
 أوجه التقریر العالمي لمنظمة المشاع اإلبداعي
 الملخص التنفیذي

 تم إعداده بواسطة السیدة/ انا مازجال
 

 موجز التقریر

 الموضوع
ودوافعها المنظمة لدي المنتسین مع االبداعي المشاع لمنظمة االستراتیجیة العملیة ودعم تعزیز هو البحث من                 الهدف
هي وما هم، من للمنظمة: المنتسبین یقدمه ان یمكن ما فهم في للبحث االساسیة الفكرة وتتمحور وامكاناتها.                   واحتیاجاتها
ان یمكن الذي ما تفهم ایضا المهم ومن یواجهونها. التي التحدیات هي وما المؤسسة من جزء تجعلهم التي                    الدوافع
علي والتعرف الجماعیة بالهویة المنتسبین شعور مدي من والتحقق عملهم. قاعدة تسهیل اجل من لهم المنظمة                  تقدمه

 أعظم إنجازات الحركة العالمیة بالنسبة لهم.

 
 أسالیب التحلیل

الي القارات تلك وانقسام بالسكان، المأهولة القارات جمیع في لها والمنتسبین اإلبداعي المشاع منظمة لتواجد طبیعیة                  كنتیجة
البحث. لهذا وتطویعًا التصنیف لهذا طبقا المنتسبین تقسیم قررنا حدا، على منها بلد لكل إقلیمي منسق وجود مع مختلفة                     بالد

 المناطق والبالد التي تم اخذها بعین االعتبار هي:
 أفریقیا – والمنتسبین في إثیوبیا ونیجیریا وتنزانیا وجنوب أفریقیا وأوغندا.1-
 العالم العربي – والمنتسبین في مصرو لبنان وسوریا وقطر.2-
 آسیا والمحیط الهادئ – والمنتسبین في أسترالیا وإندونیسیا وكوریا الجنوبیة.3-
 أمریكا الوسطى – والمنتسبین في كولومبیا وكوستاریكا والسلفادور.4-
 أوروبا – والمنتسبین في فرنسا والیونان وإیطالیا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة.5-
 أمریكا الالتینیة – والمنتسبین في األرجنتین وباراغواي وأوروغواي.6-

 
عن االبداعي المشاع لمنظمة المنتسبین عن ممثلین ٣ بحضور مجموعة) أو (لفرد متعمقة مقابالت على الدراسة اعتمدت                   وقد

  كل منطقة جغرافیة. وتم اختیار المنتسبین إلجراء المقابالت طبقا للمعاییر التالیة:
 التوزیع الجغرافي.(1)
 حجم ونموذج المشاركة.(2)
 مدة المشاركة.(3)
 التنوع.(4)

 
تم إقلیمیة تقاریر ٦ علیها ُبني التي الرئیسیة المادة هي تعتبر علیها الحصول تم التي األساسیة والمعلومات المقابالت                    كل

 إعدادها باللغة اإلنجلیزیة. فأصبح الناتج هو مجموعة من النصوص والتسجیالت للمقابالت، وتقریر إقلیمي.
 

 القیود :
معین وقت في النتائج تجمیع یجب كان أوًال، المیزانیة. وقیود الوقت بضیق المتعلقة القیود من قلیل لعدد البحوث خضعت                     لقد
ان وبما قصصیة. نوادر مجرد التقریر فائدة معظم ستصبح كانت وإال الجاریة؛ االستراتیجیة العملیة في استخدامها یتم                   حتى
وقت في تأمینها المستحیل من كان فقد خارجیة منحة یكن ولم اإلبداعي المسار منظمة قبل من یأتي كان البحوث                     تمویل

 قصیر كهذا، ومعظم المقابالت قد ُأجریت من على مسافات بعیدة لهذا فإمكانیة مراقبة المنتسبین وعملهم كانت محدودة.
 

كافیًا سببًا هذا یكون ان الطبیعي فمن لهذا غربیین، بواسطة تصمیمها تم االستبیانات وعملیة البحث منهج من برمتها                    والفكرة
خلفیة أي لدیهم لیس فیها للبحث الخاضعین األشخاص غالبیة بیئة في الغربي، باألسلوب المشاكل صیاغة أسلوب تأثر                   في
البحث فریق ضمن واالستبیانات البحوث وثائق حول المشاورات شاملة برمتها العملیة خضعت فقد وبالتالي، غربیة.                 ثقافیة

 للتأكد من استجابتها ألوسع مجموعة من اإلعدادات الممكنة.
 

 النتائج :



والي بها یؤمنون التي القیم تتبع الي تدفعهم قویة داخلیة دوافع لدیهم األفراد من مجموعة هم للبحث الخاضعون                    األشخاص
واعتمادًا القیم لهذه طبقًا اعمالهم وتنظیم بمشاركة ویقومون الیه ویدعون االنفتاح یمارسون وهم الیومي. عملهم في                  دمجها
یقومون الذي العمل وعلى المصالح مسار على أسي تأثیر لها الفردیة وقدراتهم إمكاناتهم وخبرات. مهارات من لدیهم ما                    على

  به بنجاح.
 

