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ل َمـن هذا
الدليل؟

يقدم هذا الدليل

المعلومات األساسية الالزمة لتنفيذ مشروعات
لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية.

هذا الدليل موجه إلى

من ليس لديهم خبرة كافية في إدارة األنشطة
الهادفة إلى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية
– خاصة في الدول النامية – ولديهم الرغبة
في تنفيذ مشروع أو نشاط بهذا الهدف.
ويُعد العاملون بالجمعيات ،والمنظمات غير
الحكومية ،والمؤسسات الثقافية في مجاالت
الفن ،والصحة ،والبيئة ،والتعليم ،والعلوم هم
أبرز المنتفعين بهذا الدليل .

خصيصا
تم تصميم هذا الدليل
ً

لمساعدة مؤسسي المشروعات ،ومنفذيها،
وشركائهم في الدول اإلفريقية النامية المشاركة
في برنامج نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية،
والذي يديره معهد البحوث من أجل التنمية
بناء على طلب وزارة الخارجية
(ً )IRD
الفرنسية ،وذلك بمنطقة التضامن ذات األولوية
(إفريقيا ومدغشقر).

للمزيد من التفاصيل الخاصة بمحتوى
هذا الدليل،
طالع الرابط التايل:

www.latitudesciences.ird.fr

٣

ا لفهـرس

الثقافة العلمية والتكنولوجية
 7-6ما هي الثقافة العلمية والتكنولوجية؟
 9-8العلوم والتكنولوجيا يف صميم حياتنا
اليومية
 11-10ما هي أمهية الثقافة العلمية والتكنولوجية؟
جزءا من الثقافة
 13-12جعل العلوم والتكنولوجيا ً

وسائل نشر الثقافـة العلميـة
والتكنولوجية

 17-16املعارض
 19-18ورش العمل وأندية العلوم
 21-20اإلصدارات
 23-22الوسائل السمعية واملرئية
 25-24الصور
 27-26اللقاءات
 29-28األحداث العامة
 31-30العروض
 33-32وسائل اإلعالم

الفهرس

تصميم مشروع لنشر الثقافة
العلمية والتكنولوجية

 37-36من يستطيع تنفيذ مشروع لنشر الثقافة
العلمية والتكنولوجية؟
 39-38ألف طريقة وطريقة لتنفيذ مشروع لنشر
الثقافة العلمية والتكنولوجية
 41-40دراسة اجلدوى
 43-42وضع ميزانية تقديرية
 45-44البحث عن مصادر متويل
 47-46ملف تقدمي املشروع

تنفيذ مشروع لنشر الثقافة
العلمية والتكنولوجية

 51-50التنظيم
 53-52اإلدارة
 55-54التنفيذ
 57-56التواصل
 59-58االستنتاج
63-60مالحظاتشخصية

الثقافـة العلميـة
والتكنولوجي ـ ــة
ما هـي؟

ما هـ ـ ــي
الثقافة العلمية
والتكنولوجية؟

٧

مـا هي؟

لمـن هي؟
هل تقتصر الثقافة العلمية والتكنولوجية على
الباحثني ،واملهندسني ،والفنيني فقط؟

إطالقًا!

إنها أمر يخص الجميع!

ما هـي؟

هي جمموع املعارف العلمية والتكنولوجية اليت
يكتسبها الفرد ويستخدمها ،واليت تساعده على
فهم بيئته ،والتصرف يف حياته اليومية ،والتفكري يف
حتديات الغد بطريقة علمية.

العلوم والتكنولوجيا في
صميـم حياتنــا اليوميـة

٩

دورا أساسيًّا في العديد من المجاالت:
تلعب العلوم والتكنولوجيا ً
الصحة

الوقاية من األمراض ،مكافحة األوبئة واألمراض
املتوطنة ،واستحداث األدوية اجلديدة ،وإجراء
األحباث عن األمراض املستجدة.

الغذاء والزراعة

محاية النباتات ،وزيادة إنتاج احملاصيل الزراعية،
وحتسني القيمة الغذائية لألغذية.

البيئة

مكافحة التلوث ،واحلفاظ على املوارد الطبيعية
وإدارهتـا بطريقة رشيدة ،وقيـاس االحتباس احلراري.

اإلسكان

املواد املستخدمة ،وأساليب البناء ،والصرف
الصحي ،والتهوية ،وتوفري الطاقة.

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات
الحديثة

اإلنرتنت ،واهلواتف احملمولة ،والنظم املعلوماتية،
والبث التلفزيوين عرب األقمار االصطناعية.

