
فلسفة برنامج نحن نحبّ القراءة  مبنية على أبحاث دقيقة حول موضوع تنمية الطفولة المبكرّة. أهم مرحلة من مراحل حياة 

الطفل هي الطفولة المبكرة، والقراءة لألطفال في سن مبكرّة ضرورية لتنمية عقل قوي وصّحي. في السنوات األولى من حياة 

الطفل يكون الدماغ في مرحلة التكّون، وٌتشكّل الخاليا العصبية في هذه المرحلة اتصاالت يجب أن تحفظ، وإال اختفت االتصاالت 

بين الخاليا العصبية.  

من خالل القراءة للطفل في سن مبكرة -حتى وهو في رحم أمه- تزيد االتصاالت العصبية وتحفظ، فتنمي عقالً أكثر صّحة وقوة. من خالل القراءة للطفل في سن مبكرة -حتى وهو في رحم أمه- تزيد االتصاالت العصبية وتحفظ، فتنمي عقالً أكثر صّحة وقوة. 

ال تؤثر القراءة على القدرات العقلية واإلدراكية فحسب،  وإنما تؤثّر على المهارات االجتماعية وتوازن الشخصية كذلك. وتبرز 

أهمية هذه التأثيرات في األزمات اإلنسانية، كالحرب أو الكوارث الطبيعية، حيث يتأثر دماغ الطفل بالصدمة وبغياب أو ضعف النظام 

التعليمي، وبعدم التفاعل مع اآلباء وغيرهم من البالغين.  

يستهدف برنامج نحن نحبّ القراءة  األطفال من عمر 0 إلى 10 سنوات بناءً على حقيقة أن أثر القراءة يكون أفضل كلما بدأت بعمر 

أصغر.  

تشارك برنامج نحن نحبّ القراءة مع مؤسسات بحثية عالمية مختلفة منها جامعة ييل وجامعة شيكاجو وجامعات محلية، إلجراء تشارك برنامج نحن نحبّ القراءة مع مؤسسات بحثية عالمية مختلفة منها جامعة ييل وجامعة شيكاجو وجامعات محلية، إلجراء 

دراسات لمعرفة آثار برنامج نحن نحبّ القراءة على األطفال. مثل هذه الدراسات تضمّنت: كيف أثرت قراءة القصص الخيالية على 

درجة التعاطف عند األطفال، ودراسة أثر نموذج نحن نحبّ القراءة على الصحة النفسية واالجتماعية لألطفال في مخيم الزعتري 

لالجئين في األردن.  
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"- هل ستقرأ قصص لألطفال عندما تكبر؟ 

"- نعم! وأريد أيضًا الذهاب إلى المدرسة ألتعلم كيف أقرأ قصة لوحدي."  مايا (3)، مخيم الزعتري، األردن 

 -------------------------------

"عندما قصفت مدرستي وقصف بيتي، كرهت كل شيء، ورغبتي بالتعلّم انطفأت. اآلن وبفضل "نحن نحبّ القراءة" أعلم 

أهمية القراءة وأنه يجب علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعض لنشر رسالة "مكتبة في كلّ حي"." محمد بركات (13)، مخيم 

الزعتري، األردن 



We Love Reading’s philosophy is built on careful research about early childhood development. Early childhood is 

the most important phase in a child’s development, and reading to children at a young age is fundamental in the 

development of a stronger, healthier mind. During the first years, the brain is being formed and neurons are making 

connecons that must be maintained, otherwise the connecons between neurons disappear. By reading to the 

child at an early age - even in the womb of the mother - one can maintain and increase the neuronal connecons 

to develop a stronger healthier brain. Reading impacts not only mental cognion and capabilies, but also social 

skillsskills and balanced personalies. This is even more important in humanitarian crises, such as wars or natural 

disasters, where a child’s brain development is impacted by trauma, a weak or absent educaon system, and lack 

of interacon with parents and other adults. 

WLR program targets children ages 0 to 10 building on the fact that the earlier you start reading the beer.

We Love Reading has partnered with internaonal academic instuons including Yale University and the 

University of Chicago and local universies to conduct studies monitoring the effects of the WLR on young 

children. Such studies have included research on how the WLR program affects levels of empathy in children and 

their psychosocial well-being in Jordan’s Za’atari Camp. 

“Will you read stories to children when you’re older?”

“Yes! I want to go to school as well to learn to read a story alone.” 

Maya (3 years), Za’atari Camp, Jordan

---------------------------------

““When they bombed my school and my house, I hated everything and my desire to learn had gone. Now, thanks 

to WLR, I know how important reading is and that we have to put our hands together to spread the message of 

having a library in every neighborhood.” Mohammed Barakat (13 years), Za’atari Camp, Jordan
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