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ملخص تنفيذي..
ــاء ينتشــر فــي إحــدى الــدول لفتــرة زمنيــة وينتهــي، بــل تحــّول  ــا مجــرد وب لــم يعــد فيــروس كورون
إلــى جائحــة عالميــة أصابــت أعــدادًا كبيــرة مــن البشــر حــول العالــم، وأودت بحيــاة كثيريــن منهــم، 
وامتــدت آثارهــا الســلبية إلــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة، وهــو مــا دفــع الــدول إلــى 

الســعي لمحاولــة التغلــب علــى هــذا الفيــروس وإنهــاء تداعياتــه علــى اإلنســان والمجتمعــات.

وُتعــّد وســائل اإلعــالم إحــدى أهــّم األدوات المجتمعيــة التــي ســاهمت فــي جهــود مجابهــة 
هــذا الوبــاء، حيــث تقــع علــى عاتقهــا مســئولية كبيــرة فــي التوعيــة بالمخاطــر، والتوجيــه واإلرشــاد 

ودعــم القــرارات واإلجــراءات.

وللكشــف عــن مــدى التــزام الصحــف الســعودية بدورهــا فــي هــذه األزمــة، قــام مركــز القــرار 
للدراســات اإلعالميــة، بإجــراء دراســة تحليليــة لمقــاالت الــرأي فــي َعّينــة مــن الصحــف الســعودية 
خــالل شــهر مــارس 2020، وكشــفت الدراســة وجــود اهتمــام واضــح ومتــوازن بأزمــة فيــروس 
َق الُبعــد االجتماعــي فــي تنــاول مقــاالت الــرأي لألزمــة، مــن  كورونــا، كمــا أظهــرت النتائــُج َتفــوُّ
خــالل األســاليب المنطقيــة، وعبــر رؤيــة ُتبــِرز الجوانــَب اإليجابيــة بشــكل أكبــر، مــا ُيظِهــر َتمّيــز 

مقــاالت الــرأي فــي الصحــف الســعودية، والتزاَمهــا بنهــج إعالمــي ُمخّطــٍط وفاعــل.

مقدمة..
اســتحوذ فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( منــذ انتشــاره خــارج الصيــن وانتقالــه 
إلــى دول العالــم، علــى اهتمــام عالمــي، نظــرًا لســرعة انتشــاره وعــدم التوصــل إلــى عــالج 

فّعــال لــه حتــى اآلن، ممــا َســّبب حالــًة مــن الخــوف الشــديد بيــن أفــراد المجتمعــات.

وفــي ظــل هــذه المخــاوف، بــرز دور وســائل اإلعــالم المهــّم فــي إدارة األزمــة والســيطرة 
عليهــا، مــن خــالل الــدور التوعــوي المتعّلــق بالممارســات الصحيــة الســليمة، وتوجيــه 
األفــراد لاللتــزام باإلجــراءات الوقائيــة المناســبة، فــي ضــوء توجهــات الــدول وسياســاتها، 

وهــو الــدور المتــوازي مــع التغطيــة اإلعالميــة الواســعة والمســتمّرة ألخبــار الفيــروس.

لحمايــة مواطنيهــا  حازمــة  إجــراءات  المملكــة  اتخــذت  األزمــة،  تلــك  بــدء ظهــور  ومــع 
المؤقــت  واإليقــاف  والجامعــات،  المــدارس  تعطيــل  منهــا  أرضهــا،  علــى  والمقيميــن 
للعمــرة والزيــارة، ومنــع الســفر إلــى عــدد مــن الــدول أو اســتقبال مواطنــي هــذه الــدول، 
وفــرض منــع التجــّول بشــكل صــارم، وغيرهــا مــن اإلجــراءات االحترازيــة، وقامــت وســائل 
اإلعــالم بــدور داعــم ومهــّم فــي إطــار هــذه اإلجــراءات، وإمــداد المجتمــع بالمعلومــات 

الالزمــة، بكافــة أشــكالها ووســائلها المقــروءة والمســموعة والمرئيــة.
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موضوع الدراسة:
قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة برصــد وتحليــل أبعــاد اإلدارة اإلعالميــة لألزمــة، للوقــوف 
علــى نقــاط القــوة والضعــف فــي التنــاول اإلعالمــي، وعوامــل تحســين وتطويــر اإلدارة اإلعالميــة 
لألزمــة، حتــى تكتمــل الرؤيــة القياديــة للمملكــة فــي اجتيازهــا بشــكل أمثــل وبأقّل قدر من الخســائر.

وفــي هــذا اإلطــار ترصــد الدراســة التنــاوَل اإلعالمــي لألزمــة، مــن خــالل مــواّد الــرأي 
المنشــورة فــي الصحــف الســعودية، مــن خــالل تحليــل كيفــي وكمــي لعّينــة مــن مقــاالت 
الُكّتــاب الســعوديين الذيــن تــّم اختيارهــم بطريقــة عمديــة، وبأســلوِب المســح الشــامل 
لكافــة المقــاالت المنشــورة لهــؤالء الكتــاب بشــأن أزمــة كورونــا، خــالل شــهر مــارس 
2020، والــذي يمثــل ذروة األزمــة، ُبغيــَة رصــد وتحليــل آليــات معالجــة األزمــة، وطبيعــة 

تناولهــا وفقــًا لوجهــات نظــر كّتــاب رأي الصحــف الســعودية.

