دليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
تـأس ـي ـ ـ ـ ـ ــس نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـاد لـلـ ـ ـعـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وإدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

َلمن هذا الدليل؟

يقدم هذا الدليل
املعلومات األساسية الالزمة لتأسيس ٍ
ناد للعلوم
وإدارته ،إىل جانب تقدمي النصائح العملية اليت
ميكن أن يطبقها كل فرد وف ًقا ملتطلبات املوقف.

هذا الدليل موجه إىل
من يرغبون يف إدارة ٍ
ناد للعلوم (مدرسني ،أو
موصلي علوم ،أو طالب ،أو باحثني ،أو فنيني،
إخل) ،وليس لديهم خربة كافية يف هذا اجملال.

خصيصا
 مت تصميم هذا الدليل
ً

ملساعدة مؤسسي املشروعات يف الدول اإلفريقية
النامية املشاركة يف برنامج نشر الثقافة العلمية
والتكنولوجية ،والذي يديره معهد البحوث من
أجل التنمية ( )IRDبناءً على طلب وزارة
اخلارجية الفرنسية.
لالطالع على اإلصدارات األخرى اخلاصة
بالثقافة العلمية ،طالع الرابط التايل:

www.latitudesciences.ird.fr

الفهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس

أندية العلوم والثقافة العلمية
ما هي الثقافة العلمية والتكنولوجية؟
ما هو نادي العلوم؟
ما هو اهلدف من إنشاء أندية العلوم؟
ألف نا ٍد ونا ٍد للعلوم

أساسيات نادي العلوم
فريق عمل كامل
املنهج العلمي ،يف صميم أندية العلوم
روح االكتشاف
املشروع يف أربع مراحل رئيسية:
املرحلة األوىل :االجتماع
املرحلة الثانية :تصميم املشروع
املرحلة الثالثة :األنشطة
املرحلة الرابعة :تقدمي املشروع

الفهرس

تأسيس نا ٍد للعلوم
 29قم بتجميع أجزاء النادي وأطلقه
 31خطط للمشروع
 33احصر اإلمكانات املادية
 35ضع امليزانية وامجع التمويالت
 37استعلم وتعلم
 39ضع القواعد
 41إىل العمل!
 43التواصل
 45قيِّم النتيجة

اختيار األنشطة واألدوات

 48ااملصادر
 50األنشطة
 54أشكال التقدمي

أنديــة العل ــوم
والثقافة العلمية
التعريـف

ما هي الثقافة العلمية
والتكنولوجية؟

ما هي الثقافة العلمية والتكنولوجية؟

كيف ننشرها؟

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

من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة اليت تتيح
العلـ ــوم والتكنولوجيا للجمي ــع ،مثل املعارض،
أخريا أندية
واألفالم ،واحملاضرات ،واملناظرات ،و ً
العلوم!

ملن هي؟
هل تقتصر الثقافة العلمية والتكنولوجية على
الباحثني ،واملهندسني ،والفنيني فقط؟
دورا
إطالقًا؛ بل تلعب العلوم والتكنولوجيا ً
أساسيًّا يف حياتنا اليومية يف جماالت شىت مثل
التغذية ،والصحة ،والطاقة ،واالتصاالت .وجل
مجيعا هو أن نفهمها حىت يتسىن لنا
ما يشغلنا ً
االنتفاع هبا بصورة أفضل.
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التعريف

مــا ه ــو ن ـ ــادي ال ـعـ ـ ـلـوم؟

موضوعا معينًا باستخدام املنهج العلمي؛ هبدف فهمه
هو إطار عمل جذاب يستكشف فيه املشرتكون
ً
بشكل أفضل ومواجهة حتدياته.
تعقد االجتماعات الدورية مع جمموعة
املتطوعني الدائمني ،وهم:
• المشاركون:
األطفال ،أو الشباب ،أو الطالب؛
• ُموجه أو أكثر من مشغلي المشروع:
المعلمون ،أو موصلو العلوم ،أو دارسوها؛
• ر ٍاع علمي أو أكثر:
باحثو العلوم ،أو المهندسون ،أو األطباء،
أو الفنيون.
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التعريف

معا بتنظيم األنشطة
يقوم هؤالء األشخاص ً
وتنفيذ مشروع معني يتم اختياره من بني جمموعة
واسعة من :التجارب ،واملناظرات ،والتقارير،
وحىت األنشطة املسرحية.
وفعالة ،وحمفزة
تُعد أندية العلوم وسيلة مرنةَّ ،
لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية!

