

 اإللكترونية التي تتابعها 

 400ن= اإلجمالي
 2كا ترتيب 

 مستوى الداللة

 % ك 1د ا 

 0.001 36.000 4 35 140 االهرام 

 0.001 49.000 5 32.5 130 الجمهورية

 0.001 54.760 6 31.5 126 االخبار 

 0.001 31.360 1 64 256 اليوم السابع 

 حير دالة  0.920 0.010 2 49.8 199 المصري اليوم 

 0.01 8.410 3 42.8 171 الوط  

 0.001 65.610 7 29.8 119 الشروق 

 0.001 94.090 8 25.8 103 مصراوي

 0.001 110.250 9 23.8 95 نبض 

السابق:   الجدول  التي  يتضح م   اإللكترونية  تطبيقات الصحف والمواقع  الدراسة، حيث أن  تتابعها عينة 

، بينما ٪49.8في الترتيب الثاني بنسبة  المصري اليوم    ، وتاله   ٪64بنسبة  اليوم السابع    جاء في الترتيب األول

الجمهورية   ، في حين جاءت ٪35في الترتيب الرابع بنسبة  األهرام  ، ثم  ٪42.8بنسبة  الوط     في الترتيب الثالث 

بنسبة   الخام   الترتيب  ثم٪32.5في  بنسبة  األخبار    ،  السادس  الترتيب  تالها٪31.5في  بنسبة الشروق    ، 

 ٪ 23.8في الترتيب األ ير بنسبة نبض  ، وأ يراً ٪25.8في الترتيب الثامن بنسبة  مصراوي  ، بينما29.8٪

ية  هذا ما يشير من وجهة نظر الباحثة إلي اهتمام عينة الدراسة من الشباب الجامعي لمتابعة األحداث الجار

من  الل المواقع المختلفة والتي تتمتع بمصداقية عالية ومعلومة المصادر، حيث أن العينة من الشباب الجامعي  

 في الكليات األدبية والعلمية. 
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 مواقع القنوات المحلية والدولية التي تستخدمها العينة يوضح  (5جدول )

مواقع القنوات المحلية 

 العينة والدولية التي تستخدمها 

 400ن= اإلجمالي
 2كا ترتيب 

 مستوى الداللة

 1د ا 
 % ك

CNN 125 31.3 6 56.250 0.001 

BBC 136 34 5 40.960 0.001 

France24 118 29.5 7 67.240 0.001 

 حير دالة  0.617 0.250 2 51.3 205 النيل لخ بار

 حير دالة  0.134 2.250 1 53.8 215 العربية

 حير دالة  0.424 0.640 3 48 192 الحدث 

 0.05 4.000 4 45 180 الجزيرة

في  العربية    مواقع القنوات المحلية والدولي التي تستخدمها العينة، حيث جاءت يتضح م  الجدول السابق:  

بنسبة   األول  وجاءت ٪53.8الترتيب  بنسبة  النيل    ،  الثاني  الترتيب  في  وجاءت ٪51.3لخ بار  في الحدث    ، 

كمصدر مفضل للمعلومات لدي العينة، وذلك الجزيرة  ، كما تشير النتائج إلي تراجع  ٪48الترتيب الثالث بنسبة  

قد يرجع من وجهة نظر الباحثة إلي انحياز التغطية ومشكالت المصداقية والموضوعية حيث جاءت في الترتيب 

وذلك قد يرجع من وجهة نظر الباحثة إلي عدم ،    France24 , CNN، مع تراجع لقناتي  ٪45الرابع بنسبة  

 اهتمامهم بالشأن المصري المحلي، وإن كان اعتماد العينة عليهم في الموضوعات المتعلقة بالشأن الدولي. 

 (  يوضح أكثر مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي األكثر استخداماً 6جدول )

أكثر مواقع وتطبيقات التواصل  

ً االجتماعي   األكثر استخداما

 400ن= اإلجمالي
 2كا ترتيب 

 مستوى الداللة

 % ك 1د ا 

You tube 244 61 4 19.360 0.001 

Twitter 179 44.8 3 28.090 0.001 

Face Book 297 74.3 1 94.090 0.001 

Whats App 253 63.3 5 4.410 0.05 

Snap shat 143 35.8 7 32.490 0.001 

Instagram 257 64.3 2 32.490 0.001 

Tik Tok 164 41 6 12.960 0.001 

السابق:   الجدول  م   جاءيتضح  استخداماً  األكثر  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  مواقع   Face أكثر 

Book     وهو ما تشير إلي معظم الدراسات الحديثة حول مواقع   ٪74.3في الترتيب األولي حيث وصلت نسبتة

مليون مستخدم في مصر فقط، وجاء في    40التواصل االجتماعي من زيادة مستخدمي الفي  بوك والذي قارب  

 ٪63.3في الترتيب الثالث بنسبة    Whats App  في حين جاء   ٪64.3بنسبة    Instagram  الترتيب الثاني

جاء بنسبة    You tube  بينما  الرابع  الترتيب  جاء٪61في  بينما   ،  Twitter    بنسبة الخام   الترتيب  في 

وتاله  44.8٪  ،Tik Tok    بنسبة السادس  الترتيب  بنسبة    Snap shat  وأ يراً   ٪41في  السابع  الترتيب  في 

35.8٪  . 

السابق   الجدول  نتائج  دراسةوتتفق  نتائج  السيد    مع  صالا    ودراسة  (46)   ( 2021)مروة  )را د 

محمود،    ودراسة  (47)   ( 2021الدي ، تصدر  (48)   (2021)هاني  على  السابقة  الدراسات  أكدت   Face  حيث 

Book .قائمة مواقع التواصل االجتماعي من حيث استخدام عينة الدراسة 
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 ( يوضح أكثر التطبيقات الرسمية استخداماً 7جدول )

 ً  أكثر التطبيقات الرسمية استخداما
 اإلجمالي

 2كا
 مستوى الداللة

 % ك 4د ا 

 25.5 102 الجمهورية. موقع رئاسة -

138.300 0.001 

 40.3 161 موقع مجل  الوزراء. -

 15.8 63 موقع وزارة الخارجية. -

 10.3 41 موقع وزارة الزراعة.  -

 8.3 33 موقع وزارة القوي العاملة والهجرة. -

 100 400 جملة

  موقع مجلس الوزراء أكثر التطبيقات الرسمية إستخداماً من قبل العينة، جاء    يتضح م  الجدول السابق:

، تشير هذه ٪25.5في الترتيب الثاني بنسبة    موقع رئاسة الجمهورية، ثم تاله    ٪40.3في الترتيب األول بنسبة  

الموقعين فهما   ينشر في هاذين  الجامعي في ما  الشباب  ثقة  إلي  الباحثة  الحكومة النتيجة من وجهة نظر  يمثالن 

موقع وزارة ، في حين جاء ٪15.8بنسبة   موقع وزارة الخارجيةوالقيادة المصرية، بينما جاء في الترتيب الثالث 

 . ٪10.3في الترتيب الرابع بنسبة   الزراعة

 ( يوضح مدي اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة 8جدول )

بمتابعة أزمة سد  مدي اهتمام الشباب الجامعي 

 النهضة

 اإلجمالي
 2كا

 مستوى الداللة

 % ك 2د ا 

 40.8 163 اهتم بدرجة كبيرة 

167.495 0.001 
 55.3 221 اهتم بدرجة متوسطة

 4 16 ال اهتم على االطالق

 100 400 جملة

مدي اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة سد النهضة، حيث جاء في الترتيب األول    يتضح م  الجدول السابق:

، وأ ير  ٪40.8في الترتيب الثاني بنسبة    أهتم بدرجة كبيرة، في حين جاء    ٪55.3بنسبة    أهتم بدرجة متوسطة

تشير نتائج هذا فقط من عينة الدراسة، و  ٪4في الترتيب الثالث بنسبة ضئيلة ال تتعدي    ال أهتم على اإلطالقجاء  

الجدول من وجهة نظر الباحثة إلي إرتفاأ مستوي اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة وهذا يرجع 

