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مفهوم القيادة الحديثة

مناسبات قادمة :
صفحة... )4(

17 مايو 2012  لقاء للحاوية  الفكرية الشبابية 
7 يونيو 2012  ورشة عمل 

21-22 مايو 2012  لقاء ريادة األعمال بجدة 2012

خمتلف  عليه  ترتكز  مهًما  حم��وًرا  القيادة  ت�شكل 

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  تنامي  ظل  ويف  الن�شاطات. 

وتاأثرها  وتعقدها  اأعمالها  وت�شعب  حجمها  وك��ر 

املعرفة  ع�شر  يف  م��وؤث��رات  من  اخلارجية  بالبيئة 

اأم��ور  كلها  والإل��ك��رون��ي��ة،  الجتماعية  كال�شبكات 

تغيري  يف  وال���ش��ت��م��رار  البحث  موا�شلة  ت�شتدعي 

عن  والبتعاد  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  هيكلة  وتطوير 

قيادة  ظل  يف  املهمة  هذه  تتحقق  الهرمية.  الهيكلة 

حديثة يعتمد من خاللها القائد على اأهم ما مييزه 

عن غريه من الإداريني الذين ل يتبعهم الأ�شخا�ص 

الأ�شخا�ص  يتبعه  م��ن  ه��و  القائد  ملنا�شبهم:  اإل 

هي  القيادة  وروؤي��ت��ه.  بفكره  واإميانهم  مل�شداقيته 

�شلوكهم  وتوجيه  الآخرين  على  التاأثري  على  القدرة 

لتحقيق اأهداف م�شركة وحمددة ويف ع�شر املعرفة 

اآن  يف  وال�شفافية  بامل�شداقية  التحلي  القائد  على 

مبنح  يقوم  املعرفة  ع�شر  يف  القائد  اأن  كما  واحد. 

واتخاذ  امل��ه��ام  تنفيذ  يف  ل��الآخ��ري��ن  ال�شالحيات 

القرارات مما ي�شعرهم باأنهم جزء من النجاح الذي 

الإب��داع حم�شورا  اأو  الذكاء  يعد  فلم  يتحقق  �شوف 

يف �شخ�ص واحد اإمنا هو عملية تفاعلية بني اأع�شاء 

الفريق، يتمكن من خاللها القائد من توجيه العقول 

للتفكري �شويًا بنف�ص الجتاه )ما يطلق عليه الذكاء 

للقائد  ميكن  العملية  هذه  خالل  ومن  اجلماعي(. 

اكت�شاف القيادات الواعدة يف �شركته اأو موؤ�ش�شته.

اإن املفاتيح الذهبية للنهو�ص باملوؤ�ش�شات وال�شركات  

ومدربني  وطموحني  قادرين  قادة  �شناعة  يف  تكمن 

جتارب  وا�شتيعاب  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  فعاًل 

قيادة  من  يعزز  مما  الواقع  وحتليل  وفهم  املا�شي 

املوؤ�ش�شات  تعد  مل  ال�شحيح  الطريق  يف  منظماتهم 

ا�شتقطاب  على  قادرة  املعرفة  ع�شر  يف  وال�شركات 

اأ�شبح  اإذ  فقط  املادي  املردود  خالل  من  الكفاءات 

ل��زام��ًا اأن ي��وؤم��ن ال��ع��ام��ل��ون ب��روؤي��ة واأه����داف تلك 

اأع�شاء فاعلني  املوؤ�ش�شات وال�شركات لكي ي�شبحوا 

ل  "القادة  اأن  بيرز  ت��وم  مبقولة  اأختم  وهنا  بها. 

