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ا'ع%م الحديث مساهماً في صناعة التنمية 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات  

Çـثـل الـتـنـمـيـة بـجـمـيـع أبـعـادهـا أحـد الـدوافـع ا^سـاسـيـة ~نـشـاء وسـائـل ا~عـnم الـهـادف, مـن أجـل تـفـعـيـل 
عـمـلـيـات اaـشـاركـة ف الـتـنـمـيـة بـجـمـيـع أبـعـادهـا, حـيـث إن الـدول الـنـامـيـة H تـسـتـطـيـع أن éـقـق أهـدافـهـا ف 
الـتـنـمـيـة بـدون أن تـولـي اهـتـمـامـا بـأفـرادهـا ف مـجـتـمـعـاتـهـم, ف ضـوء احـتـيـاجـات ومـكـونـات تـلـك اêـتـمـعـات 

لتحقيق مشاركة فعالة من جانب هؤHء اîماهير ف خطط وبرامج التنمية. 

 V"ق"ة بRا ي"جعل م"ن ال"ع"ó ،دي"ث ف"ي ال"نهوض ب"ا†"تمع وإن"سان"ه"iم اR"عçإن ا;"سؤول"يات ت"تعاظ"م ع"لى ع"ات"ق وس"ائ"ل ا

اçع""Rم وال""تنمية أك""ثر ت""قارب""اً، إذ م""ن ا;""علوم أن وس""ائ""ل اçع""Rم ت""قوم ب""دور ف""عال وق""وي ف""ي ص""ياغ""ة ال""رأي ال""عام 

وتشكيله إزاء كل القضايا التنموية ا;طروحة. 

وم"ن ه"ذا ا;"نطلق زاد اIه"تمام وال"تفاع"ل ب"وس"ائ"ل وم"ناب"ر اçع"Rم اi"دي"ث، ن"ظراً Aه"ميته ودوره ال"تنموي ف"ي ج"ميع 

ا†"اIت، إذ أص"بحت ت"لعب دور الش"ري"ك ف"ي ت"نمية ا†"تمعات، فه"ي ä"ثاب"ة ا;"نبر اçع"Rم"ي ا;"شجع وال"داع"م ل"لتنمية 

ب"كاف"ة أب"عاده"ا وم"جاIت"ها، فه"ي م"ن ال"وس"ائ"ل ال"تي يُ"عتمد ع"ليها ف"ي إح"داث ال"تغيير ال"ذي ي"تماش"ى م"ع م"تطلبات 

التنمية للمجتمع. 

وف"ي ه"ذا ال"صدد، �"كن í"دي"د ال"وظ"ائ"ف ال"تنموي"ة ل"وس"ائ"ل اçع"Rم اi"دي"ث ف"ي م"جتمعات"ها ä"جاIت ع"دّة، ف"في 

م""جال ال""تنمية الس""ياس""ية، ت""سهم ف""ي í""قيق ال""وع""ي الس""ياس""ي وال""تكام""ل Aف""راد ا†""تمع، م""ن خ""Rل ك""ون ال""صورة 

الس"ياس"ية ل"لمواط"ن ع"ن ال"نظام ف"ي م"جتمعه، وم"ن خ"Rل م"ا ت"قدم"ه م"ن م"علوم"ات وت"صورات ح"ول ج"ميع اAح"داث 

الس""ياس""ية، وال""تفاع""Rت اi""اص""لة، اm""لية م""نها وال""دول""ية، ó""ا ي""ساع""ده ع""لى ت""كوي""ن وج""هة ن""ظر خ""اص""ة ب""ه ح""ول 

مج"ري"ات اAح"داث الس"ياس"ية اi"اص"لة ف"ي م"جتمعه، ول"ذل"ك ف"إن ب"وس"ع وس"ائ"ل اçع"Rم اi"دي"ث أن ت"سهم ف"ي í"قيق 

التكامل اmلي واIقليمي والدولي من خRل توعية ا;واطنä Vختلف القضايا السياسية. 