ُيوّضــح الجــدول التالــي أعــداد المقــاالت الخاضعــة للتحليــل والخاصــة بأزمــة كورونــا، خــالل شــهر 
مــارس، علمــًا بأنــه تــّم االقتصــار علــى المقــاالت التــي تتنــاول األزمــة، واســُتبِعَدت المقــاالُت األخــرى:

الكاتب / الصحيفة
الكاتبة

عدد المقاالت الخاضعة للتحليل 
والخاصة بأزمة كورونا

النسبة المئوية 
لالهتمام بأزمة كورونا

7%5مها الوابل

3%2فاضل العماني

13%9عيسى الغيث

7%5تغريد الطاسان

7%5أحمد العرفج

19%13عبدالله المزهر

6%4محمد العوين

6%4لمياء البراهيم

3%2هيلة المشوح

29%20حمود أبو طالب

وقــد اعتمــدت الدراســة فــي تحليــل مقــاالت الكّتــاب عّينــة الدراســة، علــى صحيفــة تحليــل 
مــت َوفقــًا لموضــوع الدراســة وأهدافهــا، باإلضافــة إلى الدراســات  المضمــون، والتــي ُصمِّ
والبحــوث الســابقة ذات الصلــة بموضــوع الدراســة هــذه، كمــا اعتمــدت على وحدة تحليل 

َلــت - بهــذه الدراســة - فــي المقــال الصحفــي. )المــادة الصحفيــة(، والتــي َتمثَّ
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نتائج الدراسة

أواًل: معّدل االهتمام بأزمة كورونا
فــي المســتوى العــام، كشــفت نتائــج الدراســة وجــود اهتمــام واضــح مــن كّتــاب مــواّد 
الــرأي فــي الصحــف الســعودية، بالتنــاول اإلعالمــي ألزمــة كورونــا، حيــث بلغــت مــواّد 
مــة عــن أزمــة كورونــا ِلُكّتــاب المقــاالت عّينــة الدراســة )69( مقــال رأي، وهــو  الــرأي الُمقدَّ
ــاب خــالل شــهر  ــرأي لعشــرة مــن الكّت ــوازن لعــدد مقــاالت ال ُمعــّدل كّمــي مناســب ومت

كامــل.

ويوضــح هــذا المعــدل وجــوَد رؤيــة لــدى كّتــاب المقــاالت فــي الصحــف الســعودية عّينــة 
الدراســة، بضــرورة تحقيــق التــوازن فــي التنــاول اإلعالمــي ألزمــة صحيــة مثــل أزمــة كورونــا، 
ــاول،  ــن مــن شــأنها مــن جهــة، وعــدم المبالغــة فــي هــذا التن بيــن تناولهــا وعــدم التهوي
والــذي يمكــن أن يزيــد مــن مســتوى الخــوف والقلــق لــدى المواطنيــن والمقيميــن، وهــو 

مــا يــؤدي إلــى تأثيــرات ســلبية نفســية وبدنيــة لــدى أفــراد المجتمــع.

عــدد  خــالل  مــن  احُتِســب  والــذي  باألزمــة،  لالهتمــام  التفصيلــي  المســتوى  وفــي 
المقــاالت الخاصــة باألزمــة للكاتــب، مقارنــًة بإجمالــي عــدد المقــاالت الخاصــة باألزمــة، 
ُتظِهــر النتائــُج أن الكاتــب حمــود أبــو طالــب بصحيفــة عــكاظ، جــاء فــي المركــز األول، 
متفّوقــًا بنســبة كبيــرة علــى غيــره مــن الكّتــاب بنســبة 29%، تــاله الكاتــب عبداللــه المزهــر 
بصحيفــة مكــة بنســبة 19%، ثــم الكاتــب عيســى الغيــث بصحيفــة الوطــن والــذي حّقــق 

حمود أبو طالب

عبدالله المزهر

عيسى الغيث

مها الوابل

تغريد الطاسان

أحمد العرفج

محمد العوين

لمياء البراهيم

فاضل العماني

هيلة المشوح

%29

%13

%7

%6

%19

%7

%7

%6

%3

%3
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ثانيًا: أبعاد التناول اإلعالمي لألزمة
فــي المســتوى العــام، أظهــرت نتائــج الدراســة التحليليــة االهتمــاَم الواضــح مــن كّتــاب 
الــرأي فــي الصحــف الســعودية، بالُبعــد االجتماعــي ألزمــة فيــروس كورونــا فــي المرتبــة 
األولــى بنســبة 52%، وجــاء الُبعــد الصحــي لألزمــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 17%، أمــا 
الُبعــد السياســي لألزمــة فقــد َحــّل فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 15%، وفــي المرتبــة الرابعــة 
َحــّل الُبعــد االقتصــادي لألزمــة بنســبة 6%، وتــاله كلٌّ مــن الُبعديــن األمنــي واإلنســاني 
لألزمــة بنســبة 3%، ثــم جــاءت األبعــاد الدينيــة والقانونيــة واإلعالميــة ِبِنَســٍب ضئيلــة 

تراوحــت بيــن 1,2 – %1,4.

ُر الُبعــد االجتماعــي لألزمــة، وهــي نتيجــة منطقيــة بُحكــم طبيعــة القضيــة  وُيالحــظ َتصــدُّ
ذاتهــا وتأثيرهــا وإجــراءات التعامــل معهــا كشــأن مجتمعــي شــامل فــي المقــام األول، 
يهــّم كافــة أطــراف المجتمــع ويؤّثــر فيهــا، كمــا أنــه مــن المنطقــي أيضــًا ُوروُد الُبعــد 
الصحــي فــي المركــز الثانــي، وذلــك ألنهــا قضيــة صحيــة تســتلزم جهــودًا مــن الجهــات 

المعنيــة بهــذا القطــاع.

 وبتحليــل موضوعــات الُبعــد االجتماعــي لألزمة، اتضح َترّكز تناول تلك الموضوعات 
ــة التــي  ــا التوعيــة بأهميــة اإلجــراءات االحترازي ــر، حــول قضاي االجتماعيــة بشــكل كبي
اتخذتهــا المملكــة لمواجهــة األزمــة، ثــم اســتعراض الجهــود المبذولــة فــي هــذا 
ومحــاوالت  المجتمــع،  علــى  األزمــة  آلثــار  اإليجابيــة  األبعــاد  تحليــل  ثــم  الشــأن، 

ــة. ــار الُعزل التخفيــف مــن آث

الموضوعــات  تلــك  ــَز  َتركُّ الُبعــد الصحــي لألزمــة،  موضوعــات  تحليــُل   وَيكِشــُف 
حــول اســتعراض الجهــود الصحيــة المبذولــة لمواجهــة األزمــة، إلــى جانــب التوعيــة 
بمخاطــر الوبــاء، مــن خــالل نشــر المعلومــات وتوضيــح المخاطــر واألضــرار، وكذلــك 
الّســرد التاريخــي لألوبئــة العالميــة، ومــا أحدثتــه مــن آثــار صحيــة علــى المجتمعــات 

المحليــة والعالميــة.

