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اجتاهات اجلمهور حنو تعامل اإلعالم العماني
مع أزمة إعصار «جونو»
عبيد بن سعيد الشقصي
مستخلص:
هدفت هذه الدراسة املسحية إىل اختبار العالقة بني املواقف االتصالية لإلعالم العماني يف أثناء إعصار جونو لعام  ،2007واالستجابات
السلوكية اليت تبناها اجلمهور فضال عن اجتاهاتهم حنو أداء اإلعالمي العماني يف هذه األزمة .واعتمدت يف تفسري النتائج على نظرييت
اتصال األزمات املوقفية وجمموعات املصاحل .واستخدمت الدراسة عينة متاحة مكونة من  140مفردة من املتضررين من اإلعصار من ثالث
مناطق خمتلفة يف سلطنة عمان .بينت النتائج أن  %96من املبحوثني تابعوا اإلعالم العماني يف أثناء هذه األزمة .كما أشارت إىل وجود عالقة
ارتباط إجيابية بني تقديم رسائل سريعة وشفافة عن اإلعصار ،ومراعاة مصاحل اجلمهور واجلوانب العاطفية من جهة ،وتبين استجابات
سلوكية إجيابية من جهة أخرى .كما أشارت إىل اختالف وسائل االتصال اليت اعتمد عليها اجلمهور باختالف مراحل األزمة ولكن برز
التلفزيون والراديو كوسيلتني أساسيتني عند اجلمهور .وبنى اجلمهور تقييمه للمتحدثني الذين ظهروا خالل األزمة على أسس وظيفية
برمجاتية وليس على أساس الشكل واملظهر .وخلصت الدراسة إىل رضا اجلمهور عن أداء اإلعالم العماني خالل مراحل األزمة الثالث.
الكلمات الدالة :املواقف االتصالية ،اإلعالم العماني ،إعصار جونو

Public Attitudes Towards Omani Media Coverage
of “Gono” Cyclone Crisis
Obaid Said Al- Shaqsi

Abstract:
This survey study aimed at investigating the relationship between Omani media management of the 2007 Gono
cyclone crisis and people’s behavioral responses and their attitudes towards media performance. The study was
founded on the general principles of the Situational Crisis Communication theory and Stakeholders theory. A
convenient sample of 140 affected individuals from three different places in Oman participated in this study. The
results indicated that 96% of the informants followed Omani media warnings about the cyclone. The results also
showed a positive correlation between respondents’ belief that the media have provided them with swift and
transparent messages and addressed their interests and emotional concerns on one hand, and adopting positive
behavioral responses, on the other hand. Overall, respondents were satisfied with Omani media performance
during the different stages of the cyclone crisis.
Keywords: Communication Attitudes, Omani Media, Gono Cyclone
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عبيد الشقصي

مقدمة

سلطنة عمان يف الفرتة من  7-5يونيو  .2007وهي من الدراسات

تسبب اإلعصار املداري جونو من الفئة الرابعة الذي ضرب أجزاء

املرتبطة بإعالم األزمات اليت اعتمدت يف بنائها وتفسري نتائجها

خمتلفة من سلطنة عمان يف الفرتة من  7 – 5يونيو  ،2007يف وفاة

على مزيج من النظريات اليت تفسر عالقة اجلمهور باتصال

 49شخصا فقط ،ونزوح  67120إىل مراكز اإليواء املعدة سلفا لذلك

األزمات.

يف اليوم األول ليقل عدد النازحني يف اليوم الثالث إىل  2650نازحا
فقط (اللجنة الوطنية للدفاع املدني) .بينما بلغ إمجالي وفيات
السيول اليت هطلت على مدينة جدة باململكة العربية السعودية

مشكلة الدراسة:

ّ
تعد األعاصري من األزمات الطبيعية اليت ميكن توقعها بفضل تقدم

يف يوم واحد وهو  25نوفمرب  122 ،2009حالة وفاة على الرغم من

تكنولوجيا الرصد اليت تعتمد على األقمار الصناعية بدرجة

أن السيول غطت  %10فقط من مساحة جدة (الشلهوب.)2010 ،

كبرية ،ولكن يصعب التنبؤ مبسارها بدقة ألنها تتغري بشكل ملحوظ

ومقارنة حبجم األمطار اليت هطلت ،تفوق إعصار جونو على
إعصار كاترينا املصنف من الفئة اخلامسة حسب مقياس سفري-

بناء على اجتاه الرياح اليت حتركها .وهلذا فإن التعامل معها إعالميا
ُ
ُ
الناس حبدوثها ومل حتدث
نذر
يتطلب الدقة واحلذر؛ ذلك ألنه إن أ ِ

مسبسون لألعاصري الذي ضرب جنوب الواليات املتحدة األمريكية

فسوف تؤثر يف مصداقية املؤسسة أو احلكومة اليت أبلغت عنها ،وإن

يف عام  .2005حيث بلغت األمطار يف كاترينا  200ملم 24/ساعة

وقعت ومل يتم إحاطة الناس علما بوقوعها وكانت نتائجها كارثية،

بينما كانت يف جونو  934ملم 24/ساعة ،ومع ذلك جتاوزت الوفيات

فستثري سخط اجلمهور واستياءهم ضد املؤسسة أو احلكومة.

يف كاترينا  1400حالة .وقدرت اخلسائر املادية النامجة عن إعصار

يعد إعصار جونو  Gonuأول إعصار تتفاعل معه املؤسسة

جونو حبوالي  4مليارات دوالر أمريكي (احلسيين.)1 :2008 ،

اإلعالمية الرمسية يف سلطنة عمان يف تارخيها احلديث .ومل يسبق

وإذا كان ختطيط املدن واملناطق السكنية واستعداد الدولة إلدارة

لإلعالم العماني أن تعامل مع أزمة بهذا احلجم .وعلى الرغم من

األزمات مهما يف احلد من األضرار واخلسائر البشرية واملادية

قوة إعصار جونو الذي صنف ضمن الفئة الرابعة ،إال أن سلطنة

النامجة عن األزمات والكوارث الطبيعية والتكنولوجية ،فإن

عمان مل تستنفد أكثر من  %2من احتياطها الغذائي ،ومتكنت

القدرة على التنبؤ بهذه األزمات وفاعلية وسائل االتصال وحجم

من إخالء أكثر من عشرين ألف نسمة قبل ساعات حمدودة من

املعلومات املتوافرة عند اجلمهور عنها قبل حدوثها ال يقل أهمية

وصول اإلعصار إىل املناطق املهددة .وعلى الرغم من قلة جتربة

أيضا .بل إن أهمية وسائل االتصال أوقات األزمات تتعدى حدود

العمانيني باألعاصري وكيفية التعامل معها ،إال أن احملصلة النهائية

هدف التقليل من اخلسائر البشرية واملادية إىل محاية مسعة الدولة

للخسائر البشرية مل تتجاوز  49حالة وفاة ،األمر الذي يعزز من

أو املؤسسة فيما لو أحسن توظيفها .إذ واجهت احلكومة األمريكية

أهمية البحث يف التناول اإلعالمي هلذا اإلعصار وفقا ألسس علمية

نقدا الذعا من وسائل االتصال األمريكية بسبب إخفاقاتها يف

ومنهجية .لذا فإن مشكلة الدراسة تتلخص يف الكشف عن املواقف

إدارة أزمة إعصار كاترينا ( .)Littlefield & Quenette, 2007ووجه

االتصالية اليت تبناها اإلعالم العماني يف إعصار جونو وتأثريها يف

اجلمهور السعودي عرب اإلعالم غري الرمسي والبديل مثل اإلنرتنت

االستجابات السلوكية عند اجلمهور انطالقا من نظرييت اتصال

نقدا للحكومة السعودية يف اليوم األول لسيول جدة بسبب إخفاق

األزمات الظرفية أو املوقفية وجمموعات املصاحل ،والتعرف على

اإلعالم الرمسي يف التعامل مع األزمة ،وكادت األزمة تتفاقم لوال

اجتاهات اجلمهور حنو إدارة اإلعالم العماني ألزمة إعصار جونو يف

التدخل املباشر من امللك عبد اهلل آل سعود الذي ألقى خطابا يف

مراحله الثالث.

اليوم التالي أعاد للحكومة هيبتها (الشلهوب .)2010 ،و يرى Crable
 & Vibeberأن على املؤسسة أن تتجاوز حد االستجابة املنظمة

أهمية الدراسة:

لألزمة إىل السعي حنو تشكيل الرأي العام أو السياسة العامة (Ulmer

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها:

 .)& Sellnow, 2000: 143ويف حاالت الكوارث واملخاطر الطبيعية ،فإن

 -1تعد من أوائل الدراسات اليت تبحث يف دور وسائل االتصال يف

أهمية وسائل االتصال تتمحور يف قدرتها على زيادة حالة التأهب

عمان يف التعامل مع أزمة ذات تأثري مجاهريي وشعيب كبري.

واالستعداد عند اجلمهور للتعامل مع اخلطر ،وتشكيل اجتاهاته

 -2تسهم يف الكشف عن أكثر الوسائل اليت يلجأ إليها اجلمهور يف

وسلوكه حوهلا.

عمان أوقات األزمات الطبيعية كاألعاصري.

لذا تلعب وسائل االتصال دورا مهما وجوهريا أوقات الكوارث

 -3تساعد نتائج هذه الدراسة على توفري معلومات وبيانات

الطبيعية .وال يقتصر هذا الدور على حفظ مسعة املؤسسة بل

ملخططي وواضعي إسرتاتيجية إدارة األزمات إعالميا يف اجملتمع

حفظ الكثري من األرواح واملمتلكات بالدرجة األوىل .وبالتالي

العماني واجملتمعات املشابهة يف املنطقة.

فإن جناح املؤسسة يف اخلروج بأقل خسائر مادية وبشرية
ً
إعالميا Crisis Management
يرتبط بنجاحها يف إدارة األزمة

 -4متكن من معرفة أوجه الضعف والقوة يف طريقة احتواء اإلعالم
العماني هلذه األزمة.

 ،Communicationوهذا يف املقابل يسهم يف تعزيز السمعة اإلجيابية

 -5ختترب مدى صحة افرتاضات نظرييت اتصال األزمات املوقفية

عن املؤسسة .هذه الدراسة ،تبحث يف اجتاهات اجلمهور حنو فاعلية

وأصحاب املصاحل حول املواقف االتصالية واالستجابات السلوكية يف

املواقف االتصالية لإلعالم العماني يف إعصار جونو الذي ضرب

الواقع العماني.
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أهداف الدراسة:

بنسب متفاوتة ،وكانت حمافظة مسقط  ،وحمافظة الشرقية من

تعرف اجتاهات اجلمهور حنو املواقف االتصالية اليت تبناها
-1
ّ

أكثر املناطق تضررا .وتسبب اإلعصار يف تدمري شبكات النقل

اإلعالم العماني يف تعامله مع إعصار جونو.

واملواصالت ،وانقطاع الكهرباء واملاء واالتصاالت عن كثري من

ّ -2
تعرف نوعية االستجابات السلوكية اليت تبناها اجلمهور بناء

املناطق .وأوجدت احلكومة العمانية أكثر من  140مركز إيواء،

على املواقف االتصالية لإلعالم العماني يف مراحل اإلعصار

ضمت يف اليوم األول حوالي  67ألف نسمة ،واخنفض عدد مراكز

املختلفة.

اإليواء بعد  11يوما من اإلعصار إىل  5مراكز آوت  3150نسمة (جريدة

تعرف الوسائل اإلعالمية اليت اعتمد عليها اجلمهور يف مراحل
ّ -3

الوطن ،عدد  17 ،8726يونيو  . )2007وحسب البيانات الصادرة من

اإلعصار املختلفة.

املكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع املدني ،بلغ عدد الوفيات يف

تعرف اجتاهات اجلمهور وتقييمه للرسالة اإلعالمية واملتحدثني
ّ -4

اليوم الثالث من اإلعصار ( 7-5يونيو  49 )2007وفاة ،وتأثر حوالي

الرمسيني يف إعصار جونو.

 25,500منزل بشكل كلي وجزئي ،وتضررت أكثر من  13,000ألف
سيارة .وقدرت اخلسائر اإلمجالية إلعصار جونو حسب تقديرات

إعصار جونو (:)2007

وزارة االقتصاد الوطين العمانية (ألغيت الوزارة يف عام  2011وحل

ٌت ّ
عد سلطنة عمان من الدول املعرضة لنوبات األعاصري ملوقعها

بدال منها اجمللس األعلى للتخطيط) ،مليار ريال عماني ونصف

البحري املطل على حبر العرب واحمليط اهلندي خالل فرتتني يف

تقريبا أي حوالي  4مليارات دوالر.

