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 مقدمة الدراسة

من املؤكد بأن وسائل اإلعالم ليست هي القوة الوحيدة اليت تؤدي إىل فاعلية التحول والتغري االجتماعي 

االتصال الشخصي املباشر، الذي يكفل جناح  ا التمعات ، إمنا تُعد عوامل مساعدة جبانب قوة وتأثري

التنمية وصا ة ا الدول والتمعات اليت تسعى إىل التقدم والنمو حيث إن الرتابط بني كل من االتصال 

الشخصي ووسائل اإلعالم يُعدان أحد أسباب النجاح ا حتقيق اإلقناع والتأثري املطلوبني ا أي عملية 

حف ووسائل إعالم مرئية ومسموعة حملية وإقليمية تصل إىل اجلمهور تغيري جمتمعي، كما أن وجود  

 )90م،ص1982(الشناوي،يُعد دافًعا لتحقيق هذا االرتباط وتدعيمه أيًضا

وبنظرة تطورية لدور االعالم ا التنمية ميكن القول أنه مل يُعد دور وسائل اإلعالم قا ًرا على معاجلة 

العلمي أو القومي كما كان قدميًا؛ ولكن ومع بداية الثمانينيات من القضايا واملوضوعات ذات الطابع 

القرن العشرين بدأ االهتمام باإلعالم التنموي واملتخصيف ا شا الاالت العلمية والتطبيقية، وحظيت 

الصحف والالت واإلذاعات والقنوات التليفزيونية بنصيب كبري من هذه االهتمامات على املستوى 

دوا واهتمامات لاثلة من منظمات التمع املد  وايياات واملؤسسات الدولية، وذل  بدف القومي وال

طاةبة ارفراد الذين يعيشون ا التمعات الصغرية وذات السمات واخلصائيف املميزة، واليت تعا  من 

وأساسي ا  مشكالت قد لتلف عن التمع كله حا أ بح يذه النوعية من وسائل اإلعالم دور مهم

مراحل التنمية املختلفة وصا ة ا البلدان اليت تتجه حنو حتقيق التنمية املستدامة على 

 )275م،ص2000أرضها(عسران،



 فوزية حجاب الحربي    دور االعالم .. في دعم خطط التنمية المستدامة   

تقرير لوكالة التنمية  ولا يدلل على أمهية اإلعالم من صالل أدواته االتصالية ا التنمية بصورة عامة

تنمية،أن املذياع احمللي مهم ا عملية التنمية،فقد ثبتت ارمريكية حول دور وسائل االتصال ا عملية ال

فعاليته ا املكسي  ا التعليم البياي واالتصال الريفي.وثبت كذل  جناحه ا التدريب املهين ا 

 ).233م،ص2009هندوراس(أبوسعيد،ولبد،

ير التمع ومن هنا ميكن القول:إن اإلعالم التنموي املتخصيف والفعال عنصر ضروري وأساسي ا تطو 

وتنميته ،وحتديدًا ا ظل مفهوم التنمية املستدامة ،فاإلعالم التنموي هو عني احلقيقة اليت جيب أن يرى 

فيها املواةنون ما حيدث من حويم،ويؤثر على مصريهم،وحا ال تتحول ثروات ارمة واملواةنني أنفسهم 

ا لتحقيق التنمية املستدامة عن ةريق إىل سلع يُتاجر با لذا فإن هناك صطوات جيب االستناد عليه

 اإلعالم وصا ة اإلعالم التنموي وهو ما سرتكز عليه الدراسة احلالية بشئ من التفصيل

 

 مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة ا التأكيد على أمهية العالقة املتبادلة بني اإلعالم والتنمية االقتصادية وما يرتبط 

 .ة واليت تعترب أحد أهم مثار التنمية االقتصاديةمبا يعرف بالتنمية املستدام

ولقد ذكر كل من عبد الوهاب وزينب أن  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال أ بحت إحدى القوى 

االقتصادية وةنيا أو دوليا حيث متثل ا الدول الصناعية نسبة متزايدة ارمهية من الناتج القومي 

آفاقا كبرية للنمو وإمكانات جديدة للعمالة، وذل  بعد أن اإلمجاا، وتشكل قطاعا ديناميكيا، يتيح 

أ بح اإلعالم واالتصال النشاط الرئيسي ا الدول الصناعية املتقدمة، حيث يعمل ما يزيد عن نصف 

السكان بصورة مباشرة أو غري مباشرة ا إنتاج املعلومات ومعاجلتها وتوزيعها، ومن املتوقع أن تزيد 

 ناعة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ا هذه الدول الصناعية املتقدمة إىل عدة جمموعة املعامالت ا 

أضعاف ا السنوات القادمة، فتوجد حاليا ا بريطانيا برامج حبوث وةنية حول تقنيات اإلعالم 

واالتصال احلديثة، وكذل  ا فرنسا وهولندا وفلندا حبوث حول تقبل التمع للتطورات التقنية وصصو ا 
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االت اإلعالم واالتصال، وقد سارعت الموعة اروروبية إىل تشكيل فرق لبحوث االتصال ا جم

 )247م،ص 2009(عبد الوهاب وزينب، .( Euro Media ;Research) واإلعالم مثل فريق

إن ثورة االتصال واملعلومات أهم ما يطبع عاملنا احلديث،ر�ا أحدثت التحوالت وغريت املناهج 

فمن مل ينخرط ا 000امليادين املختلفة علمية وبياية واقتصادية وحضارية وثقافية وإدارية واملقاربات.ا

هذه الطفرة املعلوماتية وحيسن توظيفها،سريجع القهقري وتنحرف به السبل عن التنمية املستدامة اليت 

كة،أو أضحت هدف اجلميع من سكان هذه القرية الكونية املعرفية العوملة أو الكوكبة،أو ارمر 

 ).168م،ص2007التغريب(شاهدي،وإيفين،

لقد ربط اإلعالم منذ زمن بعيد باإلنتاج وبالعمل إال أن الصلة بني االقتصاد واإلعالم أ بحت بارزة 

قوة اقتصادية مهيمنة وعامًال حامسًا من عوامل التنمية احلقيقية ا  االعالماآلن أكثر فأكثر وأضحى 

 طتلف أحناء العامل.

ةات اإلعالم مكانة كبرية ا اقتصاد كل بلد ويربز ذل  من صالل فرص العمل وحجم رؤوس وحتتل نشا

ارموال والصناعات املتصلة مبحطات البث اإلذاعي والتلفزي وأجهزة التقاط املقابلة والطباعة وإنتاج ورق 

صناعي مثل الصحف والصناعات اإللكرتونية، واالتصال مرتبط أيضًا بفروع أصرى عديدة من النشاط ال

وأشعة  (FIBRES OPTIQUE)ارقمار الصناعية واردمغة اإللكرتونية وارلياف الضوئية 

 THEإخل.يقول وليام دافيدسون ا كتابه "املسابقة العجيبة" 000الليزر وأجهزة الفيديو والراديو

AMASING RACE W.DAVIDSAN إن قيمة الصناعات اإلعالمية ستحتل قبل:

% من جمموع الصناعات وجمموع ارنشطة اإلعالمية.كما قدر هذا املؤلف 40م نسبة �اية القرن املنصر 

مليار  150قيمة جمموع ارنشطة اإلعالمية ارمريكية مبا ال يقل عن 

 )114م،ص1985دوالر.(املصمودي،

ويذهب البعض إىل أبعد إىل من ذل  ا حتليلهم حيث يرون أن قطاع اإلعالم ميثل قسمًا كبرياً  

نشطة اخلا ة بالرتبية والعلوم والطب الوقائي واخلدمات واإلدارات العامة واملصاحل املالية.وقد من ار
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استعملت ارجهزة اإلعالمية والتقنيات اجلديدة بغزارة ا الدول املصنعة ومجيع القطاعات وطتلف 

 ارنشطة.

