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 بحوث باللغة العربية: 
 

 

 اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول فيروس كورونا   ▪

              ( اليرموكجامعة )  تحسين منصور رشيد منصورد. أ.
 11ص( ...  جامعة الملك محمد األول بالمغرب)مرام محمد ناجي عوض مناجرة 

 

 

 تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا ▪

 39ص( ...  القاهرةجامعة ) سماح محمد محمديد. أ.م.                                                                   
 

 

  في العامة العالقات موظفي مهارات تطوير في  ودورها التدريبية المنصات في جرافيك الموشن تقنية وظيفت ▪
 المستخدمين القرى أم بجامعة العامة العالقات إدارة موظفي على ة ميداني دراسة :السعودي الحكومياع القط

   إثرائي لمنصة

                  (أم القرىجامعة )  رشا محمد أحمد مرسي د. أ.م. 

  103... ص  جامعة أم القرى() روان سراج عمر بخش    

 

الفيسبوك في توعية الجمهور  على دور الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية ▪
 دراسة ميدانية   :بجائحة كورونا المصري

 141ص ( ...  المنصورةجامعة ) منى طه محمد طهد. أ.م.

 

فاعلية االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز المشاركة   ▪
 الرقمية للجمهور في الشئون العامة 

 215ص ( ...  المنوفيةجامعة ) نها أنور سليماند. 

 

 المصري الجدد من منظور الشباب  الرأيفى صناعة قادة  االجتماعيدور وسائل التواصل  ▪

 330( ...  ص القاهرةجامعة ) السيد محمد أبوشعيشعد. 

 

 وعالقته بمعارفهم واتجاهاتهم نحو فيروس كورونا  االجتماعيلشبكات التواصل  المصرياستخدام الشباب  ▪

 355ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجياجامعة ) د. مها مدحت محمد كمال
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

        
  
  

 (ليبيا)  الدردير الشريفعابدين  .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - كلية اإلعالم وعميد أستاذ العالقات العامة 

  
  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

للعال  مطبوعاتوالمجلة ضمن      العربية  التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  قات 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  ض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.تقبل المجلة نشر عرو 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 ه. من إرسال المالحظات ل  ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين    وثالثون   ثالثةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
والشرق      العربي  بالوطن  العامة  العالقات  بحوث  في  محكمة  علمية  دورية  أول  المجلة  أن     وبما 

الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ  األوسط 
ـــ    للعالقات العامةالوكالة العربية    مطبوعات ضمن    العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

للنشر   المنشودة  ضالتهم  مستوياته  بكافة  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  في  الراغبون  األساتذة  فيها  وجد 
على النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول،  

لت الم للدوريات    (AIF)جلة على أول معامل تأثير عربي  وكذلك من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العلمية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر 

م، والمعامل تابع  2020في عام    2.01م، ومعدل  2016في عام    1.34محتوًى باللغة العربية بمعدل =  
العالمية   األمريكية  النشر  الطبيعية(  (NSPلمؤسسة  العلوم  نشر   Natural Publishing  دار 

Sciences   معامل  العربية الجامعات  واتحاد اعتماد  الحصول على معايير  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .
عددها  Arcif"أرسيف   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  المتوافقة  في   31"  المجلة  وصنفت  معياًرا، 
  ".Q1على المستوى العربي "األولى "اإلعالم واالتصال" تخصص 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تفي الدورة اللجامعات في مصر، والذي اعتمدها 

( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 

قواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  االنضمام ل
 القرى. 

دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -

العدد       المجلة  والثالثين  الرابعوفي  والثانييه  أبجز   من  اإلعالمية    األول  الدراسات  في  للباحثين  نقدم 
بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين،  عدًدا يضم    والمهتمين بهذا المجال

مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين  
 ه والماجستير.لمناقشة الدكتورا 

" مـن المجلـة، ومـن والثالثـين الرابـعالعـدد "بـالجزء األول بففي البداية نجـد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة    
ــالمغر   اليرمـــو  تيجـــامع ــاألردن ممحمـــد األول بـ ا ،بـ ــً ــد بحثـ ــترًكا  نجـ ــاد الجمهـــور تحـــت عنـــوان: "مشـ اعتمـ

تحسييي   د. أ."، وهـــو مقـــدم مـــن: فيـــروو كورونـــااألردنـــي علـــى قنـــاة المملكـــة الكتســـا  المعلومـــات حـــول 
 .األردنمن  مناجرةعوض محمد ناجي مرام  ،منصور رش د منصور



القاهرةومن   قد  جامعة  المستوى    ،مصر، من  سماح محمد محمديد.  أ.م.:  ت م،  تحليلية من  دراسة 
 ". االتجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا"بعنوان:   الثاني

القرى جامعة    ومن مأم  قد  مرسي    د.أ.م.:  تا،  محمد  بخش    ،مصر  منرشا  عمر  سراج   من روان 
جرافيك في المنصات التدريبية ودورها    توظيف تقنية الموشن"   تحت عنوان:مشتركة  دراسة    السعودية

على   ميدانية  دراسة  السعودي:  الحكومي  القطاع  في  العامة  العالقات  موظفي  مهارات  تطوير  في 
 ". موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى المستخدمين لمنصة إثرائي

دور  "  بعنوان:  دراسة ميدانية:  ت ، قد ممصرمن  ،  المنصورةمن جامعة    منى طه محمد طهد.  أما      
الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على الفيسبو  في توعية الجمهور  

 ".المصري بجائحة كورونا

سليماند.    قد مت ،  المنوفيةجامعة  من  و      أنور  من  نها  فاعلية  "  :عنوانتحت    بحًثا،  مصر، 
االتصالية   المشاركة االستراتيجيات  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  المصرية  للوزارات 

 ". الرقمية للجمهور في الشئون العامة
"مصر، من  القاهرة من جامعة    الس د محمد أبوشعيشعد.  أما        م بحًثا بعنوان:  دور وسائل ، قد 

 ". صناعة قادة الرأي الجدد من منظور الشبا  المصري   فيالتواصل االجتماعي 
بحًثا    ،مصر  ، منمصر للعلوم والتكنولوجيا، من جامعة  مها مدحت محمد كمالد.    قد مت بينما        

بمعارفهم واتجاهاتهم نحو  "ا  بعنوان: التواصل االجتماعي وعالقته  المصري لشبكات  الشبا   ستخدام 
 ". فيروو كورونا

الثانيوفي        )  الجزء  العدد  والثالثينمن  "الرابع  بعنوان:  بحًثا  نجد  الترويجية  (  الحمالت  دور 
مته  للمشروعات القومية في تعزيز سمعة مصر الداخلية جامعة  ، من  د. مايسة حمدي زكي شلبي" قد 

 . مصر، من المنصورة
الدارومن       قد مت  جامعة  معوض،  محمد  منة  من  د.    هيئة   أعضاء  على  ميدانية   دراسة،  مصر، 

  المقررات   تدريس  في  االجتماعي   التواصل  شبكات   استخدامات   واقعبعنوان: "  ، العربية  بالجامعات   التدريس
 "كورونا جائحة ظل في اإلعالمية

تأثيرات حمالت  ، من مصر، بحًثا بعنوان: "جامعة المنوفية، من  د. نهى عادل هريديبينما قد مت      
 ".التليفزيونية على تبني المصريين السلوكيات الصحيةفيروو كورونا 

"مصر، من  شرف  منصور  د. إيناسقد مت    جامعة كفر الشيخومن       متابعة الشبا   ، بحًثا بعنوان: 
 ". الجامعي لألخبار والفعاليات الرياضية في الصحف اإللكترونية وعالقتها بالقيم األخالقية لديهم

دراسة  ،  مصر، من  جامعة أس وط، من  عبد العال  د. حنان موسى  قد مت وفي إطار بحوث كورونا      
"  ميدانية  أثناء بعنوان:  المصري  للجمهور  الوعي الصحي  الحكومية في تشكيل  الحمالت اإلعالمية  دور 

 ". جائحة كورونا
بورسع دوأخيًرا من       دينا محمد عسافقدم ت    جامعة  ثراء    في  دراسة،  مصر، من  د.  نظرية  إطار 

   ".ن نحو استخدام المنصات التعليميةي اتجاهات المراهق" بعنوان:  وسائل اإلعالم



الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطال    التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحا  البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل 
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  ندعو  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 مهارات  تطوير  ف ودورها  التدريبية   املنصات  ف   جرافيك  املوشن   تقنية  وظيف ت
  :السعودي  احلكومياع  القط  ف  العامة العالقات  موظفي

   إثرائي ملنصة املستخدمني القرى أم جبامعة العامة العالقات إدارة موظفي على ةميداني  دراسة
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 .أم القرىجامعة  -  مشارك بقسم اإلعالم في كلية العلوم االجتماعيةأستاذ 
 .جامعة ام القرى –حاصلة على درجة الماجستير في اإلعالم من كلية العلوم االجتماعية  )**(
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  مهارات  تطوير  في  ودورها التدريبية  المنصات  في  جرافيك  الموشن  تقنية   وظيفت

 : السعودي الحكومي اع القط  في العامة  العالقات  موظفي
   إثرائي لمنصة المستخدمين القرى أم بجامعة العامة العالقات إدارة موظفي على ةميداني دراسة 

 
 مرسي  أحمد رشا محمد د. م.أ.                                                                       

rmmorsey@uqu.edu.sa                                                                                                                      

 أم القرى جامعة                                                                                                        

                   روان سراج عمر بخش                                                                                 

rwan-bakhsh@outlook.com            
      جامعة أم القرى                                                                                                                

 

 :الملخص      
جرافيك في المنصات التدريبية    هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية توظيف تقنية الموشن        

ودورها التي تقوم به على تطوير مهارات موظفي العالقات العامة، ومن ثم رصد اتجاهاتهم وميولهم نحو  
ستخدام أسلوب المسح الشامل للوصول اتلك الدورات، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي المسحي ب

م ألتطبيق على موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة  إلى إجابات عن تساؤالت الدراسة وفروضها وذلك با
وموظفة، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها    ا ( موظف  23القرى بمكة المكرمة والذي بلغ عددهم ) 

بدرجة كبيرة على استجابة غالبية  أ تؤثر  الموشن جرافيك  تقنية  الدراسة في عرض محتوى  أن  فراد عينة 
(، كما تبين ارتفاع نسبة الرضا لدى عينة الدراسة  %65اثرائي وجاء ذلك بنسبة )المادة التدريبية بمنصة  

شارت الدراسة أ(، وكما  %65ثرائي بنسبة ) إعن المحتوى التدريبي المقدم بتقنية الموشن جرافيك بمنصة  
ائي وذلك ثر إ ن غالبية المبحوثين استفادوا بدرجة كبيرة من الدورات المقدمة بتقنية الموشن جرافيك بمنصة  أ

و  فهمهم  مدى  و إيعكس  التدريبية،  المادة  عرض  في  التقنية  تلك  استخدام  لفائدة  الدراسة  أدراكهم  وصت 
مجال   في  جرافيك  الموشن  تقنية  استخدام  وفائدة  أهمية  تبين  التي  العربية  األبحاث  من  المزيد  بإجراء 

تقنية الموشن  التدريب وغيره من المجاالت، واهتمام المؤسسات التدريبية بتقديم بعض   دوراتهم باستخدام 
 جرافيك ألهميتها في تبسيط فهم المعلومات بشكل كبير. 

 
 

 التدريب.-المنصات اإللكترونية  -العالقات العامة -الموشن جرافيك الكلمات المفتاحية:
 

 :مقدمة

أمامنا كم هائل من  صبح  أا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و ا كبير  يشهد عالمنا اليوم تطور    
هذه   الستيعاب  جديدة  وسائل  على  االعتماد  وجوب  إلى  تشير  المؤشرات  وتلك  والبيانات  المعلومات 

ا على كل النشاطات اإلدارية ومنها  وواضح    ا فعاال  وهذا التطور الكبير ترك أثر   ،المعلومات واالستفادة منها
على األهمية التي تلعبها التكنولوجيات الحديثة  صبح من الضروري التأكيد  أحيث    ؛مهنة العالقات العامة

نترنت الكثير من التغيرات خاصة فيما يتعلق بممارسة مهنة العالقات العامة، إل في هذه المهنة ورصد ا
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ويقتضي العمل في أقسام العالقات العامة امتالك موظفيها المهارات الالزمة لهذه المهنة، وبسبب التطور  
ظهرت  الكبير  ا  التكنولوجي  التدريبية  الموظف إلالمنصات  امتالك  كبير في  بشكل  تساهم  التي  لكترونية 

وال يحتاج إلى االلتزام بوقت محدد ألنها تتميز بوجود التدريب   ،لمهارات عديدة وتطويرها وبطرق ميسرة له
ت متزامن، وتعددت تلك المنصات بإختالف محتواها التدريبي أو طرق عرضها للبيانات والمعلوماالغير  

وألن عالمنا اليوم يعيش ثورة علمية شاملة فقد ظهرت تقنية حديثة تسمى الموشن جرافيك وهو أحد أنواع  
و تصاميم  أجرافيك وهو عبارة عن مصطلحين في آن واحد حيث أن الجرافيك عبارة عن رسومات    اإلنفو

عل ويحتوي  جرافيك  الموشن  مصطلح  ليتكون  معينة  تحركات  عن  عبارة  والموشن  تصميمات معينة  ى 
ا بالمؤثرات الصوتية والتعليق الصوتي وخلفيات موسيقية لعرض متنوعة إلضفاء شكل مرئي جديد مدعوم  

ا ألنها تعمل ا عن الطرق التقليدية، وتعد تقنية الموشن جرافيك مهمة جد  المعلومات في قالب جذاب بعيد  
ا هذه  وتساهم  المعقدة،  المعلومات  تجاه  التفكير  أسلوب  تغير  المعلومات على  وفهم  تبسيط  في    ، لتقنية 

الوسائل المهمة والفعالة وأكثرها جاذبية لعرض المعلومات ألنها تدمج بين السهولة والسرعة    ىحد إوتعتبر  
لى المتلقي، حيث قامت تقنية الموشن جرافيك باستخدام تصاميم  إوالتسلية في عرض المعلومة وتوصيلها  

 صوات.ألشكال والتعابير واألرسوم والرموز والصور واالفيديو المتحركة التي اعتمدت على ال
ومن هذا المنطلق بات من الضروري دراسة التأثير الذي من الممكن أن يحدثه الموشن جرافيك في تنمية  

 مهارات الموظفين وخاصة موظفي العالقات العامة بالقطاعات المختلفة.
 