 إلي االهتمام بالشأن الدا لي والخارجي لمصر بشكل عام وأرزمة سد النهضة على وجهه الخصوص. 
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 النهضة ( يوضح أسباب األهتمام بمتابعة أزمة سد 9جدول )

 أسباب األهتمام بمتابعة أزمة سد النهضة
 384ن= اإلجمالي

 2كا ترتيب 
 مستوى الداللة

 1د ا 
 % ك

ألنها من أهم األزمات التي تسعي الدولة إليجاد 

 حلول لها حالياً.
233 60.7 

1 
17.510 0.001 

المستويات    كافة  على  تأثيراتها  بسبب 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية في مصر. 
225 58.6 

2 
11.344 0.001 

ألنها من أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها   

 في اإلعالم في الوقت الحالي. 
208 54.2 

3 
 حير دالة  0.102 2.667

أسباب   مقدمة  أنه جاء في  الساب :  الجدول  النهضة: يتضح من  أزمة سد  بمتابعة  الجامعي  الشباب  أهتمام 

ً ئ ، وجاء في ٪60.7ئ في الترتيب األول بنسبة  ألنها م  أهم األزمات التي تسعي الدولة إليجاد حلول لها حاليا

ئ الثاني  بمصر الترتيب  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  المستويات  كافة  على  تأثيرتها  بنسبة بسبب  ئ 

بينما جا58.6٪ الثالث واأل ير ئ،  يتم مناقشتها في وسائل ءت في الترتيب  ألنها م  أبرز الموضوعات التي 

 . ٪54.2ئ وذلك بنسبة  اإلعالم في الوقت الحالي

أنه علي الرحم من فهم الشباب الجامعي ووعية بخطورة أزمة سد النهضة،    وهذا يشير إلي نتيجة مفادها:

وسا قصور  إلي  تشير  اآل ر  الجانب  على  النهضة ولكن  سد  أزمة  تناول  في  العينة  نظر  من وجهة  اإلعالم  ئل 

 وتوضيح أبعادها و طورتها علي المجتمع المصري. 

 (  يوضح اسباب عدم االهتمام بمتابعة أزمة سد النهضة10جدول )

 اسباب عدم االهتمام بمتابعة أزمة سد النهضة
 16ن= اإلجمالي

 2كا ترتيب 
 مستوى الداللة

 % ك 1د ا 

 حير دالة  0.317 1.000 3 37.5 6 ألنه ال يوجد مصدر يشرح األزمة بطريقة مبسطة. 

   0.05 4.000 4 25 4 ألن هناك موضوعات أ رى أكثر أهمية. 

 حير دالة 0.317 1.000 3 37.5 6 ألنه لي  لدي وقت لمتابعتها. 

 حير دالة  0.617 0.250 2 56.3 9 ألنه ال يوجد مصدر موثوق فيه أستقي منه المعلومات 

 حير دالة  0.134 2.250 1 68.8 11 كثرة محاورها وتفاصيلها مما يجعلها صعبة الفهم

السابق: الجدول  م   سد    يتضح  أزمة  بمتابعة  الجامعي  الشباب  أهتمام  عدم  أسباب  مقدمة  في  جاء  أنه 

، بينما  ٪68.8ئ وجاء ذلك في الترتيب األول بنسبة  كثرة محاورها وتفاصيلها مما يجعلها صعبة الفهمالنهضة ئ

ئ  الثاني  الترتيب  في  المعلومات جاء  منه  أستقي  فيه  موثوق  مصدر  يوجد  ال  بنسبة  ألنه  ف٪56.3ئ  وجاء  ي ، 

ئ بنسب ألنه ليس لدي وقت لمتابعتهائ، و ئألنه ال يوجد مصدر يشرا األزمة بطريقة مبسطة الترتيب الثالث ئ 

الترتيب األ ير ئ٪37.5متساوية لكل منهمائ بنسبة   بينما جاء في  ئ ألن هناك موضوعات اخرى أكثر أهمية ، 

 .٪25بنسبة 

إلي تراجع دور وسائل اإلعالم في تناول أبعاد وتأثيرات أزمة سد النهضة،   وتشير نتائج الجدول السابق

 وعدم عرض محاورها وشرحها من وجهة نظر المبحوثين من الشباب الجامعي المصري. 
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 ( يوضح خطوات التماس المعلومات لدي الشباب الجامعي11جدول )

 384حول أزمة سد النهضة ن=  

 الخطوات  
المتوسط   نادرا  أحيانا  دائما 

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

شعرت بخطورة أزمة سد النهضة لذا بحثت علي  

 .معلومات عنها
 دائما 2.39 4.7 18 51.6 198 43.8 168

قمت بتقييم المعلومات التي جمعتها حول أزمة سد  

 .النهضة
153 39.8 192 50 39 10.2 2.29 

 أحيانا

وصدق   دقة  من  عن تحققت  المقدمة  المعلومات 

 .أزمة سد النهضة
153 39.8 196 51 35 9.1 2.31 

 أحيانا

سد   أزمة  حول  المطلوبة  المعلومات  عن  بحثت 

 النهضة 
 دائما 2.36 6.3 24 50.8 195 43 165

سد   أزمة  حول  الفرعية  الموضوعات  حددت 

 .النهضة
 أحيانا 2.33 8.9 34 49.2 189 41.9 161

يمكنها تزويدي بالمعلومات  حددت المصادر التي  

 .حول سد النهضة
 دائما 2.36 5.5 21 52.9 203 41.7 160

أنه: السابق  الجدول  م   سد   يتضح  أزمة  حول  للمعلومات  الجامعي  الشباب  التماس  يتعل   طوات  فيما 

عنها    عرت بخطورة أزمة سد النهضة لذا بحثت على معلوماتالنهضة فقد جاءت النتائج كالتالي: جاءت  طوة 

بمتوسط   األول  الترتيب  الخطوتين  2.39في  تزويدي  ، في حين جاء  يمكنها  التي  المصادر  بالمعلومات حددت 

النهضة سد  أزمة  حول  المطلوبة  المعلومات  ع   بحثت  النهضة،  سد  أزمة  بمتوسط   حول  الثاني  الترتيب  في 

جاءت  طوة  2.36 بينما  النهضة،  سد  أزمة  حول  الفرعية  الموضوعات  بمتوسط   حددت  الثالث  الترتيب  في 

وجاءت  طوة  2.33 ا،  أزمة سد  المقدمة ع   المعلومات  دقة وصدق  م   الرابع   لنهضةتحققت  الترتيب  في 

في الترتيب    قمت بتقييم المعلومات التي جمعتها حول أزمة سد النهضةر ، وأ يراً جاءت  طوة  2.31بمتوسط  

 . 2.29الخام  واأل ير بمتوسط  

أن عينة الدراسة لديها الشغف في البحث عن المعلومات حول أزمة سد النهضة    يتضح م  الجدول السابق

من   انطالقاً  الشباب وذلك  لدي  المعلومات  التماس  أن  طوات  الباحثة  وتري  األزمة  هذه  بخطورة  شعورهم 

قمت بتقييم المعلومات التي  الجامعي حول أزمة سد النهضة مرتبة ترتيباً منطقياً وجدير بالذكر اإلشارة إلي أن ئ 

النهضة أزمة سد  وجمعتها حول  من  وذلك  أحياناً  درجة  على  التي حصلت  العبارات  أكثر  الباحثة ئ  نظر  جهة 

يرجع إلي أن مرحلة التقييم تحتاج لقدر كبير من توافر المعلومات وتوضيح كافة محاور األزمة وهو لي  متوفراً 

 من وجهة نظر عينة الدراسة.
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 384( يوضح استراتيجيات إلتماس المعلومات حول أزمة سد النهضة ن= 12جدول )