ليا من التطور التقين قد ويقدر بعضهم أن نشاةات اإلعالم واالتصال ا البلدان اليت بلغت درجة ع

% ا 40فاقت كل النشاةات ارصرى.وبلغت نسبتها حسب نقدير الدكتور حسن  عب 

رئيس اللجنة  (Fowler)اليابان،وا أملانيا الغربية من جمموع القوى العاملة.ويقول السيد فوالر 

شطة اإلعالمية اليت كانت نسبتها ا الواليات املتحدة ال تزيد الفدرالية ارمريكية لالتصال.إن هذه ارن

% ضمن احلركة االقتصادية من تشغيل وإسهام ا اإلنتاج قد جتاوزت بعد 2عن  1880ا سنة 

 )115م،ص1985% من املنتج القومي ارمريكي(املصمودي،66نسبة  1980قرن،أي ا سنة 

قتصاديات العامل ، ومن جهة ثانية فإن اإلعالم ويبني توم بأن اإلعالم هو الداعم ارساسي ال

نفسه قد أ بح  ناعة متكاملة ا عصرنا احلاضر مثلها مثل الصناعات ارصرى ، وهذا يتأتى بسبب 

قدرة وسائل االتصال على التأثري على حركة التمع مبا متتلكه من إمكانات تقنية ونفوذ واسع مكنها 

 )2م،ص2013واالقتصادي والثقاا واالجتماعي(توم، رن تكون سلطة يا دورها السياسي

 

ومن هنا جاءت الدراسة احلالية لكي تناقش العالقة بني اإلعالم والتنمية مع الرتكيز على التنمية 

 املستدامة

 

 أهمية الدراسة

 تتضح أمهية الدراسة ا ضوء االعتبارات التالية:

على الرغم من أن العديد من الدراسات والبحوث قد أكدت على تفوق تكنولوجيا اإلعالم املرئي 

واملسموع على الصحافة املطبوعة ا القيام بدور إجيات تفاعلي من أجل النهوب بالتمعات ومسايرة 

ت ومراحل عمليات التنمية املستدامة ا طتلف جماال ا وصا ة ا التمعات النامية، فإن صطوا

التخطيط التنموي للمجتمعات قد حتتاج إىل تضافر وسائل اإلعالم واالتصال مًعا حا حتقق أهدافها 
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جمتمعة، بل إن البعض من الباحثني بالغ ا أمهية وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية وشبكة اإلنرتنت ا 

ه ا تطور التمعات النامية وحصرها ا التنمية، والتقليل من قيمة الصحافة املطبوعة والدور الذي تقوم ب

 ،وهذا ال توافق عليه الباحثةدائرة املثقفني الذين حيظون بقدٍر من التعليم والثقافة

عملية التنمية االقتصادية عملية متكاملة شاملة تنتج عن تضافر اجلهود ومن هنا كانت عالقة اإلعالم 

 اإلعالمية ا النشاط االقتصادي.بالتنمية لا يستوجب دراسة وظائف ارجهزة 

لقد انطلقت دعوات إلقرار نظام جديد آصر ا جمال اإلعالم واالتصال حيتل فيه البعد االقتصادي 

ويهدف إىل إشعار الرأي العاملي  مكانًا لتازًا إىل جانب االعتبارات السياسية والثقافية واالجتماعية،

ويسعى إىل إقرار التعاون الدوا على أسس جديدة  النامية، خبطورة تدهور اروضاع االقتصادية ا الدول

من التفاهم والعدالة ا الوقت الذي يهدف فيه النظام اإلعالمي اجلديد إىل القضاء على التفاوت 

واصتالل التوازن ا جمال اإلعالم واالتصال بني البلدان املصنعة والبلدان النامية وإحالل  يغ جديدة 

المية مكان الصيغ العمودية القائمة واملتحركة ا اجتاه لتدفق املادة اإلع

ومن هنا تأيت أمهية دراسة العالقة بني اإلعالم والتنمية االقتصادية )121م،ص1985(املصمودي،واحد

 لكي يكون لنا دور ا النهضة االقتصادية على املستوى الدوا أو ارلي.

 

 أهداف الدراسة 

 يلي: دف الدراسة احلالية إىل ما 

 أهم النظريات املفسرة لدور اإلعالم ا التنمية االقتصادية(التنمية املستدامة) .1

 بيان مفهوم التنمية وارتباةها باإلعالم، ومفهوم التنمية املستدامة: .2

 شروط حتقيق التنمية املستدامة. .3

 تناول قضية اإلعالم والتنمية املستدامة ودور التخطيط اإلعالمي ا هذا الصدد .4

 مات واملتطلبات ارساسية لنجاح اإلعالم التنموي.ذكر امله .5

 ذكر املتطلبات اآلنية لتحقيق صطة تنمية إعالمية. .6
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 تساؤالت الدراسة

 حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على التساؤالت التالية

 ؟أهم النظريات املفسرة لدور اإلعالم ا التنمية االقتصادية(التنمية املستدامة)ما  .1

 ؟التنمية املستدامةو بيان التنمية ما  .2

 ؟شروط حتقيق التنمية املستدامةما  .3

 ؟دور التخطيط اإلعالمي ا هذا الصددما والتنمية املستدامة و ما ةبيعة العالقة بني االعالم  .4

 ؟املهمات واملتطلبات ارساسية لنجاح اإلعالم التنموي ما أهم  .5

 ؟املتطلبات اآلنية لتحقيق صطة تنمية إعالمية ما .6

 والدراسات السابقة  اإلطار النظري

 أهم النظريات المفسرة لدور اإلعالم في التنمية االقتصادية(التنمية المستدامة)

لقد حفلت أدبيات اإلعالم والتنمية لسنوات ةويلة بنظريات ومفاهيم عديدة حول أمهية دور اإلعالم ا 

املواةنني بل وتطرقت بعض أدبيات اإلعالم حتفيز ورعاية جهود التنمية ونشر الوعي التنموي بني 

التنموي أيًضا إىل قضايا تنمية وسائل اإلعالم ذا ا كشرط موضوعي لتعظيم دور اإلعالم ا التنمية، 

لكن كثريًا من نظريات ومفاهيم اإلعالم التنموي وتطور وسائل اإلعالم تعرضت إلشكالية العوملة 

  والغموب واالرتباك اليت تعرضت يا النظريات واملقوالت ودصلت ا أزمة شديدة ارتبطت حبالة الش

التقليدية اخلا ة بالتنمية وبقدرات الدولة على السيطرة على أسواقها الداصلية وعلى فيض اإلعالم 

واملعلومات واالتصاالت العابرة للحدود القومية اليت تؤثر ا مواةنيها وتدفعهم أحيانًا إىل اللحاق بركب 

  أو جمرد االنبهار بالعوملة.التقدم الغرت

وقد تتجسد أزمة اإلعالم التنموي ا عصر العوملة كون العوملة قد أحدثت ثورة غري حمددة النتائج فيما 

 ائله ومفهوم التنمية ومتطلبا ا.يتعلق بكل من اإلعالم نفسه وقدراته ووس

من فروع النشاط اإلعالمي والذي يعود إن اإلعالم التنموي ا الوقت الراهن يُعد فرًعا أساسّيا ومهّما 

وسائل اإلعالم « احب كتاب » ولرب شرام«الفضل ارول ا استحداثه إىل عامل االتصال الشهري 
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حيث تناول فيه دور اإلعالم ا إحداث التحول االجتماعي والتغيري والتطوير والتحديث، » والتنمية

النشاةات املختلفة اليت تطلع با وسائل اإلعالم  وبشكل عام اإلعالم التنموي الفعال الذي يعين وضع

ا جمتمع ما ا سبيل صدمة قضايا التمع وأهدافه العامة، أو مبعىن آصر هو العملية اليت ميكن من 

صاليا التحكم بأجهزة اإلعالم ووسائل االتصال اجلماهريي داصل التمع وتوجيهها بالشكل املطلوب 

 )23م،ص2012(الداغر،التنموية ومصلحة التمع العلياالذي يتفق مع أهداف احلركة 

فاإلعالم يشهد اليوم ثورة شاملة ا وسائل اإلعالم اجلماهريي ا كل الاالت كأداة للتعليم والتثقيف 

والتدريب.وإذا ما شبهنا النشاط التنموي ا أي جمتمع من التمعات بالدورة الدموية ا جسم 

 ).323م،ص2001م باجلهاز العصيف ا جسم التمع(حجاب،اإلنسان،فإننا نشبه اإلعال

 النظرية التنموية في اإلعالم:

ترتبط هذه النظرية بأوضاع الدول النامية،وتعكس الدور املتوقع من وسائل اإلعالم ا التمعات  

) أن هناك تقارباً بني الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم وفق McQuail,1983النامية.ويرى (مكويل 

النظرية الشيوعية والدور الذي يقوم به اإلعالم ا الدول النامية ا كون النظريتني تسعيان إىل تأكيد قيام 

اإلعالم بواجبات سياسية واجتماعية خلدمة املصلحة العليا ا التمع،وبعكس ما تشري إليه النظرية 

الية،فإن النظرية التنموية تتوصى املعاجلة املتأنية لألصبار املثرية،وترى أن نشرها وبثها رمبا يأيت بنتائج الليرب 

 ).161،ص1418سلبية على التمع أو على اروضاع السياسية واالقتصادية بشكل صاص(البشر،

(Patton,1990) 

صبار جيدة من وجهة نظر اإلعالم وقد ال يؤمن اإلعالم التنموي مبقولة أن أرصبار السياة هى أ 

Bad News is Good News   رنه يستدعي عناوين كبرية ومساحات و فحات كثرية من

التغطية اإلعالمية،وا املقابل تتجه وسائل اإلعالم التنموية إىل مفهوم التغطيات اإلجيابية،أو ما يسمى 

صلية ا تل  التمعات،وتعطي نظرًا لكو�ا تدعم اروضاع الدا good newsبارصبار اجليدة 

 ).44م،ص2012أولويات رئيسة للثقافات احمللية(الداغر،
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وقد تعرضت النظرية التنموية للنقد من أنصار النظريات الليربالية على صلفية أم كل ما تقوم به  