النقل والمواصالت

الطرق ،واملركبات النظيفة ،والطاقة ،واألمـان.

الصناعة

حتسني اإلنتاجية ،وتطوير األدوات ،واالبتكارات
التكنولوجية ،ومكافحة التلوث.

ما هـي؟

ما ه ــي أهمي ــة الثقاف ــة
العلمية والتكنولوجية؟

١١

تساعد الثقافة العلمية والتكنولوجية على:
 المعرفة

اإلملام باالختيارات واالسرتاتيجيات العلمية
والتكنولوجي.

الفكر

المشاركة

االشرتاك يف النقاشات اجملتمعية اهلامة
حول التقدم العلمي.

المساهمة

التفكري يف القضايا األخالقية ،واالقتصادية،
واالجتماعية املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا.

ما هـي؟

املسامهة الفعلية يف التنميـة االقتصادية
واالجتماعية للبالد.

جعــل العلـوم والتكنولوجيـا
جـ ــزًءا م ــن الثقاف ــة

١٣

يُقصد بنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية:
المبادرة والتوعية

•ابتكار أدوات تسمح للجمهور باكتشاف العلوم.
أمرا مألوفًا.
•جعل املناهج العلمية ً
•إثارة فضول اجلمهور وحتفيزه على حتصيل املعارف.
• التدريب على كيفية طرح األسئلة واملالحظة.
•مساعدة اجلمهور على اكتشاف اجملاالت واملهن
العلمية.

ما هـي؟

التجميع والتعبئة

• تشجيع اجلمهور على متابعة تطور العلوم.
• حث العلماء على اخلروج من معاملهم.
• تنظيم اللقاءات مع الباحثني.

التواصل واإلعالم

•متكني اجلمهور من التعرف على تطور املعارف
العلمية وتقدمها.
• إتاحة لغة العلم للجميع.
• جعل العلوم جماالً للنقاش العام.

ال يعد نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية ،شأنه شأن أية عملية
ثقافية أخرى ،مسألة إمكانات فحسب .فعليك في المقام األول
إيجاد المنهج المناسب لبلوغ الهدف المنشود والوصول إلى
الجمهور المستهدف ،آخ ًذا في االعتبار مستوى معرفته ومواطن
اهتماماته.

وسائـل نشر
الثقافة العلمية
والتكنولوجية
أي وسيلة تختار؟

المع ــارض

١٧

مــاذا؟

لم ــاذا؟

كيــف؟

املعروضات

• عرض منظم جملموعة خمتارة من
املعروضات.

• تثري املعروضات فضول الصغار
والكبار على ح ـ ٍّـد س ـ ـواء بوصفها
ملموسا عن العلوم.
تعبريًا
ً

لوحات العرض

• عرض متوازن للنصوص والص ــور
بطريقة منظمة وف ًقا ملسار معني.

نظرا خلفة
• يسهل نقل اللوحات؛ ً
وزهنا وقلة تكلفتها.

التجـارب
التفاعلية

• عرض جملموعــة متعـددة ومتنوعــة
من املواد التفاعلية ميكن للزائرين
االستعانة هبا :أقراص مدجمة،
وموا ق ــع إلكرتوني ـ ـ ــة ،وأ فـ ــالم،
ألعاب.

• يش ــارك الزائر بشك ــل تفاعلـي يف
العرض ،مما يساعــده على فهم
العناصر األساسية واهلدف الرئيسي
منه بشكل أفضل .وتستهدف هذه
املعارض الشباب بشكل خاص.
أي وسيلة تختار؟

انتب ــه!
• جيب مراعاة وضوح النصوص
املصاحبة للمعروضات ،واالعتناء
بطريقة عرضها.
• لتيسري قراءة احملتوى وفهمه،
استعمل تصميمات ورسومات
مناسبة.
• قم بتنظيم جوالت إرشادية.
• يتناسب هذا النوع من املعارض
مع اجلمهور املعتاد على القراءة.
• قم بتصميم وحدات مستقلة
ولكن متكاملة.
• اهتم بعناية بتصميم تسلسل
العرض.
• قم باالستعانة مبوصلي العلوم.

ورش العمـل
وأندية العلوم

١٩

مــاذا؟
 أندية العلوم

احلقائـب
العلميــة

لم ــاذا؟

كيــف؟

انتب ــه!

• عقد اجتماعات دورية يديرها
أحد العلماء.
• تصميم برنامج من األنشطة املتنوعة
تدور حول موضوع معني.

• تتيح تلك األنشطة قليلة التكلفة
واملناسبة للشباب الفرصة للتأقلم
مع املنهج التجرييب للباحث.