يوجدون الأتباع بل يوجدون مزيدًا من القادة"

* Leaders don’t create followers they create more leaders 
   

  فهد اأ�صعد اأبو الن�صر 

الرئي�ص التنفيذي ملجموعة الأغر

القادة ال يوجدون األتباع  
بل يوجدون مزيداً من 

القادة 
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التواصل المعرفي بين األجيال
تت�شدر  واإحتياجاتهم  ال�شباب  توجهات  اأن  �شك  ل 

وهناك  القرار،  واأ�شحاب  امل�شوؤولني  اأولويات  قائمة 

ًا من القرارات والرامج التي تهدف حلل م�شاكل  كمَّ

ال�شباب ولكنها ل تعك�ص فهمًا عميقًا لواقع ال�شباب 

القرار  �شانع  بني  املعرفية  احللقة  تفتقد  اأنها  حيث 

وال�شباب. وحل�شن احلظ فاإن العديد من املبادرات 

تقلي�ص  على  تعمل  ب��داأت  قد  والفردية  املوؤ�ش�شية 

اإما باإ�شراك ال�شباب مبا�شرة  هذه الفجوة املعرفية 

عن  الدرا�شات  باإعداد  اأو  القرار  اإتخاذ  عملية  يف 

ال�شباب  بني  الإجتماعي  احلاجز  بك�شر  اأو  ال�شباب 

ال�شباب  املوؤ�ش�شية لإ�شراك  املبادرات  والكبار. فمن 

ملتقى  من  الثالثة  ال��دورة  مثاًل،  ال��ق��رار،  �شنع  يف 

ق�شايا  والتنمية:  )ال�شباب  بعنوان  تنموية  حوارات 

خالد  امللك  موؤ�ش�شة  نظمته  وال���ذي  وط��م��وح��ات( 

اخلريية لتعطي ال�شباب من�شة يت�شاوروا من خاللها 

اأولوياتهم وم�شاكلهم وي�شركوا يف و�شع احللول  يف 

واخلطط ويطرحوها ويناق�شوها مع كبار امل�شوؤولني.

الأغر  جمموعة  مبادرة  الفئة  هذه  يف  اأي�شًا  وجند 

جمعت  والتي  ال�شبابية(  الفكرية  )احلاوية  مب�شمى 

واأ�شحاب  امل�شوؤولني  كبار  م��ن  نخبة  م��ع  ال�شباب 

نقا�ص  �شل�شلة جل�شات  القرار من عدة قطاعات يف 

واأعطت لل�شباب الدعم العلمي والعملي لكي يختاروا 

اأما  اإل��ي��ه.  للو�شول  ت�شورًا  وي�شعوا  تنمويًا  هدفًا 

العديد  اإىل  الإ���ش��ارة  فيمكن  للدرا�شات  بالن�شبة 

نقطة  ال�شباب  جعلت  التي  العلمية  الدرا�شات  من 

من  واهتمامات(  ق�شايا  )ال�شباب:  مثل  تركيزها 

جامعة  يف  ال�شباب  لأبحاث  الوطني  املركز  اإع��داد 

امللك �شعود وجمموعة الدرا�شات التي اأعدها مركز 

�شمنها  ومن  والإع��الم  والبحوث  للدرا�شات  اأ�شبار 

)امل�شهد الربوي والتعليمي من وجهة نظر ال�شباب 

ال�شعودي، مدى تقدير ال�شباب ال�شعودي للم�شكالت 

ال�شباب  منها،  يعاين  التي  والجتماعية  العاطفية 

ال�شعودي وم�شكالت اأوقات الفراغ، م�شكالت تواجه 

املجتمع ال�شعودي من وجهة نظر ال�شباب(

اآند كو ال�شباب يف دول جمل�ص التعاون  ودرا�شة بوز 

مبادرات  اأب��رز  ولعل  التحدي.  مواجهة  اخلليجي: 

