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حلماية املوظفني وحتديد طريقة التعامل مع املواطنني والرد عليهم

الشمري يطالب بدليل استرشادي لتوظيف مواقع التواصل في خدمة العمل املؤسسي
أكد الباحث الكويتي د.جدعان الشمري 
ع��ل��ى ض����رورة تبني جميع مسؤولي 
ال�����وزارات وال��ه��ي��ئ��ات، والصحافيني، 
ومقدمي البرامج احلكومية واخلاصة 
تبني بعض اإلرش���ادات في التعامل مع 
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي، حلماية 
املوظفني وحت��دي��د طريقة التعامل مع 
املواطنني والرد عليهم، وبناء استراتيجية 
اتصالية حوارية قادرة على إدارة العالقة 
طويلة امل��دى قائمة على االح��ت��رام مع 

املواطنني واألفراد.
وأوض��ح الشمري في دراس��ة علمية 
أعدها بعنوان »دليل التعامل مع وسائل 
التواصل االجتماعي في عصر االتصال 
ال��رق��م��ي... دليل تطبيقي يشرح قواعد 
وأخالقيات التعامل مع وسائل التواصل 
االجتماعي ملسؤولي الوزارات والهيئات، 
والصحفيني، ومقدمي البرامج«، أوضح 
أن���ه م��ع ت��ط��ور تكنولوجيا االت��ص��ال 
واإلع����الم، أصبحت وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي أدوات مهمة ف��ي التواصل 
اليومي بني األف��راد، إذ أثبتت دراسات أن 
%98 من العاملني في أغلب املؤسسات 
من املوظفني يستخدمون على األقل موقعا 
واح��دا من مواقع التواصل االجتماعي 
ف��ي عمليات ال��ت��واص��ل الشخصي مع 
الغير، والنتيجة املهمة هي أن %50 من 
هؤالء العاملني واملوظفني يقومون بنشر 
العديد من التغريدات حول مؤسساتهم 
وأنشطتها املختلفة وك��ذل��ك م��ج��االت 

متيزها.
وتوصل الشمري إل��ى أن��ه يجب على 
امل��ؤس��س��ات ت��ب��ن��ي ب��ع��ض اإلرش�����ادات 
حلماية املوظفني، وكذلك حتديد طريقة 
التعامل مع املواطنني والرد عليهم، وبناء 
استراتيجية اتصالية حوارية قادرة على 
إدارة العالقة طويلة امل��دى قائمة على 
االحترام مع املواطنني واألفراد، ومن دون 
هذه القواعد يصبح األم��ر خطيرا، إذ قد 
تتضمن املمارسات إضرارا باملؤسسة أو 
إه��دارا لوقت العاملني، والتأثير السلبي 
على اإلنتاجية وال��ت��واص��ل الفعال مع 
القطاعات املختلفة. واعتبر أن الهدف من 

هذه اإلرش��ادات هو وضع قواعد تضمن 
أف��ض��ل متثيل للمؤسسة على وسائل 
التواصل االجتماعي، ف��إذا كانت بعض 
الوسائل مثل تويتر Twitter ولينكد 
إن LinkedIn تستخدم على نطاق 
واس���ع على مستوى امل��ؤس��س��ات، فما 

قواعد اعتماد املوظفني عليها؟ وما حدود 
استخدامها ألغ��راض اتصالية؟ وكيف 
ميكن حماية املعلومات واحل��ف��اظ على 
خصوصية األفراد بشكل دائم؟ وأشار إلى 
أن املؤسسات تختلف فيما يتعلق بالقواعد 
احلاكمة واملنظمة الستخدام هذه الوسائل 

أثناء العمل، ففي الوقت الذي تسمح فيه 
بعض املؤسسات بالوصول إلى مواقع 
التواصل االجتماعي ألغ��راض وظيفية 
فقط، تقوم مؤسسات أخرى بحجب هذه 
املواقع وعدم القدرة على الدخول عليها من 
خالل شبكة اإلنترنت اخلاصة باملؤسسة، 
وه��ن��اك من��ط ثالث يسمح فقط لبعض 
املوظفني بالدخول على ه��ذه املنصات 
وع��دم السماح ل��آخ��ري��ن، ولكن يكون 
الهدف أيضا هو حتقيق أهداف وظيفية. 
ولفت إلى أن املهم هو أن سياسة حجب 
االستخدام قد ال تؤدي إلى منع املوظفني 
والعاملني باملؤسسة من الدخول على هذه 
املنصات، وذل��ك بسبب إمكانية الدخول 
على هذه املواقع من هواتفهم الشخصية، 
لذلك يشجع أغلب املمارسني واألكادمييني 
على إت��اح��ة االس��ت��خ��دام وال��دخ��ول على 
م��واق��ع التواصل االجتماعي مب��ا يخدم 

املؤسسة ويدعم هويتها ومكانتها.
وتطرق الشمري في دراسته إلى عدة 
عناصر ون��ق��اط مختلفة ف��ي إط��ار دليل 
استرشادي آللية توظيف مواقع التواصل 
االجتماعي في خدمة العمل املؤسسي، 
وكذلك حتديد املسموح به وغير املسموح 
ب��ه أث��ن��اء اس��ت��خ��دام منصات التواصل 

االجتماعي.
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د.جدعان الشمري

بحضور امللكة  إليزابيث وأفراد 
العائلة..    تشييع األمير فيليب 

وس��ط إج���راءات أمنية مشددة واتباع 
اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة بسبب فيروس 
كورونا، بدأت مراسم تشييع جثمان األمير 
فيليب، ام��س السبت، مع نقل نعشه من 
قلعة وندسور إلى كنيسة سانت جورج 
بحضور امللكة إليزابيث الثانية وأف��راد 

العائلة.
واقتصرت مراسم التشييع على أفراد 
العائلة املالكة واملقربني جراء اإلج��راءات 
االح��ت��رازي��ة ل��ك��ورون��ا، حيث س��ار أبناء 

األمير الراحل األربعة، تشارلز وآن وأندرو 
وإدوارد، خلف النعش بعد تأدية احلرس 
الوطني التحية له، يرافقهم حفيداه وليام 

وهاري، وفقا لفرانس برس.
وكان األمير الراحل توفي عن عمر يناهز 

99 عاما.
وأعلنت بريطانيا دقيقة صمت تكرميا 
لألمير فيليب، الذي حظي جثمانه باستقبال 
عسكري، حيث كان أفراد من اجليش يقفون 

في احلراسة في يوم جنازته.

مم������ارس������ات امل����وظ����ف����ني ف�����ي ال���ت���ع���ام���ل 
م������ع امل�������واق�������ع ق������د ت���ت���ض���م���ن إض������������رارًا 
ل����ل����وق����ت إه������������������������دارًا  أو  ب������امل������ؤس������س������ة 

الع������������املني  م��ن  األق������������ل  على   ٪50
ي�����ن�����������������������������������������������ش�����رون ت��������غ��������ري��������دات ح������ول 
م���ؤس���س���ات���ه���م وأن���ش���ط���ت���ه���ا امل��خ��ت��ل��ف��ة