البعد االجتماعي
البعد الصحي تصدر اهتمامات كّتاب 

الرأي بُحكم طبيعة األزمة 
وإجراءات التعامل

ورد في المركز الثاني، ألنها 
أزمة صحية تستلزم جهودًا 
من الجهات المعنية
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 أمــا الُبعــد السياســي، فــكان معنيــًا بتعامــل الــدول والحكومــات وقياداتهــا مــع تلــك األزمــة 
وآثارهــا محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا، كمــا ُعِرضــت الممارســاُت والجوانــب اإليجابيــة فــي التعامــل 
المحلــي مــع األزمــة وُحْســن إدارتهــا، مقارنــًة بمجمــل مواقــف حكومــات دول العالــم، والتــي 
أظهــرت إدارًة ســيئة لألزمــة بشــكل عــام، إلــى جانــب التركيــز الواضــح لبعــض المقــاالت علــى 
ــر الواعيــة أو الخاطئــة  ــران - فــي اإلدارة غي ــة - وأهّمهــا إي أبعــاد ممارســات الــدول الُمعاِدي
لألزمــة، وانعكاســات تلــك الممارســات علــى المجتمــع الســعودي، والتــي أظهــرت تعامــالٍت 
غيــَر رســمية وال ُمعَلنــة مــن جانــب أفــراد ســعوديين يتــرّددون علــى تلــك الــدول، قــد يكــون 
لهــا تأثيُرهــا غيــر المحمــود علــى المجتمــع الســعودي، ومنهــا نقــُل عــدوى الفيــروس، وهــو 
مــا ثبــت فــي إحــدى تلــك الحــاالت، كمــا ركــزت موضوعــاُت هــذا الُبعــد علــى تنــاول خطابــات 
خــادم الحرميــن الشــريفين بالتحليــل، للوقــوف علــى األبعــاد اإليجابيــة لمدلــوالت الخطــاب 
وتأثيــره علــى المواطنيــن، ومــا أظهــره مــن ِحكمــة ورؤيــة واعيــة لمتطلبــات المرحلــة، وحــرٍص 

واضــح علــى اجتيازهــا، واالهتمــام بالمواطنيــن والمقيميــن.

 وُيظِهــر تحليــُل موضوعــات الُبعــد االقتصــادي لألزمــة، تنــاوَل تداعيــات األزمــة علــى 
االقتصــاد المحلــي والعالمــي بســبب حالــة الركــود، وَتوّقــف بعــض األعمــال التجاريــة 
نتيجــَة منــع التجــول، ومــا نتــج عنــه مــن محــاوالت اســتغالل بعــض التجــار لتلــك األزمــة 
بســحب مخــزون بعــض الســلع االســتهالكية وإخفائهــا لرفــع األســعار، مســتغلين 
احتياجــات المجتمــع وإقبالــه علــى عمليــات الشــراء، احتــرازًا ألّي أزمــات تتعلــق بتوّفــر 
ــلع قد تنتج عن طول مدة األزمة، وذلك في إطار َنقِد الممارســات المجتمعية،  السِّ
ُبه مــن  كمــا ظهــر بشــكل نــادر َنقــٌد للممارســات البنكيــة فــي ظــّل األزمــة، ومــا قــد ُتســبِّ

أضــرار للمتعامليــن والمســتفيدين مــن الخدمــات البنكيــة.

%25

البعد 
االجتماعي

%17

 البعد
الصحي

%3

البعد 
اإلنساني

%15

البعد 
السياسي

%1.4

 البعد
الديني

%6

البعد 
االقتصادي

%1.3

البعد 
القانوني

%3

 البعد
األمني

%1.2

البعد 
اإلعالمي
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 ولــم َتْخــُل موضوعــاُت الدراســة مــن التنــاول األمنــي واإلنســاني والدينــي والقانونــي 
واإلعالمــي، وإن بشــكٍل ضعيــف، وقــد تنــاول الُبعــُد األمنــي موضــوَع األمن الغذائي، 

ومــدى قــدرِة الحكومــة والدولــة علــى َســّد االحتياجــات وتوفيرهــا.

أما الُبعُد اإلنســاني فتناول التعامَل اإلنســاني مع الموقف، وأما موضوعاُت الُبعِد 
الدينــي فناقشــت نقــَد األفــكار واإليديولوجيات 
الُبعــد  موضوعــاُت  ناقشــت  فيمــا  المتطّرفــة، 
القانونــي بعــض الممارســات القانونيــة، وتنــاول 
اإلعــالم  وســائل  تعامــَل  اإلعالمــي  الُبعــد 
التقليديــة مــع األزمــة، ومــا أظهرتــه مــن جوانــب 

ــًا. ضعــف فــي إدارة األزمــة إعالمي

وفــي مســتوى النتائــج التفصيليــة، لوحــظ اهتمــاُم بعــض الكتــاب بالُبعــد االجتماعــي لألزمــة، 
حيــث ركــز الكاتــب أحمــد العرفــج، والكاتبــة هيلــة المشــوح، بشــكل كامــل، علــى البعــد االجتماعي 
ألزمــة كورونــا، كمــا اهتمــت الكاتبــة مهــا الوابــل بالُبعــد االجتماعــي فــي المقــام األول فــي 
مقاالتهــا، واســتعرضت خاللهــا الجهــوَد المبذولــة مــن جانــب المملكــة وقياداتهــا للتغّلــب علــى 
األزمــة وإدارتهــا بصــورة ســليمة، إلــى جانــب عــرض األبعــاد اإليجابيــة لألزمــة، باإلضافــة إلــى تركيــز 
الكاتبــة مهــا الوابــل فــي أحــد مقاالتهــا علــى الُبعــد السياســي لألزمــة، مــن خــالل تنــاول خطــاب 
خــادم الحرميــن الشــريفين المتعّلــق باألزمــة، والــذي حــرص مــن خاللــه علــى طمأنــة المواطنيــن، 

كمــا تناولــت الكاتبــة بالتحليــل كلمــة خــادم الحرميــن أثنــاء انعقــاد قمــة العشــرين عــن ُبعــد.