العام هما شهرا مايو ويونيو وشهرا أكتوبر ونوفمرب .وقد ضربت
سلطنة عمان جمموعة من األعاصري يف األعوام ،1972 ،1943 ،1890

مفهوم األزمة:

( 1977إعصار مصرية) ولكن مل يتم رصدها إعالميا نظرا لضعف

جتمع معظم التعريفات لألزمة بأنها عبارة عن موقف أو حدث

املؤسسة اإلعالمية والبنية التحتية حينها (اللجنة الوطنية للدفاع

طارئ حيدث ارتباكا يف تسلسل العمل اليومي للمؤسسة؛ مما حيتم

املدني.)2010 ،

عليها اختاذ قرارات سريعة يف وقت حمدد ويف ظروف يسودها توتر

مسي إعصار جونو الذي ضرب سلطنة عمان خالل الفرتة من

وتفاعالت خمتلفة ،وقد ينجم عن هذا احلدث تأثريات سلبية

 7-5يونيو  2007بهذا االسم بناء على التسميات الدورية اليت

ّ
والسيما إذا مل حتسن املؤسسة التعامل مع
يف األرواح واملمتلكات

تبنتها جلنة األعاصري املدارية لبحر العرب وخليج البنغال يف

ذلك احلدث (عليوه 2004؛ اخلضريي  )2002و (Laurence Barton

عام  ،1999واليت تضم يف عضويتها مثاني دول هي سلطنة عمان,

1993؛.)Pauchant and Mitroff 1992

واهلند ،وباكستان ،وبنجالديش ،وسرييالنكا ،وتايالند ،واملالديف
وماينمار .وجونو بلغة أهل املالديف تعين القفة املصنوعة من
سعف النارجيل .بتاريخ  1يونيو  2007بدأ إعصار جونو يتشكل
تدرجييا كمنخفض جوي يف مشال احمليط اهلندي مبسافة تبعد
 650كم عن مدينة مومباي اهلندية .ويف  2يونيو  ،2007ازداد
عمق املنخفض اجلوي وحتول يف اليوم التالي إىل عاصفة مدارية
حسب قياسات املركز اإلقليمي ملراقبة األعاصري االستوائية يف
نيودهلي باهلند .يف  3يونيو  ،2007قدرت سرعة الرياح املصاحبة
للعاصفة بـ  57عقدة ( 106كم/ساعة) باجتاه غرب ،ومشال غرب
سلطنة عمان ،وحينها أبلغ مركز التنبؤات اجلوية باملديرية العامة
للطريان املدني واألرصاد اجلوية العماني اللجنة الوطنية للدفاع
املدني باألمر الختاذ ما يلزم .ويف يوم االثنني  4يونيو ،2007
حتولت العاصفة املدارية إىل إعصار ،وتراوحت سرعة الرياح حينها
بني  85و 95عقدة ( 157و  176كم/ساعة) .وكان مركز اإلعصار
يبعد حوالي  700كم فقط عن جزيرة مصرية العمانية ،أما السحب
الركامية املصاحبة له فتبعد  500كم فقط .يف مساء يوم الثالثاء
 5يونيو  ،2007وصل اإلعصار إىل السواحل العمانية الشرقية
وكان متوقعا أن ُيغرق جزيرة مصرية إال أن الرياح حولت مساره.
وكانت سرعة الرياح حني وصوله  71عقدة أي حوالي  131كم/ساعة
وارتفاع املوج  8أمتار .أما كمية األمطار اليت هطلت فبلغت خالل
 24ساعة حوالي  934ملم (اللجنة الوطنية للدفاع املدني.)2010 ،
تأثرت معظم مناطق اجلزء الشمالي من عمان بإعصار جونو ولكن
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ويسوق الباحثون تصنيفات متعددة لألزمات حسب مسبباتها
(طبيعية ،بشرية ،تكنولوجية) أو موضوعها (صناعية ،مالية،
بيئية) أو شدتها ( ،Coombs, 2007مكاوي ،2005 ،شومان،2002 ،
خضور .)1999 ،ولكن التصنيف القائم على عنصر العلم أو املفاجأة
باألزمة هو األكثر مشولية (عجوه و فريد .)173 :2008 ،إذ تقسم
األزمات بناء على ذلك إىل أزمات متوقعة وميكن تفاديها قبل
حدوثها إذا أحسنت املؤسسة إدارتها لألزمة .مثال ذلك ،إذا علمت
املؤسسة أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها مع نهاية الشهر إال
أنها مل تتخذ أية إجراءات لتفادي النتائج السلبية املرتتبة عليها.
وهناك أزمات متوقعة وال ميكن تفاديها وإمنا ميكن للمؤسسة أن
تستعد ملواجهتها للتقليل من اآلثار السلبية املرتتبة عليها .ومثال
ذلك ،الكوارث الطبيعية من زالزل وأعاصري وعواصف اليت ميكن
رصدها قبل حدوثها ولكن ال ميكن جتنبها ألنه ال راد لقضاء اهلل.
أما النوع الثالث فهي األزمات غري املتوقعة مثل اهلجمات اإلرهابية،
والتفجريات أو االنفجارات املفاجئة اليت قد حتدث يف املصانع
أو حاالت احلوادث اجلسيمة يف وسائل املواصالت كالطائرات
ّ
وتعد إدارة األزمات املتوقعة أسهل من إدارة
والقطارات وغريها.
األزمات غري املتوقعة نظرا لغياب عنصر املباغتة عن األوىل وقدرة
املؤسسة على أخذ تدابري وإجراءات قبل وقوع األزمة مبا يف ذلك
االستجابات اإلعالمية .ورغم أن إعصار جونو يقع ضمن األزمات
املتوقعة ،إال أن رصده كإعصار من قبل احلكومة العمانية تأكد
قبل يوم واحدة فقط من وصوله إىل األراضي العمانية .عالوة على

عبيد الشقصي

أن املؤسسات اإلعالمية يف عمان مل تكن مستعدة أو مهيأة ماديا

اإلعالم العماني وإعصار جونو:

وبشريا للتعامل مع هذه احلالة.

يرجع اهتمام اجملتمعات الصناعية والغربية بالعالقات العامة
وتبين اتصال األزمات إىل أهمية الرأي العام يف صنع القرار أو حتقيق

اتصال (إعالم) األزمات:

األرباح يف هذه الدول وإىل حرية التعبري اليت تتمتع بها وسائل

يعرف جريي كريبس  Gary Kerpsاتصال األزمات أنه “استخدام

اإلعالم ( .)Guth, 2000:1إذ من شأن تغطية وسائل اإلعالم املتكررة

العالقات العامة للتقليل من الضرر الذي قد يصيب املؤسسة

واحلرة لألزمات أن تؤثر سلبا يف مسعة املؤسسة وصورتها .إال أن

يف حالة األزمات واليت يصعب بعد ذلك معاجلتها” (& Williams

املسؤولية االجتماعية اليت تقع على عاتق الدولة أو املؤسسة ،حتتم

 .)Olaniran,1998:387ويعرفه حممد زرمان ( )16 :2010بأنه “جمموع

عليها أيضا االتصال مع اجلمهور أوقات األزمات حفاظا على سالمة

العمليات اإلعالمية اليت تتوسل بها خمتلف الوسائل اإلعالمية قبل

األرواح واملمتلكات .لذلك يرى بنروز ( )Penrose, 2000أن اإلعالم

ويف أثناء وبعد حدوث األزمات لتغطية األحداث ومواكبتها .وتبعا

أحد العناصر األربعة الضرورية يف إدارة األزمات اليت تشمل اخلطة،

لذلك فإن اتصال األزمات  Communication Crisisيركز على احلدث

وفريق العمل ،واإلعالم وتقييم ما بعد األزمة .ويرى أن اإلعالم

أو األزمة بكل تداعياتها أكثر من تركيزه على اخلطر بعينه ،وهو

ينبغي أن يتصدر اهتمام أي مؤسسة حتى تتمكن من إيصال رسائل

ما جيعله خمتلفا عن إعالم املخاطر  .Risk Communicationفإعالم

ومعلومات إعالمية فعالة ومؤثرة وقت األزمات.

املخاطر حسب تعريف الندجرن ومكماكن هو “العملية التفاعلية

تقع مهمة إدارة الكوارث واألزمات يف سلطنة عمان على عاتق اللجنة

من تبادل املعلومات واآلراء بني األفراد واجلماعات واملؤسسات حول

الوطنية للدفاع املدني اليت شكلت مبوجب املرسوم السلطاني

خطر قائم أو حمتمل يهدد صحة اإلنسان أو البيئة” (Lundgren

رقم  32الصادر يف  13أبريل ( 1988اللجنة الوطنية للدفاع املدني،

 .)& McMakin, 2004:438وغالبا ما يتضمن إعالم املخاطر رسائل

 .)2012وأسندت إىل وزارة اإلعالم مهمة تنفيذ اجلانب اإلعالمي

متكررة حول اخلطر احملدق أو احملتمل (.)Ferrante, 2010:38

إلدارة الكوارث باعتبارها عضوا يف اللجنة .وحسب “خطة إدارة

بينما يرى سيلنو وآخرون ( )Sellnow et al., 2009:4أن اهلدف يف

حاالت الكوارث” لعام  ،2003فإن اختصاصات وزارة اإلعالم يف حالة

إعالم األزمات هو التعامل مع األزمة وما تفرزه من خماطر بهدف

الكوارث هي( :خطة إدارة الكوارث)38-37 :2003 ،

التقليل من نتائجها السلبية واحلفاظ على مسعة املؤسسة وليس

 -1نشر الوعي بني املواطنني لتحقيق السالمة وجتنب الكوارث

جمرد جتنب وقوع خطر ومحاية اجلمهور منه قبل وقوعه كما هو

وآثارها وتعريفهم بطرق التصرف قبل وعند وقوعها للتقليل من

احلال يف إعالم املخاطر .كما يتميز اتصال األزمات بتسارع األحداث

األضرار اليت قد تنجم عنها.

وضغط الوقت والسرعة يف اختاذ القرارات على عكس إعالم

 -2إجراء التغطية اإلعالمية للتعريف باألماكن املنكوبة وخصوصا

املخاطر .وهو يعتمد على صناع القرار يف مواجهة اجلمهور وعلى

يف حاالت التلوث اإلشعاعي أو الكيميائي أو البيولوجي بالتنسيق

وسائل ورسائل تستجيب للتغريات يف األزمة وال متهل القائمني يف

مع اللجنة الوطنية للدفاع املدني واجلهات املعنية األخرى لتحذير

إدارتها.

املواطنني من ارتيادها أو الدخول إليها.

ويلخص عجوه وفريد ( )210 :2008دور اإلعالم يف إدارة األزمات

 -3إعالم اجلمهور عن حركة املرور حول وقرب مكان الكارثة،

يف مهمتني رئيستني :إخبارية وتوجيهية .اإلخبارية تتمثل يف

وطرق احلصول على اخلدمات اليت تقوم بتوفريها اجلهات املعنية

تقديم معلومات للجمهور عن األزمة بأمانة وسرعة ومصداقية،

للمتضررين من الكارثة وخباصة ما يتعلق بأماكن اإليواء والعالج

والتوجيهية تتمثل يف حث اجلمهور على تبين سلوكيات معينة

وتوزيع الغذاء.

تتفق مع متطلبات إدارة األزمة .وهذه املهمة صعبة وحرجة

 -4عدم السماح بنشر أو إذاعة أية معلومات حول احلدث إال يف

ألنها تتطلب جذب انتباه اجلمهور وإثارة اهتمامه ودفعه إىل تبين

احلدود اليت تقرها اللجنة الوطنية للدفاع املدني ومن خالل

االستجابات املطلوبة .ويضيف سبنس وآخرون إىل أن اإلعالم كي

املتحدث الرمسي باسم فريق إدارة احلدث.

يتمكن من تشجيع اجلمهور على اختاذ تدابري معينة لتفادي خماطر

 -5القيام بأية مهام أخرى حتددها اللجنة الوطنية للدفاع املدني.

األزمة ،ال بد له من تقديم مسوغات منطقية لفهم هذه املخاطر

وبالنسبة إلعصار جونو ،فقد اعتمد اإلعالم العماني كليا على

 )Spence et al, 2007:541(.وتشري دراسات أخرى إىل أن مهمة إعالم

املعلومات الصادرة من دائرة األرصاد اجلوية باملديرية العامة

األزمات تتجاوز نشر املعلومات وتشجيع اجلمهور الختاذ تدابري

للطريان املدني واألرصاد اجلوية إىل حد بث البيانات بالشكل الذي

معينة يف أثناء األزمة إىل التقليل من شعورهم باخلوف والقلق

وردت فيه دون حترير صحفي يذكر ،وذلك قبل يومني من وصول

وتعزيز اجلوانب املعنوية لديهم لتخطي األزمة (Ferrante, 2010,

اإلعصار إىل أرض السلطنة .وتوزعت البيانات الصادرة من دائرة

 .)Coombs, 2007, Seeger 2002وبناء على ما تقدم ،فإن إعالم

األرصاد اجلوية اليت بثتها وسائل اإلعالم العمانية خالل الفرتة

األزمات ُيعنى بنقل املعلومات إىل األشخاص املعنيني إما من أجل

من  6 – 3يونيو  ،2007بني إشعار واحد وحتذيرين وستة عشر

مساعدتهم على تفادي ومنع خطر ما ،أو التعايف من نتائج أزمة ما

إنذارا .وحسب تعريفات الدائرة ،فإن اإلشعار يصدر عندما يتوقع

أو تعزيز وحتسني مسعة املؤسسة (.)Fearn-Banks, 2007: 2

وصول اإلعصار خالل  72ساعة ،أما التحذير فيصدر عند توقع
وصول اإلعصار خالل  48ساعة ،واإلنذار عند التوقع بوصول
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اإلعصار خالل  24ساعة .وعقدت اللجنة الوطنية للدفاع املدني
أول مؤمتر صحفي يف صباح يوم  4يونيو  .2007وظهر رئيس اللجنة
ّ
بزيه العسكري للداللة على أن اللجنة يف حالة استنفار .واستخدم
يف املؤمتر وسائل إيضاح بصرية تبني مسار اإلعصار واملناطق اليت
يتوقع أن يأتي عليها .كما تضمنت كل البيانات اليت بثتها وسائل
اإلعالم العمانية معلومات أساسية عن اإلعصار مثل التصنيف،
واملوقع ،وسرعة الرياح حول املركز ،وقربه من سواحل البالد،
وسرعة حركته واجتاهها ،واحلالة املتوقعة .وهذه املعلومات حتقق
اهلدف األول من إعالم األزمات وهو اهلدف اإلخباري.
أما اهلدف التوجيهي فارتبط أيضا برؤية اللجنة الوطنية للدفاع
املدني وحتليالتها للموقف.

