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  ا���م و�	��� دورة ��ة ا�
	��� ا������

  بوربيع جمال.د

 قسم علم االجتماع- أستاذ محاضر 

  –جيجلجامعة –

                

 :ملخص

لنجاح أي عمل كقيمة اقتصادية واجتماعية وكبرنامج البد 

ولنجاح هذا التخطيط وجب شرحه بما يكفي ،لهتخطيط المن 

واألمر نفسه بالنسبة  االجتماعيين،للمشاركين والفاعلين 

ها مستمرة ومثمرة ئقابللتنمية المحلية وتنشيط دورة حياتها وإ 

 متغيراتهاأهم يعتبر اإلعالم  وفي هذه الحالة نجد أن.ورائدة

والتي وجب أن تكون مؤثرة بالشكل المطلوب سواء كوسيط 

 برامج والسياساتللأو كمتبني الجماهيرية ين القيادة والقاعدة ب

خاصة عند الحديث عن استدامة التنمية أو أثار التنموية،و 

التنمية المحلية في تحقيق الرفاه والحفاظ على النسق والبناء 

ديناميكية متزايدة  ووجوداالجتماعي وكذا التطور االقتصادي 

مختلف الحاجيات  وتلبيةفي أوساط أفراد المجتمع لتحقيق 

  .المحلية

  

Résumé : 
 
Pour le succès de tout travail, comme 
valeur économique et sociale et comme 
programme, il doit être planifié. La 
réussite de cette planification doit être 
bien expliquée aux participants et aux 
acteurs sociaux. La même chose doit être 
faite pour le développement local et la 
revitalisation de son cycle de vie et sa 
durabilité. Dans ce cas, nous constatons 
que les médias sont les variables les plus 
importantes qui doivent être efficaces 
selon les besoins, soit en tant que 
médiateur entre la direction et la base 
populaire ou en diffusant  les programmes 
et les politiques de développement, et 
surtout en expliquant la notion du 
développement durable ou les impacts de 
développement local pour le bien-être et 
le maintien de l’ordre et la cohesion 
sociales, ainsi que pour le développement 
économique et la dynamisation des 
activités des acteurs locaux pour répondre 
aux différents besoins au niveau local. 
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  :مقدمة

وكذا من اجتهاد المفكرين والمختصين  ،يتميز موضوع التنمية المحلية بوجوده دوما في إطار حيوي للمناقشة

عليه مدى نجاح  فقتو أم في الجانب االقتصادي أو حتى في المجال اإلداري والذي ي الحقل السوسيولوجي ا فيكانو 

رة في يمع الثورة الحقيقية التي حدثت في اآلونة األخ وتحديداالخطط الموضوعة خاصة إذا ربطناه بمجال اإلعالم 

د من النقاط والتي أرى فيها إسهاما تسليط الضوء على العدي ا المقالتكنولوجيا اإلعالم واالتصال لذا حاولنا من خالل هذ

األساسية  هاقواعدها و مشكالتبيز بين التنمية الشاملة والتنمية المحلية يالمفاهيم إلى التمى فمن في توضيح الرؤ 

ير المفهوم التنموي، واسهامه في عملية التخطيط وتنمية الوعي بالبيئة يتقل إلى دور وسائل اإلعالم في تغننلها، واألهداف

  . ه الرقابي ألختم بعنصر حول دور اإلعالم في تنشيط دورة حياة التنمية المحليةودور 

 

 :المكملةمفاهيم حول التنمية المحلية والمفاهيم  .1

له العديد من المعاني، ولكنها جميعا تدور حول العمل المخطط لتحقيق األهداف " تنمية المجتمع"إن مصطلح 

للمواطنين والذين يعيشونه سويا في المجتمع المحلي، وينتمون إلى ثقافة واحدة ويشتركون في عالقات اقتصادية  ةالمبتغا

  .)1(واجتماعية

  :يحدد التعريف بالتنمية المحلية على أساس) 1991(ونجد أن باركر 

ز يي المجتمع، وتحفأنها مجهودات تمارس بواسطة مهنين بجانب المواطنين بهدف دعم العالقات االجتماعية ف"

، ويؤكد باكر كذلك )2("المواطنين للمساعدة الذاتية، وتنمية القيادات الشعبية وتطوير أو إنشاء منظمات اجتماعية جديدة 