 العبارات
المتوسط   حير مواف  محايد مواف 

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك

لم أ طط بشكل منظم للبحث عن معلومات حول  

 .أزمة سد النهضة 
 مواف  2.38 7 27 47.1 181 45.8 176

سد   أزمة  حول  معلومات  عن  البحث  قررت 

 النهضة عبر صحافة الموبايل 
 مواف  2.45 6.3 24 43 165 50.8 195

أشكال   من  شكل  بتحديد  الموبايل  قمت  صحافة 

بمعلومات   بإمدادي  ستفيدني  أنها  اعتقدت  التي 

 حول األزمة 

 مواف  2.43 5.2 20 46.6 179 48.2 185

وقمت   النهضة  سد  عن  محددة  محاور  ا ترت 

 .بالبحث عنها باستفاضة 
 مواف  2.37 7.3 28 48.7 187 44 169

 مواف  2.43 5.7 22 45.6 175 48.7 187 .تابعت كافة المحاور حول أزمة سد النهضة 

 مواف  2.40 5.5 21 49 188 45.6 175 .اكتفيت بمتابعة العناوين الرئيسية حول األزمة 

سد   أزمة  في  والتفكير  المعلومات  بتحليل  قمت 

 .النهضة من كافة جوانبها 
 محايد 2.33 9.6 37 47.7 183 42.7 165

موثوق   مصادر  من  المعلومات  أن  من  تأكدت 

 .فيها 
166 43.2 178 46.4 40 10.4 2.32 

 محايد

في   وذلك  النهضة  سد  أزمة  من  موقفي  حددت 

لخزمة   السلمي  الحل  أو  العسكري  الحل  حالة 

مصادر   من  جمعتها  التي  المعلومات  على  بناءاً 

 .موثوق فيها 

199 51.8 151 39.3 34 8.9 2.43 

 مواف 

أن أفراد العينة كانوا موافقين على معظم استراتيجيات إلتماس المعلومات حول    يتضح م  الجدول السابق

 أزمة سد النهضة على الترتيب:

الموبايل جاءت إستراتيجية ئ  - النهضة عبر صحافة  البحث ع  معلومات حول أزمة سد  الترتيب قررت  ئ في 

 . 2.45األول بمتوسط 

حددت موقفي م  أزمة ئ ، ئالنهضة   تابعت كافة المحاور حول أزمة سدبينما جاءت االستراتيجيات الثالثة ئ  -

سد النهضة وذلك في حالة الحل العسكري أو الحل السلمي لألزمة بناءاً على المعلومات التي جمعتها م   

قمت بتحديد  كل م  أ كال صحافة الموبايل التي اعتقدت أنها ستفيدني بإمدادي  ئ، و ئمصادر موثوق فيها

 .2.36ئ في الترتيب الثاني بمتوسط بمعلومات حول األزمة 

 . 2.40ئ في الترتيب الثالث بمتوسط اكتفيت بمتابعة العناوي  الرئيسية حول األزمةوجاءت ئ-

ئ في الترتيب الرابع  لم أخطط بشكل منظم للبحث ع  معلومات حول أزمة سد النهضةثم جاءت إستراتيجيات ئ-

 . 2.38بمتوسط 

جا  - ئوأ يراً  استراتيجيات  باستفاضة ءت  عنها  بالبحث  وقمت  النهضة  سد  ع   محددة  محاور  في اخترت  ئ 

 . 2.37الترتيب الخام  بمتوسط 

ئ في الترتيب قمت بتحليل المعلومات والتفكير في أزمة سد النهضة م  كافة جوانبهاثم حاءت إستراتيجيات ئ  -

 . 2.33السادس بمتوسط  

 . 2.32ئ في الترتيب األ ير بمتوسط  لومات م  مصادر موثوق بهاتأكدت م  المعوجاءت إستراتيجيةئ -
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 ( يوضح درجة الثقة في المعلومات المتعلقة بأزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل 13جدول )

درجة الثقة في المعلومات المتعلقة بأزمة سد النهضة 

 والتي تلقاها المبحوث عبر صحافة الموبايل 

 اإلجمالي
 2كا

 الداللةمستوى 

 % ك 2د ا 

 41.4 159 أث  بدرجة كبيرة 

118.043 0.001 
 50.3 193 أث  بدرجة متوسطة 

 8.3 32 ال أث  على االطالق

 100 384 جملة

زيادة ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة    يتضح م  الجدول السابق:

األول من   الترتيب  في  النهضة، حيث جاء  بدرجة متوسطةسد  في   ٪ 50.3بنسبة    يثقون  الثقة  يتقف مع  وذلك 

بدرجة  يثقون  صحافة الموبايل تأتي تدريجة كونها وسيلة جديدة على الجمهور، بينما جاء في الترتيب الثاني من  

الثالث واأل ير بنسبة    ال يثقون على اإلطالق، حين جاء من    ٪41.4بنسبة  كبيرة   الترتيب  وهذا ما   ٪8.3في 

ودراسة  (50)  (Ahmed Deen, Polin Pan 2020)، ودراسة  (49) (2021)هاني محمود، أكدت عليه دراسة 

(Pirkka Maksimainen, 2020)   (51)   في الثقة  وأن  المتعددة،  الوسائط  وجود  إلي  يرجع  الثقة  سبب  بأن 

 الموضوعات عبر صحافة الموبايل تأتي بصورة تدريجية.

 ( يوضح دوافع التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة م  موقع محدد دون غيره 14جدول )

دوافع التماس المعلومات حول أزمة سد  

 النهضة م  موقع محدد دون غيره 

 376ن= اإلجمالي
 2كا ترتيب 

 مستوى الداللة

 1د ا 
 % ك

تقدم معلومات محدثة باستمرار حول أزمة سد -

 النهضة . 
239 62.2 1 23.010 0.001 

 0.001 18.375 2 60.9 234 تسهل التواصل مع األصدقاء. -

 0.05 6.510 3 43.5 167 يتمتع بمصداقية أكثر من الوسائل األ رى.  -

 0.01 8.760 4 42.4 163 يتميز بتغطية شاملة ألزمة سد النهضة. -

وأرقام   - بإحصائيات  الموضوعات  يدعم 

 محددة.
163 42.4 4 8.760 0.01 

أزمة    - والمتخصصين حول  بالخبراء  يستعين 

 سد النهضة. 
161 41.9 5 10.010 0.01 

أن: السابق  الجدول  النهضة عبر   يتضح م   أزمة سد  للمعلومات حول  الدراسة  عينة  التماس  دوافع  أهم 

ئ أنها  كانت  الموبايل  النهضةصحافة  سد  أزمة  حول  محدثة  معلومات  بنسبة تقدم  األول  الترتيب  في  جاءت  ئ 

، وذلك يرجع من وجهة نظر الباحثة إلي أن في فترة األزمات يسعي الجمهور للحصول على المعلومات 62.2٪

مصادر المتاحة وصحافة الموبايل متاحة عبر الهاتف المحمول في كل مكان، ويمكن من  الل البحث على من ال

ئ إلي  النتائج  أشارت  كما  األزمة،  حول  معلومات  توفر  التي  المواقع  ومتابعة  مع  اإلنترنت  التواصل  تسهل 

ئ ة أكثر م  الوسائل األخرييتمتع بمصداقي ، بينما جاءت ئ٪60.9ئ جاءت في الترتيب الثاني بنسبة  األصدقاء

الثالث بنسبة   الترتيب  يتميز بتغطية  املة ألزمة سد النهضة، يدعم ، في حين جاءت العبارتين ئ  ٪43.5في 

محددة وأرقام  بإحصائيات  بنسبة  الموضوعات  الرابع  الترتيب  في  بالخبراء  ٪42.4ئ  يستعين  جاءت  وأ يراً   ،

 .٪41.9الخام  واأل ير بنسبة   والمتخصصين حول أزمة سد النهضة في الترتيب 
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الجدول نتائج هذا  من    وتتفق  دراسة كالً  نتائج  )را د صالا  ، ودراسة  (52)   (2021)هاني محمود،  مع 

را د، تستخدمة   (53)   (2021الدي   الذي  الموقع  أن  دراستهم هو  استخدام عينة  أسباب  أهم  أن  إلي  أشارا  حيث 

 عينة الدراسة يقدم معلومات محدثة حول األزمة محل الدراسة.