• ال يتعدى عدد املشرتكني من
شخصا
أشخاص  10إىل 15
ً
على األكثر.
• ال بد من وجود موصل للعلوم
للقيام بتنسيق األنشطة.

• حتتوي هذه احلقائب على مواد
تربوي ـ ـ ــة تســاعد على القيـ ــام
مبجموعة من األنشطة اليت تدور
حول موضوع علمي معني.

• نظـ ًـرا لسهولة نقلها ،تص ــل هــذه
احلقائب إىل مجهور يصعب الوصول
إليه (مثل سكان الريف ،واألشخاص
غيـر املعتاد يـن على ارتيـاد
املراكز الثقافية).

• ال غىن عن وجود موصـل
للع ـ ـ ـ ـلـوم مؤه ــل لتقدمي تلك
احلقائب العلمية.
• تكلفة هذه احلقائب مرتفعة
إلىحد ما.
ٍّ

أي وسيلة تختار؟

اإلصدارات

٢١

مــاذا؟

كيــف؟

 املطويات

• مطويـ ـ ــات مطبوع ـ ــة مكون ـ ـ ــة مـ ــن
صفحة أو صفحتني.

 النشرات

• نشرات مكونة من بضع صفحات
ميكن إنتاجها يف أشكال خمتلفة
(شكل أكورديون ،أو كتيب ،أو
غريه).

الكتـب
والكتيبات
القصص
املصورة

• يتطلب تنفيذ هذه األنواع من
اإلصدارات معـ ــارف ومهـ ــارات
متعددة مثل الكتابة والتحرير،
والرسم والتصميم ،والطباعـ ـ ــة،
والتوزيع.

لم ــاذا؟

• سهلة التنفيذ والقراءة ،ويتم نشرها
بني اجلمهور املعتاد على القراءة.
• ينظ ــر إىل الكتـ ــب باحتـ ـرام،
وتظل يف حوزة القارئ؛
حيث يتعم ـ ــق من خالهلـ ـ ــا يف
املوضوع ــات العلمي ــة املختلفة.
• حيوز هذا النوع من اإلصدارات
على إعجــاب الشب ـ ــاب؛حيث
تشجع الرسومات اجلذابة على
القراءة.
أي وسيلة تختار؟

انتب ــه!
• ليكن أسلوب كتابة هذا النوع
شائع االستخدام من اإلصدارات
اضحا .واستخـدم
خمتصرا وو ً
ً
التصميمات والرسومات اجلذابة.

• يعد تنفيذ هذه اإلصدا رات
وتوزيعها عمليات مكلفة ،كما
تتطلب مهـا رات أشخـاص
حمرتفني.

الوسائل السمعية المرئيـة

٢٣

مــاذا؟
األفالم
 الرسوم
املتحركة
األلعاب
التفاعلية

لم ــاذا؟

كيــف؟
• هناك أنواع كثي ــرة من األف ــالم:
الوثائقية ،والتقريريــة ،واخلياليــة،
والوثائقية /اخليالية ،واملناقشات
املصورة.

• تنال األفالم اخليالية واألفالم
الوثائقية /اخليالية إعجاب الكبار
حد سواء ،وميكن
والصغار على ٍّ
هلا أن تعرض تطور العلوم.

• لقطــات متتابعـ ــة مــن صــور
مرسومة حتكي قصة معينة.

• تستأسر هذه الوسيلة الرتبوية
الفعالة بانتباه املشاهدين الصغار
والشباب.

• سـ ـ ـ ـ ـو ًاء كانت على أ ق ـ ـ ـ ـراص • جتعـ ــل هذه األلعــاب من َتـ َعلُّـ ــم
مدجمة أو على اإلنرتنت ،ميكن
املوضوعات الصعبة واكتشافها
هلذه األلعاب اجلمع بني الصور
عملية ترفيهية.
املتحركة والصور الثابتة والصوت؛
خللق عمل ديناميكي متكامل.

أي وسيلة تختار؟

انتب ــه!

• تستأسر هذه الوسيلة الرتبوية
الفعالة بانتباه املشاهدين الصغار
والشباب.

الصور

٢٥

مــاذا؟
 الصـور
الفوتوغرافية
الصـور
اجملسمة


الرسومـات،
واملخططات،
والرسومات
التوضيحية

كيــف؟

لم ــاذا؟

انتب ــه!

• صور فيلميَّة أو رقمية.
• ميكنك التقاطها بنفسك أو
احلصول عليها من مصادر أخرى
(مثل وكاالت التصوير ،وبنوك
املعلومات).