 مشكلة الدراسة:

تقليدية وغير    االمنصات التدريبية وجد أن معظمها اليزال يستخدم طرق  بعد االطالع على عدد من        
جذابة وأن منصة إثرائي من منصات التدريب الحديثة التي اعتمدت في عرض مادتها العلمية على تقنية  

دراك المعلومات وفهمها بشكل أسرع، وتعد جامعة أم القرى من الجامعات التي بادرت إلالموشن جرافيك  
ا من ذلك تتحدد هذه المنصة ووظفتها في تدريب مسؤولي العالقات بإداراتها المختلفة. وانطالق    باستخدام

مهارات  تنمية  في  جرافيك  الموشن  لتقنية  إثرائي  منصة  استخدام  أثر  على  التعرف  في  الدراسة  مشكلة 
اداه: ما أهمية  جابة على تساؤل رئيسي مفإلموظفي إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى، من خالل ا

توظيف تقنية الموشن جرافيك في المنصات التدريبية ودورها في تطوير مهارات موظفي إدارة العالقات 
 .العامة في جامعة أم القرى؟

 

 أهمية الدراسة:

علم   • على حد  السعودية  العربية  المملكة  في  الدراسات  أوائل  من  الدراسة  هذه  الباحثتين  تعد 
في  استخدامها  وبالتحديد  المعلومات  تبسيط  في  جرافيك  الموشن  تقنية  أهمية  تناولت  التي 

 منصة التدريب إثرائي. 
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تناولت   • التي  العربية  الدراسات  مها اندرة  صقل  في  الحديثة  التكنولوجيا  موظفي  ستخدام  رات 
 العالقات العامة في المؤسسات التعليمية السيما في الجامعات الحكومية.

همية هذه الدراسة في ربطها وتحليلها لمدى استفادة موظفي العالقات العامة للتقنيات  أ ترجع   •
 جرافيك( عن طريق منصة إثرائي وعالقتها    الحديثة )ممثلة في الموشن

                   بتطوير مهارتهم.
 

 أهداف الدراسة:

في       جرافيك  الموشن  تقنية  توظيف  مدى  على  التعرف  في  الرئيسي  الهدف  من  الدراسة  تنطلق 
التدريبية الحكو   ،المنصات  القطاع  في  العامة  العالقات  إدارة  موظفي  مهارات  تطوير  في  مي  ودورها 

 وينطلق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية وهي:  
 التعرف على تقنية الموشن جرافيك.  •
 التعرف على دور تقنية الموشن جرافيك في صقل مهارات موظفي إدارة العالقات العامة. •
 قياس معدل استخدام موظفي إدارة العالقات العامة لمنصة إثرائي.  •
 عامة من التدريب عبر منصة إثرائي.  معرفة مدى استفادة موظفي إدارة العالقات ال •
الكشف عن مزايا استخدام تقنية الموشن جرافيك في منصة إثرائي من وجهة نظر موظفي إدارة   •

 العالقات العامة في جامعة أم القرى. 
قياس أثر التدريب المقدم في منصة إثرائي على تطوير مهارات موظفي إدارة العالقات العامة  •

 من وجهة نظرهم.  
إدارة العالقات  وأهم الموضوعات التدريبية المقدمة عبر هذه المنصة ويحتاجها موظف معرفة •

 العامة.
 

 الدراسات السابقة:

 ستعرض الدراسات السابقة في المحورين التالية: 
 دراسات تتناول مهارات موظفي العالقات العامة. المحور األول: 
 بتكنولوجيا االتصال والتقنيات الحديثة والعالقات العامة.دراسات متعلقة المحور الثاني: 
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 الدراسات التي تناولت مهارات موظفي العالقات العامة.  :أولا 

تصال لدى ممارسي العالقات العامة في  ل ( بعنوان: فاعلية عملية اEngin ,2020دراسة إينجين )
 المؤسسات العامة.

المؤسسات       العامة في  العالقلت  اتصال  لتحسين جودة  الفعالة  االستراتيجيات  بمعرفة  الدراسة  اهتمت 
العامة التي تؤدي لتأثير فعال على مواقف ومعتقدات وسلوكيات الفئات المستهدفة من خالل استراتيجيات  

رؤى المستقبلية والتخطيط هم نتائج الدراسة أن مهارات االتصال المبنية على الأ ، وقد أظهرت ةاتصال فعال
الرضا(  االلتزام،  )الثقة،  خالل  من  الجمهور  على  إيجابية  آثار  له  العامة  المؤسسات  قبل  من  الممنهج 
والسيطرة  التواصل  عملية  بين  ضعيفة  عالقة  على  العثور  وتم  أساسي،  بشكل  الرضا  على  والتركيز 

العام العالقات  ادارة  أن  الى  النتيجة  هذه  وتشير  في  التبادلية  القرار  صنع  عملية  في  فعالة  ليست  ة 
المؤسسات العامة وبناء على ذلك تم اقتراح طرق لتحسين نتائج العالقات بين المؤسسات العامة والفئات 

 المستهدفة.
الهادي،   وأثرها في  م2018دراسة )عبد  العامة  العالقات  التصالية عند ممارسي  المهارات  بعنوان:   )

 لعراق.نشطة الجامعية، األ تفعيل ا
سعت الدراسة لمعرفة مدى استخدام ممارسي العالقات العامة بجامعة بغداد للمهارات االتصالية في     

ومعرفة   اإلعالمية  الرسائل  الجامعية،  أتسويق  األنشطة  تفعيل  في  وأثرها  استخداما  الوسائل  تلك  كثر 
العال بقسم  العاملين  امتالك  أن  أهمها  النتائج  من  بعدد  الدراسة  االتصالية  وخرجت  للمهارات  العامة  قات 

مثل   المهارات  تلك  تنوع  عند  وخاصة  الطالبية  األنشطة  تفعيل  من  والمطبوعات    الكتيبات صدار  إيعزز 
وتعتبر   المواقف،  وإدارة  والتنظيم  واللقاءات  المحادثات  من  واستخدام  والتلفزيون  وسائل  أالصحف  برز 

عالم والعالقات العامة إلعالية من المبحوثين العاملين بقسم ا كما بينت أن نسبة    االتصال مع الجمهور،
بالمئة من مجموع    60نسبة    اذ شكلو إلم يشتركوا في أي دورة تدريبية في مجال عملهم لتطوير مهاراتهم  

بالمئة وهي دورات في    40فيما جاءت فئة المشاركين في دورات تدريبية بالمرتبة الثانية بنسبة   ،المبحوثين
 .الجديد والسياسات العامة والدستور العراقي عالمإلا

)عاطف،   العامة م2015دراسة  العالقات  ألنشطة  بالتصال  القائم  ممارسة  بعنوان:  بحثية  ورقة   )
 الرقمية بالجامعات الحكومية، دراسة تطبيقية على جامعة المنوفية، مصر.

الرقمية     التكنولوجيا  استخدام  أهمية  على  للتعرف  الدراسة  العامة    هدفت  العالقات  ممارسة  على 
نواع  أبالجامعات الحكومية، والتعرف على طبيعة النماذج االتصالية المستخدمة من قبل العالقات العامة و 

اإلنترنت   مواقع  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  سواء  العمالء  مع  اإلدارات  بين  الرقمي  التواصل 
على  أو  مؤكدة  الدراسة  نتائج  أهم  وخرجت  الجماهير،  مع  التواصل  تعدد  أشكال  هناك  استخدام   ان  في 
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يجابي لتدريب العاملين على  إل وأكدت على األثر ا  ،تكنولوجيا االتصاالت لدى ممارسي العالقات العامة
 نترنت وانعكاسه على أدائهم الوظيفي.إلعد عن طريق اب   الورش والعمل عن

( بعنوان: تقييم اإلعالميين لألداء المهني لممارسي العالقات العامة بالمصالح  م2012هري،دراسة )الز 
 الحكومية، المملكة العربية السعودية. 

سعت الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد مراسلي اإلعالم على رجل العالقات العامة في الحصول على     
لمعرفة باإلضافة  بينهما،  العالقة  وفهم  رجل    المعلومات،  في  توفرها  الواجب  الوظيفية  المهارات  أهم 

سلوب االتصال األكثر  أالعالقات العامة ومعوقات البيئة اإلدارية التي يواجهها، كما هدفت الدراسة لمعرفة 
ا للعالقات العامة في تواصلها مع الجمهور ومعايير كفاءة األداء المهني. وخرجت الدراسة بعدة  استخدام  

ضر  أهمها  من  الحديثة إورة  نتائج  االتصال  تقنيات  بكل  العامة  العالقات  رجل  المؤسسات    ،لمام  واهتمام 
العامة العالقات  برجل  الوظيفية  ،الحكومية  الصالحيات  ومنحه  له  التدريب  فرص  مراسلي    ،وإتاحة  وأن 

هم  كون العالقة تعاونية بين  ،اإلعالم يعتمدون على رجل العالقات العامة وهناك استفادة واضحة من ذلك
المتمثلة في عدم تشجيع اإلدارة   المعوقات  المهني في عمل رجل  و رغم وجود بعض  اهتمامها وقصورها 

كما   العامة،  للعالقات أالعالقات  السعودية  العربية  للمملكة  المستقبلية  والرؤيا  االهتمام  الدراسة  ظهرت 
 سيها ومختصيها. العامة للطفرة االقتصادية وتوسع أنشطة العالقات العامة وزيادة عدد ممار 

( بعنوان: المهارات المهنية لممارسي العالقات العامة في الوزارات الكويتية، م2011دراسة )العالطي،
 الكويت. 

للمهارات       العامة  العالقات  في  العاملين  وتدريب  تأهيل  مستوى  على  التعرف  إلى  الدراسة  توصلت 
في    ،االتصالية االتصال  مهارات  استخدام  في  مستواهم  وتقييم  خبراتهم  وقياس  رضاهم  مدى  ومعرفة 

ات مؤهالت  و فراد العينة من اإلناث وذ أغلب  أ ن  إعملهم، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها  
ل  تخصصات غير إعالمية، كما بينت الدراسة أن التدريب يؤثر بشك  ات ذو   نغلبه أ ولكن    ،جامعية متقدمة

ممارسإ التكنولوجيا    ي يجابي على  واستخدام  االتصاالت  وسائل  استخدام  من  التنوع  في  العامة  العالقات 
ن إجراء البحوث ومتابعة األخبار واالتصال المباشر من شأنه  أالحديثة للتعامل مع الجمهور الخارجي، و 

كما   األداء،  مستوى  يإتحسين  الدورات  ونقص  والتخطيط  التدريب  في  القصور  سلب  ن  دور  ؤثر  على  ا 
 العالقات العامة في أداء مهارات االتصال المطلوبة.

 ( لوفستروم  لممارسي  LOFSTROM , 2010دراسة  اإلعالمي  والتصال  الفني  التدريب  بعنوان:   )
 العالقات العامة.

اإلعالم       وسائل  مع  مقابالت  إجراء  على  الصحي  المجال  في  العاملين  تدريب  الدراسة  تناولت 
دتهم في تحديد النقاط الرئيسية لمناقشتها وبيان طريقة تقديم المعلومات للمراسل، وخرجت الدراسة ومساع

أهمها من  نتائج  دائم  إ   :بعدة  المرجوه  النتيجة  تعطي  ال  المتداولة  التقليدية  االعالم  وسائل  من  ن  كونه  ا 
تأثير الخبر على قارئ الصحف   نه من  إو المجالت وكافة وسائل االتصال الورقية، و أالمستحيل قياس 
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الضروري تدريب الموظفين على استخدام وسائل االتصال الحديثة كالمدونات ومواقع التواصل االجتماعي  
ومناقشتها، وم الردود  الخارجي واالطالع على  الجمهور  تفاعل  العالقات  لقياس مدى  المهم لممارسي  ن 

المغلوطة األخبار  لتصحيح  الخارجي  الجمهور  مع  يتفاعلوا  أن  بشكل    العامة  المنظمة  صورة  وتحسين 
 جيد.

 ( جين  يان  بعنوان:yan jin , 2010دراسة  ك (  العاطفية  لقيادة   ىحدإالقيادة  الرئيسية  األبعاد 
 العالقات العامة، جامعة فرجينيا كومنولث.

ا     الفعالة سعت هذه  العامة  العالقات  لقيادة  العاطفية األساسية  السمات والمهارات  إلى فحص  لدراسة 
لكيفية   تقديم صورة عامة  إلى  قيادتهم  إوهدفت  المتحدة ألسلوب  الواليات  العامة في  العالقات  قادة  دراك 

دراسة إلى عدة  دارة العليا وتوصلت الإلواستخدامهم للتعاطف في تعزيز فعالية االتصال مع الموظفين وا
نه يجب على قادة العالقات العامة تعزيز مهاراتهم في التفاوض والتأثير ويجب أن يتمتع  إ  :نتائج أهمها

الدراسة   وتوصي  بينهم  والحماس  التفاؤل  وخلق  الموظفين  تحفيز  في  كبيرة  بخبرة  العامة  العالقات  قادة 
 كثر فعالية أثناء النزاعات. أة والتواصل بشكل بتدريب ممارسي العالقات العامة على مهارات القيادة الفعال

( بعنوان: العالقة بين التنشئة الجتماعية والمهنية  Ilias & Dan , 1999دراسة للياس ودان )
 وممارسة مهام العالقات العامة، جامعة ايوا. 