وقد استخدمت لتحقيق اهلدف

التوجيهي وسائل اتصال خمتلفة أبرزها الرسائل النصية القصرية
باللغتني العربية واإلجنليزية عرب اهلواتف احملمولة ،عالوة على
الراديو والتلفزيون .ومشلت اجلوانب التوجيهية االبتعاد عن
املناطق الساحلية واألماكن املنخفضة وجماري األودية والذهاب
إىل مناطق أكثر أمنا أو أماكن اإليواء ،وتوفري غذاء وماء ،وعدم
اجملازفة بعبور األودية.

كما ناشد اإلعالم العماني اجلمهور

بالتعاون ،والكشف عن حاالت االستغالل ،وتقديم معلومات عن
حالة األوضاع يف األماكن اليت يقطنونها.

األمطار الغزيرة اليت هطلت على مدينة جدة يوم  25نوفمرب 2009
واليت راح ضحيتها  122شخصا وخسائر مادية كبرية .وخلص
الشلهوب إىل أن اإلعالم السعودي الرمسي مل يقدم معلومات سريعة
ودقيقة عن حجم األمطار أو اخلسائر وتفوق عليه اإلعالم البديل
متمثال يف شبكات التواصل االجتماعي يف الكشف عنها .ومل يستعد
اإلعالم الرمسي هيبته إال بعد تدخل امللك عبد اهلل نفسه حبزمة
من اإلجراءات منها حماربة الفساد.
وحبث سيلفر و كونراد يف مدى استجابة اجلمهور للتحذيرات
املتعلقة بإعصار جوان  Juanالذي ضرب نوفا سكوتيا الكندية
يف عام  2003وتقييمهم هلا .ومتت مقابلة  130شخصا من خمتلف
األعمار الذين أبدى  %88منهم رضاهم عن املعلومات اليت حصلوا
عليها عن اإلعصار ،وأشار  %53منهم أن تلك املعلومات كانت دقيقة.
ووجدت الدراسة أن كبار السن جلأوا إىل التلفزيون والراديو
واالتصال الشفهي للحصول على أخبار اإلعصار بينما استخدم
الشباب اإلنرتنت .ومن أكثر االستجابات اليت قام بها املبحوثون
جراء حصوهلم على معلومات عن اإلعصار هو التبضع قبل
اإلعصار ،بينما كانوا أقل حرصا على تغيري خططهم السابقة أو
العودة إىل املنازل باكرا يف أثناء اإلعصار (.)Silver & Conrad, 2010
ويف أمريكا ،أجرت (شرمان -موريس  )Sherman-Moris, 2009دراسة
استطالعية مشلت أكثر من  2900طالب وموظف يف جامعة والية

منوذج لرسالة نصية من اللجنة الوطنية للدفاع املدني

مسيسييب للكشف عن كفاءة نظام الرسائل التحذيرية قبيل
مرور إعصار بها .وأشارت الدراسة إىل أن الطلبة استقبلوا الرسائل

املصدر

التحذيرية عرب اهلاتف احملمول بينما تلقاها املوظفون عرب شبكة

National Committee

اإلنرتنت الداخلية .وهذه النتيجة ال تتفق مع ما توصلت إليه

(for Civil Defense (NCCD
التاريخ  ،وقت اإلرسال

NCCD, 6 June 2007, 12:25:01

نص الرسالة

تهيب شرطة عمان السلطانية جبميع القاطنني يف
املناطق الساحلية واملنخفضة وجماري األودية التحرك
ألماكن اإليواء واألماكن األكثر أمنا

جمموعة من الدراسات األمريكية حول كون التلفزيون املصدر
الرئيس للتحذيرات من املخاطر (Schmidlin et al. 2009; Sherman-
 .)Morris 2005; Hammer and Schmidlin 2002; Paul et al. 2003كما
أكدت  Sherman-Morisعلى أهمية االتصال الشخصي وأن أغلب
العينة مل تستطع فهم الفرق بدقة بني «التنبيه

« »Tornado Watchو«التحذير من اإلعصار» «.»Tornado Warning

الدراسات السابقة:
يزخر موضوع إدارة األزمات باهتمام بالغ من قبل الباحثني يف
علوم اإلعالم واالقتصاد ،والتجارة والسياسة واالجتماع .ويعود
تعدد اختصاصات الباحثني املهتمني باألزمات إىل تعدد أنواع
األزمات نفسها ولكن يبقى اجلانب اإلعالمي حمورا مشرتكا يف
إدارة مجيع أنواع األزمات .ولذا تعددت جوانب دراسات اإلعالم
واألزمات فشملت دراسة فاعلية وسائل االتصال يف أثناء األزمات،
واإلسرتاتيجيات اإلعالمية يف إدارة األزمات ،ونوعية الرسالة
اإلعالمية وتأثريها يف املتلقني.

وقسم الدكتور ثروت كامل

( )2007الدراسات املعنية باإلعالم واألزمات إىل أربعة حماور،
هي تطور إعالم األزمات ،واعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم
يف أثناء األزمات ،ودور وسائل اإلعالم يف أثناء األزمات ،وأخريا
معاجلة وسائل اإلعالم لألزمات املختلفة.

هذه الدراسة تقع

ضمن الدراسات املتعلقة بفاعلية وسائل االتصال يف أثناء األزمات
الطبيعية واجتاهات اجلمهور حنوها.
قدم الشلهوب ( )2010حتليال عن تعامل اإلعالم السعودي مع
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ووجدت اجلنس والتعرض املتكرر لنشرات الطقس معا عوامل
مهمة يف حتديد استجابات اجلمهور من هذه التحذيرات.
وتعد الدراسة االستطالعية اليت أجراها سليمان احلسيين ()2008
بعنوان «اجتاهات النخبة حنو اإلدارة اإلعالمية ألزمة األنواء
املناخية» (إعصار جونو) من أوىل املبادرات لسرب رأي فئة خنبوية
حول إدارة اإلعالم العماني لألزمات .أجريت الدراسة على 97
شخصا مجيعهم ذكور ومبناصب إدارية وعسكرية رفيعة حضروا
مع الباحث دورة يف اإلدارة .وأشارت النتائج إىل رضا متوسط
للمبحوثني حول أداء اإلعالم العماني يف إدارة أزمة إعصار جونو.
واعتمد املبحوثون قبل وقوع اإلعصار على الصحف ثم اإلذاعة
ثم التلفاز ،على التوالي .أما يف أثناء األزمة فقد غاب دور الصحف
النقطاعها عن الصدور وحل التلفزيون يف املرتبة األوىل واإلذاعة
يف املرتبة الثانية .ورأت النخبة أن التنبيهات أو الرسائل قبل األزمة
كانت كافية إىل حد ما ،ولكن التحذيرات من خطر اإلعصار كانت
أقل وضوحا .ورغم أهمية هذه الدراسة إال أنها أجريت على فئة

عبيد الشقصي

مل تتأثر معظمها باإلعصار ،واقتصرت الدراسة على أسئلة حمددة

من متابعة وسائل االتصال هو معرفة حجم الضرر واألماكن

مل تتجاوز الوسائل املستخدمة ومستوى الرضا بوجه عام .كما أن

املتضررة .وخلصت الدراسة إىل أن املهمة األساسية لوسائل االتصال

هذه الدراسة أجريت بعد عام من اإلعصار مما جعل املبحوثني

هي نقل املعلومات ،وتقديم احلقائق واملعلومات وبعض احللول

يعتمدون على الذاكرة يف اإلجابة عن األسئلة.

ّ
والسيما يف مرحلة االستعداد ملواجهة األزمة .وركزت
ملواجهتها

وأجرى سبنس والكالن وجرفن دراسة على  935من الذين مت

وسائل االتصال يف مرحليت األزمة والتعايف على املناطق املتضررة

إيواؤهم عقب إعصار كاترينا ملعرفة استعدادهم ملواجهة اإلعصار

واخلسائر البشرية واملادية.

وطرق حصوهلم على املعلومات واستخداماتهم لوسائل االتصال

وبينت دراسة براشرز وآخرين ( )Brashers, et al, 2000أن اجلمهور

املختلفة .وجدت الدراسة أن األمريكيني من أصل أفريقي كانوا

يسعى يف األزمات اليت ميكن أن تشكل خطرا عليه إىل احلصول على

أقل استعدادا للمواجهة وأكثر تلهفا من األعراق األخرى يف احلصول

معلومات ومن أكثر من وسيلة اتصال نقال عن ( & Spence, Lachlan

على معلومات تتعلق باإلخالء وأماكن اإليواء .ووجدت أيضا أن

 .)Giffin, 2007: 453ويضيف سيجر وسيلنو وأوملر (Seeger, Sellnow,

التلفزيون كان املصدر الرئيس للمعلومات جلميع العرقيات قبل

 )& Ulmer, 2003أن اجلمهور يستفيد من تلك املعلومات يف التقليل

اإلعصار بينما جلأ املبحوثون إىل وسائل االتصال اجلديدة مثل

من حالة التوتر واهللع من خالل متابعة ما يقوله اآلخرون من

اهلاتف احملمول واإلنرتنت بعد اإلعصار Spence, Lachlan & Griffin,(.

ذوي اخلربة والتعلم من خالل معرفة تعامل اآلخرين مع حاالت

. )2007

مماثلة ،وتبنيّ استجابات متكنهم من جتاوز األزمة وتشعرهم بقدر

وأجرى مايلز ومورس ( )2007دراسة حول دور وسائل االتصال

من السيطرة عليها.

يف تشكيل اجتاه الرأي العام أوقات األزمات الطبيعية متخذين

يتبني من هذه املراجعة ندرة الدراسات املتعلقة بوسائل االتصال

إعصاري كاترينا وريتا أمنوذجا .واعتمدت الدراسة على حتليل

واألزمات الطبيعية على املستويني العربي والعماني بل حتى على

حجم تغطية وسائل اإلعالم ألربعة جوانب ،هي البنية األساسية،

املستوى العاملي كما أشار (.)Spence, Lachlan & Griffin,2007:541

والقضايا اإلنسانية ،واملقومات الطبيعة ،واملؤسسات االجتماعية

وخالصة ما أشارت إليه هذه الدراسات املرتبطة بدور وسائل

ومقارنتها باستجابات اجلمهور وتقييمهم لدور وسائل االتصال يف

االتصال يف أثناء أزمات األعاصري هو أهمية حتري الدقة والشفافية

هذين اإلعصارين .ووجدت الدراسة ارتباطا بني ضعف تغطية

والوضوح يف تقديم املعلومات ،وأن اجلمهور يعتمد على وسائل

وسائل اإلعالم للمقومات الطبيعية وقلة اهتمام اجلمهور باألخطار

االتصال ليس للحصول على املعلومات فقط وإمنا لتعزيز الروح

اليت تهددها (.)Miles & Morse, 2007

املعنوية لديه .كما أن الوسائل اليت يعتمد عليها اجلمهور يف أثناء

ويف العامل العربي ،قدم ثروت كامل ( )2007ملخصا عن الدراسات

األزمات ختتلف حسب العمر والتعليم والعرق .ولكن مل تربط أي

املتعلقة باإلعالم واألزمات يف املنطقة العربية .إال أن معظم هذه

من هذه الدراسات بشكل مباشر بني املعاجلة اإلعالمية لألزمات

الدراسات مل تتناول األزمات الطبيعية مثل الزالزل والرباكني

الطبيعية واالستجابات السلوكية اليت يتبناها اجلمهور .وبالنسبة

واألعاصري واليت هي حمور الدراسة احلالية .ومن الدراسات املرتبطة

لعمان ،طبق احلسيين ( )2008دراسته على فئة خنبوية من الذكور

بدور وسائل االعالم يف األزمات الطبيعية دراسة هاني الكنيسي

فقط وليس من املتضررين فعليا .كما أن معظم الدراسات أجريت

( )1995حول اعتماد اجلمهور على التلفزيون يف أثناء زلزال أكتوبر

بعد فرتة من األزمة الطبيعية ما عدا دراسة مارال برييز لوجو

 1992يف مصر .وبينت الدراسة أن املستوى االجتماعي واالقتصادي

( ،)2004وبالتالي اعتمد اجلمهور على التذكر يف اإلجابة عن

ارتبط إجيابيا مبعرفة اجلمهور املرتفعة عن الزلزال .وأجرت سحر

األسئلة املوجهة إليهم.

