دلي ـ ـ ـِّموصــ ـ ـــ ــ ــلـ ـ ـالعـلـ ــ ــومــل

ل َمن هذا الدليل؟

يقدم هذا الدليل
املعلومات األساسية الالزمة لتنفيذ أنشطة علمية
تواصلية ،إىل جانب تقدمي النصائح العملية اليت
ميكن أن يطبقها كل فرد وفقًا ملتطلبات املوقف.

هذا الدليل موجه إلى
من يرغبون يف تنظيم أنشطة عامة لنشر الثقافة
العلمية والتكنولوجية (باحثني ،أو مهندسني ،أو
فنيني ،أو مدرسني ،أو طالب ،أو صحفيني،
أو ناشري الثقافة) ،وليس لديهم خربة كافية يف
هذا اجملال.

خصيصا
 تم تصميم هذا الدليل
ً
ملساعدة مؤسسي املشروعات يف الدول اإلفريقية
النامية املشاركة يف برنامج نشر الثقافة العلمية
والتكنولوجية ،والذي يديره معهد البحوث من
بناء على طلب وزارة
أجل التنمية (ً )IRD
اخلارجية الفرنسية.
لالطالع عىل اإلصدارات األخرى الخاصة بالثقافة
العلمية ،طالع الرابط التايل:

www.latitudesciences.ird.fr
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الـثقافة العلمية
واألنشطة التواصلية
التعريفات

ما هي الثقافة العلمية
والتكنولوجية؟

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

 لمن هي؟
هل تقتصر الثقافة العلمية والتكنولوجية على
الباحثني ،واملهندسني ،والفنيني فقط؟
دورا
أب ًدا؛ حيث تلعب العلوم والتكنولوجيا ً
أساسيًّا يف حياتنا اليومية يف جماالت شىت مثل
التغذيـة ،والصحـة ،والطاقـة ،واالتصاالت.
مجيعا هو أن نفهمها حىت
وجل ما يشغلنا ً
يتسىن لنا االنتفاع هبا بصورة أفضل.
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التعريفات

ما هـي األنشطة العلمية
الـتـواصلية؟

هي برامج من األنشطة الموجهة لمساعدة الجمهور
على اكتشـ ــاف العل ــوم والتكنولوجيـ ــا ،ومعرفتهـ ــا،
وفهمها؛
وهي ُموجهة لمخاطبة شرائح مختلفة من
الجمهور :األطفال ،واملراهقني ،والرجال ،والنساء،
واملتعلمني ،وكذلك غري املتعلمني؛

ويمكن تقديمها في أماكن متنوعة :املدارس -
االبتدائية ،أو اإلعدادية ،أو الثانوية  -واجلامعات،
واملراكز الرتفيهية ،واملتاحف ،ومعامل البحوث،
ومراكز التكنولوجيا ،والقاعات التابعة للبلديات،
وامليادين العامة ،واملواقع الطبيعية.
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التعريفات

ماذا يـفعل
موصلو العلوم؟

تحديات األنشطة وأهدافها
عادة ما تكون المعرفة العلمية والتكنولوجية
بعيدة عن متناول الكثيرين بسبب تعقيدها
وتطورها املستمر .من مثَّ ،يلعب موصلو العلوم
دور الوسيط بني العلوم واجلمهور ،وذلك لتسهيل
توصيلها إليهم.

دور موصل العلوم
• تفسيـ ــر العلـ ــوم والتكنولوج ـي ـ ــا من خالل
املعــارض ،أو الزي ــارات ،أو اللق ــاءات م ــع
العلماء؛
• طرحهما للمناقشة يف املقاهي العلمية ،أو
احملاضـرات ،أو املوائـد املستديـرة؛
• تعريف الناس بالمنهج العلمي (املالحظة،
والتجربة ،والتحليل ،إخل) من خالل ورش
العمل ،أو األندية العلمية ،أو الزيارات امليدانية.
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ما هـي الصـفات المطلوبة
لـتـوصيل العلوم؟

منهج صارم وقدرة قوية على التحليل؛ وذلك
الكتساب املعرفة وإجادة استخدام املناهج
العلمية؛

أساليب التدريس الالزمة لتفسري املعلومات
املعقدة؛

القدرة على التواصل؛ جلذب انتباه اجلمهور؛

الحس التنظيمي الالزم لتخطيط األنشطة
اجلماعية وتنفيذها؛

حسن االستماع؛ وذلك للتكيف مع اجلمهور،
ُ
والتعرف على اهتماماته ،ومساعدته على توليد
األفكار اجلديدة؛

قدرة كبيرة على االبتكار؛ لتصميم
األنشطة اجلذابة.
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التعريفات

من أجل تسهيل توصيل المعلومات العلمية إلى الجمهور ،ال يكتفي موصل العلوم بتبسيطها فحسب؛
بل يضع جمهوره في موقف يتيح له ممارسة المنهج العلمي ذاته ،وذلك إلتاحة الفرصة إلى كل فرد لفهم
هذه المعلومات واستخدامها بنفسه.