العامة وأدائه لمهامه في  تهدف الدراسة إلى توضيح العالقة بين التنشئة المجتمعية لممارس العالقات      
  ا مكان العمل، وركزت على دورين رئيسيين هما مدير االتصاالت وفني االتصاالت، وأظهرت الدراسة عدد  

ا مهما في توجيه ممارسي العالقات العامة ألداء مهامهم بينما تؤثر  ن التعلم يلعب دور  إ   :من النتائج أهمها
الصحفي لديه دراية واضحة عن دور الصحافة األخالقي في  ا على األداء، وأن  التنشئة المجتمعية سلب  

المجتمع، بينما ممارسي العالقات العامة ال يعرفون الدور الذي تؤثر فيه آراء الجمهور على المنظمة وأن  
ا  التنشئة المجتمعية تخلق لدى الممارسين أراء متباينة في عالقاتهم مع الجمهور وهذا التباين قد يؤثر سلب  

 المنظمة.  على سمعة
 

 ثانياا: الدراسات التي استعرضت تكنولوجيا التصال والعالقات العامة والتقنيات الحديثة. 

( بعنوان: مفهوم إدارة العالقات العامة عبر اإلنترنت لدى Nik & Rasha, 2019دراسة نك ورشا )
 ممارسي العالقات العامة، ماليزيا. 

توصلت الدراسة إلى معرفة أثر اإلنترنت وتكنولوجيا االتصال الحديثة وبيان مفهوم العالقات العامة      
لها،  رفضهم  أو  تقبلهم  إلى  تؤدي  التي  العوامل  وتحديد  العامة  العالقات  ممارسي  لدى  اإلنترنت  عبر 

مفهوم العالقات   واضحين بشأن  اليسو وجاءت أهم نتائج الدراسة موضحة بأن ممارسي العالقات العامة  
إلى   بعضها  يرجع  اإلنترنت  عبر  العامة  العالقات  لمفهوم  تقبلهم  عدم  وإن  اإلنترنت،  عبر  العامة 
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باإلضافة   لهم،  التأهيل  وإعادة  التدريب  وبرامج  الشركات  تتبعها  التي  والسياسات  قلة  إاالستراتيجيات  لى 
ا وذلك نتيجة  القدامى أكثر المتأثرين سلب    معرفة الممارسين ونقص مهاراتهم، وبينت الدراسة أن الممارسون 

أخالقية، وبينت الدراسة أن القليل من الممارسين    كالت لنقص الفهم وسوء االستخدام الذي يؤدي إلى مش
ن أكثر الممارسين استخداما  ي كما أن الصحفي  ،يفهمون أو يدركون مفهوم العالقات العامة عبر اإلنترنت 

ي الممارسين  بعض  وأن  فهمهم  لإلنترنت،  بسبب  صحيح  بشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل  ستخدمون 
 لالستخدام الصحيح. 

 ( بعنوان: أثار العالقات العامة في مجال التكنولوجيا والصناعة.George,2019دراسة جورج )
دور ممارس     توضيح أهمية  إلى  الدراسة  المخاطر وحماية صورة    يهدفت  تقليل  العامة في  العالقات 

  ا المنظمة، وأوضحت أهم نتائج الدراسة إلى أن العالقات العامة تطبق في جميع نواحي الحياة اليومية بدء  
جوانب   من  جانب  فيها  جميعها  العالمية  واألخبار  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  الحديثة  بالتكنولوجيا 

مج العالقات العامة والتسويق تعمل على تخفيف جميع المخاطر المستقبلية، كما  العالقات العامة، وأن د 
ا  نه من الضروري جد  إن المنظمات الكبرى بحاجة إلى وجود فريق إلدارة األزمات في حاالت الطوارئ، و إ

أكثر استعداد   العامة  العالقات  يكون ممارسو  القيا أن  قادرين على  م  ا ألي خطر غير متوقع وأن يكونوا 
لها   السليمة  النمطية  الصورة  على  والحفاظ  المؤسسة  مخاطر  لتقليل  اتصال  الجمهور  أبحمالت  مام 

 .الخارجي
( بعنوان: تأثير تكنولوجيا التصال على أداء العالقات العامة، دراسة تطبيقية م2018دراسة )منصور،  

 على اإلدارات الحكومية األردنية، األردن. 
هذه       العالقات  كشفت  إدارات  على  تأثيرها  ومدى  االتصال،  تكنولوجيا  استخدام  أهمية  عن  الدراسة 

ا لها  العامة من وجهة نظر ممارسيها باإلدارة الحكومية األردنية، وتوصلت إلى أن هناك استخداما كبير  
تأثير   هناك  أن  وتبين  اإلدارات،  العبتلك  وإنتاجية  كفاءة  التكنولوجيا على  هذه  الستخدام  كان  ا  مثلما  مل، 
 التأثير على تطوير الموارد البشرية.  

 ( بعنوان: آفاق استخدام تكنولوجيا التصالت في نشاط العالقات العامة.م2018دراسة )القاضي، 
العامة   إلى  الدراسة  سعت      العالقات  عمل  مع  المناسبة  الحديثة  التكنولوجيات  أدوات  أبرز  معرفة 

المستقبلية   االتجاهات  العامةومعرفة  العالقات  لدور  المهنية  والممارسة  وتطبيقاتها  كما    ،للتكنولوجيات 
هدفت لتعريف المجتمعات األكاديمية عن التكنولوجيات المتقدمة والذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية  

أهمها من  نتائج  لعدة  الدراسة  خلصت  وقد  عملها.  لتطوير  العامة  العالقات  في  مستقبل إ  :وتطبيقها  ن 
الم الرقمي وأدوار العالقات العامة الرقمية سيكون لها مفهوم مختلف في بنيتها التحتية التكنولوجية  اإلع

 وفي اتصاالتها المستقبلية. 
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)أحمد، تأثير  م2018دراسة  بعنوان:  دراسة  ا(  العامة،  العالقات  إدارة  في  التصال  تكنولوجيا  ستخدام 
 حالة شركة أرامكو السعودية.

هذه الدراسة التعرف على تأثير تكنولوجيا االتصال في العالقات العامة بشركة أرامكو وذلك  تناولت      
من خالل التعرف على فوائد استخدام وسائل االتصال للموظفين والكشف عن تأثير التكنولوجيا والتقنيات  

ظفي شركة أرامكو  المساعدة في مهام العالقات العامة ومعرفة دور العالقات العامة في زيادة مهارات مو 
ن  إ  :ورصد الوظيفة التدريبية الستخدام التكنولوجيا في العالقات العامة، وخرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها

غالبية   وأن  العامة  العالقات  اهداف  لتحقيق  واالتصال  التكنولوجيا  وسائل  جميع  تستخدم  أرامكو  شركة 
التكنولوجيا و  استخدام  الخبرة في  لديهم  الشركة  العاملين  موظفي  كبيرة من  نسبة  هناك  أن  الدراسة  أثبتت 

 مهارات العالقات العامة.  ن بشركة أرامكو يتقنو 
)بودهان ومخلوفي،    العامة، ودورها  م2017دراسة  العالقات  الجديدة في مجال  التطبيقات  بعنوان:   )

 . نموذجا Manager RP ، في ترقية األداء التصالي للمؤسسة
الدراسة معرفة أهم التطبيقات واألساليب الحديثة المستخدمة في وسائل اتصال العالقات استعرضت      

العالقات  ممثلي  أداء  تحسين  على  والوسائل  التطبيقات  تلك  دور  وبيان  الخارجي،  الجمهور  مع  العامة 
التقنيات الحديثة من شأنه إلى أن استخدام  جعل    العامة وتوصيل رسالة المنظمة، وقد توصلت الدراسة 

 المؤسسة أكثر تفاعال مع الجمهور الخارجي. 
العامة، دراسة  م2017دراسة )البحباح،   العالقات  أداء  تكنولوجيا التصال في تطوير  بعنوان: تأثير   )

 تطبيقية على عينة من شركات الطيران العاملة في ليبيا.
شركات الطيران في ليبيا، وذلك عن  طبيعة توظيف تكنولوجيا االتصال في   لمعرفة  الدراسة  هذه  هدفت     

لكترونية وصفحات الفيس بوك الرسمية لهذه الشركات وكيفية  إلطريق استخدام العالقات العامة للمواقع ا
تأثير تلك الوسائل في األداء المهني لممارسي العالقات العامة، والتعرف على المعايير التي يركز عليها  

ن أهم الوسائل  إ  :ه الوسائل، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاالعالقات العامة الختيار هذ   وممارس
نترنت  إلا  فياالتصالية التي يستخدمها ممارسو العالقات العامة في أنشطتهم اليومية في شركات الطيران  

ا بينت الدراسة أن ممارسي العالقات العامة لديهم استعداد لتبني  لكتروني، وأيض  إلوالفيس بوك والموقع ا 
بأنهم لم يتحصلوا على دورات   اا أشارت الدراسة إلى أن أغلب المبحوثين أقرو ولوجيا االتصال وأيض  تكن

تدريبية لتنمية مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا بينما أقر البعض بأنهم تحصلوا على دورات في العالقات 
للتكنولو  إيجابي  تأثير  وجود  الدراسة  ورصدت  االتصال،  وتكنولوجيا  أداء  العامة  على  واالتصاالت  جيا 

 ممارسي العالقات العامة في شركات الطيران. 
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اإلنترنت من قبل عشر منظمات  AME & Et el ,2015دراسة إمي وآخرون ) بعنوان: استخدام   )
 غير حكومية في جنوب إفريقيا من وجهة نظر العالقات العامة.

العالقات       إدارة  تفاعل  طبيعة  الدراسة  لعشر توضح  استخدامها    ةالعامة  في  حكومية  غير  منظمات 
ا مواقع  إدارة  أن  النتائج  أهم  وضحت  وقد  االتجاه،  ثنائي  نموذج  تطبيق  خالل  من  نترنت  إل لإلنترنت 

الناجحة تتطلب العديد من الخبرات غير التقنية كاإلدراك الجيد لعمل المنظمة وفهم نشاطها وممارساتها، 
معتمدة في إدارة مواقع اإلنترنت تختلف بإختالف منهج إدارة العالقات العامة للنماذج ال  اوأن هناك تباين  

أن  الدراسة  وأوضحت  االتصاالت،  في  المتخصصين  تدريب  منها  والغرض  للمنظمة  التاريخي  والسياق 
المهارات التقنية للويب تجعل من الممكن تطبيق النموذج المتماثل ثنائي االتجاه على ممارسة العالقات 

 مة عبر الويب. العا
(. بعنوان: إعادة صياغة مفهوم استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في  Leanne , 2015دراسة لين ) 

 .تدريس العالقات العامة
استعرضت الدراسة إعادة صياغة فكرة استخدام تكنولوجيا التعليم المعزز في تدريس العالقات العامة      

وبيان أثر ذلك على مهام ممارسي العالقات العامة، وأوضحت أهم  وذلك للوصول لمنهج تدريس فاعل  
نتائج الدراسة بأن بيئات الجامعات المبنية على أساس التعلم المعزز للتكنولوجيا لها تأثير إيجابي على  
العامة   والعالقات  االتصاالت  طالب  وأن  للخريجين،  المستقبلية  المهنية  والممارسة  التعلم  نتائج  من  كل 

بين استخدامهم للتكنولوجيا في الدراسة والممارسة الفعلية التي يواجهونها في مقر   اكبير    ااختالف    يواجهون 
 العمل. 

 ( بعنوان: التدريس بإستخدام الموشن جرافيك، أسبانيا. Valdivieso , 2015دراسة فالديفيسو )
لى ذلك إلى التعرف على األدوات التكنولوجية التي تحسن جودة التدريس باإلضافة  إهدفت الدراسة      

لى  إفضل مع الطالب ولكن خلقت هذه المنهجيات الحاجة  أتوجد منهجيات تدريس جديدة للتواصل بشكل  
اقتراح استخدام   تم  المنطلق  تتكيف مع احتياجات كل معلم ومن هذا  الجودة  مواد سمعية بصرية عالية 

ة الموشن جرافيك من خالل دورة )الخطوات األولى في الموشن جرافيك( وخرجت الدراسة بعدة نتائج  تقني
ن استخدام الموشن جرافيك يساعد بشكل كبير على فهم المعلومات واستيعاب المفاهيم، وأنه  إ  :من أهمها

 اب وممتع.لى شيء جذ إمن خالل الموشن جرافيك يمكن كشف األفكار المعقدة وتسهيلها وتحويلها 
عباة،   )أبو  دراسة م2015دراسة  العامة  العالقات  مجال  في  الحديثة  التقنيات  توظيف  بعنوان:   )

 وصفية، المملكة العربية السعودية. 
إدارة   العامة ومدى قدرة  العالقات  التقنية في مجال  التعرف إلى واقع عمل تطبيقات  الدراسة في  اهتمت 

التق  التعامل مع  نية وتوظفيها في األنشطة االتصالية المختلفة وسعت الدراسة إلى العالقات العامة على 
التعرف على العوائق التي تواجه اإلدارة من نواحي التقنيات المستخدمة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  
من أهمها ضرورة تكثيف الدورات التدريبية التخصصية في مجال استخدام التقنيات الحديثة في العالقات 
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االعامة   كليات  قيام  أهمية  على  اإلوالتأكيد  تدرس  مواد  بتخصيص  واالتصال  والتقنيات إلعالم  نترنت 
وأيض   الدراسية  خطتها  ضمن  واالحديثة  العامة  العالقات  مدراء  دور  تعزيز  على  التركيز  ورفع  إلا  عالم 

قات العامة لى موظفي العالإقدراتهم في مجال التقنيات الحديثة من أجل نقل أثر التدريب الخاص بهم  
 والمنسقين اإلعالميين. 