وف"ي م"جال ال"تنمية اIق"تصادي"ة، ف"إن وس"ائ"ل اçع"Rم اi"دي"ث ته"تم ب"ال"برام"ج اIق"تصادي"ة، وت"قوم م"ن خ"Rل ذل"ك 

ب""ال""تعري""ف ب""ال""نشاط اIق""تصادي، ع""ن ط""ري""ق نش""ر اAخ""بار واøراء والتح""ليRت وتفس""ير ا;""صطلحات اIق""تصادي""ة 

ا;"عقدة، ونش"ر ا;"علوم"ات ال"تي تش"تمل ع"لى اi"قائ"ق واAرق"ام واçح"صائ"يات وال"دراس"ات واAب"حاث ب"شكل دق"يق 

وواضح. 
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ك"ما ت"عمل ع"لى ت"قد∑ ك"ل ا;"علوم"ات والتبس"يطات ≥"تلف ا;"فاه"يم اIق"تصادي"ة ل"لمواط"ن، وذل"ك çف"هام"ه وçدراج"ه 

ش"ري"كاً م"ساه"ماً ف"ي ق"ضاي"ا ال"تنمية له"ذا ا†"تمع، إض"اف"ة إل"ى م"سان"دة س"ياس"ات وب"رام"ج اçص"Rح اIق"تصادي، م"ن 

خRل اiوار، والدور التوعوي الذي تقدمه للمواطنV من أجل اçصRح والرقي التنموي. 

وف"ي م"جال ال"تنمية اIج"تماع"ية ف"إن وس"ائ"ل اçع"Rم اi"دي"ث ت"عدّ اAس"اس ف"ي إ∆"اء ال"وع"ي اIج"تماع"ي، م"ن خ"Rل 

ب"رام"جها ذات ال"طاب"ع اIج"تماع"ي اçرش"ادي ال"توع"وي، ال"ذي ي"سعى إل"ى ت"رش"يد اI®"اه"ات وت"عدي"لها، ك"ما وí"رص 

ه"ذه ال"وس"ائ"ل ع"لى ت"قد∑ م"ختلف ال"قيم اIي"جاب"ية ال"بناءة له"ذا ا†"تمع، وم"عاê"ة ال"قيم الس"لبية ال"سائ"دة ف"يه، فه"ي 

م"ن خ"Rل ب"رام"جها ت"شارك ف"ي م"واج"هة ال"قضاي"ا ذات ال"بعد اIج"تماع"ي وع"Rج"ها، وال"تي ي"عان"ي م"نها ال"واق"ع اm"لي 

ب"صفة خ"اص"ة، وا†"تمع ب"صفة ع"ام"ة، م"ثل ال"برام"ج ا{"اص"ة ب"قضاي"ا ال"بطال"ة، واçدم"ان، والتس"رب ا;"درس"ي، وع"مال"ة 

اAطفال، والتفكك اAسري، والطRق وقضايا العنف واçرهاب والتطرف وغيرها. 

أم""ا ف""ي م""جال ال""تنمية ال""ثقاف""ية ف""إن ل""وس""ائ""ل اçع""Rم اi""دي""ث وظ""ائ""ف وأدواراً أخ""رى ت""ؤدي""ها ف""ي ت""نمية وت""طوي""ر 

م"جتمعها اm"لي، ح"يث ت"تمثل وظ"يفتها ف"ي م"جال ال"تنمية ال"ثقاف"ية ب"ال"عمل ع"لى ت"نمية ال"وع"ي ال"ثقاف"ي ل"دى أف"راد 

ا†"تمع، ع"ن ط"ري"ق ب"رام"جها ال"تي ت"عنى ب"تعميق ق"يم ال"تسام"ح واi"وار وال"تشارك"ية ف"ي ا†"تمع، ك"ما ت"سهم ف"ي ض"مان 

اAمن الثقافي للمجتمع اmلي وصيانة ذاتيته الثقافية. 

ك""ل ذل""ك ق""اد وس""ائ""ل اçع""Rم اi""دي""ث إل""ى ت""وجّ""ه أك""ثر ت""خصصاً ن""حو م""جال ال""تنمية البش""ري""ة وم""عاê""ة ال""قضاي""ا 

اAس"اس"ية وال"بارزة ف"ي ا†"تمعات I س"يما ف"ي ظ"ل ت"عاظ"م اAزم"ات، ب"اع"تبار اçع"Rم اi"دي"ث ووس"ائ"له ا;"تعددة داع"ماً 

ê"هود ال"تنمية ب"أش"كال"ها ك"اف"ة، ف"أص"بحت ت"لك ال"وس"ائ"ل ت"ؤدي دوراً م"هماً ف"ي ب"ناء ث"قاف"ة اAف"راد داخ"ل م"جتمعهم، 

 ضمن هذا النمط من البرامج ا;تعلقة بالتنمية ا;ستدامة.. 
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