 ( يوضح أساليب التفاعل مع المعلومات التي تم إلتماسها 15جدول )

 حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل 

ت التي تم إلتماسها  أساليب التفاعل مع المعلوما

 حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل 

 384ن= اإلجمالي
 2كا ترتيب 

 مستوى الداللة

 % ك 1د ا 

 0.001 24.000 1 62.5 240 التعلي  . -

 0.001 24.000 4 37.5 144 المشاركة. -

 0.001 16.667 2 60.4 232 اإلعجاب. -

 0.001 35.042 5 34.9 134 عدم اإلعجاب.  -

 0.001 137.760 8 20.1 77 إعداد محتوي ونشرة. -

 0.01 9.375 3 57.8 222 استخدام أشكال تعبيرية.  -

 0.001 119.260 7 22.1 85 اإلرسال لصدي . -

 0.001 96.000 6 25 96 إعادة نشر المحتوي. -

أساليب التفاعل مع المعلومات التي تم إلتماسها عبر صحافة الموبايل حيث جاء   يتضح م  الجدول السابق:

بنسبة  التعليقئ األول  الترتيب  في  ئ٪62.5ئ  يلية  بنسبة  اإلعجاب،  الثاني  الترتيب  في  جاء ٪60.4ئ  بينما   ،

تعبيريةئ أ كال  بنسبة  استخدام  الثالث  الترتيب  في  ئ٪57.8ئ  وجاءت  الراالمشاركة ،  الترتيب  في  بنسبة ئ  بع 

الترتيب الخام  بنسبة  عدم اإلعجاب، في حين جاء ئ37.5٪ ، وجاء ئإعادة نشر المحتويئ في ٪34.9ئ في 

، ثم جاء في الترتيب  ٪22.1ئ في الترتيب السابع بنسبة  اإلرسال لصديق، ثم جاء ئ٪ 25الترتيب السادس بنسبة  

ئ ونشراأل ير  محتوي  بنسبة  إعداد  من  ٪20.1ئ  يرجع  وذلك  ونشره ،  محتوي  إعداد  أن  الباحثة  نظر  وجهة 

 يتطلب قراءة مستفيضة ومتعمقة لكل محاور أزمة سد النهضة وجزور هذه األزمة التاريخية.

دراسة   في  النتيجة  هذه  السيد،  اتفقت  )(54)   (2021)مروي  ودراسة  الحافظ،،  عبد   ( 55)   ( 2018نادية 

الموبايل حيث    Pirrka Maksimainen, 2020   (56))(ودراسة   أن صحافة  السابقة  الدراسات  نتائج  أكدت 

من موضوعات سواء  ينشر  ما  مع  التفاعل  أساليب  تحسين  قادرة على  الهائل  التكنولوجي  التطور  مع  أصبحت 

 بالتعلي  أو إعادة النشر أو اإلعجاب أو حتي إعداد ونشر محتوي.
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 علومات  ( يوضح التأثيرات المعرفية المترتبة على التماس الم16جدول )

 384حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل ن=

 العبارات 

موافق  

 بشدة 
 معارض  محايد  موافق 

معارض  

 بشدة 
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك % ك % ك

التعرف على موقف رئاسة الجمهورية 

 .من تشغيل سد النهضة
 مواف   3.75 2.9 11 96.5 25 10.9 42 72.1 277 7.6 29

متابعة تصريحات الحكومة المصرية  

 .حول سد النهضة
 مواف   3.58 2.3 9 10.9 42 18.5 71 63 242 5.2 20

التعرف على إحصائيات مياه النيل  

 .منهاونسبة مصر 
 مواف   3.48 2.6 10 16.5 66 15 60 58.6 225 6 23

متابعة موقف الدول العربية واألجنبية  

 .حول سد النهضة
 محايد 3.30 2.1 8 31.5 121 6.3 24 54.2 208 6 23

التعرف على آراء منظمات المجتمع 

 .الدولي حول سد النهضة
 محايد 3.35 4.4 17 24.7 95 8.9 34 55.7 214 6.3 24

متابعة رد فعل الحكومة السودانية  

 .تجاه سد النهضة
 مواف   3.41 3.6 14 22.4 86 12.2 47 53.1 204 8.6 33

التعرف على أهم مخاطر سد النهضة  

 على مصر
 مواف   3.55 4.2 16 13.5 52 11.5 44 64.6 248 6.3 24

التعرف على البدائل المحتملة في  

 .الكهرباءالزراعة وتوليد 
 مواف   3.48 4.9 19 10.2 39 22.1 85 57 219 5.7 22

السابق:  الجدول  م   على    يتضح  المترتبة  المعرفية  التأثيرات  معظم  على  موافقين  كانوا  العينة  أفراد  أن 

 التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل على الترتيب: 

 . 3.75في الترتيب األول بمتوسط   التعرف على موقف رئاسة الجمهورية م  تشغيل سد النهضة -

 .3.58في الترتيب الثاني بمتوسط  المصرية حول سد النهضةمتابعة تصريحات الحكومة  -

 .3.55في الترتيب الثالث بمتوسط  التعرف على أهم مخاطر سد النهضة على مصر -

التعرف على إحصائيات مياة النيل ونسبة مصر فيها، التعرف على البدائل المحتملة في جاء كالً من العبارتين  -

 . 3.48ترتيب الرابع بمتوسط  وفي ال الزراعة وتوليد الكهرباء

 . 3.41في الترتيب الخام  بمتوسط   متابعة رد فعل الحكومة السودانية تجاه سد النهضة -

 . ٪3.35في الترتيب السادس بمتوسط  التعرف على آراء منظمات المجتمع الدولي حول سد النهضة -

 ٪ 3.30لسابع واأل ير بمتوسط  في الترتيب ا   متابعة موقف الدول العربية واألجنبية حول سد النهضة  -

على أن التعرف على موقف رئاسة الجمهورية وتصريحات الحكومة المصرية حول   تؤكد النتائج السابقة

أزمة سد النهضة من أهم التأثيرات المعرفية المترتبة على إلتماس المعلومات حول األزمة عبر صحافة الموبايرل 

 م عينة الدراسة بجهود القيادة المصرية.وذلك يرجع من وجهة نظر الباحثة الي اهتما
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 ( يوضح التأثيرات الوجدانية المترتبة على التماس المعلومات حول أزمة 17جدول )

 384سد النهضة عبر صحافة الموبايل ن= 

 العبارات 
 معارض  محايد  موافق  موافق بشدة 

معارض  

 بشدة 
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك % ك % ك

شعور بالغضب من تصريحات رئي  ال

 وزراء أثيوبيا حول سد النهضة 
68 17.7 184 47.9 82 21.4 

36 9.4 14 
 محايد  3.67 3.6

مصر   بين  حرب  نشوب  من  الخوف 

 .وأثيوبيا من أجل سد النهضة
57 14.8 190 49.5 46 12 

82 21.4 9 
 مواف   3.53 2.3

حصة   نقط  أجل  من  بالحزن  الشعور 

 .النيلمصر من مياه 
28 7.3 236 61.5 45 11.7 

57 14.8 18 
 مواف   3.52 4.7

الزراعية  الحياة  حول  بالقل   الشعور 

 .والحياتية المصرية بشكل عام
62 16.1 200 52.1 53 13.8 

58 15.1 11 
 مواف   3.64 2.9

األطراف   جميع  بكراهية  الشعور 

 .المضادة لنا في أزمة سد النهضة
20 5.2 185 48.2 95 24.7 

68 17.7 16 
 محايد  3.33 4.2

تصريحات   من  باالستياء  الشعور 

سد   حول  الدولي  المجتمع  منظمات 

 .النهضة

33 8.6 166 43.2 35 9.1 

133 34.6 17 

 محايد  3.17 4.4

القل  من موقف الحكومة السودانية من  

 .سد النهضة
21 5.5 146 68 105 27.3 

74 19.3 38 
9.9 3.09 

 محايد 

الشعور بالجهل بعدم المعرفة  قللت لدي  

من  النهضة  سد  بأزمة  يحيط  ما  بكل 

 معلومات وأحداث 

39 10.2 192 50 41 10.7 

91 23.7 21 

5.5 3.36 

 محايد 

في مواجهة   الدولة  دور مؤسسات  أثمن 

 أزمة سد النهضة   
53 13.8 171 44.5 54 14.1 

82 21.4 24 
6.3 3.38 

 محايد 

السابق الجدول  م   على   يتضح  المترتبة  الوجدانية  التأثيرات  معظم  على  موافقين  كانوا  العينة  أفراد  أن 

 التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل على الترتيب: 

 . 3.67في الترتيب األول بمتوسط    الشعور بالغضب م  تصريحات رئيس وزراء أثيوبيا حول سد النهضة   -

 . 3.64في الترتيب الثاني بمتوسط   الشعور بالقلق حول الحياة الزراعية والحياتية المصرية بشكل عام -

 . 3.53في الترتيب الثالث بمتوسط   الخوف م  نشوب حرب بي  مصر وأثيوبيا م  أجل سد النهضة -

 . 3.52وفي الترتيب الرابع بمتوسط  يلالشعور بالحزن م  أجل نقص حصة مصر م  مياه الن -

 . 3.38في الترتيب الخام  بمتوسط  أثم  دور مؤسسات الدولة في مواجهة أزمة سد النهضة -
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 ( يوضح التأثيرات السلوكية المترتبة على التماس المعلومات  18جدول )

 384حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل ن=

 العبارات 
 معارض  محايد  موافق  موافق بشدة 

معارض  

 بشدة 
المتوسط  

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك % ك % ك % ك

التفاعل مع ما ينشر عن أزمة سد النهضة من  

  الل صحافة الموبايل 
95 24.7 163 42.4 75 19.5 

34 8.9 17 
 مواف   3.74 4.4

التعزيز  إعادة  أو  المنشورات  مشاركة 

 .للوسائط التي تتناول أزمة سد النهضة
23 6 235 61.2 73 19 

40 10.4 13 
 مواف   3.56 3.4

 مواف   3.48 5.5 21 14.3 55 12 46 63 242 5.2 20 .ونشر محتوي يخط أزمة سد النهضةإعداد 

التعبئة   بهدف  اآل رين  مع  معلوماتي  أشارك 

 .ضد سد النهضة
24 6.3 225 58.6 58 15.1 

66 17.2 11 
2.9 3.48 

 مواف  

التطوأ في الجي  المصري إذا نشبت حرب 

 .بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة
85 22.1 165 43 34 8.9 

92 24 8 
2.1 3.59 

 مواف  

الحل  إلي  لجأت  إذا  المصرية  القيادة  دعم 

 .السلمي لمواجهة هذه األزمة
77 20.1 184 47.5 38 9.9 

73 19 12 
3.1 3.63 

 مواف  

السابق الجدول  م   التماس    يتضح  على  المترتبة  السلوكية  التأثيرات  على  موافقين  كانوا  العينة  أفراد  أن 

 المعلومات حول أزمة سد النهضة عبر صحافة الموبايل على الترتيب: 

 . 3.74في الترتيب األول بمتوسط    التفاعل مع ما ينشر ع  أزمة سد النهضة م  خالل صحافة الموبايل   -

 . 3.63في الترتيب الثاني بمتوسط دعم القيادة المصرية إذا لجأت إلي الحل السلمي لمواجهة هذه األزمة    -

النهضة  - سد  بشأن  وأثيوبيا  مصر  بي   حرب  نشبت  إذا  المصري  الجيش  في  الثالث   التطوع  الترتيب  وفي 

 . 3.59بمتوسط 

أزمة  - تتناول  التي  للوسائط  التعزيز  إعادة  أو  المنشورات  النهضة  مشاركة  بمتوسط   سد  الرابع  الترتيب  في 

3.56 

أ ارك معلوماتي مع اآلخري  بهدف التعبئة ضد سد النهضة، إعداد ونشر محتوي يخص أزمة سد النهضة    -

 .3.48في الترتيب الخام  بمتوسط 

إلي تفاعل الشباب الجامعي مع ما ينشر عن أزمرة سرد النهضرة عبرر صرحافة   تشير نتائج الجدول السابق

الموبايل، كذلك تشير إلي دعم الشباب الجامعي للقيادة المصرية سواء في الحل السلمي أو العسكري وإن دل هرذا 

 فيدل على وعي الشباب الجامعي بهذه األزمة وثقته الكبيرة في القيادة المصرية.
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 384مدي ادراك الشباب الجامعي الزمة سد النهضة ن=( يوضح 19جدول )

 العبارات 
المتوسط   خطأ  صواب 

 المرجح 
 االتجاه 

 % ك % ك

 صواب  0.87 12.8 49 87.2 335 تصريحات الحكومة األثيوبية بشأن مواصفات سد النهضة وسعته التخزينية ثابتة ال تتغير 

الزراعية بمعدل مليون ونصف  من أ طار سد النهضة على مصر تقليط الرقعة 

 المليون فدان 
 صواب  0.74 26.3 101 73.7 283

 صواب  0.81 18.8 72 81.3 312 القيادة المصرية قد تلجأ إلي الحل العسكري إلنهاء األزمة 

تسعي السياسة الخارجية إلعادة العالقات مع دول حوض النيل واستمالتهم إلي جانب  

 .النهضةمصر ليتفهموا مخاوفها من سد 
273 71.1 111 28.9 0.71 

 صواب 

توجد اتفاقية تضم كل الدول األحدى عشر المتشاطئة لنهر النيل والتي تتضمن الحقوق 

 .والواجبات التي تقع على كل دولة
297 77.3 87 22.7 0.77 

 صواب 

 صواب  0.71 29.2 112 70.8 272 من المشاريع البديلة لزيادة حصة مصر من المياه مشروأ نهر الكونغو 

السد العالي له دور هام في حماية مصر من تداعيات سد النهضة األثيوبي الذي لن 

يستطيع تخزين إيراد النيل لعامين متماثلين حيث يتوجب عليه تفري  السد قبل موسم 

 .األمطار

250 65.1 134 34.9 0.65 

 صواب 

 صواب  0.87 12.8 49 87.2 335 .النهضة األثيوبيتتخذ كالً من مصر والسودان موقفاً موحداً تجاه سد 

هناك تحريضاً إسرائيلياً لدول المنبع ضد دولتي المصب مصر والسودان وذلك من 

 . الل مساعدة أثيوبيا مادياً وعلمياً إلنهاء بناء سد النهضة
283 73.7 101 26.3 0.74 

 صواب 

المتعلقة باألنهار الدولية من المعاهدات التي  قضت محكمة العدل الدولية أن االتفاقيات 

 .ال يجوز المساس بها نتيجة التوارث الدولي
312 81.3 72 18.8 0.81 

 صواب 

كل االتفاقيات التي تم عقدها بين مصر وأثيوبيا تقضي بعدم قيام أي من الدولتين بأي 

والتعاون بين الدولتين  نشاط قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة األ رى وكذلك التشاور 

 .في حالة إنشاء أي مشروعات مالية

273 71.1 111 28.9 0.71 

 صواب 

 صواب  0.78 22.1 85 77.9 299 .موقف معظم الدول المتشاطئة حول نهر النيل سلبية تجاه سد النهضة

 صواب  0.88 12.2 47 87.8 337 .تكتفي أثيوبيا بعد االنتهاء من بناء سد النهضة من إنشاء سدود أ رى في المستقبل 

تزيد فرص تعرض سد النهضة لإلنهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاأ مياه النيل  

 .نحو هذا من شأنه تهديد كل الدول المتشاطئة حول نهر النيل بما فيهم مصر 
337 87.8 47 12.2 0.88 

 صواب 

مسمي تتغير مواصفات السد وسعته  تم تغيير اسم سد النهضة أكثر من أربعة مرات ومع كل  

 م 2011التخزينية وكان أ رهم مسمي سد النهضة األثيوبي العظيم عام  
286 74.5 98 25.5 0.75 

 صواب 

من األضرار السلبية لسد النهضة على مصر انخفاض منسوب بحيرة ناصر حوالي 

 .ك مما يؤثر سلباً على توليد الطاقة الكهربائية10
317 82.6 67 17.4 0.83 

 صواب 

 صواب  0.72 27.6 106 72.4 278 .سد النهضة األثيوبي له إيجابيات وفوائد على كالً من مصر والسودان بشكل متوازن 

 صواب  0.78 22.1 85 77.9 299  عام 200:  100من أهم ما يميز سد النهضة األثيوبي بطول العمر والذي يتراوح ما بين  

المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة والتي فقد مصر والسودان لكمية  

 .بليون متر مكعب من المياه 24إلي  14تتراوح من 
275 71.6 109 28.4 0.72 

 صواب 

 صواب  0.67 33.3 128 66.7 256 .لم تسمح القيادة المصرية على مدار التاريخ بإنشاء السدود كالً من السودان وأثيوبيا 

أفراد العينة كانت معظم استجابتهم صواب على أسئلة قياس مستوى ادراك   الجدول السابق أن:يتضح م   

 الشباب الجامعي الزمة سد النهضة وكانت اعلى اإلجابات الصحيحة هي. 