• الصور أدوات تكميلية أساسية
للنصوص؛ حيث توضح حمتواها
بصورة واقعية.

• ال تنـس ذكر اسم املصـور
وحقوق النشر.

• تصميم صور باستخدام برامج
متخصصة.

• تسمح الصور اجملسمة بتصوير
ظواهر معقدة أو غري مرئية.

• تكلفة هذه الصور عالية ،وعادة
ما يتطلب تنفيذهـ ــا اللجــوء إىل
حمرتفني.

• رسوم ـ ــات منفـ ــذة يدويــًّا أو
باستخدام برامج الرسم.

• عـ ــادة مـ ــا تقـ ــوم الرسومـ ـ ــات
بالتعبري عن ظاهرة يصعب وصفها
بالكلمات وحدها .وهي وسيلة
ضرورية للتواصل مع الصغار.

أي وسيلة تختار؟

• ال تنس إدراج نصوص تفسريية.

اللقــاءات

٢٧

مــاذا؟


لم ــاذا؟

كيــف؟

انتب ــه!

احملاضرات

• يلقي أحد العلماء حماضرة مث
يقوم اجلمهور بتوجيه األسئلة له.

• سهلة التنظيم وغري مكلفة ،مما يتيح
الفرصة للمتخصص لتقدمي صميم
جمال خربته ،ولكن بطريقة مبسطة.

املوائد
املستديرة

• يقوم بعض العلماء مبناقشة
املوضوعات فيما بينهم مث مع
اجلمهور.

• تدف ــع املناقشــات بني العلم ــاء
اجلمهور إىل طرح األسئلة.

• كلما زاد عدد املشاركني،
كلما تطلب األمر وجود وسيط
إلدارة املناقشة وتنظيم احلوار.

املقاهي
العلميـة

• خيوض العلمـاء واجلمهـور
املناقشـات أثنـاء تنـاول
املشروبات.

• يعطي اجلو الودي الذى يسود
املقاهي العلمية فرصة للخوض
يف مناقشات يشعر فيها اجلمهور
بالراحة.

• ال تناسب هذه اللقاءات الصغار.



أي وسيلة تختار؟

• تأكد من قدرات املتحدثني
املشاركني.

أحـداث عامـة

٢٩

لم ــاذا؟

انتب ــه!

مــاذا؟

• تتمحور هذه الفعاليات املتكررة
حول موضوع أو نشاط معني
(الزراعة ،صناعة السيارات).

ـورا غفريًا،
• جيذب املعرض مجه ً
وعـادة ما يتوىل املنظمـون
احلملة اإلعالمية.

• قد يكون رسم االشرتاك مرتف ًعا،
كما قد ال يلتفت الناس إىل بعض
طاوالت الع ــرض يف املعــارض
الكبرية.

اليوم املفتوح

• تقوم بعض املؤسسات مثل
املعا م ـ ـ ــل ،واهليئات البحثيـ ــة،
واجلامعـ ــات ،واملواق ـ ــع الصناعية
فتح أبواهبا للجمهـور ملدة يوم
أو أكثر.

• تتيح تلك الفعاليات غري املكلفة
للجمهور الفرص ملشاهدة العلوم
أثناء تطبيقهـا كما تسمح له
بالتحاور مع األخصائيني.

• قد يصع ــب إقن ــاع الباحثي ــن
باالشرتاك يف الفعاليـات.
• البد من وضع املخاطر اليت قد
يتعرض هلا الزائرون يف االعتبار.

احتفاليات
العلوم

• تضم هذه الفعاليات أنشطة
متنوعـة لزيادة وعي اجلمهور
بالعلوم.

• عادة ما تضم مثل هذه االحتفاليات • تتطلـ ــب ه ــذه االحتفاليـ ــات
تنظيما وتنفي ًذا دقي ًقا.
أعدادا غفرية من اجلماهري.
ً
الكبرية ً

 املعارض
التجارية


كيــف؟

أي وسيلة تختار؟

العــروض

٣١

مــاذا؟

لم ــاذا؟

كيــف؟

انتب ــه!

املسرح
العلمي

• إنتاج مسرحي عن قصة إحدى
االكتشافات ،أو حياة أحد العلماء،
أو عن قصة مثرية للجدل.

• إلقـ ــاء الضـ ــوء علـى حتدي ـ ــات
العلوم من خالل أداء املمثلني،
مما يساعد اجلمهور على فهم
املعلومات املوجودة يف السيناريو.

• يتطلب إعداد العمـل املسرحي
ال.
وتنفيذه وقتًا طوي ً

الروايات
العلمية

• تقديـ ــم قص ــة ح ــول إحـدى
االكتشافات أو املسائل العلمية.