تصال على وظائف العالقات العامة في  ل ( أثر تطبيقات تكنولوجيا ام2014دراسة )منصور، منصور،  
 القطاع الصحي األردني، األردن.

على       االتصال  لتكنولوجيا  والتقويم  واالتصال  والتخطيط  البحوث  تطبيقات  أثر  الدراسة  استعرضت 
التطبيقات على وظائف  وظائف   الفروق ألثر هذه  القطاع الصحي األردني، وبيان  العامة في  العالقات 

أهمها من  نتائج  بعدة  الدراسة  وانتهت  العامة،  تكنولوجيا  إ  :العالقات  تستخدم  العامة  العالقات  إدارة  ن 
و  وظائفها،  في  والتقويم  والبحوث  واالتصال  التخطيط  من  لكل  أثر  إاالتصال  هناك  لهذه   ايط  بس  ان 

بارتفاع   يزداد  االتصال  لتكنولوجيا  االستخدام  وأن  العامة،  العالقات  وظائف  تغييرات  على  التكنولوجيا 
 الدرجة العلمية طبقا للمسمى الوظيفي. 

)مصطفى،    المهنية  م2009دراسة  الممارسة  تطوير  في  الحديثة  التصال  تكنولوجيا  دور  بعنوان:   )
 للعالقات العامة، مصر. 

تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير الممارسة المهنية للعالقات   دور   ىعل  بالتعرف  الدراسة  ت اهتم    
عل  ،العامة العامة  ىوالتعرف  للعالقات  المهنية  الممارسة  في  المستخدمة  الحديثة  االتصال   ، وسائل 

عل والتعرف  الحديثة  االتصالية  التكنولوجيا  استخدام  دون  تحول  التي  التي    األنشطة  ىوالعوائق  الحديثة 
ممارسة العالقات العامة، وقد جاءت أهم نتائج الدراسة أن ممارسي    ى فرضتها التكنولوجيا االتصالية عل

الحديثة االتصاالت  لوسائل  منجذبون  العامة  ا   ؛ العالقات  استخدام  على  تدريبهم  المهم  فمن  يميل  إللذا 
استخدام الهاتف المحمول، وأن تفعيل تكنولوجيا  و إلى جانب الوسائل التقليدية    ، لكترونيةإلوتصفح المواقع ا

 االتصاالت الحديثة من شأنه رفع جودة أداء ممارسي العالقات العامة.
 التعليق على الدراسات السابقة: 

تطوير  • في  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  أهمية  على  اتفقت  السابقة  الدراسات  جميع 
 لعالقات العامة.مهارات موظفي ا

المهارات   • على  العامة  العالقات  موظفي  تدريب  أهمية  على  السابقة  الدراسات  ركزت 
 الضرورية ألداء عملهم.  

هذه أ  • في  اعتماده  سيتم  ما  وهو  الوصفي  المنهج  على  اعتمدت  السابقة  الدراسات  غلب 
 الدراسة. 

 نة(. معظم الدراسات السابقة اعتمدت على أداة جمع البيانات )اإلستبا •
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 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:

 تم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد المشكلة وصياغتها وبلورتها بطريقة علمية.   •
 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري.  •
استكشفت الباحثتان من الدراسات السابقة االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في مجال العالقات العامة   •

 في تطوير مهارات الموظفين. 
 ساعدت الدراسات السابقة في اختيار المنهج المناسب للدراسة وتحديد األهداف واألهمية.  •
 

 مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:

 جرافيك:  الموشن
هو عبارة عن تصميم البيانات والتوضيحات والمعلومات بشكل متحرك كامل حيث يتطلب الكثير      

من االبداع واختيار الحركات المعبرة التي تساعد في إخراجه بطريقة شيقة وممتعة وكذلك يكون لها  
النهائي   لإلخراج  كامل  التعلمسيناريو  على  والتحفيز  التشويق  بين  األنفوجرافيك  فن  م(  2016،  )شلتوت، 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=422 

إجرائياا   الباحثتان  والرسوم وتعرفه  البصرية  اللغة  على  أساسي  بشكل  تعتمد  حديثة  وتقنية  فن  بأنه 
طر  مستخدمة  ليسهل  المتحركة  الصور  بأبسط  والبيانات  المعلومات  بعرض  وتقوم  وشيقة  جذابة  ق 

 فهمها.

 لكتروني: إل التدريب ا

هو العملية التي يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية على تقنية الحاسب اآللي وشبكاته ووسائطه المتعددة التي 
تمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها وذلك في أقصر وقت 

)حسن، التدريب لزمان  ممكن وبأقل جهد مبذول وبأعلى مستويات الجودة من دون تقييد بحدود المكان وا
 ( م2016اإللكتروني وتنمية الموارد البشرية ،

 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=140 

إجرائياا    الباحثتان  لى استخدام الحاسوب  إنترنت ويحتاج  إلل ابأنه التدريب الذي يتم من خالوتعرفه 
 وتقنياته المتنوعة ووسائطه المتعددة.

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=422
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=140
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   إثرائي: منصة

منصة عربية الكترونية لمبادرة البرنامج الوطني للتدريب عن بعد إحدى مبادرات معهد اإلدارة العامة 
البشري من خالل وتهدف المبادرة إلى رفع كفاءة رأس المال    2020ضمن برنامج التحول الوطني  

 تمكينهم من تطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة الكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة.

 العامة:  العالقات

بأنها "وظيفة إدارية ذات طابع مخطط ومستمر تهدف من   عرفتها الجمعية الدولية للعالقات العامة 
طف وتأييد أولئك الذين تهتم بهم وتحافظ  خاللها المنظمات والهيئات العامة والخاصة إلى كسب تعا

 ، جل ربط سياساتها وإجراءاتها قدر اإلمكانأي العام المتعلق بها من  أعلى ثقتهم عن طريق تقييم الر 
جل مقابلة المصالح العامة بدرجة أكثر كفاءة عن طريق  أومن    ،جل تحقيق تعاون مثمر أكثرأومن  

 . (2٩ص م،2015)المزاهرة ،تخطيط المعلومات ونشرها  

 تساؤالت الدراسة:

 هي تقنية الموشن جرافيك؟ ما •
جرافيك في المنصات التدريبية من وجهة نظر موظفي إدارة    هي مزايا استخدام تقنية الموشن  ما •

 العالقات العامة في جامعة أم القرى؟  
 مدى استخدام موظفي إدارة العالقات العامة لمنصة إثرائي؟   ما •
ثرائي من وجهة نظر  إجرافيك في تبسيط المادة العلمية المقدمة في منصة    ما دور تقنية الموشن •

 موظفي إدارة العالقات العامة في جامعة أم القرى؟  
منصة    ما • في  المقدم  التدريب  إسهام  العالقات إ مدى  إدارة  موظفي  مهارات  تطوير  على  ثرائي 

 العامة في جامعة أم القرى؟  
   بحوثين لتطوير منصة إثرائي؟ هي مقترحات عينة الدراسة من الم ما •
 

 فرضيات الدراسة:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعرض للمواد التدريبية بتقنية الموشن جرافيك عبر منصة   •
 ورفع كفاءة موظفي إدارة العالقات العامة في جامعة أم القرى.   ،إثرائي وبين تطوير مهارات 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى استفادة واستيعاب موظفي إدارة العالقات العامة للمادة  •
جرافيك الموشن  بتقنية  عرضها  تم  التي  إدارة  وفق    ،التدريبية  لموظفي  الديموغرافية  للسمات  ا 

 السن، المستوى التعليمي(. العالقات العامة )النوع، 
 

 نوع ومنهج الدراسة:

الدراسة:-أ   الالزمة    نوع  المعلومات  جمع  إلى  تهدف  التي  الوصفية  البحوث  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 
األشياء   ماهية  تحديد  خالل  من  وذلك  المدروسة،  الظاهرة  متغيرات  أو  ألبعاد  وصف  إلعطاء 

 (. 24، ص2004)الحيزان،
الدراسة:  -ب   عتماد على أسلوب المسح الشامل لموظفي إدارة الت الدراسة المنهج المسحي بااتبعمنهج 

 العالقات العامة في جامعة أم القرى.  
 

 مجتمع وعينة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على أسلوب الحصر الشامل لجميع موظفي إدارة العالقات العامة في جامعة أم القرى    
 وموظفة.  اموظف  ( 23بمنطقة مكة المكرمة وعددهم )

 الدراسة: حدود
 ه. 1442يتم تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني لعام    زمانية: حدود
 تمثلت في موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى.  بشرية:  حدود
 م القرى بمنطقة مكة المكرمة.أ يتم تطبيق الدراسة في جامعة مكانية:  حدود
ف تقنية الموشن جرافيك في المنصات التدريبية ودورها في  اقتصرت الدراسة على توظي  موضوعية:  حدود

 تطوير مهارات موظفي إدارة العالقات العامة في القطاع الحكومي السعودي. 
 أداة جمع بيانات الدراسة: 

 الدراسة.ستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات واختبار فرضيات اليتم االعتماد على ا

 اختبارات الصدق والثبات الستمارة االستبيان: 

 اختبار الصدق: -أ

مال ومدى  االستبيان  استمارة  صدق  من  من  ءللتحقق  مجموعة  على  بعرضها  القيام  تم  محاورها،  مة 
أجريت  المحكمين  آراء  ضوء  وفي  اإلعالم،  بقسم  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المتخصصين  المحكمين 

 التعديالت حتى أصبحت االستمارة في شكلها النهائي. بعض 

http://www.epra.org.eg/
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 اختبار الثبات:  -ب 
المقصود بالثبات هو قياس مدى استقاللية المعلومات وعدد أدوات القياس ذاتها، أي: مع توافر الظروف  

 . (۱۱۸، ص ۲۰۱۲)عامر، نفسها والفئات والوحدات التحليلية والعينة الزمنية والحصول على النتائج نفسها 
  % 20بإعادة تطبيق االستمارة على نسبة قامت الباحثتان وللتحقق من درجة ثبات استمارة االستبيان،      

للتحقق من مدى االتساق في اإلجابة عن أسئلة االستبيان باستخدام   العينة، وذلك  من اجمالي مفردات 
لقياس الدرجة الكلية للثبات في التطبيق األول والثاني حيث    Cronbach s Alphaلفا كرونباخ  أمعامل  

 هداف الدراسة.أ لى إ( ويمكن االعتماد على هذه النسبة للوصول 0,٩0بلغ الثبات)
 األساليب اإلحصائية:  

الباحثتان   )قامت  االحصائي  البرنامج  باستخدام  االحصائي  التحليل  استخدمت  SPSSبإجراء  وقد   ،)
 التالية:  األساليب اإلحصائية

 .Cronbach s Alphaلفا كرونباخ أمعامل  •
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.  •
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.  •
ا لمتغير ثرائي وفق  إللفروق في مدى االستفادة من الدورات التدريبية بمنصة    T.Testاختبار )ت(   •

 الجنس.
بيرسون   • ارتباط  للمواد    Pearson Correlationمعامل  التعرض  بين  العالقة  داللة  لقياس 

 .ثرائي ودرجة تطوير مهارات مسئولي العالقات العامةإ التدريبية بتقنية الموشن جرافيك بمنصة 
لدراسة الفروق بين المبحوثين بالنسبة للعوامل الديموغرافية التالية:    Anova one wayاختبار   •

 المؤهل التعليمي(. -)السن
 

 :الدراسة الميدانيةنتائج 

 أول: خصائص المبحوثين: 

 (  1جدول )
 المسمى الوظيفي( -التخصص األكاديمي-سنوات الخبرة يوضح خصائص عينة الدراسة )المرحلة العمرية، المستوى التعليمي،
 الجنس 

 النوع ك %
 أنثى 6 % 26.1
 ذكر 17 % ٩.73
 اإلجمالي 23 % 100
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 العمر
 الفئة العمرية ك %

 سنة  40الى  25من  14 % ٩.60
 سنة  50الى    41من  8 % 34.8
 51أكثر من  1 % 4.3
 اإلجمالي 23 % 100

 المستوى التعليمي
 الفئة ك %
 دبلوم. 3 % 13

 ثانوي.  2 %8.7  
 جامعي. 16 % 6.6٩
 دراسات عليا. 2 % 8.7
 اإلجمالي 23 % 100

 سنوات الخبرة
 الفئة ك %
 سنوات  3قل من  أ 3 % 13
 سنوات  5سنوات الى  3من  7 % 30
 سنوات  10سنوات الى  6من  7 % 30

 سنوات  10أكثر من  6 % 26.1
 التخصص األكاديمي

 الفئة ك %
 العالقات العامة  8 % 38.1
 إدارة األعمال  4 % 1٩

 اإلدارة العامة 6 % 28.6
 إسالمية دراسات 1 % 4.8
 لي آلعلوم الحاسب ا 1 % 4.8
 وتخطيط دارة إ 1 % 4.8

 اإلجمالي 23 100
 الوحدة التي ينتمي اليها المسمى الوظيفي/

 الفئة ك %
 مكتب المشرف 1 % 4.3
 نائبة المشرف بشطر الطالبات 1 % 4.3
 مدير إدارة العالقات العامة  1 % 4.3
 اإلدارة مساعد مدير 2 % 8.7

http://www.epra.org.eg/
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 مساعدة مدير اإلدارة بشطر الطالبات  1 % 4.3
 اإلدارة  سكرتارية 3 % 13

 وحدة المناسبات والفاعليات 5 % 21.7
 وحدة االستقبال والمراسم 4 % 17.4
 وحدة االتصال والتنسيق  2 % 8.7
 وحدة التطور واالتصال  2 % 8.7
 وحدة تنسيق شئون المعالي 1 % 4.3
 اإلجمالي 23 % 100

 

الدراسة من         أن غالبية عينة  السابق  الجدول  نسبتهم  يتضح من  بلغت  فقد  بينما    73,٩الذكور    %
االناث   نسبة  الموظفين  26,1بلغت  عدد  زيادة  بسبب  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن  العينة  إجمالي  من    %

موظفا وعدد   17الذكور عن اإلناث في إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى حيث كان عدد الذكور  
 اب تبرر ذلك.موظفات فقط وربما يكون هناك أسب 6اإلناث 

النتيجة        م( بأن نسبة العاملين  2018م( ودراسة )أحمد،  2018،  ي)عبد الهاد   دراسة   معاتفقت هذه 
اختلفت  من الذكور أعلى من نسبة العاملين من اإلناث،   م( في أن  2011مع دراسة )العالطي،ولكنها 

 نسبة العاملين من اإلناث أعلى من نسبة العاملين من الذكور.
سنة يشكلون معظم عينة الدراسة    40إلى    25ر الجدول إلى أن األفراد من الفئة العمرية ما بين  كما يشي

  51%، ثم الفئة العمرية من  34,8ينسبه    50إلى    41%  ثم يليهم الفئة العمرية ما بين  60,٩وذلك بنسبة  
بنسبة   فأكثر  العمرية من  4,3سنة  للفئة  النتائج أن أعلى نسبة كانت  ولعل ذلك   40لى  إ  25%، وتبين 

يرجع الى حرص إدارة العالقات العامة على توظيف فئة الشباب في هذه المهنة وألن أكثر مرحلة يكون  
 فيها اإلنسان أكثر عطاء هي مرحلة الشباب.