قية وسائل وسائل اإلعالم ا الدول النامية ةبقًا يذه النظرية ليس إال رقابة مباشرة وتشويشًا على مصدا

اإلعالم الدولية ا إمهال ارصبار والتقارير اليت تأيت من وسائل اإلعالم ا الدول النامية،حبجة أ�ا مواد 

 ).44م،ص2012دعائية ال تستحق النشر أو البث عرب قنوا ا اإلعالمية(الداغر،

،وصصائيف وعلى هذا يستوجب عند دراسة املدصل الوظيفي التمييز بني حمتوى وسائل اإلعالم 

الوسيلة نفسها،فهناك وظائف مرتبطة متامًا باحملتوى الذي تعرضة وسائل اإلعالم،وهناك وظائف أصرى 

مرتبطة ارتباةاً وثيقاً بنوع الوسيلة املستخدمة،أو بظروف االستخدام دون ارتباط قوي باحملتوى على سبيل 

حدوثه،فال يوجد أفضل من القنوات  املثال،عندما يريد فرد من أفراد اجلمهور متابعة حدث عاملي وقت

الفضائية أو سبكة االنرتنت إلمكانية متابعة التغطية وقت احلدث،وعندما يريد التفصيل واملعلومات 

اركثر دقة فتكون الصحافة شريطة االنتظار إىل  باح الغد،وا هذا املثال احملتوى أهم من 

 ).45م،2012الوسيلة(الداغر،

ا الرتفيه وايروب،والبحث عن بديل للتفاعل االجتماعي،فهو يبحث  وا املقابل عند الرغبة 

عن الوسيلة اليت تشبع حاجته بغض النظر عن احملتوى الذي تقدمه هذه الوسيلة أو تل ،لكن 

اإلشباعات اليت تتحقق للجمهور ال ميكن فصلها عن املضامني،فإن لكل من الوسيلة،واحملتوى تأثريًا ا 

م إىل أن إشباعات وسائل اإلعالم 1987عام  (Swanson)سة سوانسن اآلصر،حيث تشري درا

ترتبط ارتباةاً وثيقاً مبا تقدمه من مضامني،فال ميكن القول إن استخدام وسيلة معينة لذا ا حيقق اإلشباع 

املطلوب دون النظر إىل املضمون الذي حتتويه هذه الوسيلة،فالدوافع اخلا ة اليت جتعل الفرد يتعرب 

ة معينة أو وسيلة معينة،تتوافق مع مكونات الفرد النفسية واالجتماعية،فيقوم الفرد النفسية لرسال

واالجتماعية،فيقوم الفرد بتوجيه اهتماماته إىل الوسيلة أو الرسالة تلقائيًا دون تكلف ا البحث أو 

وافع معينة قد يدركها اجلهد،وعندما لتار فاة من اجلمهور نوعاً من الوسائل،أو املضامني فذل  مرتبط بد

 ).415-414م،ص1993اجلمهور وقد ال يدركها(ديفلري،وروكيتش ،
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 مفهوم التنمية وارتباطها باإلعالم:

مل تعد التنمية تقتصر على البعد االقتصادي فقط.بل أضحت أوسع وأمشل من ذل   

شبه إمجاع من قبل الباحثني ا شأن اإلعالم التنموي على حتديد مفهوم التنمية مبفهومها  بكثري،ويوجد

وعميقة،وواعية،ومقصودة ومدروسة.تتم  ومعقدة، شاملة، التنمية عملية ديناميكية،،حيث تعد الشامل

طتلف  باإلنسان ومن أجل اإلنسان.و دف إىل إحداث حتوالت واسعة وشاملة وعميقة ا التمع.وا

الاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية.وهذا ما يؤكد أ�ا عملية مرتبطة بالظروف 

جاهزة،بل هى بصورة اخلا ة،واإلمكانات واملوارد املادية والبشرية،ومن   ال ميكن استريادها أو استعار ا 

 ).247م، ص2004(احملمود،مشروع جيب العمل عليه إلجياد

ردبيات احلديثة للتنمية،أن التنمية عملية حضارية شاملة ومستدامة،وتقوم بارساس وتؤكد ا

على كاهل اإلنسان ومن أجل اإلنسان ذاته وباعتبار أن اإلعالم ركن مهم ا عملية التنمية املستدامة 

 ).225م،ص2009والشاملة(أبوسعيد،ولبد،

أو اجتماعية أو تربوية منفردة بل هى أن التنمية ليست عملية اقتصادية أو سياسية ومعىن ذل  

 مزيج من هذا كله،ورمبا تعد ا إىل جوانب أصرى غريها.وهى عملية إنسانية هادفة،وواعية،ودائمة التغيري.

د.حممد حجاب ا كتابه (اإلعالم والتنمية الشاملة) إىل أن التنمية  يبني  وضمن هذا السياق  

تمعي بأسره بكل ما تتضمنه من نظم فرعية كالنظام السياسي الشاملة تتعدد وتتسع لتشمل النظام ال

إخل.والذي ا ضوئها تتسع وتعدد أبعاد التنمية 000واالجتماعي واالقتصادي والثقاا واإلعالمي

والسياسية،والبشرية،والنفسية،واإلدارية والتشريعية  واالقتصادية، والذاتية، الشاملة لتشمل التنمية الروحية،

 ).248-247م، ص2004 (احملمود،

التنمية أعمال متكاملة عديدة اربعاد،واإلنسان منطلقها وهدفها.وهى ال تكون إال  ومعىن ذل  أن

نتيجة اجلهود املتضافرة اليت تضطلع با القوى احلية لألمة.زما النشاط االقتصادي إال حمور من حماورها 

 املتعددة.
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ائل اإلعالم والتنمية االجتماعية) التنمية نوعاً وجتعل الباحثة شاهيناز حممد ةلعت ا حبثها (وس

صا ًا من التغري االجتماعي،حيث يتم من صالله إدصال أفكار جديدة إىل التمع بدف زيادة دصل 

أن سريان وسائل االتصال حيدد اجتاه التنمية  (Pye)الفرد،واالرتفاع مبستوى املعيشة،ويعتقد باي 

 ).248م،ص2004(احملمود،االجتماعية وسرعتها وديناميكيتها

 

 

 

 مفهوم التنمية المستدامة:

أي ذل  النمو الذي يتحقق عندما يتم توفيق -االستدامة تعين ا مفردات التنمية النمو املسؤول

االهتمامات االجتماعية والبياية مع االحتياجات االقتصادية للناس،واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية 

 ).80م،ص1998املناخ(شافعي، والطاقة،والتلوث،وتغري

بأ�ا "ضرورة إجناز احلق  1992عرفها مؤمتر التنمية للبياة والتنمية املنعقد ا ريودي جانريو عام  

ولكي 000ا التنمية،حبيث تتحقق على حنو متساو احلاجات التنموية والبياية رجيال احلاضر واملستقبل

ية البياية جزءًا ال يتجزأ من عملية تتحقق التنمية املستدامة ينبغي أن متثل احلما

 ).161م،ص2007التنمية(شاهدي،وإيفين،

فالتنمية املستدامة بذا املفهوم هى حماولة تلبية حاجات احلاضر دون تعريض أجيال املستقبل  

 ).162م،ص2007للخطر باستنفاذ ثروا م ومقدرا م البياية والتنموية(شاهدي،وإيفين،

ة على أ�ا:التنمية اليت تليف احتياجات التمعات ا الوقت احلاا دون املساس وتعريف التنمية املستدام

بقدرة أجيال املستقبل على حتقيق أهدافها،ومبا يسمح بتوفري فرص أفضل للجيل احلاا إلحراز تقدم 

 ).12-9م،ص1988اقتصادي واجتماعي وبشري(حممد،
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ة لتدة ا الزمان وارجيال و وًال إىل وعلى هذا فإن التنمية املستدامة تصبح عملية تراكمي 

مستقبل آمن،وهى تقوم على ثالثة مكونات متفاعلة ومتكاملة هى النمو االقتصادي والعدالة 

 ).20م،ص1996االجتماعية ومحاية البياة(املسلمي،

 وجيب التفرقة هنا بني التنمية والتنمية املستدامة إضافة ملا ذكر سابقا

لقد أ بح ا طالح "التنمية" من أكثر املصطلحات شيوعًا ا جماالت االقتصاد واالجتماع والرتبية 

والثقافة واإلعالم،ويقصد به رفع مستوى التمعات املختلفة ومساعد ا للتخليف لا تعانيه من أمية 

ة بالتنمية ومرب وفقر،حيث كرست هياة ارمم املتحدة ووكاال ا املتخصصة معظم جهودها للعناي

املستدامة ودهم اجلهود احمللية والدولية لتحسني ارحوال االقتصادية واالجتماعية واحلضارية ا التمعات 