ما هو الهدف من إنشاء أنـدية
العلـوم؟

كثريا ما تظل غري متاحة لكثري من الناس.
إن املعرفة العلمية والتكنولوجية أمر معقد ويف تطور مستمر ،و ً
يف مواجهة هذا التحدي ،يقوم نادي العلوم ب ــ:
• مسا عـ ــدة النــاس على اكتشــاف العل ــوم
والتكنولوجيا؛
• التعريف بالمنهج العلمي ،ووسائله ،وأدواته؛
• إثارة فضول الناس وتحفيز رغبتهم في الفهم؛
• توثيـ ــق الموضوعات ،وتحلي ــل المشكالت؛
• إجراء مناقشات حول الموضوعات العلمية
والتكنولوجية.
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التعريف

أيضا على تشجيع العمل
كما يعمل النادي ً
اجلماعي ،وااللتزام بتنفيذ مشروع مشرتك ،وتقاسم
املعرفة ،وخدمة اجملتمع.
فهو حتقيق اجملموعة ملا ال ميكن للفرد أن يقوم به

ـاد ون ٍ
أ لـف نـ ٍ
ـاد
للـعـلـو م

		

منبعا لإلبداع تُعد أندية العلوم أداة تعليمية ميكن تكييفها مع:
بصفتها ً
املشاركني الذين جيتمعون بأنفسهم ،أو تلبيةً
لدعوة للمشاركة؛ بصرف النظر عن أعمارهم ،أو
مستويات تعليمهم ،أو مهنهم ،أو اهتماماهتم،
أو دوافعهم.
السياق سواء كان مدرسة ،أو مجعية ،أو معهد
ثقايف ،أو مركز أحباث ،أو مؤسسة عامة أو
خاصة.
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التعريف

املوضوعات واملشروعات؛ على سبيل املثال،
القيام بتجربة مثلما ينفذها الباحثون (لقياس
درجة ملوحة املياه أو تلوث اهلواء) ،أو دراسة
موضوع ما بتعمق (اجملموعة الشمسية أو صحة
املراهقني) ،أو تصنيع ماكينة أو آلة تكنولوجية
(فرن مشسي أو إنسان آيل) ،إخل.

الموضوعات والمشروعات؛ على سبيل المثال ،القيام بتجربة مثلما ينفذها الباحثون (لقياس درجة ملوحة
المياه أو تلوث الهواء) ،أو دراسة موضوع ما بتعمق (المجموعة الشمسية أو صحة المراهقين) ،أو تصنيع
ماكينة أو آلة تكنولوجية (فرن شمسي أو إنسان آلي) ،إلخ.

أس ـ ــاس ـي ــات
ن ـ ــادي ال ـعـ ـلـوم
األساسيات

فريق عمل كامل

لضمان حسن سري العمل وجودة األداء ،جيب أن يضم نادي العلوم أعضاء من خمتلف اجملاالت؛ مجيعهم من
املتطوعني:
ر ٍاع علمي أو أكثر
يقوم الباحثون ،واملهندسون ،واألطباء ،والفنيون،
والطالب بإمداد اآلخرين باملعرفة ،واملناهج
واألدوات العلمية ،كما يسدون النصائح حول
كيفية إدارة املشروع ويصدقون عليه علميًّا
وأخالقيًّا.

أعضاء النادي
قد يضم النادي األطفال ،أو الشباب ،أو الطلبة،
معا
أو املبتدئني ،أو هواة الثقافة؛ والذين يقومون ً
بإعداد مشروع علمي مشرتك وتنفيذه.
موجه أو أكثر
ُ

يأخذ كلٌّ من موصلي العلوم ،أو املعلمني ،أو
الطالب ،أو الباحثني ،واملتطوعني على عاتقهم
إدارة النادي؛ من حيث التأمني ،والتمويل،
واستخراج التصا ريح ،وغريها .كما يقومون
باإلشراف على األنشطة وتنسيق العالقات داخل
النادي ومع الشركاء اخلارجيني.
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األساسيات

epiuqé enu etuoT 1.2

المنهج العلمي في صميم أندية
العلوم

يُعد املنهج العلمي وسيلة لفهم العامل احمليط بنا ،ويرتكز على طريقة عمل منطقية ودقيقة لبناء املعرفة والتحقق منها:
كما ينبغي عليهم اكتساب الوسائل اليت متكنهم
من تناول مسألة ما بطريقة منطقية وموضوعية،
أيضا اكتساب القدرة الذاتية على حتصيل املعرفة
و ً
وإمتام املشروع.

ولإلملام باملنهج العلمي ،يتعني على األعضاء
التايل:
• شحذ فضولهم للمعرفة وطرح األسئلة؛
•البحث عن المراجع والتحقق من المعلومات؛
•المالحظة ،والوصف/التوصيف ،والمقارنة،
والتصنيف؛
•التجريب ،والتحقيق ،وبناء النظريات؛
•التحليل ،والتلخيص ،والمناقشة ،واالستنتاج؛
•إيقاظ روح النقد وخوض المناظرات.
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األساسيات

روح االكـ ـ ـت ـش ــاف

تقدم أندية العلوم ثالثة أنواع من البحث العلمي ميكن مزجها؛ واليت تضم كل منها بدورها جمموعة واسعة من
األنشطة:
تُعد تلك الفرصة التفاعلية لالكتشاف متعة يف حد
ذاهتا ،وهي طريقة واقعية لتعريف الناس بالعلوم
والتكنولوجيا.