وركــز كل مــن الكاتــب فاضــل العمانــي، والكاتبــة لميــاء عبدالمحســن البراهيــم، علــى الُبعــد 
االجتماعــي ألزمــة فيــروس كورونــا، مــن خــالل التوعيــة بأهميــة اإلجــراءات االحترازيــة.

واهتــم الكاتــب عيســى الغيــث بمختلــف أبعــاد األزمــة، فجــاء الُبعــد االجتماعــي فــي 
الصــدارة بنســبة 45%، ثــم الُبعــد االقتصــادي بنســبة 22%، ثــم جــاءت بنســب أقــّل األبعاُد 

الدينيــة والصحيــة والقانونيــة بنســبة 11% لــكّل ُبعــٍد منهــا.

التنــاول،  أبعــاد  فــي  تنّوعــًا واضحــًا  الطاســان، فشــهدت مقاالُتهــا  تغريــد  الكاتبــة  أمــا 
حيــث تســاوى الُبعــد االجتماعــي مــع الُبعــد الصحــي بنســبة 40% لــكل منهمــا، وتناولــت 
اســتعراَض الجهــود التــي تبذلهــا القيــادة والمســئولون والجهــاُت المعنيــة إلدارة األزمــة، 
مناقشــة  خــالل  مــن   ،%20 بنســبة  لألزمــة  السياســي  الُبعــد  اســتعراض  جانــب  إلــى 

ول المعاديــة. الــدُّ السياســات العالميــة وســلوكيات 

وكانــت الموضوعــاُت االجتماعيــة أبــرَز اهتمامــات الكاتــب عبداللــه المزهــر بنســبة %62، 
ثــم الموضوعــات السياســية بنســبة 23%، بينمــا تســاوت ِنســَبتا الموضوعــات الصحيــة 

واإلنســانية بمعــّدل %7.5.

انتقد..
كّتاب الرأي استغالل بعض التجار لألزمة، 

وسحب مخزون بعض السلع االستهالكية.
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وركــز الكاتــب محمــد العويــن علــى الُبعديــن االجتماعــي والصحــي فقــط بنســبة 50% لــكّل 
منهمــا بالتســاوي، حيــث تنــاول الكاتــب التوعيــَة بمخاطــر الوبــاء، عبــر ســرِد تاريــخ األوبئــة 
الخطيــرة علــى مســتوى العالــم، باإلضافــة إلــى التوعية بأهمية اإلجــراءات االحترازية المتخذة.

وتنّوعــت الموضوعــات الــواردة فــي مقــاالت الكاتــب حمــود أبــو طالــب، بيــن األبعــاد 
االجتماعيــة بنســبة 30%، والسياســية والصحيــة بنســبة 20% لــكّل منهمــا بالتســاوي، 
ثــم االقتصاديــة واألمنيــة بنســبة 10% لــكّل منهمــا بالتســاوي، ثــم اإلنســانية واإلعالميــة 

بنســبة 5% لــكلٍّ منهمــا بالتســاوي أيضــًا.

محمد العوين

صحياجتماعي

 تغريد الطاسان

صحي سياسياجتماعي

عبدالله المزهر

إنسانيصحيسياسياجتماعي

حمود أبو طالب

اقتصاديسياسيصحياجتماعي

إعالميإنسانيأمني

أحمد العرفج - هيلة المشوح - فاضل العماني - لمياء البراهيم
اجتماعي

مها الوابل

سياسياجتماعي

عيسى الغيث

صحيدينياقتصادياجتماعي
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ثالثًا: النطاق الجغرافي للتناول اإلعالمي لألزمة
فــي المســتوى العــام، أظهــرت نتائــج الدراســة تنــاوَل الكّتــاب عّينــة الدراســة ألزمــة 
فيــروس كورونــا، مــن خــالل النطــاق الجغرافــي المحلــي لألزمــة فــي المرتبــة األولــى 
ــن  ــة فــي المملكــة، فــي حي ــة باألزمــة وإجراءاتهــا االحترازي وبنســبة 77%، وذلــك بالتوعي
كان النطــاق العالمــي فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 17%، لمناقشــة آثــار األزمــة عالميــًا، ثــم 
النطــاق اإلقليمــي بنســبة 6%، والــذي ُعِنــَي بمناقشــة ممارســات الدولــة اإليرانيــة جــراء 

األزمــة، ســواء داخــل حدوِدهــا، أو تأثيرهــا علــى المملكــة والمجتمعــات العربيــة.

وفــي المســتوى التفصيلــي، كان النطــاق المحلــي للتنــاول اإلعالمــي هــو الســائد فــي 
ــاب فاضــل العمانــي  ــاب عّينــة الدراســة، وهــو مــا يتمّثــل فــي مقــاالت الكّت مقــاالت الكّت
وعيســى الغيــث وأحمــد العرفــج، والكاتبتيــن لمياء عبدالمحســن البراهيم وهيلة المشــوح 
بنســبة 100%، فــي حيــن كان ســائدًا فــي مقــاالت الكاتبتيــن تغريــد الطاســان ومها الوابل 

بنســبة 80% مقابــل 20% للنطــاق العالمــي.