وهيب ( )1996دراسة عن معاجلة صحيفة الوفد املصرية ألزمة
السيول اليت حدثت خالل الفرتة من  3نوفمرب –  3ديسمرب .1994

اإلطار النظري:

وخلصت دراستها إىل أن تغطية الوفد متثلت بالرتتيب يف تقديم

تقوم إدارة األزمات على أربعة عناصر أساسية ،هي الوقاية

أخبار عن الكارثة ثم املواجهة ثم تقديم معلومات تساعد اجلمهور

واالستعداد واالستجابة ثم التعايف ( .)Kabucu, 2008: 244وترتبط

على الوقاية من الكارثة وأن هناك توازنا يف استخدام املصادر

هذه العناصر مبراحل األزمة الثالث ،وهي ما قبل األزمة،

ويف

الرمسية وغري الرمسية.

أثنائها ،وبعدها ،واليت جيب أن يلعب اإلعالم دورا فيها .ويعد

وأجرت مارال برييز لوجو ( )Marla Perez-Lugo, 2004دراسة كيفية

منوذج سيجر ( )Seeger, 2006واحدا من أكثر النماذج اليت يرجع

على عينة متاحة  Convenienceمكونة من  37من املتضررين من

إليها الباحثون يف املمارسات االتصالية أوقات األزمات على الرغم من

إعصار جورجس  Georgesالذي ضرب جزيرة ماياجويز Mayaguez

أن منوذجه طرح يف البداية للمركز الوطين حلماية األغذية التابع

يف بورتوريكا يف نوفمرب  ،1998وذلك بعد مخسة أيام من اإلعصار.

لوزارة األمن القومي األمريكية .وقد أسهمت الدراسات الالحقة يف

ووجدت الدراسة أن املبحوثني تابعوا وسائل االتصال قبل اإلعصار

بلورة هذا النموذج ،منها على سبيل املثال Sellnow et al 2009,(.

للحصول على معلومات عن تفاصيل اإلعصار وخماطره ،ويف أثناء

 )Veil and Ojeda 2010ومجع فيل وهستد ()Viel & Husted, 2012

األزمة من أجل احلصول على الدعم املعنوي والعاطفي والتواصل

خالصة ما توصلت إليه دراسة  Seegerوالتطبيقات الالحقة هلا

مع العامل اخلارجي ،اما يف مرحلة ما بعد اإلعصار فكان اهلدف

حول أفضل املمارسات االتصالية يف إعالم األزمات ،نسوق اجلوانب
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اجتاهات اجلمهور حنو تعامل اإلعالم العماني مع أزمة إعصار «جونو»

املتصلة بهذه الدراسة فقط واملتمثلة يف:

جمموعات املصاحل  Stakeholder Theoryمن النظريات املتصلة

 -التخطيط لالستجابة السريعة والتعريف باملصادر املتوافرة،

مبوضوع هذه الدراسة؛ ألنها تهتم بتفسري رأي اجلمهور املباشر

واملخاطر املتوقعة ،والفرق املسؤولة.

واألولي يف إدارة اإلعالم العماني ألزمة إعصار جونو.

 -ضمان االتصال باجلمهور حتى يف أثناء املفاجآت واملسارات غري

تفرتض هذه النظرية اليت قدمها  Freemanألول مرة يف عام 1984

املتوقعة لألزمة ،وعدم االنتظار حتى يتم معرفة التفاصيل

( ) Ulmer & Sellnow, 2002: 144أن الغموض وغياب بعض املعلومات

النهائية .ويؤكد سيلنو وويدلوف ()Sellnow and Vidoloff, 2009

املتعلقة باألزمات ال يعفي املؤسسة من تقديم معلومات للجمهور،

أهمية هذا اإلجراء كممارسة اتصالية يف أوقات األزمات.

وال يسوغ حماولتها التهرب عن املسؤولية .وأن رأي اجلمهور أو

 -اعتبار اجلمهور شريكا فاعال ومؤثرا يف إدارة األزمة ،إذ يسهم ذلك

جمموعات املصاحل حول أداء املؤسسة إعالميا يتوقف على فاعلية

يف تعزيز مسعة املؤسسة والتقليل من ازدواجية اجلهود ويعجل من

احلجج والرباهني اليت تقدمها املؤسسة ،والقصد من اإلجراء الذي

سرعة انتشار الرسالة والتعايف من األزمة.

تتخذه املؤسسة ومسؤوليتها عن األزمة .فكلما متكنت املؤسسة

 -مراعاة مصاحل اجلمهور واهتماماته واالعرتاف باملخاوف واجلوانب

يف أثناء إدارتها لألزمة من إجالء الغموض عن هذه اجلوانب

العاطفية والنفسية عنده املتعلقة باألزمة .ويرى ساندمان

حماب للمؤسسة؛
الثالثة ،اسهم ذلك يف إقناع اجلمهور وخلق اجتاه
ٍ
وبالتالي تعزيز مسعتها واحملافظة على شرعيتها االجتماعية

تهتم به املؤسسة وخرباؤها واملخاوف اليت تتملك اجلمهور .فإذا

 .Social Legitimacyوتفقد املؤسسة شرعيتها االجتماعية عندما

زادت حدة اخلطر وكان السخط قليال ،فعلى املؤسسة أن تعمل

ينظر اجلمهور للقائمني على األزمة بأنهم غري أكفاء يف إدارتها ،أو

على إعالم اجلمهور باخلطر احملدق به .أما إذا قل اخلطر وزاد

يتصرفون بطريقة ال يبدون فيها اكرتاثا ومسؤولية للمجتمع ،أو

السخط ،فعلى املؤسسة أن تعرتف مبخاوف اجلمهور واهتماماته بدال

يكونون غري صادقني ،أو يتحايلون على القانون .ويضيف أوملر

من جتاهلها والتسفيه بها .كما أن حاالت اخلوف والقلق والغضب

وسلنو ( )Ulmer & Sellnow, 2002أن احلجج والرباهني تقدم إما

واحلزن والضبابية وعدم اإلميان تؤثر يف االستجابة املطلوبة من

ّ
مدعمة بالشواهد،
بصورة خطابية  Rhetoricalأو علمية منطقية

اجلمهور ما مل تدركها املؤسسة يف عملياتها االتصالية.

وأن اجلمهور يتبنى أحكاما واجتاهات غري منطقية كلما تعقدت

 -حتري املصداقية والشفافية والوضوح .ويرى سلنو وودلوف

احلجج وصعب على اجلمهور فهمها .وهنا تلعب وسائل اإلعالم دورا

( )Sellnow and Vidoloff, 2009:41أنه ال يوجد بديل عن قول

كبريا يف مساعدة اجلمهور على إجالء الغموض وفهم هذه احلجج.

احلقيقة يف إعالم األزمات .وأشارت دراسة أربان وروسكوس (Arpan

ويرى أوملر وسلنو ( )2002أنه ال ميكن عزل الفرد عن املؤسسة

 )& Roskos-Ewoldsen,2005إىل أن مبادرة املؤسسة يف اإلفصاح عن

اليت يعمل بها بغض النظر عن رتبته ووظيفته .لذا فإن أي

األزمة قبل اكتشافها من قبل مصادر أخرى كوسائل اإلعالم يزيد

رسالة يدلي بها املوظف حتسب على مؤسسته ،وتصبح املسؤولية

من مصداقية املؤسسة عند اجلمهور .وتوصل لي ()Lee, 2004

مؤسسية حتى وإن تبنى املوظف رأيا فرديا .كما أن حماولة إلقاء

يف دراسته اليت أجراها على  385مبحوثا يف هونج كونج ملعرفة

اللوم على اآلخرين ال يضمن للمؤسسة النجاح يف إدارة األزمة.

استجابتهم ألزمة مفرتضة عن حتطم طائرة ،أن عدم اعرتاف

وغالبا ما تصاحب حماوالت إلقاء اللوم على اآلخرين إسرتاتيجيات

املؤسسة باحلادثة ومبسؤولياتها عنها ،يولد صورة سلبية عنها عند

أو إجراءات إضافية تعزز من جناح استجابة املؤسسة لألزمة مثل

اجلمهور ،ويقلل من تعاطفهم معها ،ويزيد من حتميلهم املؤسسة

التعويضات واإلصالحات.

مسؤوليات حل األزمة.

تسهم نظرية جمموعات املصاحل يف تفسري درجة رضا اجلمهور عن

 -تزويد وسائل االتصال باملعلومات وتسهيل مهمة حصوهلا عليها؛

اإلسرتاتيجية اإلعالمية أو االتصالية اليت تبنتها احلكومة العمانية

ألن ذلك يسهم يف زيادة التغطية املوضوعية وجتنب التغطية

يف أثناء إعصار جونو ،وإىل أي مدى استطاع اإلعالم العماني تقديم

االنطباعية واحلد من وقوع وسائل االتصال واجلمهور ضحية

معلومات واضحة وموثقة باحلجج والرباهني وتهدف إىل مصلحته.

ملعلومات مغلوط فيها وأقل مصداقية.

إذ إن حتقيق ذلك يرتبط إجيابا برضا اجلمهور وتعزيز مسعة

 -العمل على دعم الثقة بالذات عند اجلماهري .تهدف هذه اخلطوة

املؤسسة .ويؤكد كومبس أن استخدام مصطلح املؤسسة بدال من

إىل تعزيز قدرة اجلمهور على مواجهة النتائج املرتتبة على األزمة،

الشركة ميكن الباحثني من إطالقه على مؤسسات رحبية وغري

وتشمل طرق جتنب اخلطر واحلماية منها كاإلخالء أو ختزين املاء

رحبية وعلى مؤسسات حكومية أيضا ،كما أن استخدام مصطلح

والغذاء .

جمموعات املصاحل  Stakeholdersيعين اجملموعات اليت تأثرت

 -حتديد فئات اجلمهور وتوجيه الرسائل له باللغة اليت يفهمها.

باألزمة اليت وقعت على املؤسسة وتؤثر يف مصاحل املؤسسة أيضا

وكون هذه الدراسة تعنى بقياس مدى جناح هذه النماذج االتصالية

(.)Coombs, 2007: 164

من وجهة نظر اجلمهور باعتباره حمورا أساسيا يف إدارة األزمات،

وإذا كانت نظرية  Stakeholder Theoryتربط رضا اجلمهور بنجاح

فإن ذلك يتطلب إطارا نظريا إضافيا .لذا استعار بعض الباحثني

املؤسسة يف الكشف عن احلجج ،والقصد من الفعل ،واالعرتاف

نظريات االتصال التسويقي  Marketing Communicationلتفسري

باملسؤولية ،فإن نظرية اتصال األزمات املوقفية Situational Crisis

اجتاه وتقييم اجلمهور لإلدارة اإلعالمية لألزمات .وتعد نظرية

 Communication Theory (SCCT)Tتضيف إليها تفسري ما يرتتب

( )Sandman, 1993أن األزمة هي خليط من اخلطر احلقيقي الذي
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على املواقف االتصالية للمؤسسة من تأثري أو استجابات من قبل

األزمات يتطلب تقديم أدلة مقنعة عن األزمة واختاذ إجراءات

اجلمهور .وهي تؤكد أيضا أن مسعة املؤسسة يف أثناء األزمات تتأثر

بقصد خدمة مصاحل اجلمهور وحتديد اجلهة املسؤولة ،وإىل نظرية

مبواقفها االتصالية واالستجابات اليت تقدمها للجمهور أو جمموعات

اتصال األزمات املوقفية ( )SCCTاليت تفرتض أن مسعة املؤسسة يف

املصاحل  .Stakeholdersومبا أن السمعة هي عملية تقييمية فإن

أثناء األزمات تتأثر مبدى مسؤوليتها عن األزمة ،وتكرار األزمات

اجلمهور يف الغالب يقارن بني ما يعرفه يف السابق عن املؤسسة

بها والسمعة السابقة عنها ،ومن خالل مناقشة الدراسات السابقة،

وبني استجابتها يف األزمات ومدى مالمستها لتوقعاته .فإذا فشلت

فإنه سيتم استخدام هاتني النظريتني يف تفسري نوعية االستجابات

املؤسسة يف حتقيق توقعات اجلمهور تأثرت مسعتها سلبا .واستخدم

اليت تبناها اجلمهور من املواقف االتصالية لإلعالم يف إعصار جونو

فومربن وفان ريل  Fombrun and van Rielمصطلح Reputational

الذي يصنف ضمن أزمة الضحية .وإىل أي مدى كان اإلعالم العماني

 Capitalأي خمزون السمعة للتعبري عن هذا املوضوع ،معتربين

واضحا وشفافا من وجهة نظر اجلمهور على اعتبار أن أزمة إعصار

السمعة السابقة للمؤسسة رأس مال حقيقيا تستفيد منه يف أثناء

جونو ال ميكن عزوها ألية جهة لكونها أزمة طبيعية ،ولكن ميكن

األزمات (.)Coombs, 2007: 165

عزو إخفاقات التعامل مع احلدث إىل احلكومة .وكون هاتني

قامت نظرية اتصال األزمات املوقفية يف األصل على املبادئ العامة

النظريتني تعزوان رضا اجلمهور عن املؤسسة يف أثناء األزمات إىل

لنظرية العزو  Attribution Theoryاليت قدمها وينر  Weinerألول

إميانه بأن املؤسسة عرب مواقفها االتصالية راعت مصاحله وقدمت

مرة يف عام  .1985وترى النظريتان أن الناس يبحثون عن أسباب

له مسوغات كافية ،فإنهما ستمكنان أيضا من تفسري مستوى رضا

حدوث الشيء ومن ثم عزو املسؤولية جلهة معينة ،ويصاحب ذلك

اجلمهور عن أداء اإلعالم العماني يف أثناء إعصار جونو.