البحث التجرييب لتفسري ظاهرة ما أو التحقق من
فرضية ما.
منوذجا ،أو ماكينة ،أو
البناء التقين سواء كان
ً
لدراسة آلية معينة ،أو لتلبية حاجة ما.
االستبيان أو التحقيق امليداين لتقييم موقف
معني ،أو اآلراء ،أو السلوكيات.
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األساسيات

الـمـش ــروع في أرب ــع م ـراح ــل رئ ـيـسـ ـيـة
املرحلة األوىل = االجتماع
يف أغلب األحيان ،ال يعرف املشاركون بعضهم
البعض عند تأسيس أندية العلوم .ولذلك،
فاجتماعهم أمر هام؛ حيث ميثل فرصة خللق
التفاهم والثقة بينهم ،ومها ركيزتا السريان
السلس لألنشطة.
ودائما ما تزداد حيوية النادي مع انضمام أعضاء
ً
جدد!

من املهم:
•تحديد اهتمامات مشتركة توحد المجموعة؛
•األخذ في االعتبار شخصية كل شخص
وكفاءاته؛
•تسهيل عملية اندماج الجميع داخل
المجموعة.

 ،3 ،2 ،1انطلق!

املرحلة الثانية = تصميم املشروع

ميكن أن يبدأ مشروع ما مببادرة من أحد
األشخاص ،أو باالستجابة لدعوة لتقدمي
مشروع ،أو مسابقة (األوملبياد ،واملسابقات
املاحنة للجوائز) ،أو من خالل حدث ثقايف
(يوم مفتوح أو احتفالية علمية) ،واليت ميكن
أن توجه اختيار موضوع املشروع وتكوينه.
ويف مجيع احلاالت ،سيستلزم ذلك منك جتهيز
ملف كامل املستندات إلقناع شركائك!

جيب على كل فرد من أفراد الفريق تكثيف
جمهوداته لتحديد موضوع املشروع ،وحمتواه،
ومراحله األساسية ،وأهدافه .هذه فرصة للجميع
لإلبداع واجلرأة!
التوصيات:
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• يجب ضمان إمكانية تنفيذ المشروع (المرجعية
العلمية ،والموارد المتاحة ،والوقت المحدد
لتنفيذ المشروع)؛
• يجب التحقق من دعم الجميع للمشروع
ومشاركتهم في تنفيذه؛
•يجب إتاحة الفرصة لكل فرد ليتحمل
مسئوليات معينة.
األساسيات

املرحلة الثالثة = األنشطة
جيب أن يرتكز املشروع على برنامج متجانس
من األنشطة املختارة ،بغض النظر عن طبيعة
تلك األنشطة (التجارب ،أو البناء ،أو حترير
النشرات الدورية ،أو تنظيم املعارض) ،وذلك
وف ًقا للمشاركني ولألهداف املوضوعة.

ٍ
دورا فعليًّا يف
جيب أن يلعب ُّ
كل مشرتك ً
األنشطة ،فمن شأن ذلك أن يزيد من ثقته
بنفسه ،ويثري رغبته يف الفهم ،ويشجعه على
تويل املسئولية.

املرحلة الرابعة = تقدمي املشروع

•تنظيم حدث معني أو املشاركة يف حدث قائم
بالفعل (احتفالية للعلوم ،أو أسبوع للشباب،
أو يوم مفتوح)؛
• حشد الجمهور ،ودعوة الشركاء ،وتجميع
جميع أفراد الفريق في يوم الحدث.

يشجع عرض املشروع على اجلمهور على نشر
املعرفة املكتسبة .وميكن أن تكون هذه املرحلة
األساسية هي ذاهتا اهلدف املنشود للمشروع أو
الدليل على جناحه .ذلك هو الشعور احلقيقي
بالنجاح!
لتحقيق ذلك جيب:
سهل وصوله
•اختيار إطار مناسب للعرض ،يَ ُ
للجمهور (محاضرة ،أو معرض ،أو عرض)؛
• تكليف الراعي العلمي بالتصديق على المعلومات
قبل تقديم أية عروض عامة؛
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األساسيات

تلك املرحلة فرصة للتعارف وتبادل
اخلربات يف جو يسوده الود!
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ت ـ ــأس ـيـس
ٍ
ن ـ ــاد لـل ـعـلـوم
تنفيذ األنشطة

قم بتجميع أجزاء النادي
وأطلقه

سيساعدك طرح بعض األسئلة على تكوين فريق متكاتف وبناء مشروع ال حييد عن املسار احملدد:
نادي العلوم للجميع ...
•من يستهدف هذا النادي؟
الصغار ،أو البالغون ،إلخ.

•كيف يمكن جذب المشاركين؟

من خالل الملصقات الدعائية ،أو تداول الخبر بين
األشخاص ،أو إعالن مديري المدارس عنه ،إلخ.

• ما هو العدد المطلوب؟
يتراوح العدد المثالي ألعضاء النادي بين عشرة وخمسة
عضوا ،وذلك لضمان استمرار النشاط بالنادي
عشر ً
وإدارة المشروع بفعالية.
•كيف نتأكد من التزام األعضاء؟
من خالل حصولهم على بطاقات اشتراك ،وتوقيعهم
على ميثاق ،وتحميلهم مسئوليات محددة ،إلخ.
•ما اسم النادي؟
يجب اختيار اسم يجذب االنتباه.