%17
نطاق عالمي

%6
نطاق إقليمي

%77
نطاق جغرافي 
محلي

حمود أبو طالب

عبدالله المزهر

عيسى الغيث

مها الوابل

تغريد الطاسان

أحمد العرفج

محمد العوين

لمياء البراهيم

فاضل العماني

هيلة المشوح

%100

%100

%100

%69

%60%5 %35

%8%23

%80

%80

%50

%100

%100 %20

%20

%50

إقليميعالميمحلي
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وقــّدم الكاتــب عبداللــه المزهــر موضوعاِتــه فــي نطــاق محلــي بنســبة 69%، تــاله النطــاق 
اإلقليمــي بنســبة 23%، ثــم النطــاق العالمــي بنســبة 8%، وتســاوى كلٌّ مــن النطاقيــن 
المحلــي والعالمــي بنســبة 50% لــكلٍّ منهمــا، فــي مقــاالت الكاتــب محمــد عبداللــه 
العويــن، فيمــا ســيطر النطــاق المحلــي علــى مقــاالت الكاتــب حمــود أبوطالــب بنســبة 

60%، مقابــل 35% للنطــاق العالمــي، و5% للنطــاق اإلقليمــي.

رابعًا: أسلوب التناول اإلعالمي لألزمة
في المســتوى العام، كشــفت نتائُج التحليل غلبَة األســلوب المنطقي في عرض األزمة، 
ــِد أبعادهــا، دون خطــاب المشــاعر والعواطــف  مــن خــالل ســرد األفــكار وتوضيِحهــا وتفني
بنســبة 42%، ثــم الجمــع بيــن األســلوب المنطقــي والعاطفــي بنســبة 38%، فــي حيــن كان 

االعتمــاد علــى األســلوب العاطفــي فقــط فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %20.

وفــي المســتوى التفصيلــي، كشــفت النتائــُج وجــوَد ُفــروق بيــن الكّتــاب عّينــة الدراســة، فــي 
االعتمــاد علــى أســاليب التنــاول المنطقيــة والعاطفيــة، ففــي حيــن تســاوت نســبتا األســلوبين 
العاطفــي والمنطقــي بمعــّدل 40% لــكلٍّ منهمــا لــدى الكاتبــة مهــا الوابــل، مــع الجمــع بيــن 
األســلوبين معــًا بنســبة 20%، اعتمــد الكاتــب فاضــل العمانــي علــى األســلوب المنطقــي فــي 
الحديــث عــن اإلجــراءات االحترازيــة، واألســلوب العاطفــي فــي الحديــث عــن الَعــْزل المنزلــي 
ومنــع التجــّول والمخــاوف مــن انتشــار الفيــروس، فــي حيــن اعتمــد كلٌّ مــن الكاتبيــن أحمــد 

العرفــج وعيســى الغيــث علــى األســلوب المنطقــي فــي جميــع مقاالتهمــا عّينــة الدراســة.

وكذلــك اتجــه الكاتــب عبداللــه المزهــر فــي مقاالتــه إلــى االعتمــاد بشــكل أكبــر علــى 
األســلوب العقالنــي المنطقــي بنســبة وصلــت إلــى 46%، وجمــع بيــن األســلوبين فــي 
31% مــن مقاالتــه، فــي حيــن كان اعتمــاده علــى ااألســلوب العاطفــي للكتابــة فــي %23 
مــن تلــك الكتابــات، أمــا الكاتبــة تغريــد الطاســان فاعتمــدت بشــكل أكبــر علــى األســلوب 
األســلوب  علــى  متفّوقــًا   ،%60 بنســبة  الكاتبــة  مقــاالت  فــي  بــرز  الــذي  المنطقــي، 

العاطفــي الــذي ظهــر فــي 40% مــن مقاالتهــا.

%42
38%أسلوب منطقي

أسلوب منطقي 
وعاطفي

%20
أسلوب عاطفي
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وكذلــك تفــّوق األســلوب المنطقــي فــي مقــاالت الكاتــب محمــد عبداللــه العوين بنســبة 
75%، مقابــل 25% فقــط لألســلوب العاطفــي، وكان األســلوب المنطقــي كذلــك األبــرز 
فــي مقــاالت الكاتبــة لميــاء عبدالمحســن البراهيــم بنســبة 50% كأســلوب واضــح للكتابــة، 
فــي حيــن جــاء األســلوب العاطفــي، والعاطفــي المقتــرن بالمنطقــي بنســبة 25% لــكلٍّ 

منهمــا بالتســاوي.

وَتســاوى األســلوُب المنطقــي مــع األســلوب الــذي َيجمــع بيــن المنطقــي والعاطفــي 
بنســبة 50% لــكلٍّ منهمــا بالتســاوي، فــي مقــاالت الكاتبــة هيلــة المشــوح، بينمــا غلــب 
األســلوب العاطفــي علــى معالجــات الكاتــب حمــود أبوطالــب، حيــث ظهــر كأســلوب 
واضــح فــي كتاباتــه بنســبة 45%، فــي حيــن جــاء األســلوب المنطقــي بنســبة 35%، ثــم 

الجمــع بيــن األســلوبين بنســبة %20.
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خامسًا: اتجاهات التناول اإلعالمي لألزمة
فــي المســتوى العــام، تنّوعــت اتجاهــات الكّتــاب فــي تنــاول أزمــة كورونــا، َوفقــًا لثالثــة 
رؤى، تمّثلــت الرؤيــة األولــى فــي اســتعراض الجوانــب اإليجابيــة، والتــي جــاءت فــي المرتبــة 
األولــى بنســبة 42%، أمــا الرؤيــة الثانيــة فاســتعرضت الجوانــب الســلبية فــي األزمة بنســبة 
32%، أمــا الرؤيــة الثالثــة وهــي الرؤيــة المتوازنــة، فقــد اســتعرضت كاًل مــن الجوانــب 

اإليجابيــة والســلبية بنســبة %26.

وتمّثلت الرؤية اإليجابية في الجوانب التالية:

 مواقــف خــادم الحرميــن الشــريفين فــي تقديــم كافــة أشــكال الدعــم للمواطنيــن 
والمقيميــن ومؤسســات الدولــة، وجهــود وزارة الصحــة فــي مواجهــة أزمــة فيــروس 

كورونــا، باإلضافــة إلــى إبــراز الحــّس الوطنــي.

 اإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا الدولــة ومســئولوها فــي المقــام األول، وذلك 
مــن خــالل التركيــز علــى الدعــم الــذي توّفــره الدولــة للمواطــن والمقيــم، وتحّلــي 
كافــة المســئولين فــي األجهــزة الحكوميــة بــروح المســئولية فــي هــذه األزمــة، 
مــة، وضــرورة التــزام  وإبــراز اإليجابيــات فــي هــذه اإلجــراءات وأشــكال الدعــم المقدَّ

المواطنيــن والمقيميــن بهــذه اإلجــراءات.

 األفــكار اإليجابيــة للتعامــل مــع الَعــْزل المنزلــي الــذي فرضتــه األزمــة، لدعــم األفــراد 
الذيــن َتغّيــر نمــُط حياتهــم بهــذا اإلجــراء، فحــاول الُكّتــاب تقديــَم أفــكار إيجابية تســاعد 

األفــراد علــى قضــاء الوقــت، وعــدم االضطــرار للخــروج مــن المنــازل.

 ممارســات المواطنيــن وجهــود المؤسســات الحكوميــة، وعــرض الجوانــب اإليجابية 
فــي التجربــة الصينيــة، حيــث تــّم اســتعراض الممارســات اإليجابيــة للمواطنيــن فــي 
االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة، وكذلــك اســتعرضت مقــاالُت الــرأي موضــُع التحليــل، 

الجوانــَب اإليجابيــة فــي تعامــل األجهــزة الحكوميــة مــع األزمــة.

%42
إيجابي

%32
سلبي

%26
متوازن
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أما المنظور السلبي في عرض األزمة، فقد تمّثل في التالي:

 نقــد الممارســات الســلبية لألفــراد فــي ظــّل األزمــة، والتــي تمّثلــت فــي عــدم 
االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة، أو كســر منــع التجــّول، حيــث انتقــد ُكّتــاب الــرأي هــذه 

الممارســات، وطالبــوا المواطنيــن والمقيميــن بتحمــل المســئولية.

ــرأي فــي  ــاب ال ــة جــّراء األزمــة، حيــث تنــاول كّت  انتقــاد ممارســات الــدول المعادي
الصحــف الســعودية ممارســات هــذه الــدول بالهجــوم واالســتنكار.

 انتقــاد اســتغالل بعــض التجــار لألزمــة ُبغيــة تحقيــق المزيــد مــن المكاســب الماديــة، 
حيــث انتقــد الكّتــاب هــذه الســلوكيات لبعــض التجــار.

ــه الســلبية، مــع اســتعراض تاريــخ انتشــار  ــا نفِســه وتأثيرات  التعــّرض لفيــروس كورون
ــر الســليمة  ــة، وانتقــاد اإلســهام فــي نشــر األفــكار المغلوطــة وغي ــة العالمي األوبئ

عــن هــذه األوبئــة.

 انتقاد أداء وسائل اإلعالم في األزمة ونشرها للمخاوف االقتصادية.

وفــي المســتوى التفصيلــي، كان االتجــاه اإليجابــي 
مســيطرًا علــى مقــاالت بعــض الكّتــاب، حيــث ســاد 
بنسبة 100% في مقاالت الكاتبة مها الوابل، التي 
أبــرزت الدعــم الــذي يقّدمــه خــادم الحرميــن الشــريفين 
وأجهــزة الدولــة للمواطنيــن، ومــا ُيّتخــذ مــن إجــراءات 
احترازيــة تهــدف لحمايــة صحــة وســالمة المواطنيــن 
والمقيميــن، وكذلــك الكاتــب فاضــل العمانــي الــذي 
أبــرز إيجابيــات العــزل المنزلــي، والكاتــب أحمــد العرفــج 

الــذي رّكــز علــى الرؤيــة اإليجابيــة مــن خــالل تنــاول التوعيــة بأهميــة اإلجــراءات االحترازيــة 
التــي أقرتهــا المملكــة لمواجهــة األزمــة، وذلــك فــي إطــار إبــراز اإليجابيــات.

أمــا بالنســبة للكاتبــة تغريــد الطاســان، فقــد ســيطر االتجــاه اإليجابــي علــى أغلبيــة مقاالتهــا، 
وكانــت المؤسســاُت المحوريــة فــي هــذا االتجــاه هــي الدولــة بنســبة 40% متســاوية مــع 
وزارة الصحة ومؤسســاتها بنفس النســبة، أما الشــخصية المحورية فكانت »خادم الحرمين 
الشــريفين« بنســبة 20% كشــخصية محوريــة إيجابيــة، ورغــم تلــك الســيطرة اإليجابيــة علــى 
هــت النقــَد لألطــراف الســلبية فــي تلــك األزمــة،  جميــع موضوعــات الكاتبــة، إال أنهــا َوجَّ
والتــي تمثلــت فــي السياســات العالميــة، وممارســات الــدول المعاديــة للمملكــة، إلــى جانب 

تصرفــات بعــض المواطنيــن الســعوديين فــي التعامــل مــع األزمــة بشــكل غيــر مســئول.

كّتاب الرأي..
لديهم رؤية تتعّلق بضرورة تحقيق 

التوازن في التناول اإلعالمي ألزمة 
كورونا.
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فــي حيــن ركــز الكاتــب عيســى الغيــث علــى تنــاول الجانــب الســلبي بنســبة متســاوية مــع 
الرؤية المتوازنة بنســبة بلغت 44% لكلٍّ منهما بالتســاوي، حيث قّدم نقدًا للممارســات 
المجتمعيــة الســلبية والممارســات البنكيــة، أمــا الرؤيــة اإليجابيــة فــي العــرض فبلغــت 
م مــن خاللهــا الكاتــُب اســتعراضًا للجهــود المتميــزة التــي ُتقّدمهــا  نســبتها 12%، َقــدَّ

المؤسســات الحكوميــة الســعودية فــي المرحلــة الحاليــة.