موصل العلوم

أساسيات األنشطة
العلمية التواصلية
األساسيات

المنهج العلمي في صمي ــم
األنشطة العلمية الـتواصلية

ناء على منهج منطقي ودقيق ،يتضمن هذا
املنهج العلمي هو وسيلة أساسية لفهم العامل من حولنا .فبِ ً
املنهج أنشطة متنوعة لبناء املعرفة والتحقق منها.
تعريف الجمهور بالمنهج العلمي:
• تقدمي برنام ــج مــن األنشطـ ـ ـ ـ ــة يمُ ِّكنه ـ ـ ــم مـ ـ ــن:
-

المالحظة :الوصف ،واملقارنة ،والتصنيف...
تجميع المعلومات :االطالع على الوثائق،
واالستعالم ،والقياس...
إجراء التجارب :وضع الفرضيات ،وإعداد
الربوتوكوالت ،وإجراء االختبارات...
التحليل :التفسري ،والتلخيص ،واالستنتاج...
إعادة النظر :مواجهة األفكار ،والتأكد من
املعطيات ،واملناقشة...

• إعطاء اجلمهور األدوات الالزمة لتناول
مسألة معينة بطريقة منطقية وموضوعية،
والكتساب القدرة على االعتماد على
النفس ،والتي ستساعده على بناء معرفته.
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األساسيات

اعرف جمهـورك

قبل تقدمي مفهوم علمي للجمهور جيب تقييم مستوى معرفة كل فرد
وطريقة تفكريه.
وسيساعدك ذلك على:
• حتديد السبب وراء صعوبة استيعاب ذلك املفهوم؛
• إجياد احلجج األكثر إقنا ًعا واألنشطة األكثر مواءمة؛
لتقدم املشرتكني.
• ضبط سري النشاط َوف ًقا ُّ

كيف تقوم بذلك؟
• اطرح األسئلة حول كيفية تشغيل أداة ما؛ على سبيل
املثال :كيف تعمل املزولة أو الساعة الشمسية؟
• ُحث اجلمهور على رسم شيء ما أو التعليق على رسم
بياين؛ على سبيل املثال :ميكانيكية الدراجة.
• حث اجلمهور على تفسير بعض الظواهر؛ على سبيل
املثال :ملاذا يتغري شكل القمر من ليلة إىل أخرى؟
• اطلب من اجلمهور وصف تجربة ما؛ على سبيل املثال:
ماذا حيدث عند تغطية مشعة مشتعلة بوعاء زجاجي؟
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األساسيات

مصباح

عدسة مكربة

اخـتر الكلمات
والصور المناسبة

من المعلوم إلى المجهول

أمرا صعبًا،
 يُعد تقدمي املعلومات العلمية للجميع دون املساس مبعناها ً
إال أنه مثري!

• يستند املنهج العلمي على المعلوم
من أجل استكشاف المجهول.

انتبه إلى الكلمات التي تستخدمها:
• حتدث إىل كل شخص بالكلمات اليت يفهمها؛
عوضا عن املصطلحات والرموز
• اخرت العبارات اليت تتميز بالبساطة والدقة ً
العلمية املعقدة؛
• يُفضل استخدام تفسريات موجزة وملموسة ومقدمة يف قالب مرح ،وذلك
خللق رغبة يف الفهم بدالً من اخلطب الطويلة اليت قد تصيب اجلمهور بامللل؛
• قم بضرب األمثلة ،وعمل املقارنات ،واستخدام الصور اليت جتذب االنتباه؛
• قم بصياغة كلماتك بعدة طرق خمتلفة لكي يتسىن للجميع فهمها.

ولذلك ،عند تناول الموضوع املطروح
عليك أن تبدأ باملواقف ،والصور،
واالستعارات من الحياة اليومية،
وذلك لتسهيل عملية الفهم!

مصباح
عدسة مكربة
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األساسيات

اطرح األسئـلة
ِّ
وشجع اآلخرين على طرحها

أسئلة من أجل:
 طرح األسئلة وسيلة جيدة لينغمس الجمهور في المنهج العلمي.
يستثري السؤال املطروح بطريقة جيدة فضول الناس وتفكريهم ،ويدفعهم
إىل صياغة الفرضيات ،كما يشجعهم على البحث عن األجوبة،
ويفتح اجملال للحوار.
قم حبث احلضور على طرح األسئلة وساعدهم على التوصل إىل
إجابات منطقية بأنفسهم.

• جذب االنتباه :ماذا يحدث عندما...؟
ماذا ترى؟ ماذا الحظت؟
• الحث على المالحظة والقياس :ما الكم؟
ما الحجم؟
• اقتراح المقارنات :ما الفرق بين ...؟
ما األكثر...؟
• الحث على إجراء التجارب :كيف يمكن
التوصل إلى ...؟ هل يمكن إيجاد وسيلة لـ...؟
• إثارة التفكير :ماذا حدث؟ ماذا يمكن أن
نفعل؟ هل يمكنك تفسير...؟
• تشجيع النقد :ما رأيك في...؟ هل توافق
على...؟ في رأيك...،؟
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األساسيات

المشـاركون فـي األنشطة التفاعلية

بتلق سلبي للمعلومات فحسب ،بل فهمها،
إن اكتساب المعرفة العلمية ليس ٍ
أيضا.
واستخدامها ،ومناقشتها ً
• ِّ
قدم أنشطة تتيح للمشاركين اختبار العلم
والتكنولوجيا بأنفسهم بصورة تفاعلية:
 أعطهم أدوات ليستخدموها؛ وفر لهم المواد الالزمة إلجراء التجارب؛ قم بتقديم االستبيانات؛ ِّنظم ألعابًا جماعية؛
 -افتح المجال للمناقشة ،إلخ.