معايشتهم جلوانب نفسية كالغضب من جراء األزمة .هذا العزو
للمسؤولية ومعايشة جوانب عاطفية ونفسية يف أثناء األزمة يؤثر

منهج الدراسة

يف االستجابات السلوكية للجمهور؛ إذ تصبح االستجابات السلوكية

تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات املسحية اليت تعتمد على

سلبية مع زيادة حدة الغضب وحتميل طرف ما املسؤولية ،وتكون

استمارة استبانة كأداة جلمع البيانات .وتضمنت االستمارة

االستجابات السلوكية إجيابية مع زيادة التعاطف وعدم حتميل

جمموعة من املتغريات هي:

طرف ما املسؤولية .فإذا اعترب اجلمهور أن املؤسسة مسؤولة عن

 -متغري البيانات الشخصية والدميوغرافية للمبحوثني.

األزمة فإن مسعتها تتأثر وتزيد حالة الغضب واالحتقان عند

 -متغري املعرفة باألعصاير ونوعية االستجابة.

اجلمهور مما قد يؤدي إىل قطع اجلمهور صلته باملؤسسة بل

 -متغري وسائل وطرق املتابعة إلعصار جونو عرب مراحل األزمة

واحلديث عنها بشكل سليب .ويف املقابل ،فإنه كلما اعتقد اجلمهور

الثالث وتقييم اجلمهور لفاعليتها.

أن املؤسسة ليست سببا مباشرا لألزمة وأنها تعود لعوامل خارجية

 -متغري مسات املتحدث الرمسي وتقييم اجلمهور ألدائه.

مثل األزمات الطبيعية كالزالزل واألعاصري والرباكني أو األزمات

 -متغري تقييم اجلمهور ألداء اإلعالم العماني من خالل (وضوح

اإلرهابية ،زاد تعاطفه مع املؤسسة وتبنى استجابات سلوكية

الرسالة وشفافيتها ،ومراعاة مصاحل اجلمهور واهتماماته ،وطبيعة

إجيابية على خالف األزمات اليت تقع بسبب أخطاء بشرية أو فساد

املعاجلة اإلعالمية).

أو إهمال من قبل موظفي املؤسسة .كما أن املؤسسة اليت تعرضت
ألزمات سابقة ترتبط مسعتها عند اجلمهور بشكل سليب أو إجيابي

اإلجراءات النهجية

بناء على الكيفية اليت تعاملت بها مع تلك األزمة .ويؤثر سجل

بدأ الباحث بتطبيق الدراسة بعد  5أيام من اإلعالن الرمسي عن

األزمات والسمعة القبلية للمؤسسة عند اجلمهور يف مسعة املؤسسة

زوال حالة اإلعصار الذي استمر من ( 7-5يونيو  ،)2007أي بدءا

يف أثناء األزمات بشكل مستقل عن التهديد النابع من حتمل

من تاريخ  12يونيو  .2007وكان يتعذر الوصول بيسر إىل املناطق

املسؤولية (.)Coombs, 2007: 166

املتأثرة باإلعصار قبل هذا التاريخ نظرا النقطاع الطرق وتهدم

وربطت نظرية اتصال األزمات املوقفية أيضا بني طبيعة األزمة

اجلسور وكثرة املياه .وكانت الزيارة األوىل لوالية قريات وهي

ونوعها ،واالستجابات السلوكية اليت يتبناها اجلمهور .فاملؤسسة

من أكثر مناطق حمافظة مسقط تضررا لكونها منطقة حبرية

اليت تقع عليها أزمات ضمن جمموعة الضحية مثل الكوارث

وتقع على مصب أحد أكرب األودية يف عمان (وادي ضيقه) .وقد

الطبيعية ،تولد تعاطفا أكرب عند اجلمهور واستجابات سلوكية

بلغ ارتفاع منسوب مياه األودية يف بعض أماكن هذه الوالية أكثر

إجيابية مقارنة بأزمات احلوادث املتعمدة؛ ألنها تكون هي ذاتها

من  8أمتار حيث شوهدت خملفات عالقة على أعمدة األسالك

عالوة على ذلك ،تكون املؤسسة يف

الكهربائية .ويف  13يونيو انتقل الباحث إىل والية صور مبنطقة

جمموعة الضحية من األزمات معرضة إلشاعات مغرضة ،وحماولة

الشرقية ،ويف  14يونيو مت توزيع االستمارات على املوجودين يف

مهامجة موظفني سابقني هلا بقصد التشفي منها وحماولة بعض

مراكز اإليواء بوالية السيب مبحافظة مسقط .ونظرا لوجود نسبة

العمالء اخلارجيني النيل من املؤسسة (.)Coombs, 2007: 167

ضئيلة من املبحوثني يف مناطق البحث ال جتيد القراءة والكتابة،

وبالنظر إىل نظرية جمموعات املصاحل  Stakeholders Theoryاليت

قام الباحث بقراءة األسئلة عليهم واخليارات املرتبطة بكل سؤال،

تفرتض أن تعزيز مسعة املؤسسة وحتقيق رضا اجلمهور يف أثناء

وفيما عدا ذلك فإن غالبية املبحوثني قاموا بتعبئة استمارة

واقعة حتت تأثري األزمة.
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اإلستبانة بأنفسهم .واتبع الباحث أسلوب املشاركة االجتماعية

من  6اشخاص يف حني يعيش  %46.5يف أسر يرتاوح أفرادها بني3

حبيث إنه قبل البدء يف احلديث عن موضوع الدراسة قام مبخالطة

و 6أشخاص .النسبة األكرب من املبحوثني  %28.3تقع ضمن األسر

املبحوثني والتحدث إليهم ومشاركتهم الغذاء ومساعدتهم يف

متوسطة الدخل بواقع  1100-800ريال عماني شهريا ( 1ريال عماني

اإلعداد له ومعايشتهم لواقعهم والتخفيف عنهم .وقد أسهم هذا

=  ،)$2.6تالها أسر الدخول فوق املتوسطة (أكثر من  1100ريال)

األسلوب يف زيادة تعاون املبحوثني وتعبئتهم لالستمارة وحتدثهم

بنسبة  .%24.6أما أسر الدخل املتدني أي  500ريال عماني فأقل

بكل أرحيية.

فشكلت  .%25.4وأما توزيع أفراد العينة حسب املناطق ،فكان %61.2
من مسقط و %23من منطقة الشرقية .أما النسبة املتبقية ()%15.8

عينة الدراسة

فجاؤوا من مناطق خمتلفة بالسلطنة ،ولكن تصادف وجودهم يف

اعتمدت هذه الدراسة على عينة متاحة من املتضررين من إعصار

تلك املنطقتني يف أثناء اإلعصار ومن ثم تأثروا بنتائجه.

جونو ألنها حتقق أهداف الدراسة .وتعد هذه العينة من العينات
غري االحتمالية إال أنها متكن من احلصول على معلومات مهمة.

األسئلة والفرضيات

وبالنسبة هلذه الدراسة ،فإن اهلدف هو التعرف على رأي املتضررين

انطالقا من أهداف الدراسة ،واملبادئ العامة لنظرييت جمموعات

من إعصار جونو واجتاهاتهم حنو تعامل اإلعالم العماني مع

املصاحل واتصال األزمات املوقفية ومن خالل مراجعة النتائج اليت

اإلعصار .وملا كانت مراكز اإليواء هي أفضل اخليارات للوصول

توصلت إليها الدراسات السابقة ،مت استخالص جمموعة من األسئلة

إىل هؤالء املتضررين ،فقد مت اختيار مفردات هذه الدراسة من

والفرضيات املرتبطة باجتاهات اجلمهور حنو املواقف االتصالية

املتضررين املوجودين يف مراكز اإليواء اليت وفرتها هلم احلكومة

لإلعالم العماني يف أثناء إعصار جونو ومدى تأثره بهذه باملواقف.

أو يف أماكن جتمعاتهم يف ثالث مناطق خمتلفة .إذ مت اختيار أكثر

س :1ما مدى إدراك اجلمهور ملفهوم األعاصري وحقيقة املخاطر اليت

املناطق تضررا ،وهي والية قريات ووالية السيب التابعتان حملافظة

ختلفها؟

مسقط العاصمة ووالية صور التابعة حملافظة الشرقية جنوب.

س :2ما مدى فاعلية وسائل االتصال املختلفة من وجهة نظر

ومت توزيع االستمارات على األشخاص املوجودين يف مراكز اإليواء

اجلمهور خالل مراحل األزمة؟

أو التجمعات اخلاصة بهم .وبلغ عدد االستمارات اليت وزعت يف

س :3ما تقييم اجلمهور ألداء اإلعالمي العماني يف املراحل الثالث

املناطق الثالث  160استمارة ،عاد مجيعها ،إال أنه بعد الفرز ،تبني أن

لألزمة؟

 20منها غري صاحلة إما لعدم إجابة املبحوثني عن جمموعة كبرية

س :4من الشخصية األبرز من ضمن املتحدثني خالل مراحل

من األسئلة أو إلرجاعها غري معبأة .وعليه ،فإن احلجم النهائي

اإلعصار املختلفة؟

لعينة الدراسة هو  140مفردة.

س :5ما مسات شخصية املتحدث األكثر تأثريا من وجهة نظر
اجلمهور؟

خصائص العينة

ف :1توجد عالقة ارتباط طردية دالة إحصائيا بني اجتاه اجلمهور

بلغ حجم العينة  140مفردة يشكل الذكور منهم  .%64.3أغلب

حنو مدى تقديم اإلعالم العماني لرسالة شفافة وسريعة وواضحة

أفراد العينة من العمانيني ( )%89.3 ،125يف حني شكل العرب %10

واستجاباتهم السلوكية اإلجيابية.

واآلسيويون من شبه القارة اهلندية  %.7فقط .حوالي  %98من

ف :2توجد عالقة ارتباط طردية دالة إحصائيا بني اجتاه اجلمهور

املبحوثني يتحدثون العربية بينما ذكر  %2أنهم يتحدثون لغات

حنو مدى مراعاة اإلعالم العماني ملصاحله واهتماماته وعواطفه

أخرى أيضا من شبه القارة اهلندية وهي األوردية والبلوشية

واستجاباتهم السلوكية اإلجيابية.

واهلندية .معظم املبحوثني كانوا آباء ( )%40وشكلت األمهات
واألبناء ( )%21.4لكل منهم ،والبنات ( )%13.6وصنفت ()%3.6

اختبارات الصدق والثبات

ضمن فئة أخرى .وشكلت املرحلة العمرية ( 40 - 30سنة) أكرب

ارتبط صدق حمتوى االستبانة يف هذه الدراسة باعتمادها على

نسبة بواقع  ،%40.7تلتها املرحلة العمرية ( 30 – 20سنة) بنسبة

املبادئ العامة لنظرية اتصال األزمات املوقفية ونظرية جمموعات

 ،%34.3واملرحلة العمرية ( 50 – 40سنة) بنسبة  ،%15.7وأقل نسبة

املصاحل ،وبالنتائج اليت توصلت إليها األدبيات السابقة حول ما

 %9.3كانت ملن سنهم  20سنة فأقل .ومن حيث املستوى التعليمي،

جيب أن تتضمنه املواقف االتصالية يف أثناء األزمات من حيث

كانت النسبة األعلى من املبحوثني ( )%61.2حاصلني على درجة

املصداقية والشفافية والسرعة والرتكيز على اهتمامات اجلمهور

الدبلوم والدرجة اجلامعية .بينما شكل احلاصلون على الثانوية

ومصاحله واجلوانب النفسية والعاطفية املصاحبة لألزمة .ولكون

العامة  ،%20.1وعلى درجيت املاجستري والدكتوراه  .%12.3وبلغت

األداة تطبق على اجملتمع العماني ألول مرة ونظرا إلختالف

نسبة املبحوثني احلاصلني على املستوى السادس فأقل يف التعليم

األزمات وطبيعة اجملتمعات ونوعية اجلمهور ،فقد مت اختبار ثبات

العام  .%6.4معظم املبحوثني  %73.6يعملون ،وحوالي  %17منهم

األداة باستخدام إحصاء ألفا كرنباخ لالتساق الداخلي للعبارات

طالب ،والنسبة املتبقية إما عاطلون عن العمل وإما من أصحاب

.Internal Consistency Reliability

األعمال .يعيش نصف أفراد العينة  %50يف أسر مكونة من أكثر

أجريت سلسلة من التحليالت العاملية  Factor Analysisعلى
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العبارات الرئيسة لالستمارة ،وذلك للتحقق من اتساقها الداخلي.