املختلفة واالنتقال با إىل مستويات أفضل وأرفع،وعلى املستوى اللغوي يقصد بــــــ "التنمية" 

ات،وبعبارة أصرى فإن التنمية بالنسبة لموعة من االزدهار،والتكاثر،والزيادة،والرفاهية،لا يوحي بتغيري إجي

السكان أو لبلد بأكمله تعين الطموح إىل غد أفضل على املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ).45-40م،ص1995والتعليمية(شكري،

وعلى هذا،فقد استحوذ موضوع التنمية املستدامة على اهتمام العامل منذ أن ةرح على قمة  

) وقد أحدث ذل  نقلة 1992رب(مؤمتر ارمم املتحدة الثا  للبياة والتنمية "بريودي جانريو" عام ار

نوعية ا مفهوم العالقة بني التنمية من جهة واالعتيادات البياية من جهة أصرى كاستجابة ةبيعية لتنامي 

د باالعتبارات البياية الوعي البياي العاملي الذي  ار يعي حقيقة أن عملية التنمية ما مل تسرتش

واالجتماعية والثقافية وارصالقية،فإن كثرياً منها سوف يأيت بنتائج غري مرغوبة أو حيقق فوائد قليلة،أو رمبا 

يفشل متامًا بل إن التنمية غري القابلة لالستمرار ستعمل على تفاقم املشكالت البياية املوجودة حاليًا لا 

 ).63م،ص2012ارد وقدرات النظم البياية(الداغر،يوجب إدراك حقيقة حمدودية املو 

وقد أدى االرتباط الوثيق بني البياة والتنمية إىل ظهور مفهوم جديد للتنمية يسمى بالتنمية  

وهى تنمية قابلة لالستمرار واليت  دف إىل االهتمام   Sustainable Developmentاملستدامة 

الطبيعي وبني التمع وتنميته،والرتكيز ليس فقط على الكم بل  بالعالقة املتبادلة ما بني اإلنسان وحميطه
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النوع مثل حتسني توزيع الدصل بني أفراد التمع وتوفري فر ة العمل والصحة والرتبية واإلسكان وتقييم 

ارثر البياي واالجتماعي واالقتصادي للمشاريع التنموية،حيث إن البياة هى املخزون الطبيعي للموارد 

تمد عليها اإلنسان،وأن التنمية هى ارسلوب الذي تتبعه التمعات للو ول إىل الرفاهية اليت يع

 ).12م،ص1986واملنفعة؛لذا فإن ارهداف التنموية البياية يكمل بعضها البعض(عبداليد،

وقد تتعدد أمناط وأشكال التنمية وتشمل اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية والثقافية  

،حيث ترتبط اجلوانب املختلفة للتنمية ببعضها البعض بشكل ال ميكن تطوير أحدها مبعزل عن وغريها

اآلصر،أرمر الذي يتطلب توفري الظروف املناسبة لتكون عملية التطوير شاملة،وتستند إىل أسس علمية 

تنموية واضحة ومنهجية جمربة تتضمن آلية فاعلة تتحكم بطبيعة العالقات احليوية بني اجلوانب ال

 ).133م،ص1978املختلفة(رشيت،

وعلى هذا تُعد املنطقة العربية ضمن املناةق اليت تتسم بالعالقة غري املتوازنة بني النمو  

االقتصادي والتنمية اإلنسانية،فعلى الرغم من حتقيق معدالت منو مرتفع صالل العقود املاضية،فإن معظم 

ات عديدة ا جمال التنمية املستدامة،وهو ما جعل غالبية البلدان العربية مازالت تواجه  عوبات وحتدي

ارقطار العربية واإلسالمية تقع ضمن جمموعة الدول متوسطة أو منخفضة التنمية اإلنسانية صالل عقد 

 ).125م،ص1991التسعينيات(أبو جالل،

عملية تراكمية لتدة ا الزمان وارجيال و وًال إىل مستقبل  والتنمية املستدامة من   هى 

آمن،وهى تقوم على ثالثة مكونات متفاعلة ومتكاملة هى(النمو االقتصادي،العدالة االجتماعية،محاية 

)،أما مصطلح التنمية املستدامة ذاته فقد اكتسب اهتمامًا عامليًا كبرياً 64م،ص2012البياة) (الداغر،

حيث كان  1987ر "مستقبلنا املشرتك" الذي أعدته اللجنة العاملية للبياة والتنمية ا عام بعد ظهور تقري

 ياغة أول تعريف للتنمية املستدامة ا هذا التقرير على أ�ا "التنمية اليت تليف حاجات اجليل احلاضر 

 ).50-48م،ص1995دون املساومة على قدرة ارجيال املقبلة ا تلبية حاجا م (الصاحلي،

وانطالقًا من التعريفات املتعددة للتنمية املستدامة اليت تتمحور حول التنمية اليت تقابل  

االحتياجات ارساسية للجيل احلاا دون أن يكون ذل  على حساب قدرة ارجيال املستقبلية ا 
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مقابلة احتياجا م ميكن القول أن التنمية املستدامة تتألف من ثالثة عنا ر رئيسية 

 ):65م،ص2012لداغر،هى(ا

ويستند إىل املبدأ الذي يقضي بزيادة رفاه التمع إىل أقصى حد والقضاء على أوًال:العنصر االقتصادي،

 الفقر من صالل املوارد الطبيعية.

ويشري إىل العالقة بني الطبيعة والبشر والنهوب برفاهية الناس وحتسني سبل ثانياً:العنصر االجتماعي،

ت الصحية والتعليمية ارساسية والوفاء باحلد اردىن من معايري ارمن واحرتام حقوق احلصول على اخلدما

 اإلنسان والتنوع الثقاا والتعددية السياسة واملشاركة الفعلية ا  نع القرار.

ويتعلق باحلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبيولوجية والنظم اإليكولوجية والنهوب ثالثاً:العنصر البيئي،

 ا.ب

 شروط تحقيق التنمية المستدامة:

هناك العديد من احملاوالت لوضع مؤشرات لقياس شروط حتقيق التنمية املستدامة،وبشكل عام  

فإن التنمية املستدامة تقوم على حتقيق التوازن بني التنمية االقتصادية واحلفاظ على املوارد الطبيعية 

اجات الرئيسية،أما الشروط الواجب توافرها ا التنمية والعدالة بني ارجيال املتعاقبة ا حتقيق احل

 ):102-101م،ص1995املستدامة فيمكن إمجايا ا العنا ر اآلتية(البابا،

رفع مستوى اإلجناز االقتصادي أي حتسني مستوى اإلنتاجية وزيادة حجم الناتج الوةين داصل منوذج -1

ة وضعًا متميزاً،ويتزامن مع اكتساب فوائد املعرفة قطاعي متوازن حتتل فيه الزراعة والصناعة التحويلي

 والتقدم التقين والعلمي وثورة املعلوماتية واالتصاالت.

توفري السلع واخلدمات لتلبية حاجات السكان ارساسية حيث ينبغي فهم هذه احلاجات ضمن -2

 إةار ديناميكي تتحسن فيه نوعية املنتجات ويتسع مدى مشوليتها.

ثر للعمالة وتقلييف حجم البطالة املقنعة أو الظاهرة،وتوظيف القطاع ارعظم من توفري فرص أك-3

املوارد البشرية،ويذا ارمر أمهية اجتماعية وإنسانية،والسبب ا ذل  يعود إىل القوة الشرائية اليت تستطيع 

 العمالة وضعها بني أيدي السكان.
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لألجور الذي يتمتع به غالبية تصحيح منوذج توزيع الدصل عن ةريق رفع احلد اردىن -4

السكان،وتوسيع قاعدة ملكية ار ول اإلنتاجية،وإعادة توزيع أعباء التنمية واخلدمات واملؤسسات 

احلكومية وفق ةريقة تؤدي إىل زيادة املسامهتني املطلقة والنسبية رولا  الذين يتمتعون بإمكانيات مالية 

 ذه ارعباء.كبرية،ومن   إىل اضطالعهم بقسط أكرب من ه

تقلييف فجوة التنمية بني الدول العربية الذي يؤدي بدوره إىل حتسني مستوى اإلنتاجية وزيادة حجم -5

 اإلنتاج الوةين ا الدول ارقل منواً.

تطوير قدرة احمليط االجتماعي والثقاا والسياسي إىل مستوى تستطيع عنده تزويد االقتصاد بارفكار -6

ملواقف واملؤسسات الضرورية لعمل فعال داصل االقتصاد وتوا ل حتسني منجزات واملعرفة واملهارات وا

 االقتصاد الوةين.

حتقيق درجة عالية من املسامهة الشعبية ا عملية التنمية وا الاذ القرارات االجتماعية واالقتصادية -7

 والسياسية املتعلقة بصياغة إسرتاتيجيات وسياسات التنمية واستعمال املوارد.