% ، ويليهم ممن  6٩,6ويظهر أن معظم عينة الدراسة ممن يحملون المؤهل الجامعي وذلك بنسبة        
%، وفي المرتبة 13% ، ثم يليهم ممن يحملون مؤهل الدبلوم بنسبة  58,7وية بنسبة  يحملون الشهادات الثان

% وتدل هذه النتائج على تنوع التحصيل الدراسي  8,7األخيرة ممن يحملون مؤهل للدراسات العليا بنسبة  
جامعيين  ( وذلك يؤكد أن فئة البكالوريوسللمبحوثين وأن النسبة العالية كانت لحملة الشهادات الجامعية )

 هداف العالقات العامة.أ ا في تحقيق هي األكثر استخدام  
النتيجة هذه  ( في أن النسبة األعلى كانت  م2011( ودراسة )العالطي،م2018حمد،أمع دراسة )  اتفقت 

 من المؤهل الجامعي لممارسي العالقات العامة.
  10سنوات إلى    6بين  ا  سنوات وم  5لى  إسنوات    3ن األفراد من ذوي الخبرة الذين تتراوح ما بين  إ    

  10%  لكل منهما، ثم يليهم ذوي الخبرة أكثر من  30سنوات كانت متساوية في عينة الدراسة وذلك بنسبة  
 %.13سنوات بنسبة   3قل من أخيرة ذوي الخبرة  أل%، وفي المرتبة ا26,1سنوات بنسبة 
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%، ثم يليهم  38,1قات العامة بنسبة  غلب عينة الدراسة من الذين تخصصهم األكاديمي العالأ ن  أ واتضح  
بنسبة   العامة  إدارة  28,6الذين تخصصهم اإلدارة  الذين تخصصهم  ثم  بنسبة  أ %،  %، وتحتوي  1٩عمال 

علوم الحاسب    –فراد من تخصصات مختلفة )الدراسات اإلسالمية  أنسبة بسيطة من عينة الدراسة على  
ن مهنة العالقات العامة هي أه النتيجة تؤكد على  % . لكل منهم، وهذ 4,8إدارة وتخطيط( بنسبة    –لي  آلا
 عالم والعالقات العامة من غيرها. إل ا بتخصص اكثر ارتباط  أ

النتيجة   هذه  عالم  إل ( حيث حصلت فئة التخصص األكاديمي ام2018مع دراسة )عبد الهادي،اتفقت 
 والعالقات العامة على النسبة األعلى. 

نسبة  أ ن  إ       لموظ21,7على  كانت  وحدة %   موظفي  بعدها  وجاء  والفعاليات،  المناسبات  وحدة  في 
بنسبة   والمراسم  بنسبة  17,4االستقبال  وذلك  اإلدارة  سكرتارية  موظفي  ويليها  جاءت  %13 ،  فيما    %
وحدة التطوير واالتصال(   -وحدة االتصال والتنسيق   -)مساعد مدير اإلدارة  : المسميات والوحدات التالية

نائبة المشرف بشطر    -)مكتب المشرف  ا جاءت باقي المسميات والوحدات وأيض    لكل منهم،  % 8,7بنسبة  
العامة  -الطالبات  العالقات  إدارة  الطالبات   -مدير  بشطر  اإلدارة  مدير  شؤون    -مساعدة  تنسيق  وحدة 

و رئيس  ألى شخص واحد كمدير  إسناد هذه الوحدات  إلى  إلكل منهم ويرجع ذلك    % .4,3المعالي( بنسبة  
على  أللوحدة   يدل  وهذا  اإلدارة.  اإلدارية أو  العملية  في  فاعلة  بكوادر  تحظى  العامة  العالقات  إدارة  ن 

 داري تتوزع فيه المهام بصورة جيدة تضمن تحقيق األهداف.إبمستوى وظيفي متقدم ولديها هيكل 
 

 ثرائي إن خالل منصة المشاركة في الدورات التدريبية م  المحور األول: مدى
 

 (  2جدول رقم )
 ثرائي إفي الدورات التدريبية الخاصة بمنصة  مدى مشاركة المبحوثين عينة الدراسة  يوضح

 الفئة ك %  
 ادائم   ٩ % 2.3٩
 احيان  أ 11 % 47.8

 ا بد  ألم أشارك  3 % 13
 المجموع 23 % 100

 
ا في الدورات التدريبية من خالل منصة  حيان  أن عينة الدراسة ممن يشاركون  أيشير الجدول السابق       

كبر من الموظفين  أوذلك قد يدل على ارتفاع نسبة احتمالية مشاركة عدد    ؛% 47,8ثرائي بلغت نسبتهم  إ
بمنصة   للدورات  دائم  بنسبة  ثرائي،  إبشكل  ذلك  بعد  ويمكن  3٩,2وجاء  دائم،  بشكل  يشاركون  ممن    %

انتباههم لدورات منصة  إك  رجاع ذلإ لتقنية الموشن جرافيك، ثم يليهم  إ لى جذب  ثرائي بسبب استخدامها 
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لم يشاركو  بنسبة  بد  أ  اممن  إلى عدم معرفتهم بمنصة  13ا  يتطلب تعريفهم  إ%  لعل ذلك يرجع  ثرائي مما 
 بهذه المنصات التدريبية. 

الدراسة أن المركز األول كان للفئة   شارت أ( حيث م2011مع دراسة )العالطي،اتفقت هذه النتيجة     
 ا في بعض األحيان من وجهة نظر عينة الدراسة.ا أي التي تلقت تدريب  أحيان  

 (  3جدول رقم )
 م القرىأثرائي متطلب وظيفي للعاملين في إدارة العالقات العامة بجامعة إكون المشاركة في التدريب بمنصة  

 الفئة ك %
 نعم  17 % ٩.73
 ال 6 % 26.1
 المجموع 23 % 100

 

ثرائي متطلب إ يوضح الجدول السابق أن معظم أفراد العينة يرون أن المشاركة في التدريب بمنصة       
النتيجة داللة على اعتماد الدورات إ%  من  73,٩وظيفي وجاء ذلك بنسبة   العينة، وقد تكون هذه  جمالي 

%  ممن يرون  26,1ثرائي كمتطلب أساسي لموظفي إدارة العالقات العامة، ثم يليه نسبة  إ المقدمة بمنصة  
 وظيفي. انه ليس متطلب  أ

 (  4جدول )
 منصة إثرائي ن عبروالمبحوث  عدد الدورات التي حصل عليها يوضح

 الفئة ك %
 دورات  2-4  8 % 34.8
 دورات  5-7  3 % 13.0
 دورات فأكثر  8  ٩ % 1.3٩
 لم يلتحق بأي دورات  3 % 13.0
 المجموع 23 % 100

%،  3٩,1دورات فأكثر بنسبة    8فراد العينة ممن حصلوا على  أيظهر من الجدول السابق أن غالبية        
  5%، ويليه ممن حصلوا على  34,8لى  إدورات بنسبة تصل    4لى  إ  2وجاء بعد ذلك ممن حصلوا على  

ويمكن  ،%  فقط13خيرة جاءت نسبة من لم يلتحقوا بأي دورات أل%، وفي المرتبة ا13دورات بنسبة  7لى إ
 تفسير ذلك في ضوء اهتمام موظفي العالقات العامة بالمشاركة بالدورات ووعيهم بأهمية صقل مهاراتهم. 

شارت بأن نسبة عالية من المبحوثين  أ( حيث م2018مع دراسة )عبد الهادي،واختلفت هذه النتيجة       
 دورة تدريبية في مجال عملهم لتطوير مهاراتهم.  ةعالم والعالقات العامة لم يشتركوا في أيإل بقسم ا
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 (  5جدول )
 ثرائي إمن خالل منصة  نوالمبحوث  التدريبية التي حصل عليها أبرز البرامج يوضح

 الفئة ك %
 االتصال المؤسسي واإلعالم  16 % 80
 المهارات السلوكية 16 % 80
 القيادة واإلدارة  15 % 75
 المكتبية اإلدارة  11 % 55

لى عدد  إ )يشير هذا الرقم  20 
المبحوثين من الذين التحقوا بدورات 

 ثرائي( إبمنصة 
  المجموع

المهارات         وبرنامج  واالعالم  المؤسسي  االتصال  برنامج  من  كاّل  أن  السابق  الجدول  نتائج  ت ظهر 
لى بيان أهمية وفائدة  إمنهم، ويمكن تفسير هذه النتيجة    %  لكل80على نسبة وهيأ السلوكية حصلوا على  

 عامة،واحتياج عينة الدراسة لتلك البرامج أكثر من غيرها في ممارستهم لمهنة العالقات ال
وا القيادة  برنامج  بنسبة إلويليها  بنسبة  75دارة  وذلك  المكتبية  اإلدارة  برنامج  األخير  المركز  في  وجاء   ،%

تفيد كثير  إ%، وقد تدل هذه النسب على أن منصة  55 التدريبية التي  البرامج  تقدم العديد من  من    ا ثرائي 
 المجاالت ومن ضمنها مجال العالقات العامة. 

 

  (6جدول رقم )
 ثرائيإسباب مشاركة المبحوثين في الدورات التدريبية بمنصة أ

 الفئة ك %
 ليها في أي وقت إإمكانية الرجوع  15 % 75
 تقديمها لمعلومات موثوقة  ٩ % 45

المرونة والسهولة في اكتساب  15 % 75
 المعلومات 

65 % 13 
استخدامها لتقنية الموشن جرافيك 

 الجذابة 
 مقارنة بالدورات األخرى قلة تكلفتها  13 % 65

 تزيد من معلوماتي وثقافتي  10 % 50

 تكسبني خبرات ومهارات جديدة  11 % 55
 المجموع 20 

الفقرت       من  كاّل  أن  السابق  الجدول  نتائج  الرجوع  يبّينت  )إمكانية  و)المرونة إن  وقت(  أي  في  ليها 
نسبة   على  حصلت  المعلومات(  اكتساب  في  منهما،    75والسهولة  لكل  الفقرت و %  من  كل  ن  ي حصلت 

 لكل   %65)استخدامها لتقنية الموشن جرافيك الجذابة( و)قلة تكلفتها مقارنة بالدورات األخرى( على نسبة  
الفقرة )تكسبني خبرات ومهارات جديدة( على نسبة   بينما حصلت  يليها فقرة )تزيد من  55منهما،  %، ثم 
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%،  45قل نسبة وهي  أ%، وحصلت الفقرة )تقديمها لمعلومات موثوقة( على  50معلوماتي وثقافتي( بنسبة 
ال أن )إمكانية  إ بالمنصة    وتدل هذه النتائج اإلحصائية على تنوع أسباب المشاركة في الدورات التدريبية

ليها في أي وقت( )والمرونة والسهولة في اكتساب المعلومات( من األسباب التي حصلت على  إالرجوع  
 .  اكثر من غيرهأعلى نسبة أ 
 

 ثرائي إالمحور الثاني: محور قياس درجة الستفادة من الدورات التدريبية عبر منصة 

 (  7جدول )
 ثرائيإمن مضمون الدورات التدريبية في منصة  المبحوثين عينة الدراسة مدى استفادة 

 الفئة ك %
 ستفيد منها بدرجة كبيرة أ 13 % 65
 لى حد ما إستفيد منها أ 7 % 35
 ستفد منها على اإلطالق ألم  0 0
 المجموع 20 % 100

 

يظهر من نتائج الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة استفادت بدرجة كبيرة من الدورات المقدمة       
منصة   بنسبة  إفي  و 65ثرائي  فهمهم  مدى  يعكس  وذلك  نتائج    ،دراكهمإ%   على  إيجابي  بشكل  ويؤثر 

   %.35لى حد ما  إالدراسة، وبلغت نسبة الذين استفادوا منها 
النتائج  إويمكن        هذه  هذه  إرجاع  من  االستفادة  مستوى  رفع  في  التدريبية  المنصات  هذه  أهمية  لى 