 )83.وهي نتيجة تعطي ثقة عالية بثبات األداة وسالمتها وال سيما

وبلغ عدد هذه العبارات  19عبارة استخدم فيها مقياس ليكرت

إذا ما وضع يف االعتبار صغر حجم العينة وحداثة التطبيق .وما

اخلماسي ،ووجد أن طريقة حتليل العناصر األساسية Principle

جتدر اإلشارة إليه أيضا ،أن العامل اخلامس تضمن عبارة واحدة

 Component Analysisالستخالص العوامل وطريقة فارمياكس

فقط؛ إذ مل يرتبط  -وفقا للمعايري احملددة مسبقا  -بأي عبارة

 Varimax Rotationلتدوير العبارات على العوامل تعطي نتائج

أخرى.

أفضل من حيث ارتباط العبارات يف العوامل .واستخدمت املعايري
األتية يف التحليل العاملي الذي جنم عنه مخسة عوامل )1( :أن ال

النتائج

تقل قيمة اإلجين  Eigenvalueعن  1يف كل عامل )2( ،أن ال تقل قيمة

أشارت النتائج إىل أن غالبية املبحوثني ( %73.6ن=  )140لديهم فكرة

ارتباط كل عبارة مع بقية العبارات  Loadingيف العامل الواحد عن

عامة عن األعاصري ،بينما ذكر  %26.4منهم أنهم ال يعرفون شيئا

 .50وقد التأمت العبارات يف شكل عوامل بعد  14دورة وهو ما

عنها .ومل يشر أي مبحوث إىل أنه مر بتجارب سابقة مع األعاصري،

يعرب عنه يف برنامج .)Rotation converged in 14 iterations( SPSS

مما يؤكد أن إعصار جونو كان التجربة األوىل للعمانيني وغريهم

ومتخض عن هذا التحليل العاملي مخسة عوامل.

من املقيمني يف سلطنة عمان الذين مشلتهم العينة.

يوضح اجلدول رقم ( )2العبارات اليت تضمنها كل عامل من العوامل

وأوضحت النتائج أن غالبية املبحوثني  %67.1اعتمدوا على القنوات

اخلمسة وقيمة حتميل أو ارتباط كل عبارة يف العامل .وقد بلغ

الفضائية (التلفزيون) يف التعرف على إعصار جونو وطبيعته

إمجالي التباين الذي تشرحه العوامل اخلمسة  .%74ويشرح العامل

وخصائصه قبل وقوعه .وجاء الراديو واإلنرتنت يف املرتبة الثانية

األول  %17.73من إمجالي التباين ،بينما يشرح العامل الثاني 17.44

بنسبة  .%13.2وهذه النتيجة ختتلف عن تلك اليت توصل إليها

والعامل الثالث  %16.85والرابع  14.98واخلامس  .%7ويالحظ أن

احلسيين ( ،)2008إذ أن النخبة اعتمدت على الصحف ثم الراديو

مدى ارتباط العبارات داخل العامل الواحد ( )loadingتراوح بني

والتلفاز يف التعرف على اإلعصار قبل وقوعه ،ولكنها تتفق إىل حد

( 54.و  .).95أما الثبات حبساب ألفا كرنباخ فرتاوح بني ( 55.و

كبري مع دراسة سيلفر وكونراد ( .)2010وشكل االتصال الشخصي

جدول (  )2نتيجة التحليل العاملي لعبارات اجتاهات اجلمهور من معاجلة اإلعالم العماني ألزمة إعصار جونو
املتوسط احلسابي

رقم العبارة  /اسم العامل

االحنراف املعياري

قيمة التحميل

 %التباين

ألفا كرنباخ

عامل  / 1مراعاة مصاحل اجلمهور واالهتمام باجلوانب العاطفية (قيمة إجين بعد التدوير = )3.37
شجع اإلعالم العماني على التعاون بني أفراد اجملتمع

4.32

.74

.54

كشف اإلعالم العماني عن أوجه استغالل األفراد واحملالت حلاجات الناس يف أثناء األزمة

3.94

.96

.84

أظهر اإلعالم العماني دور كل القطاعات اليت أسهمت يف التخفيف من معاناة الناس يف أثناء األزمة

3.81

.84

.70

أ سهم اإلعالم العماني يف تعزيز تعاطف الشعب وتكاتفه مع احلكومة يف أثناء وبعد أزمة اإلعصار وبعدها

4.23

.77

.83

مكن اإلعالم العماني عرب وسائله املختلفة من تواصل اجلمهور مع املتضررين

3.80

.97

.54

3.74

.98

.59

3.97

.62

كان أداء املذيعني يف الراديو أفضل من الوسائل األخرى
اإلمجالي

.78

17.73

عامل  /2السرعة والشفافية يف تقديم الرسالة (قيمة إجين بعد التدوير = )3.31
4.23

1.03

.75

تعامل اإلعالم العماني مع األزمة بشفافية ووضوح

3.93

1.08

.54

أسهمت حتذيرات اإلعالم العماني السابقة لإلعصار يف التقليل من اخلسائر يف األرواح واملمتلكات
قدم اإلعالم العماني صورة حقيقية عن اخلسائر املادية والبشرية

2.85

1.27

.71

التغطية التلفزيونية ألضرار اإلعصار كانت سريعة ومتوافرة

3.26

1.21

.79

كان أداء املذيعني يف التلفزيون أفضل من وسائل االتصال األخرى

3.75

1.12

.76

3.60

78.

اإلمجالي

.83

17.44

عامل  /3اجلودة الفنية للمعاجلة اإلعالمية (قيمة إجين بعد التدوير= )3.20
3.74

88.

.63

صور األضرار يف الصحف كانت كافية ومعربة

3.48

95.

.70

متيزت املعاجلة اإلعالمية بالتنسيق الكبري بني وسائل اإلعالم واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية
احتلت أخبار اإلعصار صدارة األخبار يف كل وسائل اإلعالم احمللية

4.34

83.

.90

الفواصل الغنائية واملوسيقية يف اإلذاعة كانت تتناسب مع األزمة

2.40

1.18

.73

3.33

96.

.72

3.47

72.

مت إبراز أخبار وصور األضرار يف الصحف بشكل جيد
اإلمجالي

.71

16.85

عامل  / 4البعد الرمسي يف املعاجلة اإلعالمية (قيمة إجين بعد التدوير = )2.85
ركز اإلعالم العماني على تقديم الصور اإلجيابية واملشرقة فقط املرتتبة على اإلعصار

3.13

1.03

-.83

اعتمد اإلعالم العماني يف تقديم املعلومات على املصادر الرمسية فقط

3.44

1.13

-.70

3.29

89.

اإلمجالي

عامل  /5حتذيرات غري مدروسة (قيمة إجين بعد التدوير= )1.33
التحذيرات ركزت على خطر اإلعصار يف املناطق الساحلية أكثر من خطر األودية والفيضانات
اإلمجالي

3.97

1.07

.95

7.00
%74
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اجتاهات اجلمهور حنو تعامل اإلعالم العماني مع أزمة إعصار «جونو»

جدول ( )3الوسائل اليت اعتمد عليها املبحوثون للتعرف على إعصار جونو
قبل وقوعه

فاعلية وسائل االتصال يف مراحل اإلعصار املختلفة:
نظرا ألن األزمات متر بدورة حياة ،كما أن األزمات الطبيعية

الوسائل

التكرار

النسبة

قد تغري من جمرى األحداث بسبب الدمار واخلراب الذي ميكن

التلفزيون

111

43.2

أن حتدثه يف البنية األساسية واملمتلكات ،فقد تتغري أيضا أهمية

الراديو

34

13.2

وسائل االتصال وفاعليتها يف كل مرحلة .يوضح اجلدول رقم

اإلنرتنت

34

13.2

 4أن غالبية املبحوثني  %60.6اعتمد على التلفزيون يف مرحلة

األصدقاء واملعارف

24

9.3

ما قبل اإلعصار ،ثم حل التلفزيون يف املرتبة الثانية  %41يف

املؤسسات التعليمية

21

8.2

أثناء حدوث اإلعصار وتصدر الراديو الوسائل اليت اعتمد عليها

الصحف

16

6.3

احملمول

12

4.7

اجلمهور يف هذه املرحلة بنسبة  .%46.4ويعود السبب يف ذلك إىل

اجملالت

5

1.9

جتارب سابقة

0

0

إمجالي التكرارات

257

100

تأثر األطباق الالقطة للقنوات الفضائية مبياه األمطار الغزيرة مما
تعذر على اجلمهور استقبال إشارات القنوات الفضائية .أما املوجات
اإلذاعية فلم تتأثر كثريا باحلالة اجلوية ،وتوجه عدد كبري من
اجلمهور إىل استقبال البث اإلذاعي من أجهزة الراديو يف السيارات

جدول ( )4فاعلية وسائل االتصال من وجهة نظر اجلمهور عرب مراحل

وال سيما أولئك الذين ختلوا عن اقتنائه يف املنازل .ويف مرحلة ما

اإلعصار املختلفة

بعد اإلعصار ،عاد التلفزيون للصدارة يف حني تراجع الراديو إىل

وسائل االتصال  /املراحل

قبل اإلعصار

يف أثناء اإلعصار

بعد اإلعصار

املرتبة الثانية .حيث ذكر  %44.4من املبحوثني أنهم اعتمدوا على

%

التلفزيون يف مرحلة ما بعد اإلعصار يف حني كانت النسبة للراديو

29.4
44.4

 .%29.4وما جتدر اإلشارة إليه أيضا أن نسبة اعتماد اجلمهور على

5
0

ك

ك

%

ك

%

الراديو

29

20.7

65

46.4

41

التلفزيون

85

60.6

41

29.3

62

احملمول

12

8.8

16

11.4

7

اإلنرتنت

2

1.4

4

2.9

0

التلفزيون يف مرحلة ما قبل اإلعصار ( )%60.6كانت أكثر من
مرحلة ما بعد اإلعصار ( )%44.4رغم تصدره قائمة الوسائل يف

الصحف

1

7.

0

0

5

3.6

املرحلتني .ورمبا يفسر ذلك باحلالة النفسية اليت عايشها اجلمهور

وسائل خمتلفة

8

5.7

3

2.1

16

11.5

بسبب وقوع وشيك لإلعصار ورغبتهم يف معرفة املزيد عن هذا

قيم مفقودة

3

2.1

11

7.9

9

6.4

اإلمجالي

140

100

140

100

140

100

باملعارف واألصدقاء املرتبة الثالثة بنسبة  %9.3واملعرفة من خالل
املؤسسات التعليمية يف املرتبة الرابعة بنسبة  .%8.2ومل يعتمد
املبحوثون على اهلاتف احملمول يف الفرتة اليت سبقت اإلعصار
خصوصا يف يومي  3و 4يونيو (.2007جدول  .)3وهذه النتيجة
تؤكد أن القنوات الفضائية وخباصة العمانية مل تتأخر يف التعريف
باحلالة اجلوية املتوقعة وبث معلومات عنها مما يشري إىل سرعة
االستجابة والشفافية .ويعود أول كشف وحتذير علين عن اإلعصار
كإعصار من قبل رئيس اللجنة الوطنية للدفاع املدني ،وهي اللجنة
املسؤولة عن إدارة املخاطر الطبيعية يف عمان يف ضحى يوم  4يونيو
 2007عرب مؤمتر صحفي بثته القنوات الفضائية واإلذاعة العمانية
مرات عدة طوال اليوم .وقبل هذا التاريخ ،كانت وسائل االتصال
العمانية تشري إىل وجود منخفض جوي قادم.

القادم.