حتقيق أوسع لقاعدة االعتماد اجلماعي على الذات ا عملية التنمية،ليس مبعىن االكتفاء الذايت -8

االنعزاا،بل عن ةريق اكتساب البلدان العربية قدرة إنتاجية أكرب وجناحها ا توظيف موارده البشرية 

 تنمية حقيقية.والطبيعية،وا حتسني نوعية هذه املوارد،حا يستفيد منها اإلنسان ا حتقيق 

 وظائف اإلعالم التنموي:

يتعاظم دور اإلعالم واالتصال التنموي من صالل وظائف عمليات االتصال املرتبطة بأهداف  

 ):75م،ص2012التنمية املستدامة،وهذه الوظائف تتمثل فيما يأيت(الداغر،

قتصادية والثقافية سواء  حيث يقوم بنقل ارصبار مبختلف أنواعها االجتماعية والسياسية واالاألخبار:-1

كانت حملية أم عاملية،وقد ساعد التطور التقين يذه الوسائل وانتشار الفضائيات على جعل العامل قرية  

 كونية فأ بح اإلنسان أكثر اتصاًال بالعامل اخلارجي فضالً عن اتصاله مبجتمعه.

نهجية لتدعيم عملية التعليم حيث تقدم وسائل اإلعالم نوعًا من املعلومات املاإلعالم والتعليم:-2

 الرمسي أو معلومات تكسب املرء مهارات جديدة ا إةار التعليم غري الرمسي.
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حيث تعمل وسائل اإلعالم على ترابط التمع واحلفاظ على كيانه ومعتقداته ترابط المجتمع:-3

سائل اإلعالم ا وعاداته وتقاليده وتوحيد أهدافه وربط ارفراد بعضهم ببعض وربطهم حبكومتهم،فو 

 التمع كاجلهاز العصيف ا اجلسم كالمها يعمل على متاس  ارعضاء وتنسيق حركا ا.

حيث تلعب وسائل اإلعالم دورًا مساندًا للحكومة ا الرقابة واإلشراف على البياة اليت يتم الرقابة:-4

تلعب دورًا رئيسيًا ا الدفاع عن  فيها االتصال،وذل  لكشف ما يهدد قيم التمع ويؤثر فيها،كما

مصاحل الناس،وهى وظيفة ملحة ا العامل الثالث حيث حتتاج هذه الدول إىل تعباة جهودها الوةنية من 

أجل التنمية،وهذا يستدعي كشف كل املعوقات وأشكال الفساد،واحملاباة،واحملسوبية،وعدم 

 ة أساسية لتقدم التمعات.الكفاءة،والفشل ا إدارة املشاريع وتنفيذها،وهذه وظيف

حيث تقوم وسائل اإلعالم بدور كبري ا تكوين الرأي العام،وقد يتصل تكوين اآلراء واالتجاهات:-5

بذه الوظيفة ترتيب ارولويات ووضع ارجندة حيث تُعد تكنيكًا صا ًا يستخدم لتكوين اآلراء،وترتيب 

 اليت تلقاه من قبل وسائل اإلعالم. املوضوعات لدى اجلمهور حسب أولويا ا وحسب الرتكيز

حيث تعمل وسائل االتصال على حتقيق بعض اإلشباعات النفسية واالجتماعية إلزالة التوتر الترفيه:-6

اإلنسا  على مستوى ارفراد واجلماعات ا أي جمتمع،من هنا جلأت إىل التنوع ا براجمها من حيث 

الم أمهية الدور الرتفيهي ا العملية التنموية برغم وميهل العديد من دراسي اإلع-الشكل واملضمون

أمهيته،حيث ميكن من صالله بث قيم تنموية ومناذج لالحتذاء تساعد على دعم العمل 

التنموي،باإلضافة إىل أن الرتفيه يعمل على احلفاظ على مجهور الوسيلة اإلعالمية بدًال من تسربه إىل 

 الوسائل املنافسة.

وهى من الوظائف الرئيسية لالتصال خلدمة املنتج واملستهل  والوسيلة اليت يتم :اإلعالن والترويج-7

 فيها اإلعالن مبا ينشط احلركة االقتصادية والتجارية والوةنية والعاملية.

 اإلعالم وقضايا التنمية المستدامة

ياغة جديدة لدور يتطلب حتقيق أهداف التنمية ا ظل التطورات املتسارعة ا عامل املعرفة واملعلومات، 

 اإلعالم ا جمال التنمية بأنواعها كافة.
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ومبا أن التنمية الشاملة تقوم على صطط متكاملة واضحة املعامل،فينبغي أن تقابلها صطة إعالمية 

متكاملة،تسري مع اخلطة الشاملة جنبًا إىل جنب،وعلى أن تكون يذه اخلطة اإلعالمية قاعدة أساسية 

 م).2000تتسع دائر ا إىل التنمية الشاملة(عبداهللا، تتصل بتخصصا ا، 

وإذا كان اإلعالم هو حماولة لربط أفكار أفراد التمع وتصورا م وقيمهم واعتقادا م بالتخطيط  

للتنمية وبأسلوب التنفيذ مع وضع املستويات االقتصادية واالجتماعية ا االعتبار،فإن التخطيط 

ظيم ذل  بوضوح اعتمادًا على أن اإلةار الثقاا هو الذي خيلق فكر اإلعالمي هو أيضًا ترتيب وتن

ارفراد ا التمع،يقوم على حتديد املبادئ اليت ينبغي أن تؤكدها السياسة االتصالية التنموية،حبيث ال 

يكون هدف االتصال هو جمرد إصبار اإلنسان أو تعليمه فقط،بل البد أن يتعدى ذل  بإتاحة الفر ة 

باآلصرين،وتنمية قدرته على تكوين الرأي والتعبري عنه،وتأكيد الدور ارساسي لوسائل لالتصال 

االتصال،وااللتزام مبفهوم واضح للحرية حيرتم هوية كل دولة وحقوق اإلنسان وحرية الرأي والتعبري 

با،حيث إن ترابط سياسات االتصال بأهداف التنمية وصططها،والتكامل بني السياسة الثقافية 

لسياسة االتصالية،هو تكامل متليه فلسفة االتصال ومبدأ دميقراةية الثقافة واحلفاظ على القيم والذاتية وا

 ).56م،ص2012الثقافية ومحاية الثقافة الوةنية(الداغر،

تؤدي وسائل اإلعالم دورًا إجيابّيا ا املعاونة على حتقيق صطط وأهداف التنمية باعتبارها جزًءا و 

التطور الوةين، وارتباةها الوثيق بالنظام االجتماعي والسياسي واالقتصادي ا التمع الذي مهّما من 

تعمل ا إةاره، حيث قد يصبح جناح صطط التنمية املستدامة مرهونًا باملشاركة اإلجيابية للقوى املنتجة 

أيًضا إعداد سياسات  من صالل اإلعالم ودوره ا التوعية والرتبية والتثقيف والوعي البياي لا يتطلب

إعالمية وةنية حتدد ارولويات، وترسم الوسائل لبلوغ ارهداف املرجوة، انطالقًا من القاعدة العلمية اليت 

تؤكد أن اإلعالم ال ينتج التنمية بل ميهد الطريق إليها، وأن اإلعالم الرديء قد يُعطل مسرية التنمية ا 

 )17م،ص2012مراحلها كافة(الداغر،

إلعالم التنموي ا عصرنا الراهن فرعاً أساسياً ومهماً من فروع النشاط اإلعالمي،وتكمن أمهيته ا ويعد ا

 إحداث التحول اإلجتماعي والتغيري والتطوير والتحديث
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ومن املالح  بأن اإلعالم التنموي الفعال يعين وضع النشاةات املختلفة اليت تضطلع با وسائل اإلعالم 

صدمة قضايا التمع وأهدافه العامة.ومبعىن آصر هو العملية اليت ميكن بوساةتها  ا جمتمع ما ا سبيل

التحكم بأجهزة اإلعالم ووسائل االتصال اجلماهريي داصل التمع وتوجيهها بالشكل املطلوب الذي 

 يتفق مع أهداف العملية التنموية ومصلحة التمع العليا.

 ):232م،ص2009اآلتية(أبوسعيد،ولبد،ويذا ميتاز اإلعالم التنموي باخلصائيف 

نشاط إعالمي هادف يسعى بالدرجة اروىل إىل حتقيق أهداف وغايات اجتماعية مستوحاة من -1

 حاجات التمع ارساسية ومصاحله اجلوهرية.

 .إعالم يرتبط خبطط التنمية ويدعم جناح هذه اخلطط.2

ة ا إقناع الناس كي حيظى بالقبول .واقعي ارسلوب والطرح،ويستند على حجج وبراهني منطقي3

 واالستحسان.

.إعالم شامل ومتكامل متعدد اربعاد يشمل البعد االقتصادي واالجتماعي والسياسي والرتبوي واملاا 4

 واإلداري.