• ميكن إلق ــاء الرواي ــات العلمي ــة
يف أي مكـان؛ حيث تلقى
استحسانًا كبريًا من الصغار.

• هناك موضوعات ال ميكن تناوهلا
من خالل الرواية؛ فكثريًا ما
حتول متطلبات اإلخراج والقصة
دون اخلوض يف صميم املوضوع.

	

أي وسيلة تختار؟

وسائل اإلعالم

٣٣

مــاذا؟

لم ــاذا؟

انتب ــه!

كيــف؟

• تصــل اإلذا عـ ــة إىل مجهـ ـ ـ ــور
عريض قـد ال يتسىن لـه االستفادة
من الوسائل اإلعالمية األخرى
(األميني ،أهل الريف).

• مع عدم وجود صورة ،يصبح
أمرا
ترويج احملتوى العلمـي ً
صعبًا ،ولذلك جيب أن يكون
جدا.
اضحا ًّ
النص و ً
حيزا
• حتتل العلوم بوجه عام ً
صغريًا يف الصحف.
• تكلفتها مرتفعة ،كما خيصص
حمدودا للربامج
التلفزيون وقتًا
ً
العلمية.
• جي ـ ـ ــب حتدي ــث املوقـ ــع دوريًّا،
واالهتمـام برســوم اجلرافيـ ــك
املوجودة به ،وتصميمه ،وأدوات
تصفحه؛ وذلك جلذب أكرب عدد
من املستخدمني.كما يتطلب إنشاء
املوقع االستعانة مبتخصصني يف
ذلك اجملال.

اإلذاعة

• ميكن من خالل مذيع وبرنامج
إذا عـي تنظيـم املناقشـات،
واللقاءات ،والتقارير ،وبثها.

الصحافة
املكتوبة

• نصوص بسيطة يف متناول
اجلميع يف صـورة مقاالت،
أو ملفات ،أو أخبار موجزة.

• أداة فعالة للتغطية اإلعالمية،
وعــاد ًة حتظى بثقة اجلمهور.

• مناقشـات ،وتقاريـر ،وأفالم
وثائقية.

• تساهم يف تبسيط احملتوى من
خالل اجلمع بني التعليق والصور.

• تستوعب أشكاالً وحمتويات خمتلفة،
موضوعا
مثل :املواقع اليت تتناول
ً
معينًا ،والصحف اإللكرتونية،
وعروضا تقدميية ملؤسسات معينة.
ً

• كلفة إنشاء هذه املواقع بسيطة
كما أهنا تنقل املعلومات املوجودة
من شخص آلخر عرب شبكة
اإلنرتنت .وهذه األداة تناسب
حتديدا حبكم معرفتهم
الشباب
ً
بوسائل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

الربامج
التليفزيونية
املواقـع
اإللكرتونية

أي وسيلة تختار؟

وإن كانت اإلمكانات متاحة ،فيمكن تصميم مشروعات جذابة
وعالية الجودة وتنفيذها .ولكن قبل الخوض في التجربة ،يجب الرجوع
ألحد العلماء أو المتخصصين للتدقيق في المحتوى العلمي للمشروع.

تصميـ ـ ــم مش ـ ـ ــروع
لنشر الثقافة العلمية
والتكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ــة
كيف تصمم المشروع؟

م ــن يستطيـ ـ ـ ـ ــع تنفي ــذ
مشـروع لنشـ ــر الثقافـة
العلمية والتكنولوجية؟

هناك الكثير من الجهات التي تستطيع تنفيذ مشروع لنشر الثقافة
العلمية والتكنولوجية:
سواء تابعـة
أية جهة ثقافية ً
لمؤسسة أو خاصة؛

سو ًاء كانت متخصصـة أو غيـر
متخصصـة يف نشر الثقافة العلمية
التكنولوجية:
• مجعيات الشباب.
• الفرق املسرحية.
• املراكز الثقافية.

 المعامل ،أو الهيئـات البحثية،
أو الجامعات.

المؤسسات ،أو الجمعيات غير
الحكومية
املعنية بالتنمية.

أية مؤسسة عامة أو شبه عامة
ذات طابع ثقايف أو تربوي:

• املتاحف.
• املكتبات.
• مراكز الشباب.
• املدارس.

كيف تصمم المشروع؟

٣٧

انتبـ ــه
• ال بد أن حيظى
املشروع برعاية
علمية (مهندس،
أو باحث /عامل ،أو
معمل ،أو معهد
حبوث)؛ وذلك
لضمان جتانس
احملتوى العلمي
للمشروع ودقته.