على أن المواطنين يعاد صياغة اتجاهاتهم وتوجيهاتهم من خالل التفاعل االجتماعي الذي يتم في عمليات تنمية 

  .المجتمع

  .إلى بعض المصطلحات ذات الصلة بموضوع التنميةونشير فيما يلي 
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بحيث النمو عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي أما التنمية فتحتاج إلى دفعة قوية : مفهوم النمو -1

  .)3("ليخرج من حالة الركود والتخلف إلى حالة التقدم والنمو

  .)4(للتقدم االجتماعي في البلدان الناميةتعتبر تنمية المجتمع المحلي وسيلة هامة : تنمية المجتمع -2

عرفه دافيد هيوم بأنه التحسن الذي يطرأ على المجتمع اإلنساني في انتقاله من حالة الفطرية : مفهوم التقدم -3

  . )5(" األولى إلى حالة أعظم كماال

ود االجتماعية وذهب تاح الجهنظاهرة اجتماعية حضارية وهي "عرفه بهاوس بأنه : مفهوم التقدم االجتماعي -4

  .)6("أيضا إلى اعتبار التنمية هي عملية تغيير وتغير معا في الوقت نفسه

  :ريف منهااورد بعضا من التعنأما عن مصطلح التنمية بشكل عام ف

أن التنمية هي عملية مجتمعة متفاعلة بشكل مستمر وموجهة إليجاد تحوالت في البنى السياسية واالقتصادية  -

  .)7(واإلدارية بهدف بناء الفرد وتطوير كفاءته واستغالل الموارد المتاحة بشكل أفضل  واالجتماعية

هي الديناميكية المتكاملة وهي عبارة عن الجهود الفردية المجتمعة في بوثقة االنصهار االجتماعي بأساليب  -

  .)8(ييم للمشاريع التي تتصل بالثقافةوالتق ديفمفهوم التنمية من خالل مناقشة التخطيط والتن قشديموقراطية، وكذلك ينا

هدف التنمية المحلية توبالتالي  ".التخلف: "ضد هذا المصطلح الحديث عنوجب يالتنمية وبالطبع، فالحديث عن 

 يشي أيضا إلى وهو القضاء على مظاهر التخلف والذي عرف بأنه بطء أو تأخر في عمليات التنمية في المجتمع، كما

تدهور في الظروف االقتصادية واالجتماعية وعدم القدرة على تلبية مختلف الحاجات والرغبات لدى أفراد المجتمع المحلي 

  .المجتمع ككل وحتى

ضعف مثل والحديث عن التخلف هو الحديث عن التخلف في مجال االقتصاد كالذي تشهده دول العالم الثالث 

خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين  الشبابة خانقة خاصة في أوساط اإلنتاج الفالحي والصناعي ووجود بطال

اإلدارية  الوظيفةوكذا تخلف سياسي تفقد به غياب الديموقراطية وتخلف » ة الكفاءاتلبطا«وهو ما أطلق عليه بتسمية 

تدهور القيم، تخلف النظم فات و اأما التخلف االجتماعي كنقص الوعي وانتشار األمراض، وانتشار الجهل واألمية والخر 

  )9(.والتعاون الطبقي االجتماعية
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 :ركائز التنمية المحليةو التنمية الشاملة  .2

لتحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى األهداف المخطط لها عبر استراتيجيات في مجال التنمية االجتماعية أو 

التنمية المحلية أو تنمية المجتمع المحلي وبالتالي االقتصادية أو حتى المستدامة وجب تحقيق النجاح في مخططات 

  .التركيز على الجزء لتحقيق الكل التنموي

فتنمية المجتمعات المحلية تقوم على فكرة أن تحقيق التغير في المجتمع المحلي يمكن أن يتم بأفضل وجه عن 

على تحقيقيها، وذلك عن طريق  ن المجتمع المحلي في تحديد األهداف، والعملاطريق مشاركة جبهة عريضة من سك

  .)10(المحليةالجهود الذاتية، التعاون التطوعي، وتنمية القيادات 

وتعتبر تنمية المجتمع من الناحية النظرية بمثابة التنظيم الهادف لجماعات المجتمع الذين يتأثرون بمشكالت 