تك�شر  التي  تلك  هي  الأجيال  بني  املعريف  التوا�شل 

احلاجز الإجتماعي بني ال�شباب والكبار - وهي يف 

وترحيب  بقبول  وتت�شم   - فردية  مبادرات  الغالب 

الإجتماعية  دائ��رت��ه  يف  لل�شباب  ال��ك��ب��ري  اجل��ي��ل 

الكبري  الأخ  تتكون عالقات �شداقة وثقة بني  بحيث 

وال�شباب وتتكون حلقة م�شتدامة من التبادل املعريف 

للجيل  تتيح  باأنها  وتتميز هذه احللقة  الأجيال.  بني 

تتيح  كما  ال�شباب  وجت��ارب  واق��ع  يعي�ص  الكبرياأن 

لل�شباب اإكت�شاب خرة الكبار، وتنتج معرفة عميقة 

�شورى  يف  اجليلني  وجتعل  اجليلني،  بني  و�شادقة 

تلقائية يف اإتخاذ قراراتهم. ومن اجلدير بالذكر اأن 

درا�شة جمموعة الأغر الأ�شرة املعرفية تلقي ال�شوء 

ومن  ال�شعودية  الأ�شر  يف  الربوية  الأ�شاليب  على 

اإ�شتوت،  اإذا  �شمنها نظرة الأباء اإىل الأبناء والتي، 

ت�شكل اجلذور الإجتماعية للتوا�شل الفعال وال�شراكة 

احلقيقية بني الأجيال.  

                                                             علي البنوي

دراسة مجموعة األغر األسرة المعرفية تلقي الضوء 
على األساليب التربوية في األسر السعودية

مدير ال�شوؤون املالية والدارية مبجموعة الأغر
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القادم  �شمعت م�شطلح اجليل  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 

يف  ل��الإ���ش��ارة  ولكن  ك��ث��ريًا   'next generation
جديد  تكنولوجي  اأو  تقني  منتج  اىل  الأحيان  اأغلب 

وما اأكرثها هذه الأيام  يف حني اأنه م�شطلح م�شتعار 

الراأ�شمال  وهو  التقنية  من  واأج��دى  اأه��م  �شيء  من 

الب�شري و�شريحة ال�شباب منه على وجه اخل�شو�ص. 

بجدارة م�شطلح  املبتكرات اجلديدة  ت�شتحق  فكما 

يف  ومتهيبني  متاأهبني  ال�شباب  يقبع  القادم،  اجليل 

القادم  اجليل  هم  يكونوا  اإنتظارالأن  العربية  دولنا 

ولكنها  دولنا  يف  ن�شبهم  تفاوتت  وامل��ب��دع.  املبتكر 

التقرير  ح�شب  املتو�شط،  يف   % ع��ن60  تقل  تكن  مل 

العربية  باململكة  اخل��ا���ص  ال�شكاين  الإح�����ش��ائ��ي 

ال�شعودية. تراوح اأعمار هذه ال 60% بني  15 و 35 

يف  يجعلنا  اأن  ميكنه  ب�شريا  راأ�شمال  وميثلون  عامًا 

حماولة  بذلت  موقوتة.  قنبلة  يكون  اأن  اأو  ال�شدارة 

ب�شيطة للح�شول على ت�شنيف اإح�شائي غري علمي 

لهذه ال�شريحة ول يوجد اأي�شر من ا�شتخدام �شبكات 

علمية  اأو  ر�شمية  غري  كو�شيلة  الجتماعي  الع��الم 

بالبحث  ولي�ص  بالإح�شا�ص  الت�شنيف  ه��ذا  ملعرفة 

العلمي. �شاألت اثنني من م�شتخدمي توير )لهما اأكرث 

من 100،000 متابع( واأدرجت نف�شي )بعدد متابعني 

لناأخذ عينة ع�شوائية من  393 متابع(  بلغ  متوا�شع 

فئة  حتت  يندرجون  اأنهم  نعرف  ممن  �شخ�ص  مئة 

ال�شباب، و نحاول ت�شنيفهم فكان املتو�شط كالتايل:

. �شاخط بلغة هّدامة 20 اىل 30 %. 

. ناقد �شلبي 15 اىل %20.

. ل يتعامل مع ق�شايا الواقع – فقط توا�شل

   اجتماعي 30 اىل 40 %.

. مبادر باأفكار وحلول وبدائل اإيجابيه 10 اىل 25 %.