تكتفي أثيوبيا بعد االنتهاء م  بناء سد النهضة م  إنشاء سدود أخرى في المستقبل، و تزيد فرص تعرض    -

سد النهضة لإلنهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل نحو هذا م   أنه تهديد كل الدول  

 . 0.88في الترتيب األول بمتوسط المتشاطئة حول نهر النيل بما فيهم مصر 

تصريحات الحكومة األثيوبية بشأن مواصفات سد النهضة وسعته التخزينية ثابتة ال تتغير، و تتخذ كالً م     -

 . 0.88في الترتيب الثاني بمتوسط  مصر والسودان موقفاً موحداً تجاه سد النهضة األثيوبي

انخفاض منسوب بحيرة ناصر حوالي    - النهضة على مصر  السلبية لسد  يؤثر سلباً على 10األضرار  ك مما 

 .0.83في الترتيب الثالث بمتوسط توليد الطاقة الكهربائية 

االتفاقيات   - أن  الدولية  العدل  محكمة  وقضت  األزمة،  إلنهاء  العسكري  الحل  إلي  لجأت  قد  المصرية  القيادة 

في الترتيب الرابع    ر الدولية م  المعاهدات التي ال يجوز المساس بها نتيجة التوارث الدوليالمتعلقة باألنها 

 . 2.38بمتوسط 
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 . 0.78في الترتيب الخام  بمتوسط    موقف معظم الدول المتشاطئة حول نهر النيل سلبية تجاه سد النهضة   -

السابق  الجدول  نتائج  الشب  تشير  إدراك  إلي مدي  الباحثة  النهضة  من وجهة نظر  الجامعي ألزمة سد  اب 

حيث جاء في الترتيب األول عبارة تكتفي أثيوبيا بعد اإلنتهاء من بناء سد النهضة من إنشاء سدود أ ري جديدة 

وزراء  رئي   تصريحات  تصدي   وعدم  األثيوبي  للموقف  الدراسة  عينة  قبل  من  الواعي  الفهم  على  يدل  وهذا 

بأنه سيكتفي بسد النهضة، كذلك نتيجة العوامل    أثيوبيا  جاء في المرتبة األولي أن فرصة تعرض السد لإلنيهار 

الجيولوجية يدل ذلك على متابعة عينة الدراسة لكافة محاور أزمة سد النهضة األثيوبي، كما تهتم عينة الدراسة 

الطا على  التأثير  شأنه  من  الذي  ناصر  بحيرة  منسوب  وانخفاض  على مصر  النهضة  لسد  السلبية  قة باألضرار 

 الكهربائية لمصر حيث جاءت هذه العبارة في الترتيب الرابع من حيث اإلجابة الصحيحة. 

السد العالي  هي:    ٪34أكثر العبارات التي حصلت على أعلي إجابات  اطئة من قبل عينة الدراسة بنسبة  

ا إيراد  تخزي   يستطيع  ل   الذي  األثيوبي  النهضة  سد  تداعيات  م   مصر  حماية  في  هام  دور  لعامي  له  لنيل 

وهذا يدل على قصور من قبل المواقع التي تناولت   متماثلي  حيث يتوجب عليه تفريغ السد قبل موسم األمطار

حمايته  وكذلك  الفيضان  من  مصر  حماية  في  العالي  السد  أهمية  بتوضيح  تهتم  لم  أنها  حيث  النهضة  سد  أزمة 

ة هذا المشروأ القومي العمالق الذي جلب لمصر لمصر من تداعيات سد النهضة وهذا من شأنه التقليل من قيم

 الخير في كل المجاالت.

 تصحيح مقياس مستوى ادراك الشباب الجامعي الزمة سد النهضة :   -

 العبارات الخاطئة  العبارات الصحيحة

2- 4- 6 – 7 -9 - 10 -11 -  14 -  15 –  16 –  19 1 – 3 –5 -8 –  12 -13 -17  – 18 - 20 

11 9 

 كانت إجابة الفرد إجابة صحيحة على العبارة ا ذ درجة وفي حالة اإلجابة كانت  اطئة يعطى صفر.اذا  

 درجة.   10-0وبذلك تكون درجات المقياس من  

 درجة.   7  –  0المستوى المنخفض من  

 درجة.   13  –  8المستوى المتوسط من  

 درجة.   20  -  14المستوى المرتفع من  

 الشباب الجامعي الزمة  سد النهضة ( يوضح مستوى ادراك 20جدول )

 مستوى ادراك الشباب الجامعي الزمة  سد النهضة 
 اإلجمالي 

 2كا
 مستوى الداللة 

 % ك 2د ا 

 4.4 17 منخفض

201.578 0.001 
 32 123 متوسط 

 63.5 244 مرتفع 

 100 384 جملة 

أن مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة حيث جاء في الترتيب   يتضح م  الجدول السابق:

،  ٪32  بنسة    المتوسط  ، وجاء في الترتيب الثاني مستوي اإلدراك٪63.5األول مستوي اإلدراك المرتفع بنسبة  

 .  ٪4.4بنسبة  المنخفضفي حين جاء في الترتيب الثالث واأل ير مستوي اإلدراك 

ينم من وجهة   الباحثة على الدور الكبير الذي لعبته صحافة الموبايل كوسيلة إعالمية رقمية في مما  نظر 

المجتمع  فئات  لكل  الدور  بهذا  القيام  في  تستمر  أن  يجب  والذي  األزمة،  بهذه  واإلدراك  الوعي  مستوي  رفع 

 و اصة الشباب موضع الدراسة.
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 المحور الثاني: اختبار فروض الدراسة :  

د عالقرة  ذات داللرة إحصرائية برين اسرتخدام الشرباب الجرامعي لصرحافة الموبايرل ومسرتوي توجالفرض األول:  

 إدراكهم ألزمة سد النهضة.

 ( يوضح العالقة بي  استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل 21جدول )

 ومستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة

 المتغير
 مستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة

 مستوى الداللة القوة  االتجاه  االرتباطمعامل 

 0.01 متوسط  طردي 0.419 استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل

 يتضح م  الجدول السابق :

سد    - إدراكهم ألزمة  ومستوي  الموبايل  لصحافة  الجامعي  الشباب  استخدام  بين  متوسطة  بطردية  وجود عالقة 

كانت   حيث   ، مستوى  0.7>ر> 0.3) النهضة  عند  دالة  وهي  الشباب  0.01(  استخدام  زاد  كلما  انه  أي   ،.

 الجامعي لصحافة الموبايل ارتفع مستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة.

 مما سبق يتضح تحقق الفرض األول كليا.

التماسهم فع توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل ودوا  :الثاني  الفرض

 للمعلومات حول أزمة سد النهضة.