• ضع مقترحات المشاركين في االعتبار.
قم بحثهم وإرشادهم ،ولكن دون أن تقوم
باألنشطة عنهم!
تشجع هذه المشاركة اإليجابية المشاركين
على القيام بالمبادرات ،وتمنحهم ثقة
بأنفسهم ،وتجعلهم يشعرون بمتعة الفهم،
كما أنها تدعوهم إلى بناء معرفتهم بأنفسهم
وإلى تبادل اآلراء.
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األساسيات

ال يعتمد تنفيذ األنشطة العلمية والتكنولوجية على توافر اإلمكانات فحسب ،بل يتطلب قبل كل
شيء إيجاد األنشطة التي تناسب الجمهور والهدف المنشود ،مع وضع عيوبها ومميزاتها في االعتبار.
ويعتمد النشاط على أدوات تستثير فضول الجمهور وتحثه على أن يسلك المنهج العلمي .وفي حالة ارتفاع
كلفة بعض األدوات ،يمكنك استعارتها أو تصنيعها بنفسك ،وستصبح بعد ذلك بالتدريج من المعدات
الداعمة لحملتك.

اختر األنشطة
واألدوات
األنشطة واألدوات

ورشـ ـ ـ ــة عم ــل

الوصف

• تقوم ورشة العمل بتقدمي املنهج العلمي من خالل األنشطة االستكشافية أو الدراسة املتعمقة
ملوضوع معني .على سبيل املثال :تقوم مجعية هلواة الفلك بتنظيم ورش عمل شهرية للجمهور لرصد
األجرام السماوية باستخدام التليسكوب.
• يقوم نادي العلوم  -وهو شكل من أشكال ورش العمل  -بتجميع جمموعة واحدة من املشاركني
يف جلسات دورية تدور حول موضوع حمدد وتنفيذ مشروع.

دور موصل
العلوم

• إعداد برنامج لألنشطة وتنفيذه؛
• تطبيق املنهج العلمي؛
• تكوين فريق عمل متجانس.
• مبعدل ساعة ونصف ،يف موعد حمدد ،وبانتظام (مرة واحدة أسبوعيًّا ملدة عام) ،أو يف صورة
دورة تدريبية (من يومني إىل مخسة أيام).

اجلمهور

• مجيع الفئات؛ وهي مناسبة للشباب.

التحضري

• بالتشاور مع املستشار العلمي ،يتم وضع خطــة متجانســة لألنشطــة ،وكذلك توفيـر املواد
والوسائل الالزمة.
• ميكن ممارسة أنشطة متعددة واملزج بينها خالل اجللسات :ألعاب ،ومناقشات ،وجتارب ،وبناء،
ومالحظة ،وأحباث توثيقية ،واستبيانات ،وعروض تقدميية ملشروعات أجنزت ،وغريها.

املدة

التنفيذ

األنشطة واألدوات

انتبه!
• من المهـ ـ ــم االستعانـ ـ ـ ـ ـ ــة
بنصائح خبير في المجال
الذي تتناوله ورشة العمل.
• يجب توفير موصل علوم
لكل خمس ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ــر
مشترًكـ ــا على األكثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
وذلـ ـ ــك لضم ـ ـ ــان فاعليـ ـ ــة
ورشـ ـ ـ ــة العمل.
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طاولــة عـ ـ ـ ـ ــرض

الوصف
دور موصل
العلوم
املدة

• تسمح طاولة العرض أثناء الفعاليات العامة (مثل املنتديات ،واحتفاليــات العلوم ،والصالون ــات،
وغريها) بتقدمي األنشطة اهلادفة لتوعية اجلمهور حول موضوع علمي معني؛ على سبيل املثال:
ميكن أن يقوم معهد حبثي بعرض تكنولوجيا تنقية املياه.
• تقدمي أنشطة شائقة مرتبطة باملوضوع الذي تتناوله طاولة العرض للزائرين.

• استخدم أشياء صلبة
قليلة التكلفة يمكن
تثبيتها في مكانها.

• متغرية.

اجلمهور

كبارا،
• مجيع الفئات؛ إال أن بعض األنشطة ميكن أن تستهدف
مجهورا معينًا (أطفاالً ،أو شبابًا ،أو ً
ً
إخل).

التحضري

• إعداد أنشطة بسيطة الفتة لألنظار تستغرق وقتًا قصريًا ( 20دقيقة على األكثر)؛ حيث يستطيــع
اجلمهور ممارستها بأنفسهم :األلعاب ،أو األعمال اليدوية ،أو عرض امللصقات واملعروضات؛
• جتهيز طاولة عرض ظاهرة تشجع إقبال اجلمهور؛
• توزيع املهام بني موصلي العلوم خالل األنشطة.