التقييم العام للجمهور ألداء اإلعالم العماني عرب مراحل
اإلعصار املختلفة:
قام املبحوثون بتقييم أداء اإلعالم العماني يف إعصار جونو يف
مراحله الثالث على مقياس من أربع نقاط (ضعيف ،مقبول،
جيد ،ممتاز) .يوضح اجلدول رقم ( )5أن اإلعالم العماني حصد
رضا اجلمهور يف إدارته ألزمة إعصار جونو يف مراحله الثالث .إذ
ذكر أغلب املبحوثني أن أداء اإلعالم العماني كان ممتازا والسيما
يف مرحليت ما قبل اإلعصار ( )%53.6وبعد اإلعصار (.)%62.8
وتراجع أداء اإلعالم العماني قليال أثناء اإلعصار ،وقد يعود السبب
يف ذلك إىل تعذر تقديم تقارير وصور مباشرة عن الوضع أثناء يف
اإلعصار بسبب صعوبة التنقل واستقبال البث التلفزيوني  .كما أن
جدول ( )5تقييم اجلمهور ألداء اإلعالم العماني عرب مراحل اإلعصار
املختلفة

مدى متابعة اجلمهور لتحذيرات اإلعالم العماني من إعصار
جونو:

املراحل

قبل اإلعصار

يف أثناء اإلعصار

بعد اإلعصار

ذكر ( %96.4ن= )140من املبحوثني أنهم تابعوا حتذيرات اإلعالم

ك

%

ك

%

ك

%

ضعيف

8

5.8

8

5.8

4

2.9

العماني من إعصار جونو ،يف حني مل تتجاوز نسبة غري املتابعني

مقبول

14

10.1

22

15.7

14

10.2

أكثر من  .%3.6وهذه النسبة تؤكد أن أول حتذير علين لإلعصار

جيد

42

30.4

49

35.8

33

24.1

ممتاز

74

53.6

58

42.3

86

62.8

قيم مفقودة

2

1.4

3

2.1

3

2.1

اإلمجالي

140

100

140

100

140

100

من قبل اللجنة الوطنية للدفاع املدني كان مؤثرا وأسهم يف أن
يأخذ اجلمهور أمر اإلعصار جبدية ويتابعوا تطوراته.
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عبيد الشقصي

وسائل اإلعالم املطبوعة مل تتمكن من الوصول إىل اجلمهور نظرا

جلرف املياه لسيارات املتهورين أو املتنزهني الذين جازفوا بعبور

النقطاع الطرق وغمرها باملياه.

األودية مبحض إرادتهم رغم التحذيرات املتكررة من قبل اللجنة
الوطنية للدفاع املدني بالبقاء يف املنازل وعدم اجملازفة.

موقف اجلمهور من اإلسرتاتيجية االتصالية اليت تبناها

وجاء العامل الثالث املتعلق «باملعاجلة الفنية والتغطية اإلعالمية

اإلعالم العماني يف إعصار جونو:

لإلعصار» يف املرتبة الثالثة وبلغ املتوسط اإلمجالي لعبارات هذا

أشارت نظريتا جمموعات املصاحل واتصال األزمات املوقفية إىل

العامل  .3.47وأكثر العبارات اليت أبدى اجلمهور موافقة عليها

أن الوضوح والشفافية ومراعاة مصاحل اجلمهور عامالن مهمان

هي تصدر أخبار اإلعصار كل وسائل اإلعالم احمللية (م=)4.34

لنجاح وتعزيز مسعة املؤسسات يف أثناء إدارتها لألزمات .وقياسا

والتنسيق بني وسائل اإلعالم واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية

إىل إمجالي املتوسطات يف كل العوامل الواردة يف اجلدول رقم 2

يف املعاجلة اإلعالمية (م= ،)3.74وصور األضرار يف الصحف كانت

السابق ذكره ،فإن متوسط العامل األول «مراعاة مصاحل اجلمهور

معربة وكافية (م= ،)3.48ومت إبراز أخبار وصور األضرار يف الصحف

واالهتمام باجلوانب العاطفية» هو األعلى  3.97مقارنة ببقية

بشكل جيد ( .)3.33ويف الواقع فإن الصحف استعادت مكانتها بعد

العوامل .ويفسر هذا بأن اجلمهور يرى أن اإلعالم العماني راعى

أسبوع من اإلعصار فقط إذ أفردت جمموعة من صفحاتها الداخلية

مصاحله واهتم باجلوانب العاطفية والنفسية اليت مر بها بسبب

آلثار اإلعصار باخلرب والصورة .وأبدى اجلمهور موافقة أقل على

األزمة وعزز من قدرته على معرفة أحوال اآلخرين والتواصل

الفواصل الغنائية املوسيقية املستخدمة يف اإلذاعة يف أثناء اإلعصار

معهم .وأكثر اجلوانب اليت يرى اجلمهور أن أداء اإلعالم العماني

(م= .)2.40إذ رأى أنها غري مناسبة .ويف الواقع كانت بعض الفواصل

فيها كان مرتفعا هي تشجيع اإلعالم على التعاون بني أفراد

الغنائية واملوسيقية خصوصا يف اليوم األول لإلعصار منفصلة عن

اجملتمع (م=  ،)4.32وتعزيز تعاطف الشعب وتكاتفه مع احلكومة

املشاعر العاطفية اليت مير بها اجلمهور .إذ كانت أقرب إىل مشاعر

يف أثناء األزمة وبعدها (م=  ،)4.23وكشف اإلعالم العماني عن

الفرح والسرور منها إىل جو األزمة.

أوجه استغالل احملالت التجارية واألفراد حلاجات الناس يف أثناء

أما العامل الرابع البعد الرمسي يف املعاجلة اإلعالمية فكان إمجالي

األزمة ،مثل رفع األسعار (م=  ،)3.94وإظهار اإلعالم للقطاعات اليت

متوسط العبارات املرتبطة به  .3.29ورأى اجلمهور أن اإلعالم

أسهمت يف التخفيف من معاناة الناس (م=  ،)3.81ومتكني اإلعالم

العماني اعتمد أكثر على املصادر الرمسية يف تقديم املعلومات

اجلمهور من التواصل مع املتضررين (م=  .)3.80وما جتدر اإلشارة

(م= ،)3.44وركز إىل حد ما على تقديم الصور اإلجيابية املشرقة

إليه أيضا هو ارتباط عبارة «أداء املذيعني يف الراديو كان أفضل»

فقط املرتتبة على اإلعصار (م= .)3.13والواقع أن إدارة األزمات

بهذا العامل نظرا للدور املتميز الذي لعبه الراديو والسيما يف أثناء

تفرتض أخذ املعلومات من مصادر موثوق بها .وملا كانت احلكومة

وقوع اإلعصار وتعذر استقبال البث التلفزيوني الفضائي بسبب

العمانية هي اليت متتلك مراكز األرصاد واإلمكانيات املادية

تأثر األطباق الالقطة باملياه.

والبشرية املرتبطة بإدارة األزمة ،فإن االعتماد على املصادر

وجاء العامل الثاني «السرعة والشفافية يف تقديم الرسالة» يف

الرمسية مسوغ للضرورة .واهتمام اإلعالم باجلوانب املشرقة يسوغ

املرتبة الثانية بإمجالي متوسط  .3.60إذ رأى اجلمهور أن حتذيرات

رغبة احلكومة يف تشجيع التعاون بني أفراد اجملتمع للخروج من

اإلعالم العماني السابقة لقدوم اإلعصار أسهمت يف تقليل اخلسائر

األزمة والسيما يف ظل رفض احلكومة لقبول أية مساعدات عينية

(م= ، )4.23وتعامل اإلعالم العماني مع األزمة بشفافية ووضوح

أو مادية من اخلارج.

(م= ،)3.93وكان أداء مذيعي التلفزيون أفضل من وسائل االتصال
األخرى (م=  )3.75والتغطية التلفزيونية ألضرار اإلعصار كانت

املتحدث األبرز ومسات الشخصية املؤثرة من وجهة نظر

سريعة ومتوافرة ( .)3.26ويالحظ يف هذا العامل أن عبارة «قدم

اجلمهور:

اإلعالم العماني صورة حقيقية عن اخلسائر املادية والبشرية»

على غري املعمول به يف اإلدارة اإلعالمية لألزمات ،مل تتنب اللجنة

حظيت بأقل متوسط  ،2.85إشارة إىل أن اجلمهور وإن كان يعتقد

الوطنية للدفاع املدني أسلوب املؤمترات الصحفية الذي يدعى إليه

بأن الرسالة اإلعالمية كانت صرحية وشفافة وسريعة وواضحة،

ممثلو وسائل اإلعالم املختلفة ملعرفة التطورات وطرح األسئلة.

إال أنه ال يوافق كثريا على أن اإلعالم العماني قدم صورة حقيقية

وكان املؤمتر الصحفي الذي عقد يف يوم  4يونيو  2007هو الوحيد

عن اخلسائر البشرية واملادية .ويف الواقع ظل اجلمهور غري مقتنع

الذي شهدته األزمة والذي نظم قبل يوم واحد من وصول اإلعصار

بأن عدد الوفيات مل يتجاوز  49حالة ،ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل

إىل األراضي العمانية .وهلذا السبب ،فقد برزيف أثناء هذه األزمة

الشائعات اليت انتشرت يف اجملتمع عرب اهلواتف احملمولة وشبكات

جمموعة من املتحدثني من جهات خمتلفة تضمنت اجليش ،ودائرة

التواصل االجتماعي من أن عدد املتوفني أكثر من الرقم املعلن إال

األرصاد ومسؤولني يف وزارات خدمية .كما اجتهد اإلعالميون يف

أن احلكومة آثرت عدم اإلفصاح عن الرقم احلقيقي حتى ال تدرج

التعامل مع املوقف بشكل ارجتالي والسيما وأن التجربة كانت األوىل

البالد ضمن املناطق املنكوبة .ولكن هذه الشائعة ال تستند ألي

بالنسبة للجميع.

دليل؛ إذ إن البيانات املوثقة تشري إىل وفاة  49حالة فقط بسبب

قام املبحوثون بذكر الشخصيات اليت يعتقدون أن أداءها كان مؤثرا

التأثري املباشر لإلعصار .ولكن هناك حاالت وفاة سجلت نتيجة

ومتميزا ،ثم مت تصنيفها حسب اجلهات اليت ينتمون إليها .وقد
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جنم عن ذلك  4تصنيفات هي شخصيات إعالمية ،وشخصيات

جدول ( )8نوعية االستجابات اليت تبناها اجلمهور بناء على الرسالة اإلعالمية

من املديرية العامة للطريان املدني واألرصاد اجلوية ،وشخصيات

االستجابات

عسكرية من اجليش والشرطة ،وشخصيات وزارية .وبعد جتميع
التكرارات ،أوضحت النتائج تصدر اإلعالميني قائمة الشخصيات
املؤثرة ،وجاءت الشخصيات العسكرية يف املرتبة الثانية (جدول
رقم  .)6وكان رئيس اللجنة الوطنية للدفاع املدني ويشغل أيضا
منصب املفتش العام للشرطة واجلمارك من أكثر الشخصيات
العسكرية تأثريا من وجهة نظر املبحوثني .أما أقل الشخصيات
تأثريا فهم وزراء الوزارات اخلدمية املرتبطة بشكل مباشر بطبيعة
اإلعصار .وهذه النتيجة تشري إىل احلاجة املاسة لتوحيد اجلهود
وتعزيز قدرات املتحدثني يف املؤسسات املختلفة أوقات األزمات.
ويوضح اجلدول  7مسات شخصية املتحدث املؤثرة من وجهة
نظر اجلمهور .وقد مشلت هذه السمات ثالثة عناصر أساسية يف
تقييم أداء املتحدثني الرمسيني ،وهي السمات الشكلية أو َ
اخل ْلقية
للمتحدث ،واحملتوى الذي قدمه ،وأداؤه .ويبني اجلدول رقم ()7
والشكل رقم ( ،)1أن مسة الوسامة واجلمال كانت األقل أهمية يف
تقييم الشخصيات املؤثرة ،يف حني حصدت بقية العبارات املتعلقة
باألداء واحملتوى موافقة أكثر من نصف العينة .وتوضح النتائج
أيضا أن أكثر العناصر تأثريا يف اجلمهور بالرتتيب هي صدق
املتحدث وواقعيته يف تقديم املعلومات ( )%67.7ومراعاتها للجوانب
العاطفية عند اجلمهور ( .)%59.3وهذه النتيجة تؤكد ما أشارت
إليه نظريتا جمموعات املصاحل واتصال األزمات املوقفية حول
أهمية هذين اجلانبني يف اتصال األزمات.

ك

قمت بتوفري مواد كافية من املاء والغذاء وبقية

%

94

67.6

انتقلت إىل مكان أكثر أمنا

39

28.1

جتاهلت التحذيرات

6

4.3

139

100

املستلزمات ومكثت يف املنزل

اإلمجالي

اختبار صحة الفرضيات:
طرحت هذه الدراسة فرضيتني تتعلقان باالستجابات اليت تبناها
اجلمهور أثناء إعصار جونو .وكانت أهم االستجابات اليت حض
اإلعالم العماني اجلمهور على تبنيها هي:
 -1توفري كمية جيدة من املاء والغذاء واالحتياجات املنزلية
األساسية ومالزمة املنزل.
 -2االبتعاد عن السواحل حتسبا ملوجات مد عالية ميكن أن تؤثر يف
سكان املناطق الساحلية.
وحسب نتائج الدراسة الواردة يف جدول رقم ( ،)8فإن معظم
االستجابات السلوكية للجمهور كانت إجيابية .إذ تبنى أكثر من
 %95من املبحوثني استجابات سلوكية إجيابية ،يف حني مل تتجاوز
نسبة أولئك الذي مل يقوموا باختاذ أي احتياطات  ، %4.3ويعود
السبب يف ذلك إىل أنهم مل يتابعوا التحذيرات أصال.
وحسب افرتاضات نظرييت جمموعات املصاحل واتصال األزمات
املوقفية ،فإن االستجابات السلوكية ترتبط باملواقف االتصالية اليت
تراعي مصاحل اجلمهور واهتماماته العاطفية من جهة ،وبالشفافية

جدول ()6
الشخصيات اليت برزت إعالميا يف إعصار جونو من وجهة نظر اجلمهور

والوضوح والسرعة يف تقديم الرسالة اإلعالمية من جهة أخرى،
واليت ترتمجها الفرضية األوىل والفرضية الثانية على النحو األتي:

الشخصية

ك

%

شخصية إعالمية (مذيعون يف الراديو والتلفزيون)

78

37.7

شفافة وسريعة وواضحة بعالقة طردية باستجاباتهم السلوكية

شخصية من األرصاد

39

18.8

اإلجيابية.