الوضع القانوين

 ...واجلميع لنادي العلوم!
معا باختيار موضوع جذاب يتناول
قوموا
ً
مشكلة ملحة مستوحاة من احلياة اليومية،
واليت ميكن دراستها بتعمق من خالل طرح
تعقيدا.
أسئلة أكثر ً
كونوا مبدعني!
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تنفيذ األنشطة

ستسهل تسوية وضع النادي قانونيًّا
(كجمعية) الكثري من اإلجراءات
اإلدارية.
كما أن وضع الئحة داخلية للنادي،
والتأمني عليه ،وفتح حساب بنكي
خاص به ،واختيار جملس إدارة له،
وتنظيم االجتماعات سيساعد كل
ذلك يف إدارته بشكل أفضل.

خ ـ ـطــط لـلـمـ ـشــروع

لتنظيم املشروع ،جيب ضبط إيقاع تطوره ومساعدة كل مشرتك على التعرف على دوره:
ض ْع جدوالً زمنيًّا شامالً وف ًقا ملا يلي:
َ
•مدة المشروع:

أعط املشروع سنة كاملة حىت يأيت بثماره مع أخذ
العطالت املدرسية يف االعتبار لضمان حضور
اجلميع؛

•االجتماعات الدورية:

اجتماعات أسبوعية بالنسبة للشباب ،واجتماعات كل
شهرين أو ذات مواعيد أكثر مرونة بالنسبة للكبار؛
•مراحل األنشطة:
(التوثيق ،والتجارب ،والتحليل)؛
•المواعيد األساسية:
(مقابلة الشركاء ،والتشاور مع اخلرباء ،واالشرتاك يف
املسابقات ،والفعاليات).
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قم بتحديث هذا الربنامج كلما تقدم
املشروع !
ض ْع خطة عمل لكل جلسة:
َ

•حدد طبيعة النشاط ،والهدف منه ،ومدته،
وطريقة تنفيذه ،والمعدات والمواد الالزمة له؛
•قم بأنشطة مختلفة للحفاظ على حيوية
االجتماعات؛
•تأكد من الوقت المخصص لألنشطة :خصص
ساعتين لألنشطة اليدوية ،وللجلسة التجميعية،
ويوما للقيام برحلة أو
أو للتحليل أو
للمناظرةً ،
لالستبيان الميداني؛
•دون كتابيًّا كل ما يتم في دفتر اليوميات.

تنفيذ األنشطة

احـ ـ ـ ـص ــر اإلمـ ـكـانـات ال ـم ـ ــادي ــة

األماكن

املستلزمات

قم باختيار مكان مناسب للجميع لعقد
االجتماعات ،ذي مساحة معقولة ،على
أن يكون به مكان لتخزين األدوات،
وجمهزا باملرافق (املياه ،والكهرباء ،وأماكن
ً
للرفوف) ،ومرحيًا وآمنًا.

قم بتحضري قائمة باملستلزمات اليت
ستحتاجها طوال فرتة املشروع:
•األدوات المكتبية (األوراق ،واألقالم ..
إلخ)؛
•األدوات اليدوية (شاكوش ،ومسامير ..
إلخ)؛
•األدوات المستعملة (علب ،وكراتين ..
إلخ)؛
•األدوات التقنية والمعدات العلمية
(ميكروسكوب  ..إلخ).
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مساندة الشركاء
يُس ِهل عمل الشراكات (مع مؤسسة
تعليمية ،أو معمل ،أو البلدية،
إخل) من إجياد األماكن املناسبة ،أو
احلصول على املعدات باهظة الثمن
على سبيل االستعارة أو التربع.

ض ـ ــع المـ ـ ـيـزانـيـة واج ـ ــمع
الـتـ ـمـوي ــالت

املصروفات

اإليرادات

احصر مجيع النفقات املتعلقة باملشروع:
وهي املصروفات الالزمة لشراء املعدات أو
تأجريها ،ومصروفات التوثيق (مثل االشرتاك
بشبكة اإلنرتنت) ،ومصروفات التنقل
(الزيارات امليدانية ،وزيارة املتاحف ،إخل)،
ومصروفات الدعاية (الطباعة ،واإلعالنات
باإلذاعة ،إخل) وأجور املساعدين،
ومصروفات التأمينات ،والضرائب.

اخرت التمويالت املشرتكة عن طريق:
•تحصيل االشتراكات من أعضاء النادي؛
•االستجابة لدعوات تقديم المشروعات،
واالشتراك في المسابقات ،وطلب المنح
من المؤسسات ،والمعاهد الحكومية،
والمنظمات الدولية؛
•تجميع الحزم التمويلية (الخاصة
بالرعاية) الممنوحة من المؤسسات
الثقافية ،أو المنظمات غير الحكومية،
أو الشركات التي قد تطلب شيئًا في
المقابل أو ال.