التنفيذ

انتبه!

• إما أن تستقبل الزوار فور وصوهلم ،وإما أن تقوم بتكوين جمموعات من الزائرين لتنفيذ األنشطة؛
• شجع اجلمهور على املشاركة يف األنشطة؛
• كن جاه ًزا لتزويد اجلمهور مبعلومات عن اهليئة اليت متثلها ،وعن املوضوع املتناول على طاولة العرض.
األنشطة واألدوات

• في حالة التدفق الكبير
للزوار ،يج ـ ـ ـ ـ ــب وض ـ ـ ـ ــع
برنامج لألنشط ـ ــة يقدم
في أوق ـ ـ ــات مح ـ ـ ـ ــددة،
كما يجب تحديد عدد
المشتركين.

31

لق ـ ـ ــاء العلم ـ ـ ــاء

الوصف
دور موصل
العلوم
املدة
اجلمهور
التحضري

التنفيذ

• يتم دعوة عامل أو أكثر يف مكان عام (قاعة ،أو فصل ،أو مقهى ،إخل) إللقاء حماضرة أو تقدمي مناظرة حول
اختصاصهم أو أعماهلم ،أو لعرض خرباهتم يف سياق املوضوع املختار ،ومن مثَّ يتم دعوة اجلمهور للمشاركة.
على سبيل املثال :يتم تنظيم مناظرة يف إحدى املدارس الثانوية حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة.
• توفري الظروف املالئمة للعلماء واملشاركني للتحدث؛
• إعادة صياغة األفكار املطروحة وجتميعها ليفهمها اجلميع.
• ساعتان على األكثر.
• ال تناسب األطفال.
• اخرت موضو ًعا يفهمه اجلميع؛
• قم بدعوة ما بني أخصائي إىل أربعة أخصائيني ذوي صيت يف املوضوع املتناول وجييدون إلقاء
احملاضرات؛
تعرف على املوضوع وقم بتحضري عدد من األسئلة املناسبة؛
• َّ
• قم برتتيب املكان بشكل مريح (املقاعد ،واإلضاءة ،وأدوات العرض ،وأنظمة الصوت).
• قم بتقدمي ٍّ
كل من املوضوع واملتحدثني بطريقة بسيطة وودية؛
• قم بإعالن قواعد النقاش (مدة احلديث ،واإلجياز ،والوضوح ،إخل)؛
• بعد انتهاء خطاب العلماء ،قم بدعوة اجلمهور للمشاركة يف احلديث ،وىف حالة تعثر بدء النقاش قم
بطرح سؤالني أو ثالثة للمساعدة؛
• حاول أن تبقى يف إطار املناقشة ،وقدم موج ًزا لآلراء املتبادلة عند إهناء اجللسة.
األنشطة واألدوات

انتبه!
• ال تتردد في دعوة العلمـ ــاء
إلى الحدي ـ ـ ــث ببساطـ ـ ـ ـ ــة
ووضوح ،واستخدام الصور
واألفالم القصيرة.
• تعامـ ـ ــل بـ ـ ـ ــما يناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
مداخ ـ ـ ـ ـ ــالت الجمهـ ـ ـ ـ ـ ــور
الطويلة أو غير المناسبة.
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زيارة مــيدانـي ـ ـ ـ ــة

الوصف
دور موصل
العلوم
املدة

• يتوجه املشاركون إىل بعض املواقع للمالحظة ،أو لعمل استبيان ،أو إلجراء جتارب يف ظروف "طبيعية" .على
سبيل املثال :التعرف على النباتات وتصنيفها ،أو إجراء استبيان بني سكان حي ،أو رصد األحوال اجلوية.
• تنظيم الزيارة وإرشاد املشاركني أثناء وجودهم يف املوقع؛
• التنسيق بني اجملموعة واألنشطة ميدانيًّا؛
• احلفاظ على سالمة املشاركني.

• يُفضل وجود أحد الخبراء.

• متغرية (من نصف يوم إىل يوم).

اجلمهور

• مجيع الفئات.

التحضري

تعرف على املوقع وقم بتحديد حميط مكان الزيارة؛
• َّ
• قم بتحديد بروتوكول الدراسة املزمع إجراؤها يف املوقع مسبقًا؛
• جتهيز املعدات الالزمة لعمليات املالحظة ،والقياس ،وأخذ البيانات (كامريا ،عدسة مكربة ،أكياس
من البالستيك ،مفكرة ،إخل).

التنفيذ

انتبه!