وفقا لمبدأ المساعدة الذاتية وذلك بهدف تنمية تنمية الموارد المجتمعية من مشتركة، عن طريق التسهيالت والتوجيه يمكن 

  ".القيادة المحلية وتحقيق الرفاهية في المجتمع

ين الذكر نجد الحديث عن التغير أثناء القيام بعملية التنمية على المستوى توالشيء المشترك بين النقطتين السالف

وهنا الحديث عن االصطدام المحتمل على صعيد العديد من النقاط سواء على مستوى األهداف أو طرق تنفيذ  ،المحلي

قيم المجتمع المحلي وهي أكبر عقبة تقف أمام تطبيق المخططات، وذكر مصطلح التسهيالت بهذه التنمية أو اصطدام 

ائج التنمية أما النقطة األهم وهي تنمية القيادات المحلية وكذا المشاركة وهما العامالن الهامان لتحقيق نسب مقبولة عن نت

ألن البيئة المحلية خاصة في األرياف تشهد نزيفا حادا في الكفاءات واإلطارات وبقاء ذوي المستوى المحدود ما يرهن 

ف تحقيق هدبالكفاءات إلى غير البيئة المحلية يكون  فهجرةتحقيق ولو نسبة ضئيلة من نتائج الخطط، وكما نعلم 

اجتماعية  مكانةختلف النجاحات وتحقيق إلحراز منجاحات على المستوى العلمي واألكاديمي والمهني وتطبيق األفكار 

  . مراكز عاليةو الية مرموقة وتحقيق الذات والوصول إلى أهداف مو 

في التفكير  فمن ركائز تنمية المجتمع المحلي كما ذكرنا وبشيء من التفصيل إشراك أعضاء البيئة المحلية

والعمل على وضع وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى النهوض بهم وذلك عن طريق إثارة الوعي بمستوى أفضل من الحياة 
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ة، وتدريبهم على استعمال الوسائل الحديثة في دتتخطى حدود حياتهم التقليدية، وعن طريق إقناعهم بالحاجات الجدي

  .)11(" لعادات االقتصادية واالجتماعية مثل االدخار واالستهالكاإلنتاج، وتعويدهم على أنماط جديدة من ا

كما تكون التنمية أسلوب للعمل االجتماعي يركز أساسا على إحداث التغير االجتماعي المقصود من خالل 

، أو أداة )Movement(، كما يمكن النظر إليها باعتبارها حركة اإلغاثةاإلعداد والتنفيذ للمشروعات وبرامج 

)Instrument( أو مدخال ،)Approach( أو عملية ،)Process(مية ل، أو منهجا وطريقة عMethod)12(.  

التنمية في  التي اعتبرت أن ودائما وفي إطار التركيز على اعتبار التنمية حركة نذهب إلى ما قدمته لوسي ميز

حالة أو وضع اجتماعي يفترض أنه قد  هاتجبالعملية في السياق المعاصر أنها حركة  ويقصدعملية  يمعناها األساسي ه

ثم  ني زيادة الناتج القومي ومهأن التنمية هي من الجانب االقتصادي  ضيفوصلت إليه بعض الدول في العالم، لت

لمقياس الذي يمكن استخدامه في مجال التنمية وكلما كانت معدالت النمو وازيادة في الدخل الفردي، وأن معدالت النمو ه

المعيشة لكل أفراد  أوضاعتتلخص أهداف التنمية المحلية في تحسين إذ ، )13(سارت التنمية بخطى أسرع مرتفعة كلما 

  .)14(والجهل والمرض قرالمجتمع وتخفيف حدة الف

أن تعريف تنمية المجتمع يشير دائما إلى العمليات  تهكتابهما المجتمع المحلي وتنميفي يثويشير آالن ادوارد ودور 

المجتمع نتيجة بذل مجهوداتهم المكثفة للرقي بالمجتمع، وهذه المجهودات التي يقومون بها ترجع إلى  التي يحاول أعضاء

الفعل المجتمعي وهي تسعى إلى إحداث التغيير في المجتمع المحلي عن طريق الرأي واإلقناع أو عن طريق الصراع 

الناس الذين يتأثرون به يرتبطون بهده الوحدة  ويجب أن يكون التغيير مرتبطا بالوحدة االجتماعية المحلية ككل وأن

  .)15(االجتماعية كما أن هؤالء الذين يسعون في إحداث التغيير مرتبطون أيضا بالمجتمع المحلي 