وجيب أن ندرك أن مسارات التنمية ا عاملنا العرت طتلفة ومتنوعة،وليست بالضرورة أن تتم  

لذي يبهر املتخصصني ا الدول النامية،وجيعل كثريًا منهم يسعون لتطبيقه ا ةبقًا للنموذج الغرت ا

بالدهم.وقد شهدت العلوم االجتماعية واالتصال اجلماهريي اهتمامًا مكثفًا بدور وسائل االتصال ا 

يفرتب وجود عالقة بني وسائل االتصال اجلماهريي ا التمع،أي أن  (Lerner)التنمية.ففي دراسة 

ية ال تتحقق إال بزيادة اتساع املدينة وانتشار التعليم،لا يؤدي إىل زيادة استخدام وسائل التنم

اإلعالم،وبالتاا تزداد املشاركة التمعية والسياسة للمواةنني.كذل  فإن أجهزة االتصال مطالبة بأن 

 أبوسعيد،متارس أدوار عديدة لتحقيق وظائفها مبختلف أنواعها،ومبا حيقق التنمية املطلوبة(

 ).232ص م،2009ولبد،

وحني ندرس العالقة بني دور اإلعالم وقدرته على حتقيق التنمية املستدامة ال بد من التأكيد  

كما أشار  أساتذة اإلعالم على أن اإلعالم احلديث ينطلق أساًسا من اجلمهور ويتوجه إليه، ويعتمد ا 



 فوزية حجاب الحربي    دور االعالم .. في دعم خطط التنمية المستدامة   

أييده، وقد تكمن املشكلة ا هذا اإلةار ا أن  استمراره وجناحه على استقطابه واحلصول على دعمه وت

كثريًا لا يطلق عليه البعض  فة اإلعالم التنموي هو ا احلقيقة نشاةات ناقصة وغري مكتملة تعتمد 

ا صططها على منظمات وحكومات وليس على اجلمهور، وقد يربر هذا النقيف ا أن اإلعالم التنموي 

ر التنموي الصحيح واالعرتاف الدوا بأمهية التنمية املستدامة الذي ما يزال ا بداية الطريق على املسا

يقابله اهتمام لاثل مبوضوعات ومشكالت التنمية ا وسائل اإلعالم يُعرب عنه من صالل تزايد عناوينها 

على طتلف سياسا ا وتوجها ا، ولكن قد يصبح من املطلوب ترمجة هذه العناوين  وسائل اإلعالما 

التنمية إىل عمل تنموي ينهض بالتمع ا  وسائل إعالموعات جدية وعملية، ومن   حتويل إىل موض

طتلف جماالته وبكل فااته، حيث إن التقدم والسعي حنو حتقيق التنمية الشاملة واستخدام التقنية 

ح استخدام احلديثة ا جمال اإلعالم واالتصال مل يعد قا رًا على جمتمع من التمعات دون غريه، وأ ب

أحدث ما و ل إليه العلم من أدوات ووسائل تكنولوجية وإعالمية ا صدمة التنمية ا التمعات من 

الضرورات امللحة إلحداث التنمية الشاملة اليت تبدأ عادة بالتنمية البشرية، ويأيت على قائمة هذه الوسائل 

 م)1985(رشيت،الصحافة املطبوعة

أدوار أصرى على عكس ما سبق، فهو يعتمد على املعلومات وحتليل وعلى هذا فإن اإلعالم يقوم ب

البيانات بعيًدا عن املواع  واالفرتاضات، ففي قضايا التنمية املستدامة جتاوز اإلعالم مرحلة إقناع الناس 

بأمهية احلفاظ على البياة السليمة والنظيفة واخلالية من امللوثات وارمراب، إىل مرحلة حتديد ارساليب 

الناجعة لتحقيق هذا ايدف، وهذا يعين معاملة التنمية إعالمّيا كقضية جمتمعية حيوية وليس كأصبار 

 وتقارير ا  فحات البياة وارنشطة االجتماعية أو من صالل محالت إعالنية مدفوعة الثمن.

ذل  مناقشة وجيب التأكيد على وجود دور هنا للتخطيط االعالمي ا حتقيق التنمية املنشودة ويتطلب 

 التخطيط اإلعالمي من حيث أمهيته ووظائفه

 أهمية التخطيط اإلعالمي:
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يعد التخطيط اإلعالمي جزءًا من التخطيط القومي الشامل للتنمية ا الالني االقتصادي  

واالجتماعي حيث ال يتصل التخطيط اإلعالمي فقط بالتغري املادي،بل باملتغريات النفسية واالجتماعية 

 ).57م،ص2012وية والثقافية لدى أفراد التمع أيضاً(الداغر،واملعن

وقد خيتلف التخطيط اإلعالمي من جمتمع آلصر ةبقًا للمفاهيم والثقافة السائدة ووفقاً  

لإلسرتاتيجية العامة للمجتمع،واليت تتضمن ارهداف العليا للمواةن والوةن،ولإلسرتاتيجية اإلعالمية 

حيث ميثل التخطيط أيضًا ضرورة مهمة إل�اء حالة التخلف اليت تعيش اليت تستوعب هذه ارهداف،

فيها البلدان النامية،وقد ترجع أمهيته ا كونه الضمان الوحيد الستخدام مجيع املوارد الوةنية املادية 

) 56م،1965والطبيعية والبشرية بطريقة علمية وإنسانية لتحقيق الرفاهية والتقدم لكل أفراد التمع(محزة،

 ).57م،ص2012(الداغر،

 

 وظائف التخطيط اإلعالمي:

أمجع الباحثون على أن سبب للف القطاعات االقتصادية كالزراعة والتعليم والسياسة والبياة  

والنقل والسياحة يرجع إىل عدم كفاية صدمات االتصاالت ووسائل اإلعالم ا هذه الدول لا يقتضي 

ها بشكل أمثل.حيث مل تُعد وسائل اإلعالم املتاحة تقتصر على استثمار هذه اخلدمات ومعرفة استخدام

الوسائل املطبوعة مثل اجلرائد والالت والكتيبات والوسائل املرئية كالراديو والتلفزيون وأشرةة الكاسيت 

والفيديو،وإمنا تشتمل إىل جانب ذل  كله على تقنيات احلاسبات اإللكرتونية وأنظمة النشر اإللكرتو  

ديو الرقمي،والتليفزيون التفاعلي،والوسائط املتعددة،وبنوك وقواعد املعلومات فضًال عن املستحدثات والرا

والتكنولوجيا كارقمار الصناعية وارلياف البصرية والطباعة الرقمية،والتصوير ثالثي اربعاد حبيث أ بح 

 م).1986العامل  غرياً(اجلوهر،

وجيا املعلومات واالتصاالت وعملية الدفع بالتنمية وأ بحت العالقة االرتباةية بني تكنول 

واضحة،وأ بحت كذل  الوظيفة ارساسية لوسائل اإلعالم هى النهوب خبطط التنمية باعتبارها حمور 
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االرتكاز ملباشرة وسائل اإلعالم واالتصال ا التمع النامي وقد تنقسم وظائف التخطيط اإلعالمي إىل 

 ):58م،2012ما يلي(الداغر،

وتضم اإلعالم واإلرشاد والتوجيه والتفسري والتوضيح والتثقيف والتنشاة وظائف عامة: •

 االجتماعية والتسلية والرتفيه.

وتقوم على  ياة املناخ املالئم للتنمية وتوفري منتدى للمناقشة ووضع القرار وظائف خاصة: •

 ونشر التعليم والتدريب وارفكار املستحدثة.

م) دراسة 2012الداغر( أمهية وسائل اإلعالم ا التنمية املستدامة فقد أجرى وتأكيدا على ما ذكر حول

تناولت دور وسائل اإلعالم واالتصال ا دعم صطط التنمية املستدامة والنهوب با ا البلدان العربية 

،دراسة حول دور الصحافة ا معاجلة مشكالت التنمية املستدامة بالتطبيق على عينة من الصحف 

) موضوًعا  حفّيا 724ث بتحليل (قام الباح وقد  2007 – 2005العربية  اليومية ا الفرتة من 

جاءت موادها ا كربيات الصحف العربية اليومية (ارهرام، القبس، اخلليج، الصحافة، والسفري) عن 

، وهي متثل ذروة 2007 - 2005قضايا التنمية املستدامة ا بلدان العامل العرت ا الفرتة من 

النتائج اليت تو لت إليها الدراسة أن التنمية البشرية  ارحداث التنموية ا املنطقة العربية، وكان من أهم

%)، كما جاءت جريدة 25.7على قائمة اهتمامات الصحف العربية اليومية عموًما وذل  بنسبة (

ارعلى اهتماًما على مستوى الصحف العربية اليومية وذل  بنسبة » جريدة السفري اللبنانية«

ونسية قائمة الصحف العربية اليومية اهتماًما بالتنمية %)، كما تصدرت جريدة الصحافة الت37.4(

%)، بينما جاءت جريدة اخلليج اإلماراتية ا  دارة وسائل اإلعالم 32.2السياسية وذل  بنسبة (