• أعلن التعليمات اخلاصة بالسالمة ومحاية املكان ،وقم بتوضيح خط سري الزيارة؛
• حدد دور كل فرد ومسئوليته (املعدات ،األنشطة ،إخل)؛
• اشرح العمليات اليت سيتم القيام هبا.
األنشطة واألدوات

• حدد العدد الكافي من
المساعدي ـ ـ ــن المصاحبين
للمشاركين .تأكد من أن
األحوال الجوي ـ ـ ــة مناسبـ ـ ـ ــة
للقي ـ ـ ــام بالزيارة الميداني ـ ـ ـ ــة،
وأحضر كميـ ـ ــة كافي ـ ـ ـ ــة من
ميـ ـ ـ ـ ــاه الشـ ـ ـ ـ ــرب وحقيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إسعافات أولية.
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زيارة إرشاديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الوصف
دور موصل
العلوم

• يتم اصطحاب املشاركني يف زيارة إرشادية ألحد املواقع أو اهليئات ذات الطابع العلمي أو التكنولوجي؛
حيث يشاهدون "العلوم أثناء تطبيقها" .على سبيل املثال :زيارة حملطة لتنقية مياه الشرب ،أو معمل
هندسة وراثية ،أو موقع أثري ،أو حمطة كهرباء مركزية.
• إرشاد الزوار إىل مكان األنشطة العلمية؛
• تزويد الزوار باملعلومات وتيسري احلوار مع اخلرباء؛
• احلرص الشديد على سالمة املشاركني.

• قم باإلعـ ـ ــداد للزي ـ ــارة
بالتعـاون مع أحد ممثلي
الهيئة المضيفة.

املدة

• ساعتان يف املتوسط.

اجلمهور

• مجيع الفئات.

التحضري

تعرف على فريق العمل ،واملوقع ،وجمال نشاط اهليئة املضيفة؛
• َّ
مسارا تفاعليًّا للزيارة ذا مراحل للمالحظة ،وبعض األعمال اليدوية الصغرية (مثل تشغيل
• ضع ً
األدوات واألجهزة) ،واملناقشات مع العلماء.

التنفيذ

•
•
•
•

انتبه!

ِّ
قدم نفسك للمشاركني وأعطهم التوصيات اخلاصة باملكان؛
قم بوصف املكان ،واملهن ،واألنشطة ،وتفسريها بطريقة تفاعلية ومسلية؛
ِّ
قدم العلماء ،واطرح عليهم األسئلة بنفسك عندما يتحرج الزوار من طرحها بأنفسهم؛
قم بالتنقل املستمر يف أرجاء املكان ،وخذ فرتات اسرتاحة إلبقاء املشاركني منتبهني.
األنشطة واألدوات

• احرص على تخصيص
مدة مناسبة للحديث.
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معرض تفاع ــلي

الوصف
دور موصل
العلوم
املدة
اجلمهور
التحضري
التنفيذ

• يتم تصميم املعارض يف املقام األول لتتيح للجمهور فرصة اكتساب املعارف بنفسه ،وميكن من
خالل املعارض عمل أنشطة تستلزم وجود موصل للعلوم .على سبيل املثال :األلعاب البصرية يف
معرض عن الضوء.
انتبه!
• تسهيل الوصول إىل املعلومات (احلصول عليها ،وعرضها يف أشكال خمتلفة ،وتلخيصها)؛
• تقدمي أنشطة تعليمية تكميلية؛
• ال تطي ـ ــل البقـ ــاء مع نف ـ ــس
املوضوع.
يف
أكرب
• حتديد طرق للتعمق بشكل
األشخ ـ ـ ــاص حتى يتسـ ـ ـ ـ ــنى
لك مصاحب ـ ـ ــة أكب ـ ــر عــدد
• متغرية.
من الجمهور.
• مجيع فئات اجلمهور؛ فاملعارض تناسب أكثر من ال جييدون القراءة ،أو من يفضلون االستماع • تأكـ ـ ــد م ـ ــن أن المعـ ــدات
وجتربة االختبارات اليدوية ،أو من ال ميكنهم التعلم بأنفسهم.
تعمل بشكل جيد.
تعرف جي ًدا على املوضوع الذي يتناوله املعرض ،وعلى املعرض نفسه؛
• َّ
تعرف على الزائرين (جمموعات مدرسية ،أو عائالت ،أو مجهور متباين)؛
• َّ
• اخرت األعمال اليدوية ،أو التجارب ،أو األلعاب اليت تتيح تطبيق املوضوع املتناول وقم بالتدرب
عليها.
• تعرف على األشخاص الذين حيتاجون بشكل خاص إىل توجيه أثناء الزيارة؛
• اعرض األنشطة واعمل على حسن سري العمل؛
• اشرح املوضوع بطريقة بسيطة وواضحة ،واطرح األلغاز اليت تدفع الزوار إىل البحث عن املعلومات
املوجودة يف اللوحات اخلاصة باملعرض.
األنشطة واألدوات
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المعدات واألدوات

ماذا؟

على سبيل املثال

التوصيات

ملاذا؟

املعدات
العلمية

• أدوات الرصـ ـ ـ ــد (عدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة • ،تعلُّمكيفية استخدام األجهزة الدقيقة؛
تليسكـ ـ ــوب) ،والقياس (ميزان ،جهـ ـ ــاز
• التعرف على الدقة العلمية؛
حتديـ ـ ـ ــد املواقـ ـ ــع  ،GPSفولتميتـ ـ ـ ــر)،
واحلساب (آلة حاسبة ،حاسب آيل) • إجراء التجارب.