  

 القواعد األساسية واألهداف ،المشكالت :التنمية المحلية .3

المهمة وكلما نجحنا في المرحلة ألنها ومعوق خاص بالتخطيط للتنمية شكال إأول نقطة في هذا العنصر تتعلق ب

الصحيحة والمدروسة كلما  ةالجانب المنطقي والعقالني وتوفر المعلوموجود عملية التخطيط بالتدقيق في المعطيات و 

  )16(: كانت األهداف أقرب إلى التحقيق ومن مشكالت التخطيط نجد
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  .سيادة األنظمة اإلدارية التقليدية -

  .للتخطيط القصور في البيانات الالزمة -

  .خطورة استعارة نماذج التنمية -

  .ضعف المشاركة المجتمعية -

  .عدم اتشار الوعي التخطيطي -

  .األنماط السلوكية السلبية للمواطنين -

  .عدم تطوير التشريعات والقوانين -

  .إهمال الموارد البشرية والعجز في االمكانيات والموارد المالية -

مية المجتمعات فنجد أن التنمية تعتمد على وضع البرامج حسب احتياجات المناطق أما عن القواعد األساسية لتن

 وجامعاتمع ضرورة إقامة مدارس  والمعداتوكذا ضرورة بدل الجهود الذاتية بالعمل سويا مع المهندسين وتوفر اآلالت 

  .ذات مستوى علمي رفيع لمواكبة تطور التنمية

  .ةيية حقيقو مشاريع تنمم قيا، وجب توفر )17(كذلك لنجاح التنمية

  .ادية سريعةمخلق مشاريع تؤدي إلى نتائج  -

  .رفع المستوى االقتصادي -

  .تشجيع التملك االقتصادي -

  .تنشيط الصناعات البيئية والحرفية والمنزلية -

  :)18(أما عن األهداف 

  .تماعيالعمل على توفير الحوافز اإليجابية لدى األفراد والجماعات لتقبل التغير االج -

دعم البناء اإلداري والتنظيمي في المجتمعات المحلية لكي تتمكن هذه التنظيمات من استيعاب التغير  -

  .واإلسهام في تحقيق أهداف التنمية

  .العمل على تحقيق العدالة االجتماعية بين الجماعات على مختلف المستويات -
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  :وسائل اإلعالم وبداية تغير المفهوم التنموي .4

مرحلة ثانيا مرحلة الوسائل االتصالية التقليدية و ،أوال هذا العنصر في مرحلتين زمنيتين مختلفتين كون فين

  .التطور المذهل الذي عرفته وسائل االتصال

بعصر الثورة الصناعية التي غيرت كثيرا من أوجه النشاط  نإذ فتحت ثورة المعلومات عصرا جديدا للبشرية يقار 

  .)19(" علومات لفتح أفاق جديدة للمعرفة والثقافةاالنساني، وجاءت ثورة الم

والحديث عن المعرفة يعني التنمية بكل ما تحمله من ضرورة توفر المهارات واستعمال التقنية أما مصطلح 

الثقافة فيشير إلى القيم المتواجدة داخل المجتمع المحلي وضرورة تغيير بعضها أو جلها أو تعديل البعض اآلخر لتتماشى 

بات الفترة الزمنية، وهنا بداية دور وسائل اإلعالم، فلو ربطنا مثال التنمية بعملية التحضر فنجدها تشير إلى ومتطل

العملية التي يمكن بها توحيد جهود كل من المواطنين والحكومة لتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية "

ياة لألمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر أي أن التنمية هي للمجتمعات المحلية ولمساعدتها على االندماج في ح

إال بقيام وسائل االتصال  ىتأتن توهذه الخطوات ل )20(تدعيم المجهودات األهلية للمجتمع  المحلي بالمجهودات الحكومية

زيادة ثقافة الفرد بواسطة وسائل هدفه يكون العام والذي  قيفعملية التثبأو ما نشير إليه  ،بعملية زيادة الثقافة والمعلومات

اإلعالم وليس بالطرق والوسائل األكاديمية التعليمية، والتثقيف العام يحدث في اإلطار االجتماعي للفرد سواء كان ذلك 

خاصة مع تطور وسائل االتصال الجماهيري وتوسيع  )21("بشكل عفوي وعارض أم بشكل مخطط ومبرمج ومقصود 