قــت نســبة المعالجــة اإليجابيــة لألزمــة فــي مقــاالت الكاتبــة لميــاء عبدالمحســن  وتفوَّ
25% بالتســاوي،  50%، تلتهــا المعالجــة المتوازنــة والســلبية بنســبة  البراهيــم بنســبة 

حيــث انتقــدت الكاتبــة الممارســاِت الســلبية لبعــض أفــراد المجتمــع فــي األزمــة.

كمــا غلــب االتجــاه الســلبي علــى مقــاالت الكاتــب عبداللــه المزهــر بنســبة 61.5%، عبــر نقــد 
الممارســات المجتمعيــة، واآلثــار الســلبية ألزمــة كورونــا محليــًا وعالميــًا، باإلضافــة إلــى إدارة 
الــدول الغربيــة لألزمــة، وممارســات الــدول المعاديــة، كمــا انتقــد الكاتــب اســتغالَل التجــار 
لألزمــة، والمبالغــة فــي اإلشــادة بجهــود وزارة الصحــة، ونشــر األفــكار المغلوطــة، إلــى جانــب 
انتقــاده ســلوك اإلنســان فــي التجّبــر وعــدم االتعــاظ أو األخــذ باألســباب، ونســيان قــدرة 
ــر أوقــات األزمــات، تلتــه الرؤيــة المتوازنــة بنســبة 31%، ثــم الرؤيــة اإليجابيــة  الخالــق فــي غي
بنســبة 7.5% فقــط، والتــي تركــزت علــى اســتعراض الجهــود الحكوميــة فــي األزمــة، واألفــكار 
اإليجابيــة للُعزلــة المنزليــة، واســتعراض جهــود وزارة الصحــة ومؤسســاتها فــي مجابهــة الوبــاء.

واّتســم عــرض الكاتــب محمــد عبداللــه العويــن بالطابــع المتــوازن بنســبة 75%، وهــو الطابــع 
الــذي يجمــع بيــن الرؤيــة اإليجابيــة والســلبية بالتســاوي، وظهــر الطابــع الســلبي فــي مقاالتــه 

بنســبة 25% فقــط.

حمود أبو طالب

عبدالله المزهر

عيسى الغيث

مها الوابل

تغريد الطاسان

أحمد العرفج

محمد العوين

لمياء البراهيم

فاضل العماني

هيلة المشوح

%44
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كمــا اّتســمت مقــاالُت الكاتبــة هيلــة المشــوح بالَجْمــع بيــن الطابعيــن المتــوازن واإليجابــي 
فــي التنــاول اإلعالمــي لألزمــة، عبــر تركيزهــا علــى الــدور التوعــوي فــي هــذه األزمــة.

أبــو طالــب  الكاتــب حمــود  وغلبــت علــى مقــاالت 
حيــن  فــي   ،%40 بنســبة  النقديــة  الســلبية  الرؤيــُة 
 %35 الرؤيــة اإليجابيــة االتجــاَه الظاهــر فــي  كانــت 
مــن المقــاالت، وبلغــت نســبة االتجــاه الجامــع بيــن 
الرؤيــة اإليجابيــة والســلبية فــي العــرض 25%، مــن 
خــالل اســتعراض آثــار األزمــة محليــًا وعالميــًا بنســبة 
األزمــة  مواجهــة  فــي  المبذولــة  والجهــود   ،%35

15%، ونقــد الممارســات  20%، والتوعيــة بأهميــة اإلجــراءات االحترازيــة بنســبة  بنســبة 
االجتماعيــة الســلبية بنســبة 15%، ثــم ممارســات الــدول المعاديــة بنســبة 10%، وأخيــرًا 

األبعــاد اإليجابيــة فــي التعامــل مــع األزمــة بنســبة %5.

وكانــت قيــادات الدولــة والحكومــة إلــى جانــب المواطنيــن الســعوديين الــذي أظهــروا 
ــة اإليجابيــة للصيــن فــي  ــاول التجرب ــة، وتن روحــًا إيجابيــة خــالل األزمــة، واإلجــراءات االحترازي
التعامــل مــع األزمــة، هــي محــاور األفــكار اإليجابيــة لموضوعــات الكاتــب، فــي حيــن كانــت 
ممارســات األفــراد الســلبية فــي األزمــة مــن المواطنيــن والتجــار، وإدارة الــدول الغربيــة 
وزعمائهــا لألزمــة، إلــى جانــب ممارســات الــدول المعاديــة واألفــراد المتعامليــن معهــا، هــي 

ــرز المحــاور الســلبية ألفــكار مقاالتــه. أب

سادسًا: المداخل اإلقناعية للتناول اإلعالمي لألزمة
فــي المســتوى العــام، وبشــأن المداخــل اإلقناعيــة التــي اعتمــد عليهــا الكّتــاب فــي توضيح 
رؤيتهــم، وإثبــات وجهــات نظرهــم وتدعيمهــا باألدلــة والبراهيــن، أظهــرت الدراســة اعتمــادًا 
كبيــرًا علــى ســرد األفــكار وتحليلهــا، كأبــرز المداخل اإلقناعية بنســبة 30%، تاله االستشــهاد 
بالممارســات والمواقــف الواقعيــة بنســبة 23%، ثــم اســتنفار المشــاعر والعواطــف بنســبة 
أو  الدينيــة  الشــخصية واالستشــهادات  التجــارب  17%، فــي حيــن كانــت عمليــات ســرد 

القانونيــة أو الصحفيــة، أقــلَّ المداخــل اإلقناعيــة اســتخدامًا.

وفــي المســتوى التفصيلــي، كان اســتنفار المشــاعر المدخــَل األساســي لإلقنــاع بنســبة 
ــل، باإلضافــة إلــى االســتعانة بأقــوال المســئولين  ــة مهــا الواب 100% فــي مقــاالت الكاتب

بنســبة 40%، وســرد األفــكار المنطقيــة بنســبة %20.