املواد واألدوات
التكنولوجية
العلمية

• اجملس ،واملثلث ،والكماشة ،واملثقـ ـ ــاب • ،تعلُّم كيفية ختطيط نشاط ما وتنفي ــذه
واخلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،والصم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ،واألدوات من البداية إىل النهاية؛
اإللكرتونية.
• اكتسـ ــاب مه ـ ـ ــارات تقني ـ ـ ـ ـ ــة وتطبي ـ ـ ـ ـ ــق
املعارف النظرية؛
• التعرف على كيفي ـ ـ ــة اختي ـ ــار املعدات
وصيانتها.

• أتقن استخدام املعدات؛
• اشـ ـ ـ ــرح طريقـ ـ ــة استخ ـ ــدام املعـ ـ ــدات
خطـ ـ ــوة خبطـ ـ ـ ــوة ،وقـ ـ ــم بتدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
املشاركني على احلركات األساسية
لتجريبها يدويًّا؛
• قم بتحذي ـ ــر املشاركيـ ــن من خطـ ـ ــورة
بعض املعدات أو هشاشتها.
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األنشطة واألدوات

النماذج والمراجع

ماذا؟
 مناذج
لالستخدام
اليدوي
 وثائ ـ ـ ــق
مرجعيـ ـ ـ ـ ـ ــة

على سبيل املثال

ملاذا؟

التوصيات

• مناذج مصغرة (للجسم البشري) ،أو
مناذج أولية (جممع للطاقة الشمسية)،
أو عين ـ ــات طبيعيـ ـ ـ ــة (جلد ثعب ـ ـ ـ ــان،
معادن) ،أو آالت (حمرك ،دراج ـ ــة)،
إخل.

• تثري الفض ـ ــول واملناقش ـ ــات ،وتساعد
يف دراسة املوضوعـ ــات التقنية .كما
تفيـ ـ ــد يف دعـ ـ ــم دراسـ ـ ـ ــة أو عملي ـ ـ ــة
جتريبية.

• اختـ ــر أشيـ ـ ـ ــاء أصليـ ـ ـ ـ ــة ،أو مألوف ـ ـ ــة
أو معقـ ـ ــدة ،ولك ـ ـ ــن غي ـ ـ ــر خط ـ ـ ـ ـ ــرة؛
• امجع املعلومات وحضر أسئلة حوهلا.

• أعمال ومقاالت علمية ،أو أفـ ـ ـ ــالم
وثائقية ،أو تسجيالت صوتي ـ ـ ــة ،أو
صور فوتوغرافية ،أو خرائط.

• تفيد يف مجع املعلومات ،ومقارنتها،
وتأكيده ــا ،والتعم ـ ـ ـ ــق يف دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
موضوع معي ـ ــن أو اإلتي ـ ــان بأفكـ ـ ــار
جديدة.

• جيـ ـ ـ ـ ــب أن ختتـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـ ـواد ذات
جودة تناسب اجلمهور وأن تطلع
عليها قبل عرضها على اجلمهور؛
• قم بتحضري أسئلة وتعليقات.
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األنشطة واألدوات

الحقـائب واأللعاب

ماذا؟
احلقائب
التعليمية

 األلعاب

على سبيل املثال

التوصيات

ملاذا؟

• حتتوي احلقيبة على أدوات للعرض،
وأجهزة ،ومعدات ،وألعاب ،ووثائق
(الكت ـ ـ ـ ــب ،امللصق ـ ـ ـ ــات) خاصـ ـ ـ ـ ــة
مبجموعة من األنشطة اليت تدور
حول موضوع معني .على سبيل
املثال :اجلسم البشري أو االحتباس
احلراري.

نظرا لسهولـ ــة محلهـ ــا ،تتي ــح احلقيبـ ــة
• ً
فرصة لتوعية اجلمهور الذي يفتقر
إىل املعدات ،والفئة غري املعتادة على
ارتياد املراكز الثقافية (سكان املناطق
الريفية) ،وذلك من خالل ورش
عمل متنقلة تتخللها أنشطة ترفيهية
وتفاعلية.

• ينبغي استعمال احلقيبة التدريب؛
• يتعني وجود بطاقات للتعليمات لتحضري
األنشطة؛
• ميكن استكمال حمتويات احلقيبة مبواد
يسهل احلصول عليه ـ ــا (الرمـ ـ ــل ،الورق،
إخل).

• ألعاب الذاكرة ،أو ألعاب البحث
عن الكنز ،أو األلعاب التمثيلية ،أو
األلغاز ،أو املسابقات.

• هي مسلية ،وتقوم تلك األلعاب
بتحفيز املعارف واحلواس والتفاعلية؛

• ضع قائم ــة باملعـ ــدات ،وق ــم بتحدي ــد
مكان اللعب ومدتـ ـ ـ ــه ،وقم بوضع
قوانني اللعبة وتأكد من تطبيقها ،وقم
بتنظيم ال ِفرق وإجراء بعض التدريبات
قبل بدء اللعبة ،مث قم بإعالن النتائج
وأن ِه اللعبة.