  )22( :مجال التغطية وكذا في مجال التخصصات، ألن من أهداف االتصالالقنوات التلفزيونية في 

  .خلق روح اإللهام واالبتكار لدى أفراد المجتمع -

  .االتصال يعتبر قناة للتعبير عن العواطف واحتياجات األفراد والمجتمع -

  .تحقيق أكبر قدر من المعرفة بمختلف أنواعها -

  .والقلق الذي ينتاب البشرالقضاء على الخوف والقهر والسيطرة  -
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هذه التطورات جعلت من مفهوم التنمية ومخططاتها وأهدافها أكثر وضوحا وأكثر قابلية للتطبيق وأكثر قابلية  -

  .المجتمع أفراد ق النتائج المسطرة ومنه تغير المفهوم التنموي لدىيلمشاركة فعالة وتحق

ونة األخيرة تركت بصماتها واضحة في سلوكيات األفراد ألن هذه التطورات المذهلة التي شهدها العالم في اآل

بعد ظهور وخاصة وتطورهم، فمن وسائل المواصالت إلى جميع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  م، وٕابداعاتهموتفاعالته

ات الصناعات الكبرى في المدن وارتقاء الجانب الخدماتي وظهور التشريعات والقوانين كل ذلك ساهم في تحقيق إنجاز 

، ومن ثم معايشة معنى التنمية المحلية نظريا وميدانيا أي أصبحت التنمية واقعا )23(كانت في عداد المستحيالت لإلنسان 

  .معاشا، كممارسة يومية ومتجددة

وأكبر دور تلعبه وسائل اإلعالم والسياسات اإلعالمية هي توعية أفراد المجتمع بأهمية خدمة المجتمع المحلي 

العيش في الريف وعدم الهجرة إلى المدينة وكذلك بتوعية الجمهور بأهمية العمل كقيمة اجتماعية  واالستمرار في

سواء هجرة داخلية إلى المدن  واية المحلية في الجزائر، فكل اإلطارات هاجر المفقودان لدى التنم، وهما العامالن )24(ودينية

التقنية وتساهم في ازدهار األمم األخرى، على النقيض من ذلك أو هجرة خارجية إلى دول أوروبا لتفرغ حمولتها العلمية و 

قد التنمية على المستوى المحلي أهم مقوم وهو الموارد البشرية المؤهلة والمدرية والمكونة والعارفة بعديد المجاالت تتف

غياب قيمة العمل واالعتماد  ووالقادرة على تحقيق قفزة نوعية واستغالل الموارد الطبيعية المتاحة، أما العنصر الثاني وه

على الجانب الخدماتي أي في مختلف اإلدارات واحتقار المهن األخرى كالعمل الفالحي أو العمل في ورشة صناعية أو 

أمرين أولهما سوء توزيع الطلبة على مختلف التخصصات وهنا غياب عامل الربط بين  نتاجالحرف اليدوية وهذا 

وبين ما تتطلبه التنمية المحلية من إطارات في العديد من التخصصات المطلوبة  الجامعات لما تحمله من تخصصات

وثانيها عدم تشجيع أفراد المجتمع لبعض المهن الحرفية ورغم أهميتها في التنمية المحلية وخاصة في المجال السياحي 

  .إال أنها بدأت  في االنقراض لتغيب معها خصائص ثقافة مميزة

كمن في أن التغير يستلزم من الدول النامية أن تخلق لدى المواطنين وعيا بالحاجة إلى ومنه فدور اإلعالم ي

التنمية، وبالتالي الحاجة إلى تغيير في أنماط السلوك والفعل، وأن تساعده على اتخاد القرار بقبول هذا التغيير وتسهل له 

  .)25(اع إلى حيز الفعل والممارسةإمكانيات، التعليم والتدريب الالزمة إلخراج القرار من حيز االقتن
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ليحوز على دوره التنموي  ونؤكد في األخير على ضرورة توافر اإلعالم على بعض الخصائص التفعيلية

  :)26(ومنها

 .أن يكون نشاطا إعالميا هادفا -

 .أن يكون إعالما مبرمجا أو مخططا -

 .وز على صفة الشموليةحأن يكون إعالما ي -

 .أسلوب معالجته لمسائل المجتمع وطرحهاأن يكون إعالما واقعيا في  -

 