المجتمعات مع التواصل وفي جدد، متطوعین وتجنید فرقهم، استراتیجیة هیكلة في صعوبات یواجهون هم الوقت نفس                  وفي
في ویعتمدون المادیة، الموارد من أدنى حد من لدیهم بما یعملون وهم معها. التعامل في محدودة خبرات لدیها التي                     المحلیة

 عملهم على ذكائهم العاطفي العالي والذي ینجم عن قدرات مقنعة.
 

خالل من مثبت وهذا العالمي، النقاش في المشاركة في یرغبون جهة من فهم تحول. نقطة في المنتسبین شبكة                    وتعتبر
ان في یرغبون فالمنتسبین بالعزلة. إحساسهم على یعلقون عندما عنه یعبرون التي اإلحباط وكمیة المباشرة                 تصریحاتهم
یجب كتأثیر العالمي، التغییر في یساهمون وانهم الیومیة، حیاتهم من اهم اجلها من یناضلون التي الحالة بأن                   یشعروا

 مالحظته ومناقشته وكذلك یمكن االحتفال به في الجزء الصغیر الذي یخصهم من هذا العالم.
 

تتم لم إذا الشعور، وهذا البیئة. في سریع وتغییر الموارد في ونقص عملهم، تنظیم في الركود یواجهون هم أخرى، ناحیة                      من
 معالجته، قد یكون السبب الرئیسي في احباطهم وبعدهم عن الحركة في غضون بضع سنوات.

 
أهمیة على أكدوا وقد المقابالت. على المبنیة البحث عملیة اجراءات عن كبیر رضي لدیهم للبحث الخاضعون                  واألشخاص
المشاع جمعیة ومستقبل العالمي المجتمع بین العالقة وعلى شخصیًا، لهم بالنسبة العمل إرث على للتركیز مساحة                  وجود
المشاع تقودها التي العالمیة الجهود بسبب HQ الرئیسي المركز لدي مسموع صوتهم وبان بالتقدیر شعروا وقد                  اإلبداعي.

 اإلبداعي لتغییر هذا العالم اعتمادًا على آرائهم ووجهات نظرهم.
 

 الخالصة
اإلحباط طاقة وتحویل الظروف من االستفادة یمكنه فكالهما جیدة. لحظة في االستراتیجیة ومناقشة الحكم تخطیط من كل                   یأتي
بحریة، المخاوف عن للتكلم آمنة وبیئة للنقاش، مساحة وجود ضرورة ایضًا یعني هذا ولكن المجتمع. في بناءة عملیة                    الى
التي اإلیجابیة للتعلیقات واألفكار المفاهیم لحصاد موازیة قناة لوجود حاجة أیضًا وهناك المخاوف. هذه صحة یثبت                  ومناخ

 یمكنها ان تفید االستراتیجیة.
 

 التوصیات:
هذه التقدیر ثقافة تستند ان وینبغي .HQ الرئیسي المركز قبل من الشبكة داخل التقدیر ثقافة تعزیز على األولى التوصیة                     تركز
في المتنوعة واللغات األصوات دمج وعملیات فعالة إجراءات خلق طریق عن وهذا العملیة، بالممارسة التنوع احتفال                  إلى

 األنشطة االساسیة ومراحل التنظیم.
 

ومن وبرامجهم. للمنتسبین استراتیجیًا المخططة التنمیة مساعدة في الشبكات قوة تسریع على الثانیة التوصیة                وتركز
إیضاح من التأكد بد وال أخرى. وتدابیر استعدادات أي اتخاذ قبل الذاتي التعزیز في الشبكة قدرة مدى من التحقق                     الضروري
HQ الرئیسي المقر اما بهم، الخاص المحلي العمل تنفیذ عن وكذلك استمرارهم عن األولیین المسؤولین هم المنتسبین                   ان
لمدة التدخالت من مستهدفة معینة مجموعة یوفر أن HQ الرئیسي للمقر ویمكن مساعدًا. دورًا یعتبر فدورهما                  والشبكة

 قصیرة من اجل تعزیز نمو القدرات المفقودة.
 

األسي العامل یصبح أن االنفتاح لنموذج یمكن كیف لمناقشة االستراتیجي للتفكیر منصة توفیر فتقترح الثالثة التوصیة                  اما
هناك أنه ویبدو الحالیة. للظروف فقط النظر یتم وأال المستقبل الى التطرق یجب االستراتیجي النقاش وفي المجتمعي.                   للتغییر

 ما یكفي من المنتسبین اللذین یمكنهم المساهمة في نجاح التفكیر االستراتیجي بتطبیق مثل هذه األفكار.
 

لمناقشة ذكرها السابق المنصة خلق في اإلبداعي المشاع لمنظمة HQ الرئیسي المركز دور هو هذا یكون ان المحتمل                    من
إمكانیة حول مشكلة توجد حیثما للتغییر والدعوة الموارد، وتوزیع وإنتاج األموال، على والحصول معًا، الشبكات عمل                  كیفیة
تمكنها التي والقدرات الوسائل لدیها اإلبداعي المشاع المراجع. ثمن دفع أو مجانًا، الدخول عدم او الدخول، عدم او                    الدخول
 من إدارة نقاش حول كیفیة تغییر حیاة المالیین. وسیكون هناك اهدار كبیر لإلمكانات إذا تم ترك هذه الفرصة غیر مكتشفة.

 