 ( يوضح العالقة بي  استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل 22جدول )

 ودوافع التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة 

 المتغير
 دوافع التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة 

 الداللةمستوى  القوة  االتجاه  معامل االرتباط

 0.01 ضعيف طردي 0.254 استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل

 يتضح م  الجدول السابق :

سد   - ألزمة  إدراكهم  ومستوي  الموبايل  لصحافة  الجامعي  الشباب  استخدام  بين  ضعيف  طردية  عالقة  وجود 

استخدام الشباب الجامعي  أي انه كلما زاد    .0.01( وهي دالة عند مستوى  0.3النهضة ، حيث كانت )ر> 

 لصحافة الموبايل زادت دوافع التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة

 مما سبق يتضح تحقق الفرض الثاني كليا.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي اهتمام الشباب الجرامعي بمتابعرة أزمرة سرد النهضرة الفرض الثالث:  

 التخصط(.  -لنوأ با تالف المتغيرات الديموجرافية ) ا

  الفروق بي  الجنسي  في مستوي اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة: -)أ(3

 مستوي  في  الجنسي لداللة الفروق بي   2يوضح قيمة كا( 23جدول )

 اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة   

 النوع  

 االهتمام 

 إجمالي  إناث  ذكور 
 2كا

 مستوى المعنوية  

 % ك % ك % ك 2د ا 

 40.8 163 39 78 42.5 85 اهتم بدرجة كبيرة

2.555 

0.279 

 حير دالة 

 

 55.3 221 55.5 111 55 110 اهتم بدرجة متوسطة 

 4 16 5.5 11 2.5 5 ال اهتم على االطالق 

 100 400 100 200 100 200 الجمررلة 

بين الذكور واإلناث في مستوي اهتمام  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  يتضح م  الجدول السابق  

كا قيمة  كانت  حيث  النهضة،  سد  أزمة  بمتابعة  الجامعي  مستوى   2.555=   2الشباب  عند  دالة  حير   وهي 

 . 0.05داللة 

بمتابعة   الفروق بي  طالب الكليات األدبية وطالب الكليات العلمية في مستوي اهتمام الشباب الجامعي-)ب(3

  أزمة سد النهضة: 

 طالب الكليات األدبية وطالب الكليات العلمية لداللة الفروق بي   2يوضح قيمة كا( 24جدول )

 مستوي اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة   في  

 الدراسة 

 االهتمام 

 إجمالي  عملية  نظرية 
 2كا

 مستوى المعنوية  

 % ك % ك % ك 2د ا 

 40.8 163 47.5 95 34 68 اهتم بدرجة كبيرة

8.528 0.05 
 55.3 221 48 96 62.5 125 اهتم بدرجة متوسطة 

 4 16 4.5 9 3.5 7 ال اهتم على االطالق 

 100 400 100 200 100 200 الجمررلة 

0.144معامل التوافق=    

السابق   الجدول  داللة إحصائية  يتضح م   ذات  الكليات وجود فروق  األدبية وطالب  الكليات  بين طالب 

وهي دالة   8.528=  2العلمية في مستوي اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة، حيث كانت قيمة كا

 . 0.05عند مستوى داللة  
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ستوي ثقة الشباب الجامعي في صرحافة الموبايرل كمصردر توجد فروق ذات داللة إحصائية في مالفرض الرابع:  

 التخصط(. –للمعلومات حول أزمة سد النهضة با تالف المتغيرات الديموجرافية )النوأ 

الفروق بي  الجنسي  في مستوي ثقة الشباب الجامعي فري صرحافة الموبايرل كمصردر للمعلومرات حرول   -)أ(4

  أزمة سد النهضة:

 مستوي ثقة الشباب الجامعي  في  الجنسي لداللة الفروق بي   2قيمة كايوضح ( 25جدول )

 في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة   

 النوع  

 الثقة 

 إجمالي  إناث  ذكور 
 2كا

 مستوى المعنوية  

 %  ك %  ك %  ك 2د ا 

 41.4 159 42.3 80 40.5 79 اث  بدرجة كبيرة 

4.536 

0.104 

 حير دالة 

 

 50.3 193 46.6 88 52.8 105 اث  بدرجة متوسطة 

 8.3 32 11.1 21 5.6 11 ال اث  على االطالق 

 100 384 100 189 100 195 الجمررلة 

السابق   الجدول  م   إحصائية  يتضح  داللة  ذات  فروق  وجود  ثقة  عدم  مستوي  في  واإلناث  الذكور  بين 

  4.536=   2الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة، حيث كانت قيمة كا

 . 0.05وهي حير دالة عند مستوى داللة 

ستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة )ب( الفروق بي  طالب الكليات األدبية وطالب الكليات العلمية في م4

  الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة: 

مستوي في  طالب الكليات األدبية وطالب الكليات العلمية لداللة الفروق بي   2يوضح قيمة كا( 26جدول )

مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر   اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهض

 للمعلومات حول أزمة سد النهضة    

 الدراسة 
 الثقة 

 إجمالي  علمية  األدبية 
 2كا

 مستوى المعنوية  
 % ك % ك % ك 2د ا 

 41.4 159 38.2 73 44.6 86 اهتم بدرجة كبيرة

5.558 
0.062   
 حير دالة

 50.3 193 50.3 96 50.3 97 اهتم بدرجة متوسطة 
 8.3 32 11.5 22 5.2 10 ال اهتم على االطالق 

 100 384 100 191 100 193 الجمررلة 

السابق  الجدول  م   إحصائية    يتضح  داللة  ذات  فروق  وجود  وطالب عدم  األدبية  الكليات  طالب  بين 

الكليات العلمية في مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة 

 . 0.05وهي حير دالة عند مستوى داللة  5.558= 2، حيث كانت قيمة كا



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)        ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (70 ) 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايرل ومردى الفرض الخامس:  

 التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة.

 ماسهم( يوضح العالقة بي  مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل ومدى الت27جدول )

 للمعلومات حول أزمة سد النهضة  

 المتغير
 مدى التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة 

 مستوى الداللة القوة  االتجاه  معامل االرتباط

 0.01 متوسط  طردي  0.487 مستوي الثقة في صحافة الموبايل  

 يتضح م  الجدول السابق :

الشباب الجامعي في صحافة الموبايل ومدى التماسهم للمعلومرات وجود عالقة طردية متوسطة بين مستوي ثقة   -

. أي انره كلمرا ارتفرع 0.01( وهري دالرة عنرد مسرتوى  0.7>ر>0.3حول أزمة سد النهضرة ، حيرث كانرت )

 مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل زاد التماسهم للمعلومات حول أزمة سد النهضة.

 مس كليا.مما سبق يتضح تحقق الفرض الخا

توجرد عالقرة ذات داللرة إحصرائية برين مسرتوي ثقرة الشرباب الجرامعي فري صرحافة الموبايرل الفرض السادس:  

 كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة و مستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة.

للمعلومات حول  ( يوضح العالقة بي  مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر 28جدول )

 أزمة سد النهضة و مستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة 

 المتغير 
 مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة

 مستوى الداللة  القوة  االتجاه  معامل االرتباط 

مستوي الثقة في صحافة الموبايل كمصدر  

 للمعلومات حول أزمة سد النهضة 
0.654 

 0.01 متوسط  طردي 

 الجدول السابق :يتضح م  

وجود عالقة طردية ضعيف بين مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول   -

( وهي دالة عند مستوى  0.7>ر> 0.3أزمة سد النهضة و مستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة، حيث كانت ) 

وبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد  . أي انه كلما ارتفع مستوي ثقة الشباب الجامعي في صحافة الم0.01

 النهضة زاد مستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة. 

 مما سبق يتضح تحقق الفرض الخامس كليا.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة با تالف الفرض السابع:  

 التخصط(. –المتغيرات الديموجرافية )النوأ 

)أ( توجد فروق ذات داللرة إحصرائية بري  الرذكور واالنراث فري مسرتوي إدراك الشرباب الجرامعي ألزمرة سرد   7

 .النهضة 

 مستوي إدراك الشباب(  يوضح الفروق بي  الذكور واإلناث في  29جدول ) 

 الجامعي ألزمة سد النهضة  

 النوع

 المتغير

 189إناث ن= 195ذكور ن=
 ت

 المعنويةمستوى 

 أ م أ م 382د.ا 

مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد 

 النهضة 
16.6 3.889 14.1 4.775 5.525 0.001 

وجود فروق ذات داللة إحصرائية برين متوسرطي درجرات الرذكور واإلنراث فري   يتضح م  الجدول السابق

مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمرة سرد النهضرة لصرالح الرذكور، حيرث كانرت قيمرة )ت( دالرة عنرد مسرتوى 

0.001. 