  :اإلعالم وتخطيط التنمية المحلية  .5

يقصد بالتخطيط تلك العملية اإلدارية التي «يقتضي أي عمل تنموي وطنيا كان أم محليا إجراءات تخطيطية، و

يمكن بها التطوير والموائمة بين الموارد المتاحة للنظام الكلي للمشروع وبين المتغيرات والمؤثرات البيئية الخارجية 

األسلوب الذي تؤدي به هذه األعمال و  ة لألعمال التي يجب أدائهاظوضع خطوط عري«، كما يتمثل في )27(» والداخلية

  . )28(»حقيق األهداف التي وضعت لهالت

بين التخطيط والخطة يمكن في أن التخطيط يعد نشاطا ذهنيا مستمرا، أما الخطة فهي  عن االختالف أما«

  . )29(»ترجمة رقمية ألفكار تخطيطية وهي النتاج الرئيسي لعملية التخطيط

نمية هي تحقيق زيادة حجم السلع وٕاذا كان التخطيط يعني التفكير قبل إنجاز العمل المرغوب، فإن الت«

والخدمات المتاحة لمجتمع من المجتمعات أو أنها العملية التي بموجبها تحقق زيادة في الناتج القومي لالقتصاد معين 

  ).30( »خالل فترة زمنية محددة

  ونتساءل هنا عن دور اإلعالم في عالقة التخطيط بالتنمية؟

بآخر، وشرح هذه الخطط  أو بها بشكل يد المجتمع بمختلف أطيافه معنعند القيام بالتنمية معناه أن كل أفرا

الخصائص الثقافية والمعرفية،  ذوالزيادات المتتالية وهذا مستحيل الحدوث خاصة في مجتمعنا و يتطلب الوقت الطويل 

امج سواء يتطلب تسخير وسائل اإلعالم لشرح هذه الخطط وبشكل متكرر والوصول إلى عملية االقناع عبر بر ما و 
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مسايرة  نقصد هناو ت ريبورتاجات، حوارات ونقاشات، أما العنصر الثاني فيخص التنمية ودور اإلعالم حقيقاأشرطة، ت

  . ومواكبة تطور برنامج التنمية المحلية، ونشر اإلحصائيات والمبالغ المالية وكذا العراقيل ومحاولة إزالتها

  

 :اإلعالم وتنمية الوعي بالبيئة واستدامة التنمية  .6

مع التطور المذهل الذي حققته التكنولوجيا واستعمال اإلنسان للوسائل المتطورة في اإلنتاج وكذا مع النمو 

 الديمغرافي الهائل الذي تعرفه الكرة األرضية فبلدان مثل الصين والهند بلغ تعداد سكانها المليار ونصف المليار نسمة

في العديد من الدول ما بات يتطلب أكثر إنتاجا وأكثر % 3والمليار نسمة على التوالي وبلوغ نسبة النمو أكثر من 

حاجات من الغذاء والملبس والصحة والتعليم والسكن والعيش الكريم ما شكل ضغطا على ثروات الكرة األرضية، وزاد 

شتاء بحرارتها والصيف بأمطاره ونقص في منسوب المياه في الوأصبحت التلوث بشكل مخيف وأحدث احتباسا حراريا، 

ودية أو حتى المياه الجوفية، كل هذه إشكاالت كان على اإلعالم التعرض لها وبشكل مكثف خاصة من وسائل األ

ممكن حقوق األجيال القادمة في العيش اللياه التنمية وعلى استدامتها ورهن حاالتصال الجماهيري كونها مؤثرة على دورة 

في عام ) برونتالند(نها تقرير لجنة مرات لمناقشة هذه القضية و تموالمطلوب، لذا عقدت العديد من الملتقيات والمؤ 

وأصبحت األفكار التي تربط بين التحديث البيئي والتنمية المستدامة محل اهتمام للجمعيات البيئية ورجال «، 1987

  .)31(»السياسة على اختالف اتجاهاتهم 

م يوضح المخاطر ويشرح االستراتيجيات ويعرض النتائج ويتابع مجموع التطورات في مجال البيئة فاإلعال

للموارد الطبيعية تمثل االستغالل القاعدي واألمثل وتأثيرات عدم المحافظة عليها خاصة في التنمية المحلية كونها 