 من عينة الدراسة.  %65ليه نسبة إا لما أشار الدورات وفق  

 (  8جدول )
 ثرائي في الترقيات الوظيفيةإاالستفادة من دورات منصة  مدى

 الفئة ك %
 نعم  18 % ٩0
 ال 2 % 10

 المجموع 20 % 100
 

ثرائي  إنها استفادت من دورات منصة  إجابت  أتشير نتائج الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة       
بنسبة الوظيفية  الترقيات  يرجع  ٩0في  ذلك  ولعل  بمنصة  إ%   التدريبية  البرامج  وأهمية  فائدة  ثرائي  إلى 

بينما   العامة،  العالقات  إدارة  موظفي  مهارات  لتطوير  عدد  أبالنسبة  جد  جاب  لم  قليل  بأنهم  العينة  من  ا 
لى عدم مشاركتهم بدورات في منصة  إ% ولعل ذلك يرجع  10يستفيدوا منها في الترقيات وجاء ذلك بنسبة 

 فادة منها في مهنة العالقات العامة.ت ثرائي قد تتم االسإ
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  (9جدول )
 ات العامة من المبحوثين عينة الدراسة موظفي العالق ثرائي في تطوير مهارات إمدى مساهمة الدورات التدريبية في منصة 

 اإلجابة 
ا  ساهمت إلى حد ما  ساهمت بشكل كبير الفئة  انحراف   متوسط حسابي لم تساهم أبدا

 معياري 
   % ك % ك % ك 

 76777. 1.8000 % 25 5 %  40 8 % 35 7 مهارة القيادة 
 71818. 1.٩000 % 20 4 % 30 6 % 50 10 مهارة التفاوض واالقناع 

كتابة التقارير  مهارة  
 والمراسالت اإلدارية 

٩ 45 % 10 50 1 5 % 1.5500 .60481 

 68056. 1.6000 % 10 2 % 50 10 %  40 8 تنظيم الفعاليات والمؤتمرات 
خالقيات أالمهارات السلوكية و 

 العمل
5 25 % 12 60 % 3 15 % 1.5000 .68825 

مهارات التعامل مع ضغوط 
 العمل

4 20 % 14  2 10 % 1.4000 .68056 

 63867. 1.7500 % 10 2 % 35 7 % 55 11 لقاء الفعال إلمهارات ا
 4103٩. 1.2000 - -  16 % 20 4 مهارات التعامل مع االخرين

مهارات اعداد الحمالت 
 اإلعالمية

7 35 % 6 30 % 7 35 % 1.٩000 .78807 

 73270. 1.7000 % 15 3 % 45 ٩ % 40 8 مهارة االتصال الفعال 
استخدام التكنولوجيا  مهارة اتقان 

 المتطورة 
٩ 45  % 10 50 % 1 5 % 1.5500 .60481 

 6٩585. 1.8000 % 15 3 % 35 7 % 50 10 مهارات الكتابة
 88704. 1.٩500 % 35 7 %  40 8 % 25 5 مهارات التخطيط 

 74516. 1.6500 % 15 3 % 50 10 % 35 7 مهارات إدارة األزمات 
 73270. 1.7000 % 15 3 %  45 ٩ %  40 8 مهارة االستماع 

 71818. 1.٩000 % 20 4 % 30 6 % 50 10 مهارة إدارة االجتماعات 
 6٩585. 1.8000 % 20 4 % 35 7 %  45 ٩ مهارة إدارة الذات
 78640. 1.7500 % 20 4 %  45 ٩ % 35 7 مهارة إدارة الوقت

 20 المجموع
 توضح بيانات الجدول السابق ما يلي: 

و ذلك ألنها قد تكون من   1,٩500جاءت مهارة التخطيط في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ         
واأ التفاوض  مهارة  من  كل  تالها  ثم  العامة،  للعالقات  الدورات  ومهارة  إلقرب  الحمالت إ قناع  عداد 

بلغ   بمتوسط حسابي  الثانية  بالمرتبة  إدارة االجتماعات  لكل منهم وقد يرجع    1,٩000اإلعالمية ومهارة 
النتيجة  ذلك ألهمية تلك المهارات لموظف العالقات العامة،   هذه  (  Yan jin,2010مع دراسة )واتفقت 
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التفاوض والتأثير، يليها بالمرتبة  حيث أكدت على أهمية تعزيز مهارات موظفي العالقات العامة في فن  
لكل منهم،    1,8000الثالثة كل من مهارة القيادة ومهارة الكتابة ومهارة إدارة الذات بمتوسط حسابي بلغ  

، 1,7500لقاء الفعال ومهارة إدارة الوقت بمتوسط حسابي  إلثم جاءت في المرتبة الرابعة كل من مهارة ا
، ثم  1,7000ومهارة االستماع بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي بلغ تالها كل من مهارة االتصال الفعال 

، وجاءت مهارة تنظيم الفعاليات  1,6500زمات بمتوسط حسابي بلغ  أليليها بالمرتبة السادسة مهارة إدارة ا
بلغ   حسابي  بمتوسط  السابعة  بالمرتبة  كتابة  1,6000والمؤتمرات  مهارة  من  كل  الثامنة  بالمرتبة  يليها   ،

،  1,5500تقان استخدام التكنولوجيا المتطورة بمتوسط حسابي بلغ  إرير والمراسالت اإلدارية ومهارة  التقا
و  السلوكية  المهارات  التاسعة  بالمرتبة  بلغ  أتالها  حسابي  بمتوسط  العمل  وجاءت  1,5000خالقيات   ،

بالمرتبة الحادية  ، يليها  1,4000مهارات التعامل مع ضغوط العمل بالمرتبة العاشرة بمتوسط حسابي بلغ  
، وتدل هذه النتائج أن مهارة  1,2000خرين بمتوسط حسابي بلغ  آلواألخيرة مهارات التعامل مع ا  ةعشر 

دورات  في  المشاركة  بعد  العامة  العالقات  موظف  لدى  تطورت  التي  المهارات  أكثر  من  هي  التخطيط 
 ثرائي.إمنصة 

النتائج       هذه  لى أن اتقان مهارات العالقات العامة  إشارت  أ( حيث  م2018مع دراسة )أحمد،وتتفق 
 بالمئة.  50,4لى إ بالنسبة للعاملين بشركة أرامكو كانت بنسبة عالية تصل 

 

 (  10جدول )
 في عرض محتوى المادة التدريبية بالمنصة استجابة المبحوثين عينة الدراسة جرافيك على  مدى تأثير استخدام تقنية الموشن

 الفئة ك %

 تؤثر بدرجة كبيرة  13 % 65
 تؤثر بدرجة متوسطة 6 % 30
 تؤثر بدرجة ضعيفة 1 5%

 المجموع 20 % 100
 

السابق         الجدول  بنسبة  أيتضح من  الدراسة  أكثر من نصف عينة  ترى  65ن  الموشن  أ%  تقنية  ن 
ثرائي ويمكن تفسير ذلك في ضوء إجرافيك تؤثر بدرجة كبيرة في عرض محتوى المادة التدريبية بمنصة  

التقنية الحديثة، وجاءت نسبة   بينما يرى    ،نها تؤثر بدرجة متوسطةأ%  ممن يرون  30أهمية وفائدة هذه 
هي  5 كبيرة(  بدرجة  )تؤثر  نسبة  أن  الجدول  نتائج  خالل  من  ونجد  ضعيفة،  بدرجة  تؤثر  بأنها  فقط    %

ن استخدام تقنية الموشن جرافيك في عرض محتوى الدورات له تأثير على استجابة  أاألعلى والتي تؤكد  
 الحالي.   ا هذه النتيجة تؤكد دور وأهمية هذه التقنية في عصرناوأيض   ،المبحوثين
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 (  11جدول )
 وجه تأثير استخدام تقنية الموشن جرافيك على استجابة المبحوثين في عرض محتوى المادة التدريبية بالمنصة أ

 
  العبارات 

 لى حد ماإ نعم بدرجة كبيرة 
لم تؤثر 

 ابد  أ

 
متوسط  
 حسابي

 
انحراف 
 معياري 

   % ك % ك % ك 
لى ذهني  إ ساهمت في توصيل المعلومة  

 بشكل أسرع
12 60 % 8 40  % - - 2.6500 .48٩36 

 60481. 2.5500  1 % 35 7 % 60 12 تجذب انتباهي وتثير اهتمامي 
 60481. 2.4500  1 %  45 ٩ % 50 10 حفظ المعلومات في ذهني لمدة أطول

 51042. 2.5500 - - %  45 ٩ % 55 11 ى المعلومات دون مللإلاالستماع 
   20 ن

ن تقنية الموشن جرافيك ساهمت في توصيل المعلومة بشكل أسرع أيتضح من نتائج الجدول السابق       
بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )أهم  أ كأحد   التأثير حيث جاءت.  الثانية  2.6500وجه  المرتبة  (، وفي 

ها تجذب انتباههم وتثير اهتمامهم واالستماع الى المعلومات دون ملل بمتوسط حسابي  أنجاءت كل من  
ت في ذهنهم  نها تساعد في حفظ المعلوماأ( لكاّل منهما، أما في المرتبة الثالثة واألخيرة جاءت  2.5500)

 (. 2.4500لمدة أطول بمتوسط حسابي بلغ )
في عرض      البصرية  اللغة  استخدام  الموشن جرافيك على  تقنية  اعتماد  فائدة  النتائج على  هذه  وتدل 

 المحتوى مما ساعد بشكل كبير في تبسيط المعلومات واستيعابها. 
النتائج   هذه  تقنية الموشن جرافيك تساعد بشكل    ( بأنها تؤكد أنvaldivieso,2015مع دراسة )اتفقت 

 ستيعاب المفاهيم. الكبير على فهم المعلومات بشكل أفضل 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 "ودورها في تطوير مهارات موظفي العالقات العامة التدريبية المنصات  في  جرافيك الموشن  تقنية  وظيفت  : "روان بخش - رشا مرسيد. م.أ. 128 

" 

" 

 

 (  12جدول )
 مزايا استخدام تقنية الموشن جرافيك في المنصات التدريبية من وجهة نظر المبحوثين عينة الدراسة 

 

 العبارات 
 

 معارض  محايد  موافق

 
 

متوسط 
 حسابي 

 
 
 

انحراف  
 معياري 

   %  ك %  ك %  ك 

 36635. 2.8500 - - % 15 3 % 85 17 تبسيط الرسالة وجعلها مفهومة ومحددة
تقديم   يتم  عندما  أفضل  بشكل  التدريب 
اللغة  على  باالعتماد  والمفاهيم  المعلومات 

 البصرية
11 55 % ٩ 45 % - - 2.8500 .36635 

يصعب   قد  ومشاهد  مواقف  تصوير 
 51042. 2.5500 % 15 3 % 20 4 % 65 13 الحقيقة تصويرها في 

 74516. 2.3500 % 10 2 % 20 4 % 70 14 توضيح المعلومات غير المألوفة للمتدرب
 68056. 2.6000 %5 1 % 15 3 % 65 13 مناسب لكل المجاالت والتخصصات 

الفكرة  مع  ومتناسبة  جذابة  ألوان  اختيار 
 55012. 2.7500 - - % 10 2 % ٩0 18 والهدف 

أرقام  من  والبيانات  المعلومات  تحويل 
 3077٩. 2.٩000 - - % 10 2 % ٩0 18 وحروف مملة إلى صور ورسوم شيقة 

تقنية حديثة ومرغوبة بشكل كبير في الوقت  
 88852. 2.5000 - - % 25 5 % 75 15 الحالي 

 753٩4. 2.4000 % 15 3 % 30 6 % 55 11 تقنية مناسبة لجميع األعمار 
 20 ن

 لى ما يلي:إيشير الجدول السابق 
لى صور ورسوم  إرقام وحروف مملة  أفي الترتيب األول جاءت فقرة )تحويل المعلومات والبيانات من       

ن)تبسيط الرسالة وجعلها ي، ثم جاءت في المرتبة الثانية كل من الفقرت 2,٩000شيقة( بمتوسط حسابي بلغ  
أفضل   بشكل  و)التدريب  ومحددة(  اللغة مفهومة  على  باالعتماد  والمفاهيم  المعلومات  تقديم  يتم  عندما 

بلغ   بمتوسط حسابي  الثالثة فقرة )اختيار  2,8500البصرية(  المرتبة  تليها في  لوان جذابة  أ  لكل منهما، 
)مناسب لكل    ، ثم يليها في المرتبة الرابعة فقرة2,7500ومتناسبة مع الفكرة والهدف( بمتوسط حسابي بلغ 

و  يبلغ  المجاالت  بمتوسط حسابي  فقرة2,6000التخصصات(  الخامسة  المرتبة  تصوير    ، وجاءت في   (
بلغ   بمتوسط حسابي  الحقيقة(  تصويرها في  قد يصعب  المرتبة  2,5500مواقف ومشاهد  تليها في  ثم   ،

فقرة بلغ    السادسة  حسابي  بمتوسط  الحالي(  الوقت  في  كبير  بشكل  ومرغوبة  حديثة  ،  2,5000)تقنية 
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، ثم جاءت 2,4000)تقنية مناسبة لجميع األعمار( بمتوسط حسابي بلغ    لمرتبة السابعة فقرةوجاءت في ا
فقرة واألخيرة  الثامنة  المرتبة  بلغ    في  حسابي  بمتوسط  للمتدرب(  المألوفة  غير  المعلومات  )توضيح 

2,3500 . 
النتائج       هذه  تقنية الموشن  لى أنه من خالل  إشارت  أ( التي  valdivieso,2015مع دراسة )  تتفق 

 جذاب وممتع.  ءلى شيإجرافيك يمكن الكشف عن األفكار المعقدة بشكل أفضل وتسهيل تعلمها وتحويلها 
 

الموشن   بتقنية  المقدمة  التدريبية  للدورات  العامة  العالقات  إدارة  موظفي  تقييم  محور  الرابع:  المحور 
 ثرائي إجرافيك في منصة 

 (  13جدول )
 ثرائيإمدى رضى المبحوثين عينة الدراسة عن محتوى الدورات التدريبية المقدمة بتقنية الموشن جرافيك في منصة 

 الفئة ك %
 ا تمام  راض  13 % 65
 راض إلى حد ما 7 % 35
 غير راض 0 0
 المجموع 20 % 100

 

لى رضاهم التام بمحتوى الدورات المقدمة إ%  من عينة الدراسة أشاروا  65يوضح الجدول السابق أن       
%  بينما لم يشر أي فرد  35لى حد ما  إجرافيك بالمنصة، وبلغت نسبة من أشاروا برضاهم    بتقنية الموشن

التي تؤكد على استفادة المبحوثين من    8لى عدم رضاه وهو ما يؤكد نتائج الجدول رقم  إفراد العينة  أمن  
 التقنية ورضاهم عنها في تلقي الدورات التدريبية. 