%)، أما جريدة القبس الكويتية فقد 31العربية اهتماًما بقضية التنمية االجتماعية وذل  بنسبة (

%)، كما جاءت 9.5عند ةرح التنمية الثقافية والتعليمية بنسبة (تصدرت الصحف العربية اليومية 

%)، 26جريدة اخلليج اإلماراتية هي اركثر تناوًال واهتماًما بقضية التنمية االقتصادية وذل  بنسبة (

وأصريًا جاءت جريدة القبس الكويتية هي ارعلى اهتماًما بقضية التنمية اإلدارية وذل  بنسبة 

)10.2.(% 
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 ت والمتطلبات األساسية لنجاح اإلعالم التنموي:المهما

تقوم متطلبات عملية التخطيط إلعالم التنموي ا إةار التنمية املستدامة على قائمة من املتطلبات 

 ):255-154،ص1980أمهها(ةلعت،

.ضرورة انطالق وسائل االتصال اجلماهريية والصغرية والشخصية فلسفة واضحة حتدد أهداف العملية 1

المية وتكون ترمجة إلسرتاتيجية عامة للمجتمع،ترتكز على املشاركة الفاعلة للجمهور ا عملية الاذ اإلع

القرارات وإشباع حاجا م بصورة متزايدة،وتصفية أمناط التخلف خلدمة عملية التنمية،وهذه اإلسرتاتيجية 

رة رأس املال ارجنيف على ترتكز أيضًا على اعتماد مبادئ عادلة لتوزيع الدصول القومية وتصفية سيط

التجارة اخلارجية،وعلى استخدام املوارد الطبيعية للبلدان النامية،وإقامة رقابة فاعلة على أنشطة احلركات 

 غري القومية وإجياد بنية أساسية تكنولوجية.

.حتديد أهداف إسرتاتيجية ناجحة للتنمية تعتمد على مقومات أساسية تعمل وسائل االتصال على 2

 يقها،وهى كما يأيت:حتق

أن تكون موجهة حنو حتقيق االستقالل االقتصادي وضمان السيادة والسيطرة على الثروة  •

القومية وتعزيز قضية السالم والتقدم االجتماعي،وأن تكون موجهة ضد كل أشكال االستغالل 

 االستعماري والعنصرية والعدوان.

للتقنيات احلديثة وتوفري العمل التنموي أن تكون موجهة خلدمة السكان،وتتيح النمو السريع  •

 املناسب للجمهور،ووقف استنزاف العقول املهاجرة إىل اخلارج.

 أن توفر الظروف االعتماد اجلماعي على النفس حبيث ال تقتصر على جمرد النمو االقتصادي. •

 )234-233م،ص2009(أبوسعيد،ولبد،أيضا ما يلي: جناح اإلعالم التنمويأهم متطلبات  ومن

توفري املعلومات للسكان عن التنمية وشروط جناحها وكيفية إنفاق املال العام وشرح القوانني  •

وتبسيط اإلجراءات،وذل  بتنشيط احلوار وتوسيعه وإتاحة الفرص أمام الناس للتعبري عن آرائهم 

 وأفكارهم حول مشاريع احلكومة،واالستماع لقوايم وارصذ بارقوال واآلراء اجلادة منها.
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صتيار املعلومات بشكل دقيق وجذاب واستخدام أساليب مشوقة من اجل جذب كل شرائح ا •

 التمع للتفاعل مع الوسائل اإلعالمية ا حتقيق ارهداف التنموية املنوةة با.

تعليم الناس املهارات وارساليب الالزمة اليت تتطلبها عملية التحديث والتطوير،السيما اجلرأة  •

تقاد املسؤول الذي حيظئ وعدم اخلوف من املدير أو الوزير،رن ةل هؤالء وانتقاد اخلطأ،وان

خيضعون للمساءلة.حيث تعد وسائل اإلعالم أهم سرح ا مساءلة اخلارجني عن القانون 

 والنظام،وذل  من صالل نشر أعمايم وأفعايم املخالفة للنظام العام.

ذه الوسائل ميكن تعريف الناس حبقيقة توفري وسائل اإلعالم واالتصال املتطورة،فمن صالل ه •

 مشكال م ونقل أفكارهم لتحقيق التطوير املنشود.

توزيع وسائل اإلعالم املتعلقة بالتنمية بشكل جغراا يتناسب مع مساحة البلد حبيث تشمل كل  •

 املناةق والنواحي،وحا القرى ذات الكثافة السكانية العالية.

صالل االعتماد على صرجيي كليات اإلعالم والصحافة  تأمني الكادر اإلعالمي املتخثث من •

 وتقنية الصناعة اإلعالمية وتوفري الكادر الالزم إلعداد الربامج اإلعالمية التنموية.

توسيع اآلفاق الفكرية عند الناس من صالل منظور جديد يتطلب منهم اعتماد وسائل جديدة  •

ر تطوراً،وإشعارهم بأن التحديث أكثر عصرية،واعتماد أمناط سلوكية وأساليب عمل أكث

 والتطوير،وما يتضمنه من أهداف ومبادئ هو الكفيل بتلبية حاجا م.

 متطلبات آنية لتحقيق خطة تنمية إعالمية:

من أجل حتقيق صطة تنمية إعالمية،وأجندة للعمل،وحتقيق دور نشط لوسائل اإلعالم للمشاركة  

 ):242م،ص2009بد،ا التنمية البد من حتقيق اآليت(أبوسعيد،ول

.حتديد املعوقات لدى القائمني باالتصال وحتديد اردوار لكل شخيف قائم باالتصال وفق صطة 1

اتصالية براجمية حمكمة،ومن   حتديد اجلمهور املستهدف من حيث مناةق توزيعه اجلغراا وحتليله،ومن   

 التعرف على الوقت املناسب لتحقيق أهداف الرسالة التنموية.
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.حتديد احلجج والرباهني واردلة االتصالية واإلقناعية مبا يساعد على املشاركة التمعية ا عملية 2

 التنمية.

 .حتديد اإلمكانات البشرية واملادية الالزمة إلنتاج الرسائل اإلعالمية التنموية.3

سب اجلمهور .االتفاق على حتديد الوسائل االتصالية،مبا يناسب القائمني باالتصال،ومبا ينا4

املستهدف،ومبا يناسب املضمون االتصاا من حيث املصداقية والدقة،وارصذ باالعتبار الظروف احمليطو 

 الداصلية منها واخلارجية.

.حتديد حجم وةبيعة مصادر الثروة املوجودة ا التمع،والبياة التنموية املمكن استخدامها،حا ميكن 5

 معرفة حدود العمل اإلعالمي. 

فري املعلومات واإلحصاءات التفصيلية لدى املخططني أمام اإلعالميني وغري اإلعالميني عن املناةق .تو 6

اليت ُصطط لتنميتها تنمية الشاملة،مبا يساعد املخطط اإلعالمي على إعطاء القدر املناسب من االهتام 

 واملعاجلة اإلعالمية الالزمة.

 جيه الرسالة اإلعالمية الالزمة لعملية التنمية..حتديد العادات والتقاليد اليت تساهم ا تو 7

.جتهيز اخلطط وحتديد التوقيت املناسب لتنفيذها،مع مراعاة أن تكون صاضعة ملبدأ املرونة،مبا يتناسب 8

 مع الظروف والتغريات املتالحقة.

عني من .أن ترتبط صطط التنمية خبطة إعالمية ارتباةًا عضوياً،أي أن اخلط الذي يو لنا إىل شكل م9

 أشكال التنمية،هو اخلط نفسه الذي يقودنا إىل اخلطة اإلعالمية.

والنقاط اآلتية إذا ما استخدمت جيدًا فإ�ا ستساعد على إجياد تكامل بني صطة اإلعالم  

 ):243-242م،ص2009والتنمية(أبوسعيد،ولبد،

.ضرورة أن تتسع وسائل اإلعالم للتعبري احلقيقي وارحسن عن آراء الشعوب وفااته،وأن تشجع احلوار 1

البناء فاحلرية ال تتمثل فقط ا عدم الرقابة والقيود على الصحف،بل تشمل عدم تدصل احلكومة فيما 

 تنشره الصحف.
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مبا جيعلها أكثر مونة،ومبا يشجع .إعادة النظر ا القوانني والتشريعات املنظمة للعمل اإلعالمي،2

املنظمات اإلمنائية والنقابات على التعبري بشكل جاد وبناء،ومبا ال جيعل التشريعات والقوانني اإلعالمية 

 قيوداً حتد من حرية الفكر والتعبري.

 ة .التطوير املستمر للعاملني ا اإلعالم،وذل  بالتدريب ومدهم باإلحصاءات واملعلومات،وإتاحة الفر 3

 الكافية أمامهم للتزود باملعرفة،حا ميكن نقلها إىل اجلمهور.