• يشجع اجلو الودي وروح املنافسة على
زيادة إقبال املتسابقني على املشاركة يف
النشاط.
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األنشطة واألدوات

ليس من الممكن ارتجال األنشطة العلمية ،بل يتطلب تنفيذها إلما ًما جي ًدا بالموضوع الذي يتم

تنظيما يمتاز بالبساطة والدقة ،وذلك
تناوله ،وبالتقنيات األساسية المستخدمة لهذا الغرض ،كما يتطلب ً
باإلضافة إلى التدريب .فقد تبدو العلوم والتكنولوجيا مخيفة ،أو مملة ،أو منفرة ،إال أن نجاح النشاط يفترض
خلق «تفاعل» قوي يقوم بإشراك الجمهور في النشاط المطروح.

تنفيذ األنشطة
العلمية التواصلية
تنفيذ األنشطة

صمم النشاط الخاص بك
قم باالختيار
ابدأ بتحديد أهداف النشاط وموضوعه ،مع
الوضع يف االعتبار نوعية اجلمهور الذي تتعامل
معه.
قم باختيار موضوع جذاب يعطي األفضلية
لقضايا ملموسة من احلياة اليومية .وقم
بتصميم برنامج أنشطة تفاعلي وبسيط يدور
حول فكرة محورية.

التحضري

1

 استعلم وتدرب
وطور من مهاراتك مبفردك أو
قم بتحديث معلوماتك حول املوضوعِّ ،
مع جمموعة .وذلك من خالل:
• وثائق ذات جودة عالية موثوقة ومحدثة :موسوعات ،وإصدارات
علمية ،وملفات منشورة يف اإلعالم متاحة يف املكتبات أو على
اإلنرتنت؛
• أشخاص ذوي خبرة :خرباء للتأكيد على املعلومات العلمية اخلاصة
باملوضوع الذي يتم تناوله ،وكذلك أخصائيون تربويون لتعلم إجادة
استعمال الوسائط ،وبعض من الزمالء من موصلي العلوم لتحديد
أفضل التقنيات لتقدمي النشاط.

ِّ
نظ ْمه
ليس هناك أفضل من خارطة طريق لوضع برنامج لألنشطة.
قم بتحديد ما يلي لكل نشاط :اهلدف ،واملدة ،والطريقة ،واألدوات،
ودور كل مشرف إذا ما كان هناك أكثر من واحد.
لكى يكون النشاط إجيابيًّا ،يجب تخصيص مشرف لكل خمسة عشر
مشارًكا على األكثر.
ويف حالة “اللقاءات مع العلماء” (احملاضرات ،أو املناظرات ،إخل) قد
عددا.
يكون اجلمهور أكثر ً

اإليقاع
تنب ـ ــه إىل أن ـ ــه سيكـ ـ ــون من الصع ـ ـ ــب عـ ـ ـ ـ ــلى
اجلمهور  -وخاصة الصغار  -القيام بالتايل:
• االشتراك في جلسـ ــة تزيد مدهتا عن ساعة
ونصف أو ساعتني؛
• االنتباه إىل موضوع بعينه ملدة تزيد عن
مخس وأربعني دقيقة؛
• القيام بنفس النشاط بنفس الطريقة ملدة
تزيد عن مخس عشرة إىل عشرين دقيقة؛
• التركيز عنكثب ملدة تزيد عن مخس دقائق.

لزيادة ديناميكية النشاط وتحفيز المشاركين:
احرص على مناوبة األنواع املختلفة من األنشطة (املالحظة ،والبحث
الوثائقي ،والتجارب) ،وطرق مشاركة اجلمهور (بصورة فردية ،أو يف فرق،
أو مع جمموعة بأكملها).
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ِّ
جه ْزه

التحضري

المستلزمات

األماكن

• ضع قائمة باألدوات واملواد الالزمة؛
• اخرت معدات سهلة االستخدام وميكن إعادة
استخدامها ،على أن تكون متينة وآمنة ،كما
جيب أن تعرف طريقة استخدامها جي ًدا؛
• اخترب صالحية املستلزمات بانتظام؛
• قم بتجهيز معدات إضافية يف حالة إذا ما
حدث تغيري يف الربنامج أو إلجراء جتارب
مقرتحة من قبل املشرتكني.

• قم مبعاينة األماكن (املناطق املتوفرة ،وموارد مياه الشرب
املتاحة ،وخط السري اجلولة)؛
• تأكد من توافر الشروط األمنية ووسائل الراحة؛
• جهِّز املنطقة حبيث تسهل عملية التواصل؛
• يسر عملية استخدام املعدات والتوصل إليها (أماكن
التخزين ،ومقابس الكهرباء ،إخل).

1

تدرب عليه
احفظ الربنامج عن ظهر قلب لتتمكن من التصرف حبرية
وسالسة؛
تأكد من قدرتك على شرح املوضوع الذي يتم تناوله
بطريقة واضحة وبسيطة؛
جهز مقدمة للموضوع ،وبعض األسئلة األساسية ،وكذلك
بعض احلكايات؛
ختيل ردود فعل اجلمهور جتاه األنشطة اليت ستقوم بتقدميها
هلم؛
تدرب على األعمال اليدوية ملزيد من اإلتقان.