  . والبشرية المتاحة

  

  :اإلعالم والدور الرقابي لمجال التنمية المحلية  .7

الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في مجال التنمية ودورها في المجال االقتصادي السياسي والتأثير على  باتساع

 أو بين القيادة والقاعدة ولكنه«المجال الثقافي واالجتماعي، لم تعد هذه الوسائل مجرد وسائط بين الرئيس والمرؤوس 
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المسار في مناحيها ب األداة التي يتم توجيه هذه العمليات من خاللها وبالتالي التقييم والمتابعة والتصحيح او تصوي

  .)32(»تل دور الشريك في التطوير التنموي وعملية التنمية الشاملة المستدامةحالمختلفة مما يرقى باإلعالم لي

يدولوجيات معينة وأنظمة اقتصادية سواء كانت رأسمالية  أو فاإلعالم أصبح يتبنى االستراتيجيات ويدافع عن ا«

اشتراكية، ويعارض ما يتعارض مع المبادئ والمنطلقات التي تتبناها هذه التجمعات والتكتالت اإلعالمية الكبيرة، لذا 

ي االقتصاد أم ج التنمية الرأسمالية سواء فذحاول بعض المنظرين اإلعالميين أن يفرضوا على شعوب العالم الثالث نما

  .)33(»في اإلعالم، مما أدى إلى تعميق التبعية من الناحيتين االقتصادية والثقافية

للتقارير اإلعالمية وتحاول جاهدة  تعطي أهمية كبيرةما يالحظ في الدور الرقابي هو أن الهيئات الرسمية باتت 

لإلعالم في مجال التنمية المحلية سواء بعدم التطرق  تلميع الصورة ولو إعالميا، وهنا بداية التأثير على الدور الرقابيل

لمشاريع التنمية المحلية المتواجدة وعدم الحديث عن حاجيات أفراد المجتمع لتنمية محلية أو غياب الموضوعية عن 

  .   المعالجة اإلعالمية

  

  ةـــخاتم

نخلص إلى الدور الريادي الذي يلعبه اإلعالم في تحقيق األهداف  المقالفي النقاط التي تضمنها  تناولهمما سبق

ستراتيجيات المخصصة للتنمية المحلية بكل أبعادها، وركائزها ومحاولة إزالة عقباتها، بل يتعدى إلى االالمسطرة وفق 

العديد من الدوائر،  المساهمة في التغيير المفاهيمي وهو من أصعب المواضيع على غرار مثال التخطيط والذي تساهم فيه

فاإلعالم يحاول دوما إقناع الجماهير بضرورة نجاح التنمية المحلية ويساير كل مراحلها مع ضرورة تحديد هذه المراحل 

  .ناجحة جعلنا دوما في إطار تنمية محليةيبشتى الطرق ما 

موي في تنشيط دوره حياة دوره التنونؤكد في األخير على ضرورة توافر اإلعالم على بعض الخصائص التفعيليةل

ألنه ال يمكن اإلشارة إلى مشروع تنموي  ،ي العديد من الكتابات بالتنمية المستدامة، والتي يعبر عنها فالتنمية المحلية

واحد أو مجموعة مشاريع ويكون االنقطاع عن تقييم المشاريع ومسايرتها أو االنقطاع عن اإلشارة إلى المناطق المحلية 

كون أمام استدامة المشاريع واستدامة تنمية المناطق المحلية، ببحث المشاريع الناجحة نمباشرة بزوال المشروع، أي 
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ستمرة والمعتمدة على الثروات المتجددة ومحاولة تنمية الموارد البشرية وٕايجاد المشاريع البديلة في حالة نهاية مشاريع والم

تنموية أي الربط بين القطاعات، فإن كان نشاط زراعي وجب البحث في إقامة مشاريع للصناعة الغذائية التحويلية، وٕان 

لسياحي، وٕان كانت مركبات صناعية فوجب تشجيع قطاع التجارة، معنى ذلك كان الحفاظ على البيئة فتشجيع الجانب ا

إلعالم الدور لو  ،دورة حياة، التنمية المحلية استمراريةبقاء هذه المناطق في حيوية ونشاط وٕانتاج وتنمية والحفاظ على 

 .المتتاليةالمتداخلة و األبرز في هذه العمليات 
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