هذه  تفاعل  لكيفية  اإح�شا�شًا  الت�شنيف  هذا  ميثل 

الواقع  نف�ص  يف  ت�شرك  ال�شريحة  الواقع.  مع  الفئة 

لكن ردة الفعل يف التعامل معه خمتلفة!! مما يجعلني 

اجليل  مب��الم��ح  التنبوؤ  ميكننا  ه��ل  ���ش��وؤاًل:  اأط���رح 

القادم من خالل تفاعله مع الق�شايا احليوية؟؟ وهل 

الأغر  جمموعة  يف  ا�شراتيجي  فكر  كمركز  ميكننا 

و�شع ت�شور ملالمح اجليل القادم القادر على ريادة 

وقيادة املجتمع املعريف الذي نطمح اليه اإذا ا�شتطعنا 

فهم وتفكيك عوامل تكوين املخ��رج ؟؟ يف اإعتقادي 

املنطقة  يف  درا�شات  اإىل  فبالرجوع  نعم.  اخلا�ص، 

التي  الأ�شا�شيات  معرفة  ن�شتطيع  ال�شريحة،  لهذه 

اأ�شداء  "ا�شتطالع  درا�شة  فمثالً  املخرج.  يف  توؤثر 

بري�شون مار�شتيلر الثالث لراأي ال�شباب العربي"  يف 

تطلعاته  و  العربي  ال�شباب  اآم��ال  ل�شتطالع    2010

اخلليج  يف  دول  ع�شر  يف  حياته  اأمن��اط  وتوجهات 

اأظهرت  اإفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  و  العربي 

نتائج مهمة ت�شاهم يف تكوين برامج الإعداد. و قد 

الذي  و2009   2010 فيعام  نتائجها  اأه��م  تلخ�شت 

اإندلع ال�شطرابات  �شنة على  اأكرث من  قبل  اأجري 

منطقة  م��ن  �شباب  مب�شاركة  الأخ����رية  الإقليمية 

ال�شرق الأو�شط عن التايل:

. خماوفهم حيال ارتفاع تكاليف املعي�شة، والبطالة، 

   وق�شايا حقوق الإن�شان، وات�شاع الهّوة بني الأغنياء

   والفقراء. 

.  ويف الوقت ذاته، اأبدى ال�شباب العربي عموما

    تفاوؤله بالآفاق امل�شتقبلية لبلدان اإقامتهم. 

. كما ك�شف ال�شتطالع عن ا�شتخدام ال�شباب

  العربي لالإنرنت على نحو متزايد، ول�شيما �شبكات 

  التوا�شل الجتماعي مع املحافظة على ارتباطهم  

  القوي و�شلتهم بالقيم والتقاليد"

اأج��ل  م��ن  "التعليم  ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 

املالية  امل��ج��م��وع��ة  ب��رع��اي��ة  اأع���د  التوظيف"الذي 

ال�شالمي  البنك  جمموعات  اإح��دى  وهي  العاملية، 

�شاحب  و1500  ���ش��اب   1500 مب�شاركة  للتنمية، 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  منها  دول  ت�شع  يف  عمل 