.مساعدة أجهزة اإلعالم بتطويرها وتدعيمها بالتكنولوجيا،ومع ضرورة قيام  ناعة متقدمة لالتصال 4

اجلماهريي وصفض الرسوم على واردا ا من وسائل وأدوات االتصال اجلماهريينحيث تعد وسائل اإلعالم 

 عة وتلفزيون و حافة مكتوبة وإلكرتونية من أكثر الوسائل انتشاراً وتأثرياً ا هذا العصر.من  حافة وإذا

.لطيط محالت إعالمية جلذب رؤوس ارموال العربية والدولية لالستثمار ا بعض البلدان ففي ذل  5

 عمل قومي وإسالمي.

بالعمل الصادق والتجربة الواقعية اليت  .حتقيق التوعية الشعبية اليت لن تؤيت مثارها،إال إذا كانت مقرونة6

تستطيع أن تقنع املواةن مبعىن التعاون والتغيري،وحتقيق حاجاته ومطالبه،وهذا ما ميكن أن تقوم به وسائل 

االتصال اجلماهريي كاإلذاعة والتلفاز والعروب الفيلمية احملكمة اإلنتاج واإلصراج،والالت والصحافة 

 ريها.املكتوبة واإللكرتونية وغ

.إن الدور اركرب ا جمال التنمية جيب أن تقوم به وسائل اإلعالم واالتصال ا الال الثقاا،حيث 7

تعد التنمية الثقافية بعدًا مكمًال وأساسيًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية،باعتبار أن الثقافة هى املظهر 

 التعبريي للسلوك اإلنسا  الروحي واملادي.

السياة اليت يعيشها املواةن تتطلب االهتمام بتو يل اخلدمات الثقافية مبختلف وسائل .إن الظروف 8

االتصال اجلماهريي الشخصي،إىل املناةق النائية،على قدم املساواة مع اخلدمات ارصرى،لا تتطلب ما 

 ):244-243م،ص2009يأيت(أبوسعيد،ولبد،

مترات وجمموعات نقاشية وجوالت داد حماضرات ومؤ ‘تبين صطة إعالمية،ميكن من صاليا إ •

المية ‘إخل،يصاحبها صطط إ000وزيارات للجمعيات التعاونية والصناعية والتجارية والزراعية
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تساهم فيها مجيع وسائل أإلعالم بالعمل على نشر الدعوة إىل التنمية وتعميق أبعادها الرتبوية 

تضمنها،إىل جانب عرب اإلجنازات ا والثقافيةنوالتأكيد على القيم املثالية واالجتماعية اليت ت

 طتلف أنواعها املادية واردبية للحركة التنموية.

تنويع جماالت العرب اإلعالمي لزيادة جاذبية الربامج اليت تعرب ارفكار واإلجنازات،وعلى وجه  •

اخلصوص من صالل الدراما الوظيفية ا القصة املكتوبة أو التمثيليات وارفالم،وكذل  

 ت الثقافية والربامج الثقافية.املسابقا

تركيز االهتمام على ارنشطة التنموية احملددة،مبا حيقق التعاون والوالء واإلحرتام واإلستقاللية  •

 واالعتماد على النفس ونشر التعليم الصناعي والزراعي.

 أمهية أن متثل االحتادات الصناعية والزراعية والفكرية ا جمالس املؤسسات اإلعالمية،مثل •

 اإلذاعات والتليفزيون والصحف والالت،مبا حيقق الرتكيز على اجلوانب التنموية.

ضرورة إعداد كوادر إعالمية متخصصة ا الاالت الصناعية والزراعية والصحية والثقافية  •

واخلدمية،مبا يؤكد أمهية انتشار املعلومات الصناعية والزراعية والصحية،ومبا يعطي مساحة أكرب 

 للمشاركة ا التنمية الشاملة. للخرجيني

أن جتري االحتادات والنقابات الصناعية والتجارية والزراعية والثقافية مواسم ثقافية ا  •

لصصا ا،يتحدث من صاليا كبار املساولني ا الدولة ومشاهري الكتاب واخلرباء،مبا حيقق 

املساول أو الكاتب بطبيعة  اكتساب املواةنني أفكارًا وآراء جديدة،ومبا يعطي الفر ة لتعريف

النشاط التعاو  ومضمونه الفكري واالجتماعي،وحيقق مساحة أكرب ملشاركة وسائل اإلعالم ا 

 هذه التغطية.

أن تعمل وزارة اإلعالم على التوجيه لوسائل اإلعالم لنشر إعالنات عن املنتجات،وإمكانات  •

 صرى.التنمية واالستثمار بأسعار طفضة وجماناً ا أحيان أ

إن التنمية أوًال وقبل كل شئ قضية وةنية تعتمد على جهد الشعب نفسه،وكل مساعدة  •

 صارجية جيب أن تضاف إىل هذا اجلهد،ال أن تكون بديًال عنه أو عبااً عليه.
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وبذا املفهوم ميكن أن تتم التنمية ا اإلةار القومي والوةين،فال تتحقق التنمية مبجرد الوع   •

مبجرد التثقيف السياسي،بل مبشاركة املواةنني ا الداصل واخلارج،ومبساعدة رأس  واإلرشاد،وال

 املال ا إحداث عملية التنمية صا ة ا حالة استقرار الدول وإقامة السالم.

 

 

 

 

 

 

 

 وتوصياتها نتائج الدراسة

أن يكون لكي يقوم اإلعالم بدوره ا التنمية بصورة عامة والتنمية املستدامة بصورة صا ة جيب  .1

 إعالم حر

تتنوع أدوات اإلعالم اليت تسهم بدور فعال ا التنمية املستدامة من مسرح وإذاعة وتلفزيون  .2

 ووسائل االتصال اجلماهريي وكذل  املسرح.

كلما ركزت الرسالة اإلعالمية على موضوعات ترتبط بالتنمية املستدامة كلما زاد االهتمام أو  .3

 رسالة اإلعالمية يؤدي إىل عدم االقتناع بااالنتباه،وأن عدم االهتمام بال

إىل صطط وبرامج تنموية وسياسات إعالمية ناجحة نضمن من صاليا التوعية والتثقيف حنتاج  .4

 جلميع شرائح التمع.

لكي  يتوافر لديهما الدائرة أو الكادر املختيف وزارة التخطيط ووزارة اإلعالم أنجيب على  .5

 .وسائل اإلعالم ا حتقيق التنمية والتنمية املستدامة لتمعاتنايكون هناك دور واقعي وملموس ل



 فوزية حجاب الحربي    دور االعالم .. في دعم خطط التنمية المستدامة   

جيب على وزارة التخطيط وهى تقوم بإعداد صطط التنمية وبراجمها،أن  متتل  السياسات  .6

 اإلعالمية أو التنسيق الفعال ا جمال اإلعالم التنموي مع مؤسسات الدولة ذات العالقة.

ائل اإلعالم صا ة احلديثة منها بإعداد وتقدمي بعض جيب االهتمام بالقدر الكاا بدور وس .7

الربامج اليت ميكن تصنيفها بصورة عامة ضمن جمال اإلعالم التنموي،وأن تتسم  باالستمرارية  

 وارهداف اليت ميكن من صاليا املسامهة ا دعم عملية التنمية املتوا لة.

رات ومؤسسات احلكومة استحداث دوائر متخصصة ا جمال اإلعالم التنموي لدى وزا .8

السعودية ا جمال التنمية واإلعالم،وحتديدًا لدى وزارة اإلعالم و وزارة التخطيط وأن تكون 

 هناك آلية لالستفادة من شبكات التوا ل االجتماعي ا هذا الصدد.

ة ا نشر ثقافة التنمية لدى التمع باعتبار ذل  جزءاً من عملية التنمية الشاملة،وملا يا من أمهي .9

 تعزيز القيم احلميدة.

ضرورة العمل على إجياد سياسة إعالمية،تتضمن تنفيذ محالت إعالمية مجاهريية متعددة  .10

 النوعيات،وةويلة النفس،وعميقة املدى مثل:

 محالت توعية مبفاهيم وقيم متطلبات التنمية. •

الاالت،مبا محالت توعية  حية ا جمال التعاون بني ارةر التنموية املختلفة ا شا  •

 حيقق اخلري للمواةنني،والسعي إىل حتقيق ارمل ا التغيري وصدمة التمع.

 محالت الرتبية الغذائية والصحية وحمو ارمية إلجياد جمتمع متعلم مثقف. •

محالت توعية املرأة وتثقيفها مبسامهة وسائل اإلعالم،باعتبار أن تنميتها مدصل للتنمية  •

 الشاملة.

ليم التعامل مع الشبكة اإللكرتونية وإدصايا ا كل منزل،وتوجيه جهود إدصال ثقافة تع •

 وسائل اإلعالم لتعميم هذه الثقافة.

إفساح وسائل اإلعالم مساحات كافية ومناسبة لعرب إجنازات احلركات الفكرية  •

 .والتنموية وإبداعا ا ا الاالت الصناعية والزراعية والثقافية كافة

 تنمية املستدامة ومنها قضايا االهتمام بالبياةاالهتمام بربامج ال •
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