تحدث حتى يسمعك
الجمهور
• صوتك :حتدث بصوت واضح ومحاسي لتشد
انتباه اجلمهور وللتأكد من أن اجلمهور
يفهمك جي ًدا.
• نظرك :اخلق نو ًعا من التواصل مع اجلمهور
بالنظر إىل كل فرد لكن دون الرتكيز عليه.

51

تنفيذ األنشطة

قم باستقبال الجمهور
استقبل اجلمهور برتحاب وتعرف على املشاركني (السن،
واملستوى الدراسي ،واملهنة ،واحلافز ،إخل) ،مث قم بتقدمي برنامج
األنشطة هلم (األهداف ،واملدة ،واإلمكاني ــات املتا حـ ــة.)...
اشرح "قوانين اللعبة" الخاصة بـ:
 المجموعـ ــة :االنضبـ ـ ــاط ،واحرتام اجلميـ ـ ــع ،واملشارك ـ ــة ،واملنـ ــاخ الودي،والتعاون؛
 األنشطـ ـ ـ ـ ـ ــة :حسن استعم ـ ـ ــال امل ـ ــعدات ،وتقاسم املع ـ ــدات ،والرتتيـ ـ ــب،والتنظيف؛
 األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان :الوقاية من األخطار احملتمـ ـ ـ ــلة اخلاص ـ ـ ــة باملك ــان واملعـ ـ ــدات.يندرج النظام والدقة يف صميم املنهج العلمي!
إدارة المجموعة ٍ
بتأن :قم بتحديد دور كل مشارك يف األنشطة،
واسأل عن خربة كل فرد مع احلفاظ على اجلو املرح!

التفعيل
الحق في الخطأ
• موصل العلوم  -حاله حال الجمهور -
ليس من المتوقع أن يكون على دراية بكل
شيء ومن الوارد أن يقع في الخطأ!
في حالة وجود شك أثناء تفسير مفهوم
علمي أو في حالة الفشـ ــل في عمليـ ـ ـ ــة الشرح
أو إذا كانت الفرضية غير صحيحة ،يجب أن
يتم فتح باب المناقشة!
• يمكننا أن نتعلم من أخطائنا؛ فتحليل
جزءا من المنهج العلمي.
الخطأ يُعتبر ً

2

قم بتحضير جلسة تفاعلية
يف البداية ،قم بشد انتباه اجلمهور،
وشجع
واطرح التساؤالت العلمية،
ِّ
اجلمهور على التعبري عن أفكارهم يف
املوضوع املختار.

بعد ذلك ،قم بتنفيذ برنامج األنشطة
املعد بدفع كل مشرتك إىل استخدام املنهج
العلمي بطريقة تفاعلية ،وذلك لزيادة معارفه
وخرباته.

 اطرح عليهم بعض األلغاز؛ علىسبيل املثال :هل من املمكن زراعة
نباتات يف االجتاه املعاكس؟
 اطلب منهم التعليق على شيء ما؛على سبيل املثال :مرشح املياه.
 قم بمفاجأتهم؛ على سبيل املثال:جتربة كيميائية مبهرة.

اجعل المشترك يستخدم األدواتوالمعدات بنفسه ،مثل :امليكروسكوب.
 اقترح بعض التجارب التي تساعد علىتفسير ظاهرة معينة ،مثل :عملية تبخر
املياه.
 اطل ــب من الجمه ـ ــور تطوي ـ ـ ــر أنظمـ ـ ـ ـ ــةتفسـ ـ ــر تقنية أو آلية معينة ،مثل :عمل
دائرة كهربائية.

وختا ًما ،استعرض موج ًزا لألنشطة
مع اجملموعة ،وحدد مدى استثمار
املشاركني جلهودهم والنتائج اليت مت
احلصول عليها .افتح آفاقًا جديدة!
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قم بتقييم الحدث

التقييم

هو تقرير شامل للتأكد من تحقيق األهداف المنشودة.
لمن؟ ولماذا؟

متى؟

• لفريـ ــق موص ــلي العلـ ــوم؛ وذلك لتحسي ـ ــن
ممارساهتم ،وتصميم مشاريع جديدة.

• في منتصف البرنامج؛ وذلك لدراسة تطور
النشاط وإعادة التوجيه إذا لزم األمر.

• للمشاركني؛ وذلك للسماح هلم بتقييم ما
اكتسبوه خالل مشوارهم التعليمي.

• عقب االنتهاء من احلدث مباشرة أو بعده
ببعض الوقت؛ وذلك لتحديد األهداف
اليت مت حتقيقها وتلك اليت مل تتحقق بعد.

• للشركاء ،واملمولني ،واجلهات املاحنة ،إخل؛
وذلك إلحاطتهم مبدى جناح املشروع.

3

كيف؟
•حدد بوضوح ما تود تقييمه :برنامج األنشطة،
حجم إقبال اجلمهور ،املعلومات اليت اكتسبها
املشاركون...
•قم حبصر نقاط القوة والضعف؛ أسباهبا
ونتائجها.
•اطلب الرأي والنصيحة من املشاركني ،أو فريق
العمل ،أو من شخص من اخلارج؛ وذلك
إلثراء عملية التقييم.

وعلى أساس هذا التقييم يمكنك أن تتوقع ما سيحدث
في المستقبل!
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