شخصيات من الشرطة واجليش

71

34.3

شخصية مبرتبة وزير

19

9.2

ف :2يرتبط اجتاه اجلمهور حنو مدى مراعاة اإلعالم العماني
ملصاحله واهتماماته وعواطفه بعالقة طردية باستجاباتهم

اإلمجالي

207

100

السلوكية اإلجيابية.

ف:1رتبط اجتاه اجلمهور حنو مدى تقديم اإلعالم العماني لرسالة

جدول ( )7السمات العامة للمتحدث اليت أثرت يف اجلمهور
مسات الشخصية

نعم

إمجالي

ال

ك

%

ك

%

ك

%

 -1صادقة وواقعية يف تقديم املعلومات

73

67.6

35

32.4

108

100

 -2قادرة على تقديم معلومات جديدة وسريعة

64

59.3

44

40.7

108

100

 -3متعاطفة ومتفهمة لطبيعة األزمة

64

59.3

44

40.7

108

100

 -4هيئتها ونربة صوتها تتناسب مع األزمة

63

58.3

45

41.7

108

100

 -5لغتها سهلة وواضحة

62

57.4

46

42.6

108

100

 -6تتميز باهلدوء وعدم االنفعال

57

52.8

51

47.2

108

100

 -7شخصية وسيمة/مجيلة

14

13

94

87

108

100
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شكل ( )1رسم توضيحي لسمات شخصية املتحدث املؤثرة يف اجلمهور

مسات شخصية املتحدث املؤثرة يف اجلمهور
(73 )%67,6
(62 )%57,3

(64 )%59,3

(64 )%59,3

(57 )%52,8

(63 )%58,3

(14 )%13

الوسامة
واجلمال

لغة واضحة
وسهلة

صادق وواقعي

هادئ وغري
منفعل

متعاطف ومتفهم

تقدم معلومات
جديدة

اهليئة والنربة
مناسبة

جدول (  )9عالقات االرتباط بني اجتاه اجلمهور من املواقف االتصالية

فيها مصلحة اجلمهور واهتماماته العاطفية ،وكلما كانت الرسالة

واالستجابات السلوكية

صادقة وشفافة ،تبنى اجلمهور استجابات سلوكية إجيابية .وهذه
نوع االستجابة

العوامل

سبريمان رو

مستوى
الداللة

العامل األول :مراعاة مصاحل اجلمهور واالهتمام باجلوانب العاطفية

ر= .163

.028

العامل الثاني :السرعة والشفافية يف تقديم الرسالة اإلعالمية

ر= .158

.031

النتيجة تؤكد افرتاضات نظرييت جمموعات املصاحل واتصال
األزمات املوقفية.
وأكدت النتائج أيضا أن اجلمهور يعتمد يف تقييمه للمتحدثني يف
أثناء األزمات على األداء واجلوانب الوظيفية أكثر من اجلوانب
اجلمالية َ
اخل ْ
ـلـقية .فالشخصيات املقنعة واملؤثرة هي تلك اليت

يوضح اجلدول رقم ( )9عالقات االرتباط بني العامل األول

رآها اجلمهور بأنها صادقة ،وقادرة على تقديم معلومات جديدة،

املتعلق مبصاحل اجلمهور واالهتمام باجلوانب العاطفية والعامل

ومتعاطفة معه .وكان مجال املتحدث ووسامته العنصر األقل

الثاني السرعة والشفافية والوضوح يف تقديم الرسالة اإلعالمية

أهمية يف تقييم اجلمهور للمتحدثني املؤثرين .وهذه النتيجة

من جهة ،وبني االستجابات السلوكية من جهة أخرى .ومت إعادة

تدعو إىل مزيد من الدراسات املقارنة السيما يف اجملتمعات العربية

ترميز االستجابات السلوكية لتتضمن  =1استجابات سلوكية سلبية

بني مسات الشخصيات املؤثرة يف اإلعالن التجاري وتلك املرتبطة

(جتاهل التحذيرات)  =2 ،استجابات سلوكية إجيابية (توفري الغذاء

باألزمات واملواقف احلرجة.

واملاء والذهاب إىل مكان آمن) .وبناء على النتيجة الواردة يف جدول

كما أكدت نتائج الدراسة ضرورة استخدام وسائل متنوعة يف أثناء

 ،9فقد ثبت صحة هاتني الفرضيتني وقبوهلما .إذ كان ارتباط

األزمات وخباصة الطبيعية منها كي تتمكن املؤسسة من االتصال

العاملني بنوعية االستجابة طرديا وداال إحصائيا عند مستوى

بشكل دائم مع اجلمهور فيما لو تأثر أحدها أو بعضها باحلالة

 %95من الثقة .وكانت قيمة االرتباط حسب اختبار بريسون

الطبيعية .فاجلمهور يف أثناء إعصار جونو اعتمد يف مرحلة ما

بالنسبة للعامل األول ( ر=  .163ب<  ).05وبالنسبة للعامل الثاني

قبل األزمة على التلفزيون ،ولكن نظرا لتأثر األطباق الالقطة

( ر=  .158ب<  .).05وهذا يعين أن االستجابات السلوكية اإلجيابية

باألمطار يف أثناء فرتة اإلعصار اعتمد على الراديو كي يتمكن

أوقات األزمات ترتبط طرديا مبدى اعتقاد اجلمهور بأن املواقف

من احلصول على املعلومات .يف حني مل يكن للصحف دور بارز

االتصالية للمؤسسة راعت مصاحلهم واهتماماتهم العاطفية

يف مرحليت ما قبل األزمة ويف اثناء األزمة بسبب عدم قدرتها

وقدمت هلم رسالة صرحية وشفافة وسريعة.

على جماراة تسارع وترية حالة اإلعصار نظرا لطول فرتة دورية
صدورها وبسبب تعذر وصول الصحف إىل القراء النقطاع الطرق

املناقشة واخلامتة:

وكثرة املياه .ولكن يف املقابل ،على القائمني على األزمات يف سلطنة

حبثت هذه الدراسة يف اجتاهات اجلمهور حنو املواقف االتصالية

عمان بل ويف غريها من الدول أن ُي ّ
فعلوا نظام الرسائل القصرية

لإلعالم العماني يف أثناء أزمة إعصار جونو الذي ضرب األراضي

واالتصال عرب اهلواتف احملمولة وبلغات خمتلفة تستجيب لألقليات

العمانية يف مطلع يونيو  .2007وأشارت النتائج إىل نقاط مهمة

املوجودة بنسب كبرية .إذ أصبحت اهلواتف احملمولة اليوم أكثر

متعلقة بإعالم األزمات على املستويني احمللي والعام .فعلى املستوى

شعبية ومتوافرة عند معظم شرائح اجملتمع وخصوصا الشباب.

العام ،أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة بني املواقف االتصالية

وأكدت دراسة ( Sherman-Moris (2009أن اهلاتف احملمول كان

اليت تتبناها املؤسسة يف أثناء األزمات وبني االستجابات السلوكية

الوسيلة األوىل للطلبة للحصول على التحذيرات.

اليت يتبناها اجلمهور .فكلما تبنت املؤسسة مواقف اتصالية تراعي

على املستوى احمللي ،فإن الدراسة بينت رضا اجلمهور عموما عن
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أداء اإلعالم العماني يف مراحل اإلعصار املختلفة .ولكن ينبغي

والكوارث واألزمات البيئية ،مسقط  -سلطنة عمان 3 -1 ،يناير

اإلشارة إىل أن إعصار جونو ميثل التجربة األوىل لإلعالم العماني

.2010

وللجمهور أيضا ،فهل سيختلف تقييم اجلمهور لإلعالم العماني
لو كانت لديه جتربة سابقة ومباشرة مع األعاصري ومع تعامل

4 .4الطيب ،حسن أبشرا ،1992 ،إدارة الكوارث ،شركة ،ميداليت
احملدودة ،لندن.

وسائل االتصال حياهلا؟ هذا السؤال رمبا جتيب عنه دراسة أخرى

5 .5اللجنة الوطنية للدفاع املدني 19 ،نوفمري  ،2012القوانني

عن تقييم اجلمهور لإلعالم العماني يف أثناء إعصار فت  Phetالذي

واألنظمة http://www.nccdoman.gov.om/arabic/laws_reg� ،

ضرب عمان يف عام  ،2009خاصة وأن السمعة والرضا يرتبطان

( . ulation.aspمت االطالع يف  19نوفمري .)2012

حسب نظرية اتصال األزمات املوقفية باخلربة واملعرفة السابقة.
وبينت هذه الدراسة أيضا عدم وجود شخصية حمورية واحدة
كمتحدث رمسي ينطق باسم اللجنة الوطنية للدفاع املدني ،ومل
تعتمد اللجنة أصال أسلوب املؤمترات الصحفية .وقد برز تبعا

6 .6اللجنة الوطنية للدفاع املدني،2010 ،

خطة إدارة حاالت

الكوارث ،مسقط ،سلطنة عمان.
7 .7خضور ،أديب ،1999 ،اإلعالم واألزمات ،ط ،1أكادميية نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

لذلك ،جمموعة من املتحدثني من مؤسسات خمتلفة وهو األمر

8 .8زرمان ،حممد ،2010 ،اإلعالم واألزمات :قراءة يف اإلطار

الذي قد يؤثر سلبا يف التعامل اإلعالمي مع األزمة لوال عامل احلظ

املفاهيمي ،ورقة مقدمة يف املؤمتر الدولي اإلعالم واألزمات:

خصوصا وأن معظم هذه الشخصيات مل يسبق هلا أن مرت بتجارب

الرهانات والتحديات ،كلية االتصال ،جامعة الشارقة ،اإلمارات

مشابهة من قبل .وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية للدفاع

العربية املتحدة.2010 /12 /16 – 14 .

املدني كان هلا متحدث ينطق بامسها ،إال أن الشخصية األبرز عند
اجلمهور يف أزمة إعصار جونو كانت إعالمية صرفة ومل تكن من
الشخصيات املنسوبة إىل اللجنة الوطنية للدفاع املدني.

9 .9شومان ،حممد ،2002 ،اإلعالم واألزمات ،دار الكتب العلمية
للنشر والتوزيع ،القاهرة.
1010عجوه ،علي و فريد ،كرميان ،2008 ،إدارة العالقات العامة

بصفة عامة ،تشكل هذه الدراسة باكورة دراسات مستقبلية يف

بني اإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة األزمات ،ط ،2عامل الكتب،

إعالم األزمات يف سلطنة عمان .ونظرا ألن مرحلة ما بعد األزمة

القاهرة.

يف األزمات الطبيعية غالبا ما متتد آثارها لفرتة أطول من بقية
املراحل ،فإن دراسة اجتاهات اجلمهور لفرتة أطول بعد انتهاء األزمة

1111عليوه ،السيد ،2004 ،إدارة األزمات والكوارث :خماطر العوملة
واإلرهاب الدولي ،مركز القرار لالستشارات ،القاهرة.

يسهم يف الكشف عن أي عوامل أخرى ميكن أن تؤثر فيها .كما

1212كامل ،ثروت فتحي ،2007 ،إدارة الصحف لألزمة الثقافية،

أن هذه الدراسة تناولت أزمة طبيعية قبل التغيريات اليت طرأت

دراسة حالة ألزمة احرتاق قصر ثقافة بين سويف ،اجمللة

على اإلعالم العماني واملتمثلة يف إنشاء هيئة عامة مستقلة لإلذاعة

املصرية لبحوث الرأي العام ،مج  ،8عدد .155-85 ،2

والتلفزيون ،وقبل احلراك الشعيب واالحتجاجات اليت شهدتها
البالد يف فرباير  2011كامتداد ملا مسي بالربيع العربي .إذ طالب

1313مكاوي ،حسن ،2005 ،اإلعالم ومعاجلة األزمات ،الدار املصرية
اللبنانية ،القاهرة.

اجلمهور بتغيريات يف اإلعالم العماني وإصالحات إدارية وسياسية
أخرى .وبعد عام  ،2009شرعت احلكومة يف مراجعة النظر يف
خطة املخاطر على مستويات خمتلفة مبا فيها التعامل اإلعالمي
مع األزمات .وتبعا لذلك ،على الدراسات املستقبلية املعنية بإعالم
املخاطر واألزمات أن تراعي كل هذه التغيريات اليت طرأت على
إسرتاتيجية إدارة األزمات واملخاطر من جهة والتغريات اإلعالمية
من جهة أخرى.
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