جيب أن حترص على موازنة املصروفات مع
اإليرادات!
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العمل التطوعي
من شأن تقييم حجم العمل
التطوعي يف امليزانية املقدمة أن
يوضح للمؤسسات الداعمة مدى
التزام الفريق بتنفيذ املشروع.

اسـ ـ ـ ـتـعـلـم وتـ ـ ـعـلـم

لتحديث معارفك وحتسني مهاراتك وجتميع أفكارك ،قم باآليت:
طالع املراجع العلمية املوثوقة دائمة التحديث
(املوسوعات واإلصدارات) املتاحة باملكتبات،
وعلى شبكة اإلنرتنت ،أو من خالل الراعي
العلمي للمشروع.
احصل على الكتيبات التعليمية
واستعن بأخصائيي التعليم الكتشاف تقنيات
التعلم ،وذلك لتعريف الشباب باملفاهيم العلمية
املعقدة.

اشرتك بشبكة علمية
لالستفادة من موارد أندية العلوم األخرى
وخرباهتا!
وثق أعمالك توثي ًقا مركزيًّا
وثق بيانات األنشطة ،وقم بإنشاء مركز
للمعلومات خاص بك.
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ضـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـقـواع ــد

من اإلشراف ...

 ...إىل املنهج اجلماعي

فيما خيص األعضاء الشباب ،جيب أن
يكون املوجه العلمي
شخصا بالغًا يتحمل
ً
املسئولية اإلدارية للنادي وينظم األنشطة.
ولكن عليه تشجيع الصغار على حتمل
املسئولية واالعتماد على النفس يف إدارة
املشروع.

ميكن لكل فرد داخل أندية الطالب
أو الشباب املشاركة يف إدارة األنشطة.
ولذلك فمن األفضل انتخاب جملس
إدارة يتمتع أعضاؤه بسلطات متساوية،
معا بعقد مجعيات عمومية
ويقومون ً
للتصويت على القرارات.
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اتفاق مشرتك
حرصا على حسن سري العمل
ً
على
االتفاق
ينبغي
بالنادي،
قواعد
عامة (االنتظام يف املواعيد ،واالحرتام
املتبادل بني األعضاء ،واالعتناء
باملعدات) ،إىل جانب احلفاظ
على قواعد النادي األساسية،
فإن اجلمع بني املرح وبني النظام
أيضا من األساسيات!
واحلزم
ً

إل ـ ــى الـ ـ ـ ـعـمــل!

فشل أم حمفز جديد؟

من أجل سري األنشطة بيسر:
•حدد الشروط المسبقة الالزمة لفهم
المبادئ والتقنيات التي سيتم التعامل
معها؛
•وضح أهداف األنشطة والتوصيات
الخاصة بها؛
•وزع المهام توز ًيعا عادالً؛
•اجعل جميع المعلومات واألدوات
والطرق المتبعة متاحة للجميع؛
•شجع الجميع على إطالق العنان
لخيالهم ،وإظهار قيمة مهاراتهم،
وأرشدهم بدون التصرف بدالً عنهم؛
•امنح كل فرد الوقت الكافي لتوجيه
األسئلة لنفسه واإلجابة عليها ،وذلك
للتأكد من اكتسابه للمعرفة؛

•قيم النتائج في نهاية كل مرحلة قبل
الشروع في تنفيذ المرحلة التالية؛
•استمع لما يقوله اآلخرون ،وتأكد من
عدم الحيد عن هدف المشروع؛
• اطلب من الراعي العلمي للمشروع
التصديق على النتائج.

اطلب من الراعي العلمي التحدث عن
مهنته أثناء اجللسات األساسية ،و/أو
اإلشراف على نشاط معني ،و/أو مراجعة
حمتوى املشروع .واطلب من اخلرباء اآلخرين،
مثل الصحفيني واملخرجني ،االشرتاك يف
املشروع.
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يتطلب تعلم األمور العلمية املثابرة!
فال يعين اإلخفاق يف تنفيذ جتربة،
أو فشل عملية ،أو عدم التوصل إىل
برهان نظرية أن املشروع سيتوقف
عند هذا احلد! فالتخبط ،والتساؤل،
وإعادة التجريب جزء ال يتجزأ من
املنهج العلمي ،وسيساعدك حتليل
أخطائك على اكتساب معلومات
هائلة .اطرح األسئلة حول كل مرحلة
من مراحل املشروع ،وحاول التوصل
إىل إجاباهتا باالشرتاك مع اجملموعة.

ال ـت ـ ـ ـ ـواص ـ ــل

وسع نطاق اتصاالتك!

انتبـ ـ ـ ـ ــه!

خارج النادي:
•إلبقاء الشركاء على علم بتقدم المشروع
وتطوره أوالً بأول (عن طريق المراسالت
أو النشرات الدورية على سبيل المثال)؛
•تعريف الجميع بالنادي واإلعالن عنه
عن طريق:
وشعارا أو عالمة
إعطائه امسًا جاذبًا لالنتباهً
مميزة (مثل أندية اليونسكو ،أو أندية احلياة
الربية)؛
إنشاء موقع إلكرتوين أو مدونة؛االشرتاك يف الندوات أو عرض أنشطةالنادي؛

•لضمان جذب عدد كبير من الجمهور عند
عرض المشروع على الجمهور (وزع الملصقات،
أو الدعوات ،أو المنشورات ،أو قم بإعالنات
إذاعية).