اأهمية  حتتل  التوظيف  اأج��ل  من  التعليم  ق�شية  اأن 

عظمى ت�شتدعي الإلتفات اليها. اإن ال�شيء امل�شرك 

القت�شادي،  اجلانب  هو  الدرا�شتني  هاتني  بني  ما 

التعامل  يف  البدء  اأردنا  واذا  الفاعلة  امل�شاركة  يليه 

اإلينا �شيئان مهمان هما:  مع هذه امل�شكلة، يتلخ�ص 

عن  فقط  لي�ص  هنا  احتدث  اأنا  واملهارات.  الفر�ص 

وكال  امل�شاركة،  فر�ص  عن  اأي�شا  وامنا  لعمل  فر�شًا 

جمتمعاتنا  يف  نفتقدها  م��ه��ارات  يتطلب  الأم��ري��ن 

يف  احلالية  امل�شاركة  وتركز  كبري.  ب�شكل  العربية 

اأو�شاط �شبكات العالم الجتماعي. ح�شرت موؤخرا 

يف ال�شهر املا�شي لقاء جلوجل العرب مت فيه طرح 

بع�ص الإح�شائيات عن املنطقة ت�شري و ب�شكل موؤكد 

معدل  اأعلى  بلغت  التي  امل�شاركة  ن�شبة  ارتفاع  اىل 

الو�شائط.  امل�شاركة يف هذه  لها يف اململكة. تعيدين 

اأخرى اىل  اأي�شا مرة  اإىل �شوؤال اجلودة والنوعية و 

توير  وم�شتخدمي  مبتابعي  اخلا�شة  اإح�شائيتي 

تقدير  اأح�شن  على  منهم   %25 يعد  وال��ذي��ن  فقط 

و  الت�شخط  اأو  النقد  اأنكر احلق يف  ل  اأنا  مبادرين. 

ن�شبتهم  اأ�شبحت  لو  املبادرين.  اأحث  و  اأبحث  امنا 

ال�شباب  �شريحة  من  ال%60  من  العظمى  الغالبية 

األتقي  اأن  الظروف  �شاءت  مطمئنًا.  الأم��ر  لأ�شبح 

مع  ق��ام  وال��ذي  اليو�شف،  عبداهلل  �شعوديًا،  �شابًا 

وت�شميم  بت�شجيل  ال�شباب  اأ�شدقائه  من  جمموعة 

برنامج ي�شتخدم التقنية ويخلق وجهًا جديدًا للميديا 

لي�ص فقط  البناء  التفاعل  الإجتماعية، وجهًا يدعم 

من  تنبثق  بحثيًا  م��درو���ش��ة  بحلول  واإمن���ا  ب��اأف��ك��ار 

م�شاركة  الواقع.  ق�شايا  مع  لتتفاعل  املدين  املجتمع 

خلقت لنف�شها الفر�شة ومهارات اأجادوها من خارج 

منظومة التعليم الر�شمي. ت�شلحوا باملهارات وبادروا 

اإعتقادي  و يف  بخلقها.  وامنا  الفر�ص  باإغتنام  لي�ص 

الوقت  من  اأف�شل  فر�شة  هناك  لي�شت  املتوا�شع، 

موجودة  ال�شيا�شية  ف����الإرادة  الآن.  ب��ه  من��ر  ال��ذي 

واملوارد املالية متوفرة و الإبداع والإبتكار بال حدود، 

مدعمني بو�شائط تفاعلية اأزالت كل احلدود املعرفية 

و التفاعلية. كل ما علينا هو املبادرة. و لكي نكون من 

املبادرين، قامت روؤية جمموعة الأغر على التفاعل 

احللول  طرح  خالل  من  باإيجابية  الق�شايا  هذه  مع 

والبدائل للق�شايا احليوية مب�شاركة جمتمعية فاعلة.

لنكن جزءًا من احلل خللق فر�ص للجيل القادم.

املراجع:

*      http://www.arabyouthsurvey.com
**     http://www.e4earabyouth.com/downloads/IFC-ExecSum_ 
        A4-Arabic.pdf
***   http://www.nextgencoalition.org/

الجيل القادم

رئي�شة ق�شم الأبحاث مبجموعة الأغر

الدكتورة اآالء نا�صيف

http://www.arabyouthsurvey.com
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مناسبات قادمة:

خادم الحرمين الشريفين يضع حجر األساس

بشائر المجتمع المعرفي

17 مايو 2012 آخر لقاء للحاوية  الفكرية الشبابية لهذ العام 

7 يونيو 2012  ورشة عمل مشروع رسل السالم 

21-22 مايو 2012  مجموعة األغر شريك استراتيجي في 
لقاء ريادة األعمال بجدة 2012  بالتعاون مع الغرفة التجارية

بن  عبداهلل  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  د�ّشن 

عبدالعزيز اآل �شعود حفظه اهلل اليوم املرحلة الأوىل 

مل�شاريع املدن اجلامعية لعدد من مناطق وحمافظات 

اأيده اهلل حجر الأ�شا�ص ملرحلتها  اململكة، كما و�شع 

مليارًا  وثمانني  واح��دًا  تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  الثانية 

وخم�شمائة مليون ريال.

*     http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.
html? goToHome Pageparam=true&storyld=2068559
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