إدراك توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  طالب الكليات األدبية وطرالب الكليرات العلميرة فري مسرتوي   -()ب7

 الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة.

 (  يوضح الفروق بي  طالب الكليات األدبية وطالب الكليات العلمية 30جدول )

 مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة  في  

 نوع الدراسة 

 المتغير 

 191علمية ن=  193أدبية ن= 
 ت

 مستوى المعنوية 

 ع م ع م 382د. ا 

الشباب الجامعي ألزمة  مستوي إدراك 

 سد النهضة 
14.7 4.753 16.1 4.159 3.043 0.01 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب الكليات النظريرة   يتضح م  الجدول السابق

وطالب الكليات العملية في مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سرد النهضرة لصرالح طرالب الكليرات العمليرة، 

 . 0.01حيث كانت قيمة )ت( دالة عند مستوى 

 مما سبق يتضح تحقق الفرض السابع جزئيا.



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)        ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (72 ) 

: توجد عالقرة ذات داللرة إحصرائية برين مسرتوي اهتمرام الشرباب الجرامعي فري صرحافة الموبايرل الثام الفرض  

 كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة و تأثيرات التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة.

ت حول  ( يوضح العالقة بي  مستوي اهتمام الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلوما31جدول )

 أزمة سد النهضة و تأثيرات التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة  

 المتغير 
 مستوي إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة

 مستوى الداللة  القوة  االتجاه  معامل االرتباط 

 0.01 متوسط  طردي  0.365 التأثيرات المعرفية التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة 

 0.01 متوسط  طردي  0.541 التأثيرات الوجدانية التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة 

 0.01 متوسط  طردي  0.415 التأثيرات السلوكية التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة 

 يتضح م  الجدول السابق :

الموبايل كمصدر للمعلومات حول وجود عالقة طردية متوسط بين مستوي اهتمام الشباب الجامعي في صحافة    -

كانت  حيث  النهضة،  سد  أزمة  حول  المعلومات  التماس  المعرفية  والتأثيرات  النهضة  سد  أزمة 

 . 0.01( وهي دالة عند مستوى  0.7>ر>0.3)

وجود عالقة طردية متوسط بين مستوي اهتمام الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول   -

النهضة سد  كانت   أزمة  حيث  النهضة،  سد  أزمة  حول  المعلومات  التماس  الوجدانية  والتأثيرات 

 . 0.01( وهي دالة عند مستوى  0.7>ر>0.3)

وجود عالقة طردية متوسط بين مستوي اهتمام الشباب الجامعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول   -

حول   المعلومات  التماس  السلوكية  والتأثيرات  النهضة  سد  كانت  أزمة  حيث  النهضة،  سد  أزمة 

مستوى  0.7>ر>0.3) عند  دالة  وهي  في 0.01(  الجامعي  الشباب  اهتمام  مستوي  ارتفع  كلما  انه  أي   .

صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة ارتفعت تأثيرات التماس المعلومات حول أزمة  

 سد النهضة.

 مما سبق يتضح تحقق الفرض الثام  كليا.

 نتائج العامة للدراسة:أهم ال

%، تليهرا فري الترتيرب الثراني   55.3اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة بدرجة متوسطة بنسبة     -

%، في حين جاءت مرن ال يهتمرون علرى اإلطرالق فري الترتيرب الثالرث  40.8من يهتمون بدرجة كبيرة بنسبة  

النهضة واهتمامه وحرصره علرى ، وهذا يدل على وعي الشباب الجامعى بأزمة سد  ٪4واأل ير بنسبة ضئيلة  

 مصالح الدولة المصرية. 

جاءت في مقدمة أسباب اهتمام الشباب الجامعي بمتابعة أزمة سد النهضة ئألنها من أهم األزمرات التري تسرعي   -

 ٪60.7الدولة إليجاد حلول لها حالياً ئ في الترتيب األول، وذلك بنسبة 

امعي في صحافة الموبايل كمصدر للمعلومات حول أزمة سد النهضة أكدت نتائج الدراسة زيادة ثقة الشباب الج  -

، تالها فري الترتيرب الثراني مرن يثقرون ٪50.3حيث جاء في الترتيب األول من يثقون بدرجة متوسطة بنسبة 

 %  41.4بدرجة كبيرة بنسبة 

جراء فري الترتيرب   إدراك الشباب الجامعي ألزمة سد النهضة يتفاوت بين الدرجة المرتفعرة والمتوسرطة، حيرث   -

 . ٪32مستوى اإلدراك المتوسط بنسبة  ، يليه في الترتيب الثاني٪63.5األول مستوى اإلدراك المرتفع بنسبة 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية برين اسرتخدام الشرباب الجرامعي لصرحافة الموبايرل   -
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 ومستوي إدراكهم ألزمة سد النهضة. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الشباب الجامعي لصحافة الموبايل ودوافرع التماسرهم للمعلومرات   -

 حول أزمة سد النهضة. 

د عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى اهتمام الشباب الجرامعي بصرحافة الموبايرل كمصردر للمعلومرات وجو  -

 حول أزمة سد النهضة وتأثيرات التماس المعلومات حول أزمة سد النهضة.

 التوصيات:

تلفرة العمل على تطوير األداء الصحفي وتدريب الصحفيين الجدد وكرذلك الدارسرين فري مجراالت اإلعرالم المخ  -

على االستفادة القصوى من تقنيات صحافة الموبايل حترى يكونروا قرادرين علرى التعامررل معهررا واسررتخدامها 

 بالشكل األمثل في إنتاج المحتوى والقصط الصحفية الخاصة به

يف وتوعية إجراء المزيد من الدراسا ت اإلعالمية التي تتناول دور ك  ل وسيلة من وسائل اإلعالم الوطنية في تثق -

الجمهور المصري بكافة فئاته بجهود الدولة في التصدي ألزمة سرد النهضرة، وآليرات تنفيرذ مرا تتضرمنه هرذه 

 الجهود ، وتحليل محتوى التغطية اإلعالمية للتطورات في سبيل التصدي لهذه األزمة .

يرة والردورات التثقيفيرة للشرباب توجيه المزيد مرن االهتمرام بعقرد النردوات وتنظريم الفعاليرات واللقراءات التعريف  -

ل عرا مو بهردف تثمرين دور الدولرة فري مواجهرة أزمرة سرد  المصري في الجامعا ت والمؤسسات التعليميرة بشرك 

 النهضة وإبراز الجهود المبذولة الحتواء هذه األزمة لقطع الطري  أمام اإلشاعات المغرضة.

ميررة علررى شرربكة اإلنترنررت الترري تعمررل علررى تقررديم العمرل علررى إنشرراء المزيررد مررن المنصررات اإلعالميررة الحكو -

زز ثقرة الجمهرور  المعلومات الصحيحة حول أزمة سد النهضة، وتتصدى للشرائعا ت التري يرتم ترداولها بمرا يعر  

 المصري   في قيادته الرشيدة، ويضمن التأييد الشعبي لها أثناء تصديها لهذه األزمة .
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Abstract: 

The study aimed to identify the relationship between university youth seeking 

information about the crisis of the Renaissance Dam through mobile journalism and 

its relationship to their level of awareness of it, using the survey method on a sample 

of (400) individual university youth divided into two halves on literary colleges and 

scientific colleges, using the questionnaire tool.  The most important results are as 

follows: that the study sample of university youth permanently uses mobile 

journalism (51%), the percentage of those who follow it sometimes (35.5%), and the 

percentage of those who follow it rarely (13.5%), and there is a statistically 

significant relationship between the level of university youth’s confidence in mobile 

journalism.  And their level of awareness of the Renaissance Dam crisis 

Keywords: seeking information - university youth - the Renaissance Dam crisis - mobile 

journalism – Cognition 
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