 ( 14جدول )
 ة الدراسة عن محتوى الدورات التدريبية المقدمة بتقنية الموشن جرافيك في منصة إثرائيأسباب رضا المبحوثين عين  

 

 الفئة ك %
 تحتوي على معلومات موثوقة 11 % 55
 عتمادها على اللغة البصرية  السهولة تذكرها  11 % 55
 للمقر  اتجنب التكاليف العالية للدورات مقارنة بالدورات التي تحتاج حضور   12 % 60
 ليها في أي وقتإيمكن الرجوع  14 % 70
 استخدامها لتقنية الموشن جرافيك الجذابة المعتمدة على اللغة البصرية    11 % 55
 تبسيطها للمعلومات وسهولة فهمها  12 % 60
 عتمادها على رسومات وعروض الموشن جرافيك  الاختصارها للمضمون التدريبي المتضمن   11 % 55
 المجموع 20
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يظهر من خالل الجدول السابق أبرز أسباب رضا عينة الدراسة عن محتوى الدورات المقدمة بتقنية       
 الموشن جرافيك في منصة اثرائي فيما يلي: 

الرجوع        المرتبة األولى فقرة )يمكن  بنسبة تصل  إجاءت في  أما في 70لى  إليها في أي وقت(   ، %
من الفقرتان)تجنب التكاليف العالية للدورات مقارنة بالدورات التي تحتاج حضور  المرتبة الثانية جاءت كل  

خيرة  أللكل منهما، وجاء في المرتبة الثالثة وا  % 60للمقر( و)تبسيطها للمعلومات وسهولة فهمها( بنسبة  
البصرية(   اللغة  على  العتمادها  تذكرها  و)سهولة  موثوقة(  معلومات  على  )تحتوي  الفقرات  من  كل 

البصرية(و اللغة  على  المعتمدة  الجذابة  جرافيك  الموشن  لتقنية  للمضمون    )استخدامها  و)اختصارها 
بنسبة   الموشن جرافيك(  المتضمن العتمادها على رسومات وعروض  %  لكل منهم، ويمكن  55التدريبي 

 ثرائي من مميزات عديدة ومرنة  تناسب الجميع.إ تفسير ذلك في ضوء ماتقدمه منصة 
 

 (  15جدول )
 ثرائي إ لتطوير منصة المبحوثين عينة الدراسة مقترحات

 

 

 الجابات          العبارات 
 

متوسط  معارض  محايد  مؤيد
 حسابي 

انحراف  
 معياري 

   %  ك %  ك %  ك 

 76777. 2.2000 % 15 3 % 45 ٩ % 40 8 زيادة عدد ساعات البرنامج التدريبي 
 57124. 2.7000 %5 1 % 20 4 % 75 15 إضافة دورات تدريبية للغة اإلنجليزية 

تكثيف التدريبات اإللكترونية في كل برنامج  
 64072. 1.٩000 % 20 4 % 30 6 % 50 10 تدريبي 

مواقع   على  التدريبية  للدورات  الترويج 
 68633. 2.5500 % 10 2 % 25 5 % 65 13 ومواقع التواصل االجتماعي االنترنت

ا   معين ا  منح شهادة شكر وتقدير لمن يتم عدد 
 36635. 2.8500 - - % 15 3 % 85 17 من البرامج التدريبية 

بتقنية  التدريبية  المادة  في عرض  االستمرار 
 55012. 2.7500 %5 1 % 15 3 % 80 16 الموشن جرافيك وعدم تغييرها 

في  جرافيك  الموشن  تقنية  استخدام  تطوير 
 44426. 2.7500 - - % 25 5 % 75 15 عرض الدورات 

تقنية  عبر  بالمنصة  الدورات  كافة  تقديم 
 58714. 2.6500 %5 1 % 25 5 % 70 14 الموشن جرافيك  

تمكين المتدرب من حفظ فيديوهات الموشن 
جرافيك للبرنامج التدريبي كمرجع له في أي 

 وقت 
12 60 % 7 35 % 1 5% 2.5500 .60481 

 - - - - - - %5 1  أخرى )اعتمادها في نقاط الترقيات اإلدارية(
 20 ن
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 ثرائي وكانت كالتالي: إ يوضح الجدول السابق نتائج مقترحات عينة الدراسة لتطوير منصة 
يتم عدد        المرتبة األولى فقرة)منح شهادة شكر وتقدير لمن  التدريبية(   امعين    اجاءت في  البرامج  من 

بلغ   الثانية ك2,8500بمتوسط حسابي  المرتبة  بينما جاءت في  الفقرت  ل،  ن )االستمرار في عرض  ي من 
المادة التدريبية بتقنية الموشن جرافيك وعدم تغييرها( و)تطوير استخدام تقنية الموشن جرافيك في عرض  

)إضافة دورات تدريبية للغة اإلنجليزية( في    لكل منهما، تالها فقرة  2,7500الدورات( بمتوسط حسابي  
)تقديم كافة             ، ثم جاءت في المرتبة الرابعة فقرة  2,7000المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ  

،  يليها في المرتبة الخامسة  2,6500الدورات بالمنصة عبر تقنية الموشن جرافيك( بمتوسط حسابي بلغ  
ورات التدريبية على مواقع االنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي( و )تمكين  ن )الترويج للد يكل من الفقرت 

المتدرب من حفظ فيديوهات الموشن جرافيك للبرنامج التدريبي كمرجع له في أي وقت( بمتوسط حسابي  
بلغ  2,5500 حسابي  بمتوسط  التدريبي(  البرنامج  ساعات  )زيادة عدد  فقرة  السادسة  المرتبة  في  تالها   ،
تدريبي(    ،2,2000 برنامج  كل  في  االلكترونية  التدريبات  فقرة)تكثيف  السابعة  المرتبة  في  جاءت  وأخيرا 

 .1,٩000بمتوسط حسابي بلغ  
 

 :نتائج التحقق من صحة الفروض

 اختبار صحة الفرض األول:  -
عبر دللة ذات عالقة توجد   جرافيك  الموشن  بتقنية  التدريبية  للمواد  التعرض  بين  منصة   إحصائية 

 .إثرائي وبين تطوير مهارات ورفع كفاءة موظفي إدارة العالقات العامة في جامعة أم القرى 

  (16جدول )
ثرائي ودرجة تطوير مهارات مسئولي العالقات  بمنصة ا بتقنية الموشن جرافيك التعرض للمواد التدريبية يوضح داللة العالقة بين

 وفقاً الختبار بيرسون.  العامة

 االجابة
 الفئة

 
 2قيمة كا

 
درجة  
 الحرية 

 
مستوى 
 الداللة 

 
 الداللة 

 غير دالة إحصائي ا 403. 2 1.818 مهارة القيادة 
 غير دالة إحصائي ا 3٩0 2 1.886 مهارة التفاوض واإلقناع 

 غير دالة إحصائي ا . 631 2 ٩20. التقارير والمراسالت اإلداريةمهارة كتابة 
 غير دالة إحصائي ا 256. 2 2.727 تنظيم الفعاليات والمؤتمرات 

 غير دالة إحصائي ا 7٩0. 2 471. المهارات السلوكية وأخالقيات العمل
 غير دالة إحصائي ا 210. 2 3.117 مهارات التعامل مع ضغوط العمل

 غير دالة إحصائي ا 0.183 2 3.3٩2 مهارات اإللقاء الفعال 
 غير دالة إحصائي ا 36٩. 2 808. مهارات التعامل مع اآلخرين
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 غير دالة إحصائي ا 415. 2 1.760 مهارات إعداد الحمالت اإلعالمية
 غير دالة إحصائي ا 0.250 2 3.165 مهارة االتصال الفعال 
 غير دالة إحصائي ا 134. 2 4.018 التكنولوجيا المتطورة مهارة إتقان استخدام 

 غير دالة إحصائي ا 711. 2 683. مهارات الكتابة
 غير دالة إحصائي ا ٩30. 2 144. مهارات التخطيط 

 غير دالة إحصائي ا 226. 2 2.٩73 مهارات إدارة األزمات 
 غير دالة إحصائي ا 230. 2 2.٩41 مهارة االستماع 

 غير دالة إحصائي ا 105. 2 4.512 إدارة االجتماعات مهارة 
 غير دالة إحصائي ا 711. 2 683. مهارة إدارة الذات
 غير دالة إحصائي ا 104. 2 4.528 مهارة إدارة الوقت

 

للمواد التدريبية بتقنية الموشن   بين التعرض  ويتضح من الجدول السابق أنه ال توجد عالقة ارتباطية     
العامة، حيث إبمنصة   جرافيك العالقات  كما موضح   2قيمة كا جاءت  ثرائي وبين تطور مهارات موظفي 

لى عدم قبول صحة إ ما يشير   لجميع المهارات. وهو  0.05على من مستوى أ داللة   مستويات  بالجدول عند 
بـــ" القائل  األول  ذات  وجود  الفرض  الموشن   عالقة  بتقنية  التدريبية  للمواد  التعرض  بين  إحصائية  داللة 

جرافيك عبر منصة إثرائي وبين تطوير مهارات ورفع كفاءة موظفي إدارة العالقات العامة في جامعة أم 
 القرى. 
تقديم الدورات التدريبية لموظفي العالقات       على الرغم من أهمية استخدام تقنية الموشن جرافيك في 

ال أن تطوير هذه المهارات ال تتأتى من خالل  إ(  7،٩ا لنتائج الدراسة بالجداول السابقة )جدولالعامة وفق  
ريب والتأهيل للتمكن من تطوير هذه لى الكثير من التد إن تطوير المهارات يحتاج  إهذه التقنية فقط حيث  

 تقانها. إالمهارات و 
  -اختبار صحة الفرض الثاني: -

ذات فروق  العامة دللة توجد  العالقات  إدارة  موظفي  واستيعاب  استفادة  مدى  في  للمادة  إحصائية 
لموظفي الديموغرافية  للسمات  ا  وفقا جرافيك  الموشن  بتقنية  عرضها  تم  التي  العالق التدريبية  ات  إدارة 

 التعليمي(.  )النوع، السن، المستوى  العامة
 (  17جدول )

 الجنس  ا لمتغيروفقً  ثرائيإالدورات التدريبية بمنصة  االستفادة من في مدى  يوضح نتائج اختبار)ت( الفروق 

 العدد  الجنس المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة ت 
 مستوى 
 الداللة 

 الداللة 

 14 ذكر االستفادة مدى 
 

2.7143  
.46881  0.8٩3 0.384 

 غير دالة 
 إحصائي ا

  54772.  2.5000 6 أنثى 
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وا      الذكور  بين  إحصائية  دالة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  )ت(  اختبار  نتائج  فيما إلتشير  ناث 
عند مستوى   ،0.8٩3 ثرائي، حيث جاءت قيمة )ت(إالدورات التدريبية بمنصة   بمدى االستفادة من يتعلق

ن الجنس لم يؤثر في مستوى استفادة  أا وهو ما يدل على  حصائي  إ( وهو مستوى غير دال  0.384داللة )
 ثرائي. إيبية بمنصة كال المتدربين من موظفي العالقات العامة من الجنسين من الدورات التدر 

 (  18جدول )
لدراسة الفروق بين المبحوثين بالنسبة للفئات العمرية فيما يتعلق بمدى استفادتهم من   Anova one wayيوضح نتائج اختبار 

 الدورات التدريبية بمنصة اثرائي حسب متغيري )السن، المؤهل التعليمي( 

 المصدر  المتغير 
مجموع 
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة 
 ف 

مستوى 
 الدللة  الدللة 

  184. 2  368. بين المجموعات  السن

 
 

.748 
 
  

 
 غير دالة إحصائي ا 488.

     246. 17  4.182 خالل المجموعات  

  1٩  4.550  المجموع

  دالة إحصائي ا غير  413.  ٩33.  225. 2  450. بين المجموعات  المؤهل
     241. 17  4.100 المجموعات خالل  

     1٩  4.550  المجموع
 

فيما   والتعليمية حصائيا  بالنسبة للفئات العمريةإتشير نتائج الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة      
منصة   يتعلق عبر  جرافيك  الموشن  بتقنية  التدريبية  الدورات  من  االستفادة  الختالف   ثرائيإبمدى  تبعا  

)ف( قيمة  بلغت  حيث  الديموغرافية،  على٩33. ،748.) خصائصهم  معنوية   التوالي، (  مستوى  عند 
 ا. ائي  حصإ( وهو مستوى غير دال 413. ،488)

التعليمي( ال تمثل عامال  ألى  إيشير    وهو ما      الديموغرافية )السن والمؤهل  ا في  مؤثر    ن الخصائص 
مدى استفادة الموظفين من الدورات المقدمة لهم عبر منصة اثرائي حيث كانت االستفادة لجميع الفئات  

 متماثلة. 
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 الخاتمة:

 : النتائج العامة:أولا 

تناولت هذه الدراسة موضوع توظيف تقنية الموشن جرافيك في المنصات التدريبية ودورها في تطوير      
عينة  على  المختلفة  تأثيراتها  لمعرفة  وسعت  الحكومي،  القطاع  في  العامة  العالقات  موظفي  مهارات 

 يلي:   توصلت الدراسة الميدانية إلى ما الدراسة، فقد 
الدراسة  أ • المبحوثأشارت  غالبية  الموشن  ن  بتقنية  المقدمة  الدورات  من  كبيرة  بدرجة  استفادوا  ين 

دراكهم لفائدة استخدام تقنية الموشن جرافيك في  إثرائي وذلك يعكس مدى فهمهم و إجرافيك بمنصة  
 عرض المادة التدريبية. 

