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  بحث ملخص
 اجتاهات طالب اإلعالم "

 "حنو اإلبداع اإلعالمي  وعوامل تنميته
 دراسة ميدانية على عينة من طالب اإلعالم  

  إعداد
  مساعد بن عبد اهللا المحیا/ د

 قسم اإلعالم كلیة الدعوة واإلعالم 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

 
عرب راسة التعرف على اجتاهات طالب اإلعالم حنو اإلبداع اإلعالمي وعوامل تنميته            حاولت هذه الد  

، حيث حددت مصطلح اإلبداع  ومفهومه وتعريفاته  وأنه مطلـب  دراسة ميدانية على عينة من طالب اإلعالم   
ألعمال اليت  حضاري وحاجة أساسية وضرورة اجتماعية ووطنية ،وأن العمل اإلبداعي اإلعالمي يأيت يف مقدمة ا             

ما حيتـاجون إليـه مـن معلومـات وأدوات          وبالطالب اإلعالميني   هتمام  الايربز فيها اإلبداع وأن مزيدا من       
مـن املهـارات    .... ات اإلعداد والكتابة والتحرير واإلنتاج واإلخـراج واملونتـاج        مهاروجتهيزات وتعليمهم   

، مسـام الشخصـية     و ممهـارا  قدرام و  ريطواإلعالمية برؤية إبداعية وفقا لتخصصام سيسهم كثريا يف ت        
ولـذا  مما سينتج عنه الكثري من املبدعني اإلعالميني الذين حنن حباجة ماسة إليهم  العلمية واملعرفية   مزيادة خربا و

 رؤية هؤالء الطالب إزاء اإلبداع وأمهيته واحلاجة إليه و مدى عنايـة  التعرف على سعى هذه البحث إىل حماولة  
 تذة واملواد الدراسية يف تنمية روح االبتكار واإلبداع من وجهة نظر طالب اإلعالم  األسا

ودون شك تظل هذه الدراسة حماولة هدفت للوصول إىل جمموعة من الدوافع واألسباب اليت تتـيح                
ول ذلك  املناخ األرحب لعملية اإلبداع والظهور اإلبداعي اإلعالمي والعوامل اليت رمبا تكون مما يقف دون حص              

من خالل املـواد واملنـاهج   يف البيئة التعليمية ، وهو ما ينبغي أن توليه األقسام اإلعالم العناية الكاملة والكبرية     
 ...الدراسية النظرية والعملية

حددت يف البداية هذه الدراسة مفهوم االجتاهات والطالب واإلبداع اإلعالمي وقد عملـت علـى               
اليت أكدت على أن العمـل      حي لإلبداع مث سعت لإلشارة إىل بعض التعريفات         حتديد املفهوم اللغوي واإلصطال   

اإلبداعي يتسم  باجلدة والفائدة واخلروج عن النمط السائد واإلسهام يف حل مشكالت الناس مث احلديث عـن               
ين البيولـوجي   الدوافع  املؤثرة يف العملية اإلبداعية واليت تشمل نعمة العقل والتفكر يف بديع صنع اهللا  والتكو                

والقدرات اإلبداعية والبيئة احمليطة بالفرد وعدم وجود املعوقات و وجود احلوافز والدوافع الذاتية مث احلـديث                
عن ماهية اإلبداع اإلعالمي  والعالقة بني اإلعالمي املبدع ووسائل االتصال وارتباط العمل اإلبداعي اإلعالمي               
باجلمهور ومسات العمل اإلعالمي البديع وأن اإلبداع يف املنتج اإلعالمي يعتمد على قدرة اإلعالمي يف إنتـاج                 
املادة اإلعالمية وجذب اجلمهور ملتابعتها وأن املبدع اإلعالمي عندما جيمع بني الدراسـة والعلـم واالطـالع                 

     ا واالهتمام بطبيعـة املوضـوع والعنايـة حبسـن     والتدريب ومراقبة متغريات احلياة من حوله وإدراكه لفعاليا



عـرض  اإلخراج ودقته وتنظيمه وعمقه فإن ذلك يسهم على حنو كبري يف تكوين اإلبداع اإلعالمي ، بعد ذلك                  
الوحدة بني أجزاء العمل اإلعالمـي والتـوازن        واليت مشلت   يف العمل اإلعالمي      اإلبداع  هذا البحث مقومات    

تنوع و العناية الفائقة يف النص املكتوب أو املقـروء والتميـز يف اختيـار األلـوان         واالنسجام بني عناصره وال   
 واألصوات 

حمـددا بعـد     عرض هذا البحث لبعض الدراسات السابقة        نهجيةإجراءات الدراسة امل  إثر ذلك ويف    
ملعلومات أداة احلصول على ا   و  وعينته  بحث  جمتمع ال  و نوع الدراسة ومنهجها  ووتساؤالته   البحثمشكلة  ذلك  

  إجراءات الصدق والثباتو
مفهوم اإلبـداع   مث  إذ مشل ذلك مسات عينة الدراسة       ها    حتليليدانية و الدراسة امل لنتائج  بعد ذلك عرض البحث     

يف وأسباب اهتمـامهم      ته اليت يهتمون ا     تـنميوعوامل   ة اإلبداع على تنمي هم  حرصويهم  لدة  تأمهيفاإلعالمي  
هتمام أسـاتذة   امدى  ية لديهم  و   االت اإلبداع و ماهية ا   م وسائل االتصال  على استخدا ومدى حرصهم   ذلك  

أسـاتذة  الـبعض مـن   هتمام اوأسباب عدم   املبحوثنيمن وجهة نظر    اإلعالم بالعمل اإلبداعي والتشجيع عليه      
هتمام مقررات ومنـاهج أقسـام اإلعـالم        امدى   و من وجهة نظرهم  اإلعالم بالعمل اإلبداعي والتشجيع عليه      

اهتمـام املقـررات    أسباب ضـعف    ومن وجهة نظرهم     العمل اإلبداعي والتشجيع عليه وتنميته لدى الطالب      ب
 اليت يستفيد منها املبحوثـون يف تنميـة اإلبـداع           األعمال اإلعالمية البديعة  وماهية  واملناهج بالعمل اإلبداعي    

يضاف إىل ذلك  بعض العالقات       ع حيث املوهبة واإلبدا   اإلعالمي لديهم وكيف يصنف املبحوثون أنفسهم من        
 ..  التراكمـي  املعـدل   يفالتقـدير  و التخصص و العمرو االعالمي اإلبداع أمهيةبني بعض املتغريات وخباصة 

 من جانـب  التخصص و التراكمي املعدل  يفالتقدير من جانب و  االعالمي اإلبداع ةتنمي على رصاحل ىمدو
 ...أخر  