داخل النادي لتحقيق التجانس بني
املشاركني ،والراعي العلمي ،وهيئة إدارة
املشروع ،وذلك من خالل االجتماعات،
واملراسالت ،وتقييم النتائج.
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تتطلب عمليات التواصل وقتًا وماالً،
كل
ولذلك يتعني عليك إدراجها يف ٍّ
من اجلدول الزمين وامليزانية.

قـ ـيِّـ ـ ــِم الـن ـت ـي ـ ـ ـ ـجــة

التأكيد على حتقيق املشروع لألهداف املنشودة:
ملن؟ وملاذا؟
•للقائمين على المشروع:
لتحسني ممارساهتم.
•للمشتركين:
لتقييم تقدمهم التعليمي.
•للشركاء والجهات المانحة:
إلبالغهم بنجاح املشروع.

مىت يأيت الوقت املناسب؟
• عند المراحل األساسية :لمراقبة تطور المشروع
وإعادة توجيهه عند اللزوم.
•عند نهاية المشروع :لتحديد األهداف التي
تم تحقيقها وتلك التي لم يتم تحقيقها.

كيف نفعل ذلك؟
•حدد ما تريد تقييمه :تنفيذ البرنامج ،أو دعم
األعضاء للنادي ،أو المعارف المكتسبة.
•احصر نقاط القوة ونقاط الضعف :مسبباتها
ونتائجها.
•اطلب النصيحة :من أعضاء الفريق ومن
أشخاص خارجه حول نقاط معينة ،وذلك
إلثراء عملية التقييم.
أخيرا ،انشر نتائج النادي في وثيقة تواصل
•و ً
من خالل وسائل االتصال المختلفة المذكورة
أعاله.
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اخـ ـ ـ ـت ـيـار األنـ ـ ـش ـطـة
واألدوات
األنشطة واألدوات

المصادر
مــاذا؟

كيــف؟

اخلرباء

• جيري النادي لقاء مع باحث ،أو
مهندس ،أو طبيب ،أو فين.

املستندات

مل ــاذا؟
• التعمق يف املوضوع الذي يتناوله
النادي؛
• االستفادة من استشارة اخلرباء اليت
ستساعدك على توجيه املشروع
والتصديق عليه؛
• اكتشاف مهنة وكيفية ممارستها.

• التعمق يف املوضوع؛
• يقوم النادي بتجميع املعلومات
حول املوضوع من خالل اإلصدارات • إثراء األنشطة من خالل حمتوى علمي
العلميـ ــة ،واملقاالت الصحفيـ ــة ،دسم وحديث.
واألفالم ،والصور ،واخلرائط ،وغريها،
وهي متاحة على شبكة اإلنرتنت أو
يف املكتبات املرجعية ،أو من خالل
استشارة اخلرباء أو الرعاة العلميني.

انتب ــه!
نسق مع اخلبري مسب ًقا؛
• ِّ
سهل احلوار عن طريق إعداد أسئلة
• ِّ
مناسبة
• اطلب من اخلبري إعادة صياغة
حديثه يف حالة استعماله عبارات
معقدة يصعب فهمها.
• قم بتنويع املصادر وراجع املعلومات
بدقة؛
• قم بتحديد املصادر املرجعية املناسبة؛
• قم بإعداد وثيقة ملخصة للمعلومات،
وزودها بقائمة للمراجع.

مــاذا؟
 املواقع

احلقائب الرتبوية

كيــف؟
• ينظم النادي زيارات ملعامل البحوث،
أو املراكز التكنولوجية ،أو املتاحف،
أو املعارض.

• حتتوي احلقيبة على أشياء لعرض
املوضوع ،وأدوات ،ومعدات،
وألعاب ،ووثائق تعليمية خاصة
مبجموعة من األنشطة ،وذلك لتعريف
أعضاء النادي مبوضوع معني (جسم
اإلنسان ،تغري املناخ ،إخل)

مل ــاذا؟
• التعمق يف املوضوع الذي يتناوله
النادي؛
• االستفادة من استشارة اخلرباء اليت
ستساعدك على توجيه املشروع
والتصديق عليه؛
• اكتشاف مهنة وكيفية ممارستها.
• التعمق يف املوضوع الذي يتناوله
النادي؛
• االستفادة من استشارة اخلرباء اليت
ستساعدك على توجيه املشروع
والتصديق عليه؛
• اكتشاف مهنة وكيفية ممارستها.