ألف طريقة وطريقة
لتنفيذ مشروع لنشر
الثقافة العلمية والتكنولوجية

٣٩

لكل مشروع الطريقة المناسبة لتنفيذه:
تصميم



عرض

املشروع وتنفيذه بنفسك.

مشروعك على مؤسسات ثقافية أو
منشآت ذات طابع علمي تقوم هي
بتنفيذ ه .

مشاركة

تلبيـة

املؤسسـات الثقافية أو املنشآت ذات
الطابع العلمي اليت تقوم بتنفيذ املشروع
معك.

دعوة لتقدمي مشروع أو طلبية.

كيف تصمم المشروع؟

دراسة الجدوى

من المهم قبل البدء في تنفيذ المشروع أن تجيب على بعض األسئلة ،والتي سوف تمكنك من
التوفيق بين الوسائل واألهداف:
هل يُعد المناخ الثقافي مناسبًا؟

هل توجد هيئات مضيفة؟ وهل هناك مشروعات
مماثلة أو منافسة؟ وهل من املمكن التعاون مع
مروجي مشروعات أخرى؟

هل هناك جمهور؟ ومن هو؟

هل هو عامة اجلمهور ،أم الصغار واملراهقون،
أم الطالب؟ ما قدر معرفته العلمية والتكنولوجية؟
وما هي ممارساته الثقافية؟

ما هي مصادر التمويل ،وما هي
المعدات المتاحة أو المطلوب
توفيرها؟

املوارد اخلاصة املتوفـرة ،واملساعدات املادية،
واملنح ،واجلوائـ ـ ـ ــز ،والدع ــم املايل ،وإقراض
املعدات واملواد أو التربع هبا.

ما هي المهارات المطلوبة؟

مثــل :احملـ ــررون ،واملدربــون ،واملصمم ــون،
واملصـورون ،والرسامون التخطيطيون ،والعلوم.

أين يمكنك أن تجد تلك الكفاءات؟

هل هي متاحة يف فريق العمل أم يستلزم األمر
اللجوء إىل التعيني املؤقت أو العمالة املأجورة أو
االنضمام إىل شركاء؟

مقرا معينًا؟
هل يتطلب المشروع ًّ
ما هو الوقت الالزم لتنفيذ المشروع؟

املراحل الرئيسية يف املشروع ،وتاريخ بدء التنفيذ،
وتاريخ انتهائه.
كيف تصمم المشروع؟

انتبـ ــه
• ال حتتاج إىل د راسة
مبالغ فيها؛ يكفيك
اإلجابة عن األسئلة
األهم من أجل زيادة
الفاعلية.

٤١

وضع ميزانية تقديرية

٤٣

النفقات

قم بوضع كشف جبميع النفقات املرتبطة
باملشروع (باستثناء ميزانية التشغيل اخلاصة
بالبنية):
• رواتب العاملني (الدائمني واملؤقتني).
• شراء املعدات واخلامات ،أو استئجارها.
• نفقات التنقالت.
• نفقات التعاقد من الباطن.
• استئجار القاعات.
• شراء املساحات الدعائية ،أو استئجارها.
• رسوم التأمينات.
املختلفة
ائب
ر
الض
و
• ضريبة املبيعات
.

اإليرادات

قم بوضع كشف كمي جبميع مصادر
التمويل احملتملة:
• املوارد اخلاصة.
• املوارد اخلارجية :الدعــم املايل ،واملن ـ ــح،
واجلوائز.
• املوارد احملتملة النابعة من املشروع
نفسه :مبيعات التذاكر ،وبيع إصدارات
املشروع أو املنتجات اخلاصة به.

كيف تصمم المشروع؟

انتبـ ــه
• جيب عند وضع املي زانية
أن يتم املوازنة بني ٍّ
كل من
النفقات واإلي رادات.
• قم بتقدير:
 أعلى فرضية للميزانية:وهي امليزانية املثالية
القصوى اليت متكنك
من سداد مجيع النفقات
دون احلاجة إىل تعديل
املشروع األصلي.
 أقل فرضية للميزانية:وهي املي زانية الالزمة
لتنفيذ املشروع بعد
إج راء بعض التنازالت
(تقليل عدد املشاركني،
أو املدة  ..إخل) ،واليت
عادة ما تكون أكثر
واقعية.

البحث عن مصادر تمويل

٤٥

يمكنك إيجاد مصادر تمويل عن طريق:
تلبيـة

إقامـة

الدعوات لتقدمي عروض مشروعات أو
االشرتاك يف مسابقات،

	

انتب ـ ــه

شراكات مالية

مع اجلمعيات ،واملؤسسات الثقافية ،والشركات
املسامهة يف تنفيذ املشروع من خالل التكفل
جبزء من النفقات.