وكذلــك اعتمــد الكاتــب فاضــل العمانــي علــى مدخــل اســتنفار المشــاعر، إلقنــاع المواطنين 
بالتــزام الحظــر والبقــاء فــي المنــازل للحــّد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، إلــى جانــب اعتمــاده 

علــى ســرد األفــكار والوصــف البالغــي كمدخــل إقناعــي متميــز.

مّثلت..
الروح اإليجابية لقيادات الدولة 

والمواطنين، أهّم المحاور اإليجابية 
لبعض كتاب الرأي.
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أمــا الكاتــب عيســى الغيــث فاعتمــد علــى مجموعــٍة متنوعــة مــن المداخــل االقناعيــة، 
جــاء فــي صدارتهــا االستشــهاد بالممارســات والمواقــف الواقعيــة، فــكان أبــرَز المداخــل 
اإلقناعيــة التــي اعتمــد عليهــا الكاتــب بالتســاوي مــع ســرد األفــكار بنســبة 33.3%، تالهمــا 
كلٌّ مــن نقــد األفــكار، وعــرض األضــرار والمخاطــر والشــواهد الدينيــة، وعــرض اإلجــراءات 
القانونيــة،  والشــواهد  والنتائــج  اآلثــار  وتوضيــح  المشــاعر،  اســتنفار  ثــم   ،%22.2 بنســبة 

واإلشــارة إلــى مقــاالت ســابقة بنســبة %11.

كأبــرز  الواقعيــة،  والمواقــف  بالممارســات  الطاســان  تغريــد  الكاتبــة  استشــهدت  وقــد 
مداخــل اإلقنــاع باألفــكار الــواردة بنســبة 60%، ثــم َحــلَّ كلٌّ مــن اســتنفار المشــاعر، ونقــد 

األفــكار، بنســبة 20% لــكلٍّ منهمــا.

أمــا الكاتــب أحمــد العرفــج فقــد اعتمــد علــى تحليلــه الشــخصي لألزمــة كأحــد المداخــل 
اإلقناعيــة لجمهــور القــراء.

وتمّثلــت أبــرز المداخــل اإلقناعيــة للكاتــب عبداللــه المزهــر، فــي التهّكــم والســخرية بنســبة 
46%، ونقــد األفــكار بنســبة 31%، وكلٍّ مــن َســرد األفــكار، واالستشــهاد باألمثلــة، بنســبة 

23%، واســتنفار المشــاعر بنســبة %15.

وقــد اعتمــد الكاتــب محمــد عبداللــه العويــن علــى عــدد مــن المداخــل اإلقناعيــة، وهــي 
الســرد التاريخــي والفكــري، واالستشــهاد بأمثلــة، وتفنيــد األســباب، وتوضيــح اآلثــار والنتائج.

فيمــا اعتمــدت الكاتبــة هيلــة المشــوح على االستشــهاد بالممارســات والمواقف، كمدخل 
إقناعــي لمــا تقّدمــه مــن أفــكار فــي مقاالتها.

وكان عــرُض اإلجــراءات أكثــَر المداخــل اإلقناعيــة التــي 
البراهيــم  لميــاء عبدالمحســن  الكاتبــة  اســتخدمتها 
التجــارب  إلــى جانــب كلٍّ مــن ســرد   ،%50 وبنســبة 
ومواقــف  بممارســات  واالستشــهاد  الشــخصية، 
معينــة، وتحليــل اإليجابيــات، ونقــد األفــكار، بنســب 

متســاوية بلغــت 12.5% لــكلٍّ منهــا.

أمــا بالنســبة للمداخــل اإلقناعيــة فــي مقــاالت الكاتــب حمــود أبوطالــب، فقــد أظهــر 
االستشــهاد  تــاله   ،%60 نســبة  بلــغ  األفــكار  ســرد  بمدخــل  واضحــًا  اهتمامــًا  الكاتــب 
بممارســات ومواقــف واقعيــة بنســبة 35%، وكذلــك االستشــهاد باألمثلــة بنســبة %20، 
ثــم مداخــل تفنيــد األبعــاد الفكريــة للموضــوع، مــن حيــث عــرض اإلجــراءات واألســباب 
والنتائــج والمخاطــر، باإلضافــة إلــى اســتنفار المشــاعر وتحليــل اإليجابيــات واالســتعانة 

المســئولين. وتصريحــات  باإلحصائيــات 

تناول..
كّتاب الرأي األزمة بأبعاد موضوعية 

متنّوعة، ألنها شملت مختلف 
نواحي الحياة.
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خاتمة..

أظهرت نتائُج الدراسة التحليلية االهتماَم الواضح والمتوازن بتناول 

أبعاد أزمة فيروس كورونا، في مقاالت الرأي في الصحف السعودية 

عّينة الدراسة، ونظرًا لكونها أزمة تشمل كافة نواحي الحياة 

االجتماعية والصحية واالقتصادية والسياسية وغيرها، فقد تّم تناولها 

بأبعاٍد موضوعية متنّوعة، كان أبرزها الُبعد االجتماعي لألزمة، من 

خالل التوعية باإلجراءات االحترازية، وإبراز األبعاد اإليجابية في التعامل 

مع إجراءات الُعزلة الناتجة عن األزمة، للسيطرة على تصّرفات التمّرد 

على تلك اإلجراءات بشكل إيجابي غير مباشر.

وقد كشفت الدراسة تفّوق األسلوب المنطقي في تناول مقاالت 

الرأي الخاصة بأزمة فيروس كورونا، إال أن الُبعَد العاطفي لم يكن 

ُمهَماًل في تناول كّتاب الرأي لألزمة، وقد لوحظت غلبة االتجاهات 

اإليجابية في تناول األزمة، باستعراض اإلجراءات والجهود المبذولة 

وطرق التعامل مع األزمة، مع وجود اتجاٍه سلبي ظهر من خالل 

نقد الممارسات السلبية لبعض األفراد، واستغالل التجار لألزمة، 

وممارسات الدول المعادية، وذلك باالعتماد على عّدة مداخل 

إقناعية، تمثلت في سرد األفكار، واالستشهاد بالممارسات 

والمواقف الواقعية، كأبرز المداخل اإلقناعية.
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