انتب ــه!
نسق مع اخلبري مسب ًقا؛
• ِّ
سهل احلوار عن طريق إعداد أسئلة
• ِّ
مناسبة
• اطلب من اخلبري إعادة صياغة
حديثه يف حالة استعماله عبارات
معقدة يصعب فهمها.
نسق مع اخلبري مسب ًقا؛
• ِّ
سهل احلوار عن طريق إعداد أسئلة
• ِّ
مناسبة
• اطلب من اخلبري إعادة صياغة
حديثه يف حالة استعماله عبارات
معقدة يصعب فهمها.
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األنشطة
مــاذا؟


املالحظة

كيــف؟
• يقوم املشاركون برصد شيء ما ،أو
منظر طبيعي ،أو منطقة ،أو ظاهرة
معينة ،أو يقومون مبعاملة عينة مادة
ما ،أو تشغيل آلة ما .مث يقومون
بوصفها شفويًّا ،أو كتابيًّا ،أو من
خالل رسم توضيحي ،أو صورة .ويف
النهاية ،يقارنون بني وجهات نظرهم
املختلفة.

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• تعلم كيفية املالحظة ،وطرح األسئلة • ،قم باختيار أشياء آمنة – أصلية ،أو
والتحليل؛
مألوفة ،أو مركبة – حتث على
• التمرن على كيفية إعداد تقارير
استخدام املنهج العلمي؛
موضوعية؛
• تأكد من مشاركة اجلميع.
• التمرن على مجع الرباهني العلمية.

مــاذا؟
معاملة املواد
واألدوات

 التجربة

كيــف؟

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• يقوم املشرتكون بتجميع البيانات
وحتليلها باستخدام أدوات املالحظة
(العدسة املكربة أو التليسكوب) ،أو
باستخدام أدوات القياس (املوازين،
أو الفولتمرت) ،باإلضافة إىل األدوات
التقنية (أطباق برتي أو املالقيط).

• تعلم كيفية اختيار املعدات املناسبة؛
دائما باختبار كفاءة األدوات؛
• قم ً
جيدا
• التدريب على استخدام األدوات • اعرف كيفية استخدام األدوات ً
الدقيقة؛
حىت تتمكن من شرحها لآلخرين؛
الدقيق؛
التقين
املنهج
على
• التعرف
• قم بوضع الئحة بتعليمات السالمة
• تعلم كيفية وضع خطة وتنفيذها من
عند استخدام املعدات احلساسة
البداية إىل النهاية.
واخلطرة.

• يقوم املشرتكون بإجراء اختبار قابل
للتكرار للتحقق من نظرية ما عن
طريق التحكم يف العوامل.

عددا مناسبًا من األدوات
• تدريب األعضاء على حتري الدقة • وفر ً
عند إجراء التجارب؛
املناسبة؛
• التدريب على صياغة نظرية وتصميم • تأكد من شروط السالمة طوال
بروتوكول الختبارها؛
الوقت؛
• يدعم عرض الربهان التجرييب املناقشة • قم بتحليل النتائج كلها وخاصة
العلمية.
النتائج غري املتوقعة.
• اطلب من الراعي العلمي مراجعة
الربوتوكول وتفسري النتائج.
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مــاذا؟
 االستبيان

كيــف؟
• يقوم النادي بصياغة استبيان أو
استطالع للرأي ،وحيدد شرحية معينة
من الناس أو جيمع بيانات لتحليلها.

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• تصميـ ـ ـ ــم و/أو تنفي ـ ـ ــذ برتوكـ ـ ــول • اطلب من الراعي العلمي مراجعة
لالستبيان؛
بروتوكول االستبيان وتفسري نتائجه؛
• تعلم كيفية صياغة أسئلة تعطي
إجابات فورية مزودة مبعلومات • عليك ضمان سهولة الوصول
للمصادر املتوقع استخدامها؛
مفهومة ودقيقة؛
• إحضار بيانات يعتمد عليها يف نقاش • حدد املنهج املستخدم عند سؤال
ُ
الناس وف ًقا لتفرغهم وموافقتهم (عن
سليم.
طريق املراسالت أو اللقاءات)؛
• قم بشرح موضوع االستبيان بوضوح
ودقة لألشخاص الذين سيشاركون يف
االستبيان.

مــاذا؟
الرحالت
امليدانية

كيــف؟
• يقوم النادي بزيارة موقع معني بغرض
املالحظة ،أو أخذ القياسات ،أو
مجع العينات ،أو القيام بالتجارب.

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• مقارنة املعلومات النظرية بالواقع
• اطلب من اخلرباء إرشاد العاملني
الفعلي يف املوقع؛
بالنادي وتشجيع األعضاء يف ميدان
العمل؛
• إثارة الفضول والتشجيع على الرصد
حضر للرحل ـ ـ ــة :استطلـ ـ ــع املك ـ ـ ــان،
من خالل اكتش ــاف أماكـ ـ ــن غي ـ ــر • ِّ
وحضر املعدات ،وارصد الظروف
معروفة.
املناخية؛
عددا كافيًا من املرافقني وحدد
• جهز ً
قواعد السالمة ومحاية املوقع بناءً على
عمر املشاركني.
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أشكال التقديم
مــاذا؟
 احملاضرات

كيــف؟

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• احملاضرات سهلة التنظيم وغري مكلفة؛

• تأكد من إجادة املتحدثني ملهارات
إلقاء احملاضرات؛
• مترن على إلقاء احملاضرة يف وقت حمدد،
وتأكد من كفاءة املعدات السمعية
والبصرية؛
• تأكد من جودة الصوت بالقاعة أثناء
احملاضرة واملناقشات.