واملقدمة من املعاهد ،واملؤسسات ،والبلديات،
واألقاليم ،والدولة ،واملنظمات الدولية ،وغريها.



تأ ميـن


الدعم (الرعاية أو الكفالة أو الرتويج)

من شركات القطاع اخلاص أو من مؤسسات
قد تطلب شيئًا يف املقابل.

كيف تصمم المشروع؟

•أعط األفضلية إىل
التمويل المشترك.
•من األسهل أن حتصل
على مساعدة مالية
منتظمـة لتنفيـذ
املشروع عن أن حتصل
على مساعدة لتشغيل
البنية.

ملف تقديم المشروع

٤٧

لماذا تُعد هذا الملف؟

• للحصول على متويل.
• إلقناع الشركاء.

• فريق العمل

• لتلبية الدعوات لتقدمي املشروعات.
•إلرفاقه بكراسة الشروط املرسلة إىل اجلهات
املقدمة للخدمات.
• ملتابعة تقدم املشروع.
• لتقدمي املشروع إىل وسائل اإلعالم.

يحتوي هذا الملف على شرح موجز لـ:

• املشروع نفسه

 األهداف. -املوضوع العلمي املطروح.

التعبري ال

رة.

 -طريقة أو طرق التعبري املختارة.
 -اجلمهور املتوقع.

انتبـ ــه
•جيب أن حيتوي امللف
على وصف شامل
ملشروع ،وهناك بعض
النقاط اليت جيب أن يتم
تعديلها وف ًق ا للمتلقي.

 وصف البنية اهليكلية. -اجلمهور املتوقع.

• املوارد

 املوارد البشرية. املوارد املالية واملادية. -امليزانية التقديرية.

• اجلدول الزمين

 املراحل املهمة باملشروع ومدة تنفيذها. -تواريخ التقدمي أو العرض.

• األماكن

 أماكن التصميم والتنفيذ. مكان االستقبال. أماكن العرض.كيف تصمم المشروع؟

تنس أن ترفق مذكرة
• ال َ
تقديمية عن املشروع ال
تتعدى صفحة واحدة،
تعرض فيها بإجياز عناصر
امللف األساسية.

تنفيـذ مشروع
لنشـر الثقافـة
العلمية والتكنولوجية
كيف تنفذ المشروع؟

التنظيـم

٥١

مقدما وبدقة:
قم بتحديد ما يلي ً
عمل الفريق

قم بتوزيع املهام وحدد دور كل فرد من أفراد
الفريق (الدائمني واملؤقتني).

العروض المقدمة من المصادر الخارجية
للتنفيذ
قم باختيار موردي العروض ممن تريد أن تعمل
معهم ،وقدم هلا كراسة شروط دقيقة مع حتديد
جدول زمين للتنفيذ.

مهام الشركاء

اتفق مع شركائك على الدور اخلاص بكل طرف.

مدة العمل

•قم بتحديد املراحل األساسية للمشروع ومدة
عمل كل مرحلة حىت يوم التدشني.
• قم بتسجيل هذه التفاصيل يف جدول زمين
للتنفي ــذ ،مع الوضع يف االعتب ــار أي تأخري
أو ظروف طارئة  ..إخل.

كيف تنفذ المشروع؟

اإلدارة

كبيرا؛ فال يجب إغفال الشئون
يتطلب تصميم مشروع لنشر الثقافة وتنفيذه جه ًدا ووقتًا ً
اإلدارية والتنظيمية:
العقود واالتفاقيات المبرمة مع:

• طاقم العمل املؤقت.
•اجلهات املاحنة.
• الشركاء.
• املوردين ومقدمي اخلدمات اخلارجيني.

المحاسبة:

• كن على علم بتاريخ استالم املبالغ املطلوبة.
• سدد الفواتري يف وقتها احملدد.

اللوائح والقوانين:

•قم بالتأمني ضد

احلوادث ،واحلرائق ،واإللغاءات ،وغريها.

• احصل على التصرحيات الرمسية

اخلاصة باستقبال اجلمهور ،وإشغال األماكن
العامة ،وغريها.

٥٣

انتبـ ــه
•انتبه إىل المهلة
المحددة لتوزيع
التمويالت أو املنح
وتأث رياهتا على سداد
مستحقات املوردين
ومقدمي اخلدمات.

تنس اإلجراءات
•ال َ

اخلاصة حبقوق املؤلف ،مثل تصريح النشر،
ومستحقات الكاتب ،وغريها.