الدراسة   • بمنصة  ألى  إتوصلت  الدورات  أنهم استفادوا من  العينة يرون  افراد  ثرائي في إن غالبية 
 م القرى. أالترقيات الوظيفية وذلك يؤكد أهميتها لموظف العالقات العامة في جامعة 

ثرائي متطلب وظيفي لموظف إدارة العالقات  إن الدورات بمنصة  أفراد العينة على  أاتفق غالبية   •
 لدورات.ا نحو االهتمام بتلك اا قوي  ا ومؤشر  ا إيجابي  م القرى وذلك يعد اتجاه  أالعامة في جامعة 

فراد العينة  أن معظم  أ% (، و 73,٩لى )إفراد عينة الدراسة من الذكور بنسبة تصل  أن معظم  أتبين   •
سنة    50لى  إ  41% (، والفئة العمرية من  60,٩سنة بنسبة )  40لى  إ  25من الفئة العمرية من  

 % (.34,8بنسبة )
سنوات ومن    5لى  إ  3من    فراد العينة من ذوي سنوات الخبرة المتوسطةأن معظم  أ كشفت الدراسة   •

 % ( لكل منهما.30لى )إسنوات بنسبة تصل  10لى إ 6
النتائج   • غالبية  أوضحت  استجابة  على  كبيرة  بدرجة  تؤثر  جرافيك  الموشن  تقنية  عينة  أن  فراد 

 % (.65ثرائي وجاء ذلك بنسبة ) إالدراسة في عرض محتوى المادة التدريبية بمنصة 
النتائج      • التقنيات  إلإيجابية عالية نحو ا   ن هناك اتجاهات أبينت  دراك بأهمية التدريب باستخدام 

واتفقت هذه النتيجة مع    ،العالقات العامة  ين التدريب يؤثر بشكل إيجابي على ممارسأالحديثة و 
( التي ركزت على أهمية التدريب في م2010( و )لوفيستروم،م2011)العالطي،   كل من دراسة

 العالقات العامة. يتطوير مهارات ممارس
كشفت نتائج البحث الميداني ارتفاع نسبة الرضا لدى عينة الدراسة عن المحتوى التدريبي المقدم   •

 % (.65) ثرائي بنسبةإبتقنية الموشن جرافيك بمنصة 
%  حيث جاءت 3٩,1دورات بنسبة    8  أظهرت الدراسة أن أكثر افراد العينة شاركوا في أكثر من •

لى  إ  2جمالي عينة الدراسة، وجاءت في المرتبة الثانية ممن حصلوا على  إن  ولى م ألفي المرتبة ا 
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%، وفي  13دورات بنسبة  7لى إ 5%، وتالها ممن حصلوا على 34,8لى إدورات بنسبة تصل  4
 %  فقط.13خيرة جاءت نسبة من لم يلتحقوا بأي دورات ألالمرتبة ا

ن بالمشاركة في و م القرى مهتمأة بجامعة  ن موظفي إدارة العالقات العامأأظهرت نتائج الدراسة   •
عالم  إلوكانت كالتالي: جاء كل من برنامج االتصال المؤسسي وا ،ثرائيإالبرامج التدريبية بمنصة 

( بنسبة  السلوكية  المهارات  منهم80وبرنامج  لكل  ويليها%(  وام،  القيادة  برنامج  دارة إلا 
 %. 55اإلدارة المكتبية وذلك بنسبة % (، وجاء في المركز األخير برنامج 75بنسبة)

منصة  أ جاءت   • تطوير  مقترحات  كما  إهم  المبحوثأثرائي  شكر  و وردها  شهادة  )منح  كالتالي:  ن 
يتم عدد   بنسبة كبيرة،    ا معين    اوتقدير لمن  البرامج التدريبية( حيث جاءت في المرتبة األولى  من 

عرض  في  )االستمرار  من  كل  الثانية  المرتبة  في  جاءت  الموشن    بينما  بتقنية  التدريبية  المادة 
تالها  الدورات(،  عرض  في  جرافيك  الموشن  تقنية  استخدام  و)تطوير  تغييرها(  وعدم  جرافيك 
الرابعة  المرتبة  في  جاءت  ثم  الثالثة،  المرتبة  في  اإلنجليزية(  للغة  تدريبية  دورات          )إضافة 

جرافيك( الموشن  تقنية  عبر  بالمنصة  الدورات  كافة  من  )تقديم  كل  الخامسة  المرتبة  في  يليها   ،
نترنت ومواقع التواصل االجتماعي( و)تمكين المتدرب إل )الترويج للدورات التدريبية على مواقع ا

من حفظ فيديوهات الموشن جرافيك للبرنامج التدريبي كمرجع له في أي وقت(، تالها في المرتبة  
وأخي التدريبي(،  البرنامج  ساعات  عدد  )زيادة  )تكثيف  ر  السادسة  السابعة  المرتبة  في  جاءت  ا 

 لكترونية في كل برنامج تدريبي(.إلالتدريبات ا
عن   • الدراسة  بتقنية  أكشفت  المقدمة  التدريبية  المادة  محتوى  عن  العينة  افراد  رضى  أسباب  برز 

ليها في أي وقت( بنسبة تصل  إالموشن جرافيك، حيث جاءت في المرتبة األولى ) يمكن الرجوع  
أما في المرتبة الثانية جاءت كل من )تجنب التكاليف العالية للدورات مقارنة بالدورات    % ،70لى  إ

لكل منهما، وجاء    % 60التي تحتاج حضور للمقر( و)تبسيطها للمعلومات وسهولة فهمها( بنسبة  
وا الثالثة  المرتبة  تذكرها  ألفي  و)سهولة  موثوقة(  معلومات  على  )تحتوي  الفقرات  من  كل  خيرة  

ادها على اللغة البصرية( و)استخدامها لتقنية الموشن جرافيك الجذابة المعتمدة على اللغة العتم
و )اختصارها للمضمون التدريبي المتضمن العتمادها على رسومات وعروض الموشن   البصرية(

 %  لكل منهم.55جرافيك( بنسبة  
فراد العينة في أستجابة  وضحت نتائج الدراسة أوجه تأثير استخدام تقنية الموشن جرافيك على ا •

جاءت  حيث  بالمنصة،  التدريبية  المادة  محتوى  األولى    عرض  المرتبة  تقنية  أفي  استخدام  ن 
المعلومة   توصيل  في  ساهم  التدريبية  المادة  محتوى  عرض  في  جرافيك  ذهن  إالموشن  فراد ألى 

نها تجذب انتباههم وتثير اهتمامهم  أعينة الدراسة بشكل أسرع، وفي المرتبة الثانية جاءت كل من  
نها تساعد في حفظ  ألى المعلومات دون ملل، أما في المرتبة الثالثة واألخيرة جاءت  إواالستماع  

 المعلومات في ذهنهم لمدة أطول.
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بم • التدريبية  الدورات  الدراسة مدى مساهمة  إدارة إ نصة  بينت  ثرائي على تطوير مهارات موظفي 
م القرى، حيث جاءت في المرتبة األولى مهارة التخطيط ، ثم تالها كل  أالعالقات العامة بجامعة  

ومهارة إدارة االجتماعات بالمرتبة    عداد الحمالت اإلعالميةإ قناع ومهارة  إلمهارة التفاوض وا  :من
مهارة القيادة ومهارة الكتابة ومهارة إدارة الذات، ثم جاءت في  من الثانية، يليها بالمرتبة الثالثة كل
ا مهارة  من  كل  الرابعة  الوقت،إلالمرتبة  إدارة  ومهارة  الفعال  االتصال    لقاء  مهارة  من  كل  يليها 

ا إدارة  مهارة  السادسة  بالمرتبة  جاءت  ثم  الخامسة،  بالمرتبة  االستماع  ومهارة  زمات، ألالفعال 
لفعاليات والمؤتمرات بالمرتبة السابعة، يليها بالمرتبة الثامنة كل من مهارة  وجاءت مهارة تنظيم ا

بالمرتبة   تالها  المتطورة،  التكنولوجيا  استخدام  اتقان  ومهارة  اإلدارية  والمراسالت  التقارير  كتابة 
خالقيات العمل، وجاءت مهارات التعامل مع ضغوط العمل بالمرتبة  أالتاسعة المهارات السلوكية و 

 خرين. آلاشرة، يليها بالمرتبة الحادية عشر واألخيرة مهارات التعامل مع االع
جرافيك في المنصات التدريبية حيث جاء    كشفت الدراسة عن عدة مزايا الستخدام تقنية الموشن •

رقام وحروف مملة الى صور ورسوم شيقة( ثم  أفي الترتيب األول)تحويل المعلومات والبيانات من 
من كل  الثانية  المرتبة  في  بشكل :  جاءت  و)التدريب  ومحددة(  مفهومة  وجعلها  الرسالة  )تبسيط 

باالعتماد  والمفاهيم  المعلومات  تقديم  يتم  عندما  المرتبة   أفضل  في  تالها  البصرية(،  اللغة  على 
ثم  يليها في المرتبة الرابعة )مناسب لكل  لوان جذابة ومتناسبة مع الفكرة والهدف(أالثالثة )اختيار 

تصويرها   قد يصعب  الخامسة )تصوير مواقف ومشاهد  المرتبة  والتخصصات(، وفي  المجاالت 
ة حديثة ومرغوبة بشكل كبير في الوقت الحالي(، في الحقيقة(، ثم تليها في المرتبة السادسة )تقني

وجاءت في المرتبة السابعة )تقنية مناسبة لجميع األعمار(، ثم جاءت في المرتبة الثامنة واألخيرة 
 )توضيح المعلومات غير المألوفة للمتدرب(. 

 

 ا: نتائج الفرضيات:ثانيا 

القائل • األول  الفرض  صحة  يثبت  داللة"  :لم  ذات  عالقة  للمواد   توجد  التعرض  بين  إحصائية 
إدارة  ورفع كفاءة موظفي وبين تطوير مهارات  إثرائي التدريبية بتقنية الموشن جرافيك عبر منصة

 . القرى" أم العالقات العامة في جامعة
لم يثبت صحة الفرض الثاني القائل "توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى استفادة واستيعاب   •

موظفي إدارة العالقات العامة للمادة التدريبية التي تم عرضها بتقنية الموشن جرافيك وفقا للسمات 
 .المستوى التعليمي( لموظفي إدارة العالقات العامة )النوع، السن، الديموغرافية

 

 



       www.epra.org.eg                             www.jprr.epra.org.eg               سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  137 ا

 ا: التوصيات:ثالثا 
 ليها توصي الباحثة بما يلي: إفي ضوء النتائج التي تم التوصل 

جراء المزيد من األبحاث العربية التي تبين أهمية وفائدة استخدام تقنية الموشن جرافيك في مجال  إ •
 التدريب وغيره من المجاالت.

اهتمام المؤسسات التدريبية بتقديم بعض دوراتهم باستخدام تقنية الموشن جرافيك ألهميتها في   •
 تبسيط فهم المعلومات بشكل كبير. 

 وتطوير مهارات موظف العالقات العامة بشكل دائم. العمل على صقل  •
م القرى بشكل خاص وجميع الموظفين بشكل عام  أإلزام موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة   •

ثرائي واعتمادها في نقاط الترقيات بجميع الجهات  إبالحصول على دورات بشكل دائم من منصة  
الفعالة و لى استخدامها لتقنية اإبال استثناء ويرجع ذلك   هميتها ومدى فاعليتها في تقديم  أ لموشن 

 المعلومات بشكل جذاب وممتع. 
الموشن • تقنية  الستخدام  جديدة  طرق  تسهيل    اقتراح  على  يساعد  بما  التدريب  في  جرافيك 

 المعلومات واختصار وتسريع وقت التدريب وبقاء المعلومات في الذاكرة لمدة طويلة.
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Abstract 
 

         This study aimed to identify the importance of employing motion 
graphic technology in the training platforms and its role in developing the skills 
of public relations employees, accordingly observe their attitudes and 
tendencies towards those courses. The researcher adopted the descriptive survey 
approach by using the comprehensive survey style to find answers related to the 
study's questions and hypotheses, by applying to the staff of the Public 
Relations Management, whose number reached (23) employees of both male 
and female, at Umm Al-Qura University in Makkah Al-Mukarramah. The study 
reached several results, the most important is that the motion graphic 
technology greatly affects the majority of the individuals’ response to the study 
sample in presenting the training material content in Ethraie platform and this 
came at a rate of (65%). As it appears the high percentage of satisfaction in The 
study sample about the training content provided by motion graphic technology 
in the Ethraie platform is 65%. Moreover, as the study indicated that the 
majority of the respondents have benefited greatly from the courses provided 
with motion graphic technology in the Ethraie platform. So, this 
reflects the extent of their understanding and cognition to the benefit of using 
this technology in presenting training content. The study recommended doing 
more Arabic research that shows the importance and the benefit of using motion 
graphic technology in the field of training and other fields. Besides, the training 
institutions’ interest to provide some of their courses using motion graphic 
technology, due to its importance in greatly simplifying the understanding of 
information.  
Keywords: Motion Graphics - Public Relations - Electronic Platforms -

Training. 
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