• يقوم واحد أو أكثر من أعضاء
النادي بشرح املشروع بتعمق ولكن
بأسلوب مبسط ،وذلك باستخدام • مناسبة للوصول ألعداد كبرية من
اجلمهور؛
صور توضيحية (رسومات ،أو صور
فوتوغرافية ،أو أفالم) .من مث يقوم • تعطي جماالً للمناظرات واملناقشات.
اجلمهور بطرح األسئلة.

مــاذا؟
 املعارض

 العرض
التفاعلي

كيــف؟

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• يصمم النادي ملصقات حتتوي على
نصوص وصور ،وميكن إضافة
جمموعة خمتارة من املعروضات يف
املعرض.

• تالئم مجيع أنواع اجلمهور .وميكن
• رتب املعلومات األساسية َوف ًقا
أن يقوم الزائرون باستكشاف األشياء ألمهيتها؛
مبفردهم أو باالستعانة مبوصل للعلوم.
• انتق الرسوم والصور التوضيحية بعناية
• مناسبة للوصول ألعداد كبرية من
حىت تسهل القراءة للجمهور؛
اجلمهور؛
• تعطي جماال للمناظرات واملناقشات • .استكشف املكان قبل إقامة املعرض؛
ً
• تدرب على تقدمي املعرض وشرحه.

• يصمم النادي ملصقات حتتوي على
يقوم أعضاء النادي املوجودون على
املنصة بتشجيع اجلمهور على اختبار
املعدات ،وأخذ املالحظات ،أو
صناعة أشياء صغرية من تصميمهم،
وذلك لتوضيح مفاهيم علمية و/أو
خطوات مسار مشروعهم.

• تثري األنشطة التفاعلية فضول اجلمهور • قم باختيار أنشطة مثرية وسهلة
التنفيذ .وصمم وحداتكثرية مستقلة
وتساعدهم على فهم األمور املتعلقة
مبوضوع املشروع.
ولكن متكاملة؛ حبيث ميكنك تكوين
مشاهد متتابعة باستخدامها؛
• مترن على تقدمي تلك األنشطة
التفاعلية؛
• استخدم معدات متينة وآمنة بدرجة
كافية.
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مــاذا؟
 اإلصدارات

كيــف؟
• يقوم النادي بإصدار نشرة دورية ،أو
رسوم كاريكاتريية ،أو دليل ،أو عرض
تقدميي ،أو صفحة على اإلنرتنت،
وذلك للتعريف بدراساته ،أو للتعريف
حبياة باحث أو لبدء املناقشة حول
التحديات املتعلقة باملوضوع.

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• كتابة التقارير جزء ال يتجزأ من عمل • احرص على أن يتماشى احملتوى مع
العلماء؛
دفرت جلسات النادي؛
• اكتساب مهارات صحفية (مثل • نظم جلسات للكتابة مبساعدة
التلخيص ،وإتاحة املعلومات وجعلها شخص حمرتف (صحفي ،أو كاتب،
أو مدرس)؛
مثرية ،وإثارة النقاشات).
• حافظ على التوازن بني النص
والصور؛
• ضع خطة للتوزيع (الدعم ومعدل
التكرار).

مــاذا؟
العروض

 عروض الفيديو

كيــف؟

مل ــاذا؟

انتب ــه!

• يقوم املشاركون بوصف موضوع
دراستهم ،أو اكتشاف ما ،أو قصة
حياة عامل ،أو جدال ،وذلك بأسلوب
مسرحي يف شكل قصة روائية ،أو
مسرحية هزلية .وتعطي املناقشة
يف هناية املسرحية فرصة للجمهور
للتحاور مع النادي والعلماء.

• تفاعل املمثلني مع اجلمهور يمُ كنهم • امنح نفسك عدة أشهر إلعداد
من التعرف على حتديات العمل يف العرض؛
جمال العلوم؛
• استعن مبحرتف عند كتابة السيناريو؛
• تستحوذ العروض على إعجاب
كل وف ًقا
• تأكد من مسامهة اجلميعٍّ ،
الشباب بوجه خاص.
لرغباته وقدراته (مؤلف أو ممثل).

• يقوم النادي بإخراج فيلم وثائقي ،أو
معا ،أو حتقيق
خيايل ،أو االثنني ً
صحفي يتناول أنشطة النادي ،أو
اكتشاف ما ،أو عمل أحد العلماء.

• تثري الصور املتحركة إعجاب الصغار • تكلفة األعمال السمعية والبصرية
و
خمرجا
الكبار؛كل من األفالم الوثائقية مرتفعة ،ويتطلب تنفيذها ً
تظهر
•
ا.
ف
حمرت
ً وليس من املمكن ارجتال
حدوثها؛
أثناء
العلوم
اخليالية
و
نصوص هذه العروض ،بل تكتب
• يسمح التحقيق الصحفي بسرد تطور سيناريوهاهتا بعناية.
مسار املشروع خطوة خبطوة.
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