كيف تنفذ المشروع؟

التنفيـذ

٥٥

تنس النقاط التالية أثناء مرحلة تنفيذ المشروع:
ال َ
االلتزام باجلدول الزمين.

دائما بتطورات املشروع.
إبالغ الشركاء ً

التأكد من عدم جتاوز امليزانية املقدرة.

وضع خطة للتواصل.

االلتزام باألهداف األصلية للمشروع.

التحضير املسبق لألحداث املهمة املرتبطة
باملشروع:
• االفتتاح الرمسي.
• حفل التدشني.
• زيارة الشخصيات اهلامة.

كيف تنفذ المشروع؟

التواصـل

٥٧

قم بنشر معلومات عن المشروع،
وذلك:
• الستقطاب اجلمهور ملشروعك.
• إلذاعة صيت بنية املشروع وشركائك.

قم بتحضير حملة إعالمية ،وذلك
عن طريق:
•كتابة نصوص واضحة وموجزة لتقدمي
املشروع.
• زيادة وسائل التواصل البصرية جلذب
اجلمهور.

• وضع قائمة بوسائل التواصل املتاحة

(الصحافـ ـ ــة ،واإلذاع ـ ــة ،والتليفزي ـ ــون،
والربيد اإللكرتوين ،واملواقع اإللكرتونية،
واملساحات اإلعالنية).

• االستعالم عن اجلمهور الذي يصله تلك
الوسائل اإلعالمي ــة وعن توزيعه ــم اجلغـرايف

(عامة اجلمهور أم مجهور خاص؛ مجهور حملي،
أم إقليمي ،أم دويل).

• وضع املساحة أو الوقت الذي ختصصه
تلك الوسائل اإلعالمية للثقافة العلمية
والتكنولوجية يف االعتبار.

انتبـ ــه
•تتطلب عمليـات
التواصل وقتً ا وما ًال؛
فقم بتدوينها يف ٍّ
كل
من اجلـدول الزمين
واملي زانية.

كيف تنفذ المشروع؟

االستنتـاج
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مفيدا لتفادي تكرار األخطاء في المرة
دائما ما يكون تقييم النتائج ً
في نهاية المشروعً ،
التالية:
تقييم النتائج:

•تقييم حلظي:

يتم إجراؤه بسرعة يف هناية املشـروع ،ويساعد
على حصر نقاط القوة والضعف باملشروع.

• تقييم متعمق:

يتم إجراؤه بعد التفكري والتحليل ،ويتضمن:
 تقييم عام :قائمة باألهداف اليت مت حتقيقهاوتلك اليت مل يتم حتقيقها؛
 تقييم لحضور الجمهور :حتليل كمي (عددالزوار) ،ونوعي (الفئات العمري ــة ،الفئ ــات
االجتماعية واملهنية  ..إخل) للجمهور املعين
مشروعك.
 -تقييم مادي.

 تحليل لألصداء اإلعالمية:حصر املقاالت أوالربام ــج اليت تناولت املش ــروع يف وسائل اإلع ـ ـ ـ ــالم
املختلفة.

قدِّم هذا التقييم إلى ٍّ
كل من:
•املمولني.
•الشركاء.
•اجلهات املاحنة  ..إخل.

وال تنـس:

• إرسال خطابات الشكر.
• وأهم شيء هو أن ختطط ملا هو قادم.
كيف تنفذ المشروع؟
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مالحظات شخصية

٦١
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قام بتصميم هذا الكتاب قطاع الثقافة العلمية ،وهيئة المعلومات واالتصاالت ( ،)DICومعهد البحوث
من أجل التنمية (.)IRD
(جوانا ديريدير ،ورافئيل نيسين ،وماري-ليز سابري)
تصميم الجرافيك  :كاريبارا

الرسومات :ماريون ديبوا
شكر خاص إلى:
إيف دي ال كروا
ميشيل دارش
ماري-نويل فافيير
لالتصالcst@ird.fr :

قامت بالترجمة إلى اللغة العربية مكتبة اإلسكندرية.
قامت بالتحرير والتعريب وحدة اإلصدارات التعليمية بمركز القبة السماوية العلمي (:)PSC
شاهندة أيمن
سارة خطاب
هند فتحي
أخصائيو وحدة اإلصدارات التعليمية

إشراف:
مايسة عزب
رئيس وحدة اإلصدارات التعليمية

مشـروع نشـر الثقا فـة العلميـة والتكنولوجيـة ( )FSP
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Promotion de la Culture Scientifique et Technique

)FSP( مشروع نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية

