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مخي�ت الالجئ� واملجتمعات املضيفة الحرضية يف األردن وإثيوبيا.
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 مخي�ت الالجئ� واملجتمعات املضيفة.

التعليم - وذلك بتعزيز حب القراءة ب� األطفال.
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مخي�ت الالجئ� واملجتمعات املضيفة الحرضية يف األردن وإثيوبيا.

 األطفال (من ٤ إىل ١٠ سنوات)، واملتطوعون املحليون من الذكور واإلناث (من سن ١٦ سنة ف� فوق) يف

 مخي�ت الالجئ� واملجتمعات املضيفة.

التعليم - وذلك بتعزيز حب القراءة ب� األطفال.

األردن: يناير ٢٠٠٦ / إثيوبيا: سبتمرب ٢٠١٦.

 ٤٠٠٠٠ طفل، باإلضافة إىل ٢٠٠٠ متطوع من اإلناث والذكور.

النتائج الرئيسية
 

القراءة بصوت عاٍل أساس لتعزيز حب القراءة عند األطفال، فعندما 

يعيش األطفال تجربة القراءة يف مكان آمن فإن ذلك يخلق لديهم 

شعوًرا داÅًا باألمان والسعادة ويُعزَّز ذلك عن طريق القراءة لهم 

بشكل متكرر بصوٍت عاٍل ومن ثم تبادلهم الكتب.

نحن نحب القراءة تعالج السبب الجذري النخفاض حب القراءة عند 

األطفال، وقد أثبتت األبحاث أن ٨٠ ٪ من األطفال الذين يحرضون 

جلسات القراءة بصوت عاٍل التي تنظمها نحن نحب القراءة قد ظهر 

عليهم تقدم ملحوظ يف اإلقبال عىل القراءة، وإقبالهم عىل العودة إىل 

املدارس وذلك بسبب ربطهم القراءة باملرح واالستمتاع، كذلك ُوجد 

أنهم أكÕ تعاطًفا مع محيطهم ألنهم يتعلمون أكÕ عن الثقافات 

والشعوب األخرى، ونتيجة لذلك يقومون بأداء أفضل يف املدارس 

ويصبحون أكÕ ثقة بأنفسهم.

 نحن نحب القراءة  Ûوذج فعال ومستدام ألنه يدار بواسطة

 متطوعي� محلي� وهم جزء من املجتمع املحيل، وهم عىل دراية

 باملكان والزمان األنسب للقراءة لألطفال. املتطوعون طوروا خرباتهم

 ومهاراتهم التعليمية بتطوير قدرتهم االحرتافية عىل القراءة، لقد

 أصبحوا قادة يف مجتمعاتهم ووجدوا األمل يف أدوارهم، م� أدى إىل

تحسن كبà يف حالتهم النفسية واالجت�عية.

نحن نحب القراءة قابل للتطوير واالنتشار بسبب بساطته فهو يحتاج 

لشخص بالغ بإمكانه قراءة كتاب لألطفال بلغته املحلية بشكل منتظم 

يف مكان عام، وهو مرن إذ åكن للقارئ أن يطور النموذج ليالئم 

االحتياجات والعادات املحلية. نحن نحب القراءة يتيح الفرصة أللوف 

الرجال والسيدات والشباب املحلي� ليصبحوا مؤثرين يف نرش ثقافة 

.èالقراءة حول العا
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ومن خالل املشاركة يف الربنامج يصبح األطفال أبطاًال للقراءة 

ويطلبون من آبائهم ومن مجتمعهم أن يقوموا بالقراءة لهم، 

باملقابل يعمل املجتمع بدوره عىل رشاء املزيد من الكتب 

وتشجيع األطفال لحضور جلسات القراءة بصوت عاٍل، والتي 

تستخدم كمنابر لزيادة الوعي بقضايا متنوعة مثل الصحة 

والبيئة. ìكن برنامج نحن نحب القراءة من تغيà سلوك األطفال

بطريقة إيجابيه تجاه العديد من القضايا مثل الحفاظ عىل البيئة 

وقضايا االحتياجات الخاصة والنوع االجت�عي والالجئ� 

والالعنف والت�سك االجت�عي وذلك عن طريق قراءة الكتب 

التي طورها نحن نحب القراءة عن تلك املواضيع.

وأخàًا؛ حسن نحن نحب القراءة العالقة ب� اآلباء واالبناء من 

خالل بناء جسور التفاهم والتواصل ب� الجيل� من خالل 

القراءة.

يعمل نحن نحب القراءة  يف املقام األول يف األردن وإثيوبيا 

وانترش حتى اآلن يف ٤٦ دولة أخرى من خالل كفاءته واالعرتاف 

الدويل به. åكن تكرار هذا النموذج يف أي مكان ألنه فقط 

يتطلب توفà الحد األدó من املواد األساسية، وبعد ذلك يتم 

تبادل الكتب ب� القارئ املتطوع واملستمع، وليس بالرضورة أن 

يكون املتطوع متعلً� تعليً� عايل املستوى، ويطلب من القراء 

املدرب� التحفيز من خالل تبادل املعارف املكتسبة وتدريب 

اآلخرين ليصبحوا قراًءا. ويرحب بالقارئ املحيل ألنه مألوف يف 

نفس الحي وåكن تعديل النموذج ليناسب مجتمع القارئ. بعد 

عدة أشهر سيصبح نحن نحب القراءة جزًءا ال يتجزأ من املجتمع 

بسبب شغف املتطوع� املحلي�، فضًال عن الح�س من األطفال 

وآباءهم.

املقدمة

 القراءة رضورية لتنمية الشخصية واملهارات املعرفية، وهي أيًضا أداة 

للصمود والتطور، ولجني هذه الفوائد، عىل األطفال االستمتاع بالقراءة. 

وتب� األبحاث أن القراءة بصوت عاٍل هي املفتاح لتعزيز ذلك. العديد 

من الدول الفقàة واملتوسطة الدخل ومجتمعات الالجئ� تفتقر بشدة 

إىل املعلم� وأُمناء املكتبات واآلباء الذين åارسون القراءة بصوت عاٍل.

ترتبط القراءة بالنجاح األكادåي؛ فاألطفال الذين يستمتعون بالقراءة 

يستمتعون باملدرسة ويقومون بأداء أفضل أكادåيًا ولديهم عدد أكرب من 

املفردات، هؤالء األطفال يتعلمون االست�ع لتجارب اآلخرين والترصف 

بشكل أقل عنًفا، وهم أكÕ قدرة عىل التعبà عن أنفسهم، وأكÕ تعاطًفا 

وأقل عرضة لالستغالل ألنه من خالل القراءة يتعلم األطفال النقد 

واالستفسار.

العديد من األدلة تشà إىل أن القليل من األطفال يقرؤون لالستمتاع؛ 

لذلك أُنشئ نحن نحب القراءة، لغرس حب القراءة لديهم من خالل 

املتطوع� املدرب� عىل القراءة بصوت عاٍل لألطفال الذين ترتاوح 

أع�رهم ب� ١ إىل ١٠ سنوات، ويُعد هذا الربنامج تدخًال مبتكرًا وفعاًال 

من حيث التكلفة وقاÅًا عىل املجتمع املحيل وقابًال للتطوير وهو برنامج 

تعليمي غà رسمي يسعى إىل إبقاء األطفال منخرط� يف القراءة، 

واستك�ل النظم التعليمية القاÅة أو رفع مستواهم التعليمي.

 ومن الصفات الفريدة لنموذج نحن نحب القراءة االستفادة من 

املساحات املجتمعية مثل املساجد والكنائس والتي مكنت من 

استخدامها يف هذه األنشطة غà الدينية.

نحن نحب القراءة يعتمد عىل شبكة من املتطوع� املحلي� يُطلق 

عليهم سفراء القراءة والذين يتم تدريبهم عىل القراءة بصوت عاٍل، 

وبعد ذلك؛ يُتوقع من السفراء أن يقوموا بعقد جلسات للقراءة بشكل 

منتظم يف أحيائهم وأن يقوموا بعمل دورات تدريبية ألقرانهم. هؤالء 

السفراء åكن اعتبارهم قادة يف مجتمعاتهم املحلية.



إثيوبيا 
عرشات اآلالف من الالجئ� من جنوب السودان فروا إىل 

إثيوبيا بسبب الحرب األهلية، حيث تستضيف غامبيال 

(مدينة عىل الحدود) أكÕ من  ٣٣٠,٠٠٠ الجئ من جنوب 

السودان. ويف عام ٢٠١٧ استمر عدد الالجئ� يف البلد 

باالزدياد. وقد كانت أعظمية هؤوالء الالجئ� (٦٤٪ من 

هؤوالء الالجئ�) هم من األطفال.

  (Plan International)  ويف عام ٢٠١٦  بدأت منظمة

بالن الدوليه تنفيذ برنامج نحن نحب القراءة يف مخيم 

كول لالجئ�، حيث ال تزال مستويات االلتحاق باملدارس 

متدنيه يف ذلك املخيم،  وشمل التنفيذ النظر يف السياق 

املحيل والتكيف معه، فضًال عن تقييم الجهات التعليميه 

الحاله لفهم أفضل السبل لدمج الربنامج .

يف أكتوبر من عام ٢٠١٦؛ دربت نحن نحب القراءة ٤٠ 

سفàًا الذي بدورهم أقاموا جلسات القراءة بصوت عاٍل 

والتي وصلت إىل اكÕ من ١٠٠٠ طفل. وبحلول يناير 

٢٠١٧ أي بعد شهرين من إنشائًها كان املرشوع يخدم 

٢٠٠٠ طفل، هؤالء األطفال كانوا يذهبون إىل البيت 

ويتحدثون عن القصص التي سمعوها، وكل منهم كان قد 

استنتج من تلك القصص رسائل أخالقية معينة مثل 

التعاطف والشخصية الطيبة والكرم.

بيئة العمل
تم اختيار األردن وإثيوبيا لعمل الدراسة؛ فاألردن هو املكان الذي انطلق منه 

نحن نحب القراءة وأصبح رائًدا، وكال البلدين (األردن وإثيوبيا) ه� مواطن 

ملجتمعات الالجئ� الكبàة مع عدد كبà من األطفال الذين خرجوا من نظام 

التعليم الرسمي والذين يعانون أيًضا من صدمة الحرب والنزوح.

األردن
بدأت أزمة الالجئ� السوري� يف عام ٢٠١٠  ويف نهاية ٢٠١٦ تم تسجيل 

٦٥٦,٦٧٥ الجئ سوري لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئ�. وعند أخذ 

الالجئ� املسجل� وغà املسجل� باالعتبار يصل العدد املقدر لـ الالجئ� 

السوري� يف األردن إىل ١,٣ مليون الجئ. يُقدر عدد األطفال الذين هم يف سن 

الدراسة  ب٢٢٦,٠٠٠ من الالجئ� املسجل� ومنهم ٨٠,٠٠٠ ليسوا مسجل� يف 

التعليم النظامي. تبذل اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم  قصارى 

جهدها لتوفà سبل التعلم لهؤالء األطفال عن طريق إضافة نظام التناوب يف 

املدارس وإضافة املزيد من املقاعد يف الفصول الدراسيه. ومع ذلك؛ فإن 

إلتحاقهم باملدارس ما زال منخفًضا ألسباب مثل نقص الوثائق واإلنقطاع عن 

الدراسة لفرتة طويلة من الزمن واملسافة واملتطلبات املادية الحتياجات املدرسه 

والنقل باإلضافة إىل نقص وسائل السالمه.

بدأت نحن نحب القراءة يف العمل يف مخي�ت الالجئ� السوري� يف عام ٢٠١٤، 

وقد قام الربنامج بتدريب اكÕ من ٢٥٠ سفàًا داخل مخي�ت الالجئ�، منهم 

١٧٨ انشؤوا مكتبات نحن نحب القراءة يف أماكن مختلفه داخل املخي�ت. 

األردن هو أيضا موطن لعدد كبà من الالجئ� يف املناطق الحرضيه، وقد تم 

تدريب اكÕ من ٢٠٠٠ متطوعا ًيف جميع انحاء األردن، منهم ١٥٠٠ انشؤوا 

مكتبات نحن نحب القراءة لخدمة اكÕ من ٤٠,٠٠٠ طفل

نحن نحب القراءة تهدف إىل تعزيز حب القراءة ب� األطفال والكبار، فضًال عن 

خفض مستويات التوتر وتقديم الدعم النفيس واالجت�عي، ويوفر الربنامج أيضا 

معايà مخصصة للحفاظ عىل تقاليد رسد القصص، باإلضافة إىل توفà قصص 

محلية من وطنهم.

«عندما كنت أقرأ يف املدرسة كنت 
أتذمر، ولكن عندما أصبحت أقرأ يف 
جلسات نحن نحب القراءة بدأت 

أستمتع يف القراءة»

طفل الجئ سوري يف األردن

 «أريد أن أقرأ ألبنا} | أحميهم
وأحافظ عليهم من بيئة الشارع»

أم سورية الجئة- مخيم األزرق يف األردن

املقدمة

 القراءة رضورية لتنمية الشخصية واملهارات املعرفية، وهي أيًضا أداة 

للصمود والتطور، ولجني هذه الفوائد، عىل األطفال االستمتاع بالقراءة. 

وتب� األبحاث أن القراءة بصوت عاٍل هي املفتاح لتعزيز ذلك. العديد 

من الدول الفقàة واملتوسطة الدخل ومجتمعات الالجئ� تفتقر بشدة 

إىل املعلم� وأُمناء املكتبات واآلباء الذين åارسون القراءة بصوت عاٍل.

ترتبط القراءة بالنجاح األكادåي؛ فاألطفال الذين يستمتعون بالقراءة 

يستمتعون باملدرسة ويقومون بأداء أفضل أكادåيًا ولديهم عدد أكرب من 

املفردات، هؤالء األطفال يتعلمون االست�ع لتجارب اآلخرين والترصف 

بشكل أقل عنًفا، وهم أكÕ قدرة عىل التعبà عن أنفسهم، وأكÕ تعاطًفا 

وأقل عرضة لالستغالل ألنه من خالل القراءة يتعلم األطفال النقد 

واالستفسار.

العديد من األدلة تشà إىل أن القليل من األطفال يقرؤون لالستمتاع؛ 

لذلك أُنشئ نحن نحب القراءة، لغرس حب القراءة لديهم من خالل 

املتطوع� املدرب� عىل القراءة بصوت عاٍل لألطفال الذين ترتاوح 

أع�رهم ب� ١ إىل ١٠ سنوات، ويُعد هذا الربنامج تدخًال مبتكرًا وفعاًال 

من حيث التكلفة وقاÅًا عىل املجتمع املحيل وقابًال للتطوير وهو برنامج 

تعليمي غà رسمي يسعى إىل إبقاء األطفال منخرط� يف القراءة، 

واستك�ل النظم التعليمية القاÅة أو رفع مستواهم التعليمي.

 ومن الصفات الفريدة لنموذج نحن نحب القراءة االستفادة من 

املساحات املجتمعية مثل املساجد والكنائس والتي مكنت من 

استخدامها يف هذه األنشطة غà الدينية.

نحن نحب القراءة يعتمد عىل شبكة من املتطوع� املحلي� يُطلق 

عليهم سفراء القراءة والذين يتم تدريبهم عىل القراءة بصوت عاٍل، 

وبعد ذلك؛ يُتوقع من السفراء أن يقوموا بعقد جلسات للقراءة بشكل 

منتظم يف أحيائهم وأن يقوموا بعمل دورات تدريبية ألقرانهم. هؤالء 

السفراء åكن اعتبارهم قادة يف مجتمعاتهم املحلية.
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«عندما كنا يف املخيم بدأنا القراءة تحت 

الشجر وعندما رأى األطفال الكتب بدؤوا يف 

القدوم إلينا. نحن بحاجة إىل أن نقرأ بلغتنا 

ونحن نحب القراءة تساعدنا يف تحقيق 

ذلك وتدعم أطفالنا»

الجئ من جنوب السودان يف أثيوبيا

صورة: األطفال يستمتعون يف جلسات القراءة بصوت عاٍل يف األردن  © نحن نحب القراءة
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العالج
العنرص املبتكر وراء نجاح نحن نحب القراءة هو الرتكيز عىل 

التمتع كأداة للتعلم، فضًال عن أن القراءة والكتابة للمتعه ترتبط 

مع تعزيز القدرة العقلية وتقليل العنف، أي أنه Ûوذج يرضب 

عصفورين بحجر واحد حيث يعالج عدة قضايا يف آن واحد. عالوة 

عىل ذلك، ثبت ان هذا النموذج مستدام نتيجة لالهت�مات 

املحلية، ويكون الفضل للقراء واملتطوع� واملجتمع يف Ûوه 

ونجاحه، وليس فقط لـ نحن نحب القراءة.

ومن ب� النتائج التي توصل إليها الربنامج أن الفتيات عادًة ال 

يلتحقن بالربامج التي يعدها األخصائيون اإلجت�عيون،  ولكن 

 Õعندما يتوىل أحد الالجئ� املسؤولية فإن الفتيات يصبحن أك

استعداًدا ونشاطا للحضور، وهذا يعني ان األنشطة åكن أن 

تحدث خارج أوقات ساعات الدوام الرسمية للمنظ�ت، ويف أماكن 

غà رسميه وبالتايل يسهل الوصول اليها حيث يشعر املشاركون 

باألمان ألن اآلباء واملجتمع مشرتكون يف تلك النشاطات.

وتب� أيًضا أن القراءة وسيلة فعالة للتواصل ب� الوالدين واألطفال، 

وذلك عندما يكون هذا اإلتصال قد كُرس بسبب الحرب والصدمات، 

ومن خالل القراءة يتمكن األطفال من بناء القدرة عىل الصمود 

ألنها تعطيهم الشجاعة واإللهام من القصص التي يقرأونها. وألن 

هناك نقص يف فرص العمل والتعليم يف معظم بيئات الالجئ�؛ 

لذلك تقوم نحن نحب القراءة بإعطاء الالجئ� البالغ� األمل 

والهدف للمستقبل، ولإلستث�ر يف القوة العقلية لألطفال وهو أمر 

حتمي لتنمية ذلك.

باإلضافة إىل ذلك، عززت نحن نحب القراءة الثقة عند الكبار 

وأصبحت أداة للدعم النفيس واالجت�عي لكل من اآلباء واألطفال، 

وأصبح الربنامج وسيلة للحفاظ عىل الهوية والرتاث والثقافة وذلك 

من خالل الرتكيز عىل الثقافات واللغات املحلية، ال سي� يف اوساط 

الالجئ�. ك� ان جلسات القراءة هي أيًضا أداة قوية لتعزيز 

الت�سك اإلجت�عي وبناء روابط اقوى ب� اآلباء واألبناء.

من طرق استدامة برنامج نحن نحب القراءة ماليًا هي منح رخصة 

الربنامج للمنظ�ت غà الحكومية الدولية وللجهات املانحه . 

ويستخدم الربنامج املرخص من قبل املنظ�ت القادره عىل دفع 

تكلفة إضافة الربنامج ضمن انشطها؛ يف ح� أن الدخل املتولد عن 

ذلك يستخدم يف تدريب املجموعات التي ال تستطيع دفع تكاليف 

الربنامج بأنفسهم.

من أجل مواجهة أزمة الالجئ� يف كل من األردن وإثيوبيا، ومع قلة 

املوظف� وأنظمة التعليم املثقلة؛ أُنشئ برنامج  "نحن نحب 

القراءة" كنهج تعليمي غà رسمي لتعزيز محو األمية يف مواجهة 

غياب أو تقييد الخدمات التعليمية.

يف العديد من البلدان التي يتم فيها تطبيق برنامج "نحن نحب 

القراءة"، فإن مفهوم القراءة من أجل املتعة كان بالنسبة لهم 

مفهوًما جديًدا، فقد كان يُنظر إىل القراءة عادًة عىل أنها من 

اختصاص التعليم والدين، وغالبًا ما تعترب مملة أو مضيّعة للوقت 

اذا كانت خارج هذه السياقات. من خالل نحن نحب القراءة فإننا 

نحاول تغيà تلك األراء وذلك بزرع فكرة أن القراءة åكن أن تكون 

نشاطًا ترفيهيًا، وبدًال من توظيف العامل� االجت�عي� الخارجي�، 

يتم تدريب الالجئ� البالغ� عىل القراءة بصوت عاٍل لألطفال، 

وذلك إلرشاك الالجئ� يف حل قضايا محو االميه، وهدفنا هو ìك� 

الالجئ� من املشاركه يف الحلول وض�ن االستدامه بعد فرتة 

املرشوع، سيشجع ذلك األباء أيضا الرسال أطفالهم إىل املدارس 

الحًقا، وعىل دعم تعليم األطفال.

بوجه عام يقوم سفراء نحن نحب القراءة بانشاء مكتباتهم من 

خالل الحصول عىل الدعم املعنوي من العائلة واألصدقاء، ثم 

يقومون باختيار املكان والوقت املناسب� للقراءة، ويتم جمع 

األطفال والقراءة لهم بصوت عال. بعد ذلك يأخذ الطفل معه كتابًا 

إىل املنزل،  يقرأ الكتاب لعائلته أو يطلب من والديه أن يقرؤوا له،  

ثم يعيد هذا الكتاب يف الجلسة التاليه ليستبدله بكتاٍب آخر، 

ويصبح الطفل محبًا للقراءة.

طورت نحن نحب القراءة مجتمع افرتايض من خالل تطبيق عىل 

الهاتف املحمول لألهداف التالية:

١)الرصد والتقييم ٢) الحفاظ عىل الجودة ٣) االستدامه لسفراء 

نحن نحب القراءة  ٤) خلق مرجعية ألفضل امل�رسات واملوارد.

يقرأ سفà نحن نحب القراءة بوتàته الخاصة، ويقوم برنامج نحن 

نحب القراءة <تابعة مستوى األطفال من خالل تطبيق الهاتف 

املحمول. وتستند هذه الحاالت املختلفة إىل نظرية استخدام 

األلعاب، وهي تهدف إىل تحفيز سفراء نحن نحب القراءة.

بإمكان املنظ�ت أو األفراد املشارك� يف تدريب نحن نحب القراءة 

إما من خالل التدريب املحيل أو التدريب عىل اإلنرتنت.
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«إن األطفال السوري� واألردني� 

الذين يحرضون جلسات" نحن 

نحب القراءة "يفكرون اآلن يف أوجه 

التشابه بينهم بدًال من االختالفات»

أم سورية الجئة، األردن

تحتاج املؤسسات إىل التسلسالت الهرمية، ولكن التحرك والقيام بهذه 

األمور يحتاج إىل أسباب وإىل قيم وأهداف مشرتكة لتجميعها واعتباراها 

سببا ً يقود إىل القيام بها. 

و في� يخص نحن نحب القراءة فإن الهدف هو النهوض باملجتمعات 

 àعن طريق تشجيع األطفال عىل القراءة، وتشجيع األطفال بشكل غ

مبارش عىل إدراك حجم الطاقة الداخلية العظيمة لديهم والتي ìكنهم 

من االبداع واالعت�د عىل أنفسهم واملساهمة يف بناء مجتمع أكÕ ترابطًا 

وقوة.

وتعاونت املبادرة مع جامعات مثل جامعة ييل، وجامعة هارفارد، 

وجامعة شيكاغو، والجامعة الهاشمية يف األردن، ليتم إجراء دراسة 

أكادåية عىل نتائج برنامج نحن نحب القراءة وأثرها عىل النهضة 

التعليمية بشكل مستمر، ويُعترب سفراء نحب القراءة يف املجتمعات حول 

العاè رشكاء حيث تلعب تقاريرهم دوًرا رئيسيًا يف تحس� الربنامج. ويف 

تقييم مستقل لتطبيق نحن نحب القراءة أجرته رشكة انتجراتد يف عّ�ن 

ُوجد أن ٩٥٪ من متطوعي نحن نحب القراءة الحظوا أن الربنامج قد 

زرع حب القراءة عند األطفال،  كان هذا واضًحا من خالل مشاركة 

األطفال، وحضور جلسات القراءة، ودعوة األصدقاء للجلسات، وطلْب 

كتب متعددة، ورشاء الكتب، أما عن الـ ٥٪ اآلخرون من املتطوع� فقد 

قالوا إنهم ليسوا يف وضع يسمح لهم بالُحكم ألنهم قاموا بعمل عدد  

قليل من الجلسات آنذاك، أو ألن عدد قليل من األطفال كانوا يحرضون 

جلساتهم. ومن املثà لالهت�م أن جميع اآلباء وجدوا أن الربنامج قد أثر 

بشكل إيجا+ عىل أطفالهم، عالوة عىل ذلك؛ شِهد ٧٥٪ من املتطوع� 

تغàًا إيجابيًا يف سلوك األطفال ومواقفهم بعد حضور الجلسات، حيث 

أشار معظمهم إىل أن األطفال أصبحوا أقل عدوانية وأكÕ هدوًءا 

وانضباطا وأقل خجال وخوفا، وأشار ٢٥٪ ممن è يُبلِّغوا عن مثل هذه 

التغيàات إىل عدم قدرتهم عىل إجراء هذا التقييم. ك� سلط املتطوعون 

الضوء عىل فائدة الربنامج لهم، <ا يف ذلك زيادة الثقة بالنفس، وتعزيز 

الشخصية، والتفكà اإليجا+ نحو القراءة، وتحس� القدرة عىل التعامل 

مع األطفال، والقدرة عىل مساعدة األطفال عىل مستوى الدعم النفيس 

االجت�عي.

تقييم تأثà برنامج نحن نحب القراءة  
بواسطة رشكة انتيجراتد، عام ٢٠١٧م

نعم ال عدد املشرتك� يف الدراسة: ٢٧٨

 مدى قدرة نحن نحب القراءة عىل غرس حب القراءة

 مدى قدرة نحن نحب القراءة عىل تحسي� سلوكيات
وترصفات األطفال

نعمالعدد املشرتك� يف الدراسة: ٢٧٨
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املعاè الرئيسية والنتائج

 الوصول: يف املجمل  أثر "نحن نحب القراءة" عىل ٢٠٠٠ شخص بالغ و
٤٠٠٠٠ طفل.

التأثà: نحن نحب القراءة يوفر بديال للتعليم الرسمي وتضمن استمرار 
مشاركة األطفال يف القراءة باستمرار رغم الحروب والنزوح.

 التأثà التحفيزي: نحن نحب القراءة قد حفز التغيà اإليجا+ يف كل من 
البالغ� (سفراء نحن نحب القراءة) واألطفال، وكذلك املجتمع <ا يف ذلك 

اآلباء واألمهات الذين أصبحوا مؤيدين مخلص� ملكتبة نحن نحب القراءة يف 

الحي.

 الفاعلية: تكلفة زرع حب القراءة عند طفل مدى الحياة هي ٥٠ دوالًرا 
أمريكيًا فقط.

االستدامة: كل مكتبات نحن نحب القراءة مستدامة، وبعضها ال يزال 
يعمل بعد ٣ سنوات من البدء، ومن ناحية االستدامة املادية؛ فإن برنامج  

نحن نحب القراءة يقوم بتطوير رشاكات مع منظ�ت دولية والتي من خاللها 

åكن توليد دخل لتغطية مصاريف تطبيق الربنامج يف املجتمعات التي ال 

تستطيع تحمل تكاليف الربنامج.

 اإلنتشار: نحن نحب القراءة طور منصة تدريب عىل اإلنرتنت مجانية 
ومتاحة عىل مستوى العاè، دون أي تكاليف، ويتم الحفاظ عىل منصة 

اإلنرتنت والتطبيق املحمول من خالل الدخل الوارد من خالل ترخيص الرشاكة 

املذكور أعاله.

 إمكانية النسخ: åكن تكرار الربنامج وتخصيصه ألي لغة أو ثقافة وذلك 
عن طريق رشاء ما يكفي من كتب األطفال وترجمة املواد التدريبية.

اإلنتاجية: نحن نحب القراءة طورت ٣٢ قصة لألطفال باللغة العربية 
تتعامل مع قضايا مختلفة مثل البيئة، والت�سك االجت�عي، واصابات خاصة، 

والنوع االجت�عي، وعدم العنف، والالجئ�.

البحث: يعتمد "نحن نحب القراءة" عىل أبحاث علمية مستمرة، وذلك 
برشاكة مع جامعات عاملية مثل جامعة شيكاغو والجامعة الهاشمية إلجراء 

أبحاث حول مساهمة القراءة يف تغيà ترصفات األطفال، وعِمل أبحاثًا مع 

جامعة براون لدراسة تأثà نحن نحب القراءة عىل اإلدراك العقيل، ومع 

جامعة ييل لدراسة التأثà عىل سفراء "نحن نحب القراءة" نفسيًا.
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الصورة: جلسة قراءة يف إثيوبيا   © نحن نحب القراءة
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إن أحد أهم التحديات الرئيسية يف Ûو "نحن نحب القراءة" هو 

الحفاظ عىل جودة الربنامج حيث أنه ينترش خارج األردن وإثيوبيا. 

وملواجهة هذا التحدي، طورت نحن نحب القراءة تدريبًا للمدرب� 

للحفاظ عىل جودة التدريب، ودورة تدريبية عرب اإلنرتنت لسفراء 

نحن نحب القراءة.

التحدي اآلخر هو الحفاظ عىل تفاعل متطوعي "نحن نحب 

القراءة"؛ لذلك تم تطوير التطبيق املحمول إلنشاء مجتمع افرتايض 

مرتابط لسفراء نحن نحب القراءة، يعترب التطبيق منصة لتبادل 

النجاحات والتحديات، وكذلك يعد <ثابة أداة للرصد والتقييم. 

 التحدي اآلخر هو توفà عدد كاف من الكتب للسفراء. ونهدف 

حاليا إىل حل هذه املشكلة من خالل الرشاكة مع مكتبات عرب 

اإلنرتنت.

ض�ن االستدامة املالية هو تحدي آخر، وقد عالجنا هذا األمر عن 

طريق إقامة رشاكات مع منظ�ت دولية غà ربحية، وكذلك تطوير 

كتبنا الخاصة التي نبيعها لدعم املزيد من املكتبات. 

واجهنا تحٍد آخر وهو إثبات أن الربنامج يعمل دون أن يكون 

مفروًضا عىل املجتمع؛ حيث يوجد خط رفيع ب� الشعور بالرغبة 

تجاه الربنامج والشعور باالنجبار عليه. ولقد وفرنا األجوبة عىل 

هذه النقاط من خالل التطبيق املحمول وذلك باالستناد عىل أدلة 

بحثية الختبار هذه املفاهيم.

التحديات

الصورة: يف األردن وجد ٩٥٪ من املتطوع� أن الربنامج قد زرع حب القراءة ب� األطفال. © نحن نحب القراءة
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دروس يف امل�رسات املثمرة

صورة: يف األردن، شهد ٧٥٪ من املتطوع� تغàًا إيجابيًا يف 

سلوك األطفال بعد حضور جلسات القراءة بصوت عاٍل.

© نحن نحب القراءة

أيضا أصبح البالغون الذين شاركوا يف "نحن نحب القراءة" 

قادة، وعÕت النساء عىل عمل أو أنشأن أع�لهن الخاصة، 

وأصبحن رائدات أع�ل اجت�عية ألنهن أدركن إمكاناتهن 

وقدراتهن عىل إحداث فرق.

ولهذه األسباب نعترب "نحن نحب القراءة"، التي انترشت يف 

أكÕ من ٤٦ دولة، حركة اجت�عية.

لقد تم االعرتاف بنجاح Ûوذج نحن نحب القراءة عىل مستوى 

العاè، إذ حاز برنامج "نحن نحب القراءة" عىل جائزة اإلبداع 

االجت�عي يف العاè العر+ ٢٠٠٩-٢٠١٠ من سينàجوس، 

وجائزة أفضل امل�رسات ملبادرة مكتبة الكونغرس يف عام 

 WISE ٢٠١٣، وعىل وسام امللك حس� يف عام ٢٠١٤، وجائزة

يف عام ٢٠١٤، وجائزة Stars Impact يف ٢٠١٥، وجائزة 

Open IDEO ألفضل فكرة للتعليم لالجئ� يف عام ٢٠١٥ 

وجائزة اليونسكو الدولية ملحو األمية لعام ٢٠١٧ وجائزة 

جيكوب كالوس من جامعة هارفارد، وجائزة املجلس العاملي 

ملحو االمية عام ٢٠١٨. ك� كان الربنامج أيًضا من املتأهل� إىل 

النهائيات لجائزة أهل الهمة، وهي مبادرة من امللكة األردنية 

رانيا العبدالله لالعرتاف بأفراد من املجتمع األردµ الذين 

عملوا يف مجتمعاتهم وأحدثوا فرقًا، ك� تم منح الربنامج 

عضوية مجانية ملبادرة كلينتون العاملية لعام ٢٠١٠، وتم 

اختياره إىل جانب املنهج الدرايس املفتوح ملعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا ليكون <ثابة حالة دراسية مدرجة 

 WISE يف كتاب عن االبتكار يف التعليم بتكليف من مؤسسة

قطر من قبل تشارلز ليدبيرت الذي نُرش يف عام ٢٠١٢.

يضيف تطوير الربنامج عىل املستوى الشعبي بعًدا هاًما إىل 

برنامج نحن نحب القراءة، من حيث استدامة وأهلية 

الربنامج. لقد كان واضًحا طوال عملية التطبيق أن التعاون 

الوثيق مع سفراء نحن نحب القراءة واملجتمعات املستهدفة 

هو مفتاح لض�ن نجاح الربنامج، تم تصميم العديد من 

الحلول خصيًصا لكل ثقافة، وذلك بدًال من تطبيق Ûوذج 

واحد عاملي بافرتاض أنه يناسب جميع الثقافات خالل عملية 

التنفيذ، تعلمنا يف نحن نحب القراءة أنه من املهم تطوير 

وصقل وتكرار النموذج حتى يتم الوصول إىل أبسط الطرق 

وأكÕها كفاءة. إن الرشوع يف إنشاء حلول صغàة تٌبنى عىل 

الناس املحلي� واملساهمة يف تطوير قدراتهم وايجادالحلول 

املناسبة لهم هي <ثابة مفتاح نجاح.

يوجد عنرص آخر رئييس لنجاح الربنامج وهو الرتكيز عىل 

هدف رئييس وهو الحفاظ عىل القراءة بصوت عاٍل، وعدم 

إضافة أنشطة أخرى، فقد طورت نحن نحب القراءة خربة 

ومكانة أثبتت نجاحها وìكنت من الحفاظ عىل التميز يف 

أنشطتها. وقد ساهم رفض التنازل عن الجودة أيًضا يف إطالة 

عمر الربنامج ونجاحه بشكل عام.

 كان أكرب درس تم تعلمه أنه لض�ن استمرار ونجاح أي 

مبادرة <ا فيها "نحن نحب القراءة" هو أن تكون املبادرة 

 àمحلية . والدرس الرئييس اآلخر املستفاد هو أن التغي

الحقيقي يحتاج إىل وقت، إنها رحلة طويلة للتقدم، لكن 

عليها أن تبدأ بالخطوة األوىل. من املهم أيضا أن نتذكر أن 

"تنمية رأس املال البرشي تستغرق جيال" (١٢) وأن التقدم 

البطيء ال يزال  يعترب يتقدم. إن تأثà "نحن نحب القراءة" 

يظهر عىل املدى القصà والطويل األجل، وسوف تستمر آثاره 

لعدة عقود.

شهدت نحن نحب القراءة العديد من النجاحات نتيجة 

لتطبيق الربنامج، حيث è يقترص األمر عىل حب األطفال 

للقراءة واالنخراط بها من أجل املتعة، ولكن أصبح األطفال 

أقل عنفا،ً وأكÕ تعاطًفا، وأكÕ مرونة وإيجابية. وعالوة عىل 

ذلك؛ يشارك األطفال يف األنشطة وجلسات القراءة ألنهم 

أرادوا ذلك، ليس ألنهم تلقوا تعلي�ت للقيام بذلك من قبل 

شخص بالغ.



قصة التأثà الشخيص
 أس�ء هي الجئة سورية تبلغ من العمر ٢٣ عاًما تعيش اآلن يف مخيم 

الزعرتي لـالالجئ� يف األردن، وصلت أس�ء إىل األردن يف عام ٢٠١٣.

تزوجت أس�ء يف سوريا وعمرها ١٥ عاًما وأنجبت طفلتان. شعرت 

أس�ء يف مخيم الزعرتي بالضيق، والشعور بأنها بال هدف، وكأنها كانت 

تجلس يف انتظار أن يحدث يشء ما. يف عام ٢٠١٤ حرضت أس�ء جلسة 

تدريبية لـ "نحن نحب القراءة"، وعادت عىل الفور وتحدثت إىل زوجها 

حول فكرة بدء جلسة القراءة بصوت عاٍل يف الحي الذي تقيم فيه. كان 

أحمد زوجها داعً� للغاية وشجعها عىل البدء. تسلّحت أس�ء بحقيبتها 

املكونة من ٢٥ كتابًا ودمية تم إعطاؤها لها كجزء من برنامج "نحن 

نحب القراءة"، وبدأت تتحدث إىل جàانها وأصدقائها وجمعت األطفال، 

وقامت بالبدء بالقراءة بصوت عاٍل لهم مرة واحدة يف األسبوع بعد 

الظهر. من اليوم األول للتدريب أبدت "أس�ء" ح�ًسا كبàًا لفكرة 

القراءة بصوت عاٍل لألطفال، وبعد يوم� من التدريب، كانت تتصل 

<وظفي "نحن نحب القراءة" إلطالعهم عىل مدى ìتع األطفال 

بجلسات القراءة.

إن حالة املعيشة يف املخي�ت ضيقة إىل حد ما، وåكن لألطفال الذين 

ال åارسون أنشطة لشغل وقتهم أن يصبحوا مفرط� يف النشاط 

ويصعب عىل البالغ� التعامل معهم، هذا باإلضافة إىل معاناة البالغ� 

من الصدمة الخاصة بهم. كانت أس�ء وزوجها أحمد سعداء للغاية 

الستقبال أكÕ من ٣٠ طفًال يف منزلهم للقراءة لهم بصوٍت عاٍل مرة أو 

مرت� يف األسبوع. تواصلت أس�ء مع جàانها حول الغرض من 

االجت�عات، ووضحت لهم بأن الجلسات مفتوحة لحضور الكبار أيًضا، 

حيث أن وضع املخيم يعني أن معظم املساحات مفتوحة ìاًما وåكن 

الوصول إليها لألشخاص البالغ� املهتم�.

كان التأثà عىل األطفال مذهًال، حيث أراد األطفال أن يُقرأ لهم أكÕ من 

مرة يف األسبوع،  وكانوا يريدون تبادل الكتب أكÕ وبدؤوا باستعارة 

الكتب من املكتبة املحلية. يف الواقع، بدأ األطفال يف نسخ الكتب إىل 

دفاترهم حتى يتمكنوا من الحصول عىل نسخة خاصة بهم. أيضا بدأ 

يزداد عدد األطفال شيئًا فشيئًا حيث يتدفق األطفال من أجزاء أخرى 

من املخيم لحضور جلسات القراءة بصوت عاٍل التي تقيمها أس�ء. بعد 

فرتة وجيزة بدأت أس�ء بكتابة قصصها الخاصة وساعدها ابن 

أختها املوهوب يف الرسم، وعندما علمت أس�ء أن مجلة الزعرتي 

تنرش مقاالت كتبها أشخاص يف املخيم، تواصلت أس�ء معهم 

واقرتحت أن ينرشوا مقاالتها ووافقوا عىل نرش كتاباتها يف سلسلة، 

وذلك بنرش مقالة يف كل عدد. 

وå èض وقت طويل حتى قدمت املجلة ألس�ء دورة تدريبية يف 

الصحافة ودفعت لكتاباتها، ما زالت أس�ء تتابع األطفال يف حيها 

بشكل متكرر، وقامت بتسمية مجموعتها  "أطفال القصص"، 

أيًضا حفزت أس�ء األطفال عىل م�رسة أنشطة أخرى، ومن 

األمثلة عىل ذلك حدث أطلقوا عليه اسم "إعطاء عاميل النظافة 

اسرتاحة"، حيث خرج األطفال لتنظيف األحياء بأنفسهم. ك� 

يقومون أيًضا بجمع أوراق مالحظات من والديهم حول آرائهم يف 

جلسات القراءة. ويف اآلونة األخàة بدأت فتاتان تبلغان من العمر 

١٠ و٩ أعوام بعمل جلسات قراءة لألطفال يف أحيائهم أيًضا 

اقتداًء بـ أس�ء.

اليوم لدى أس�ء جدول مزدحم بعيد عن الشعور باالنتظار الذي 

شعرت به قبل املشاركة يف الربنامج، حيث تقرأ لألطفال مرة 

واحدة يف األسبوع عىل األقل، وتكتب قصًصا لألطفال ويقومون 

بتمثيلها، وُعرض عليها العمل يف إحدى املدارس، وعندما أخربتهم 

أس�ء أنها è تكمل دراستها أبًدا وأنها ال ìلك مؤهالت رسمية، 

أجابوها بأنها خبàة يف القراءة بصوت عاٍل لألطفال وبإدارتهم تم 

تعيينها كمعلمة. وبروح استمرار نرش الخà، بدأت أس�ء أيًضا 

بتدريب نساء وفتيات أخريات عىل كيفية القراءة بصوت عاٍل. 

من ب� العديد من األشخاص الذين تدربهم فتاة اسمها نور 

الهدى تبلغ من العمر ١١ عاًما. بدأت نور الهدى بالقراءة بصوت 

عاٍل لألطفال األصغر منها. ورسعان ما أرادها األطفال أن تستمر 

يف القراءة لهم بدل أس�ء.

أصبحت أس�ء، البالغة من العمر ٢٣ عاًما، قدوة وقد أصبحت 

قادرة عىل تحقيق أحالمها، فقد اختارت أن ترتك منطقة الراحة 

الخاصة بها وأن تجرب شيئًا جديًدا، م� فتح أبوابًا وفرًصا جديدة 

لها.

«أحببت القراءة والكتابة عندما كنت طفلة  

لكن الزواج والحياة أشغالµ إىل الحد الذي 

كدت أن أنىس فيه شغفي للكلمة املكتوبة. 

لقد أدى التطوع مع نحن نحب القراءة إىل 

إحياء هذا الشغف بداخيل»

أس�ء، الجئة سورية، سفàة نحن نحب القراءة يف مخيم 

الزعرتي للالجئ� _األردن.
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الصورة: أس�ء متطوعة "نحن نحب القراءة"، كتبت ونرشت عدًدا من قصص األطفال يف مخيم الزعرتي لالجئ�.

 © نحن نحب القراءة
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معلومات التواصل

 µد. رنا الدجا
مؤسس ومدير نحن نحب القراءة

هاتف:

٠٠٩٦٢٧٩٨٨٥٩٣٣٥ 

:µبريد الكرتو

admin@welovereading.org
العنوان:

حي أم أذينة، شارع دجلة، مبنى ٣٨، عّ�ن - األردن.

µاملوقع اإللكرتو

www.welovereading.org
فيديوهات النرش:

الجئ سوري يقرأ بصوت عاٍل لألطفال يف مخيم الزعرتي:

https://www.youtube.com/watch?v=SR94qKJ8tUM
:(µرنا الدجا) حديث يصف نحن نحب القراءة بواسطة املؤسس

https://www.youtube.com/watch?v=SR94qKJ8tUM
فيلم وثائقي عن نحن نحب القراءة بواسطة إيرونيوز:

Documentary of WLR by Euronews
https://www.youtube.com/watch?v=Ou-eDkMtogo&list=PLDGU

443s=t&3=uaPQiZlTyIKAiJa80E0PEaMJ9i4N&index
نحن نحب القراءة يف إثيوبيا:

https://www.youtube.com/watch?v=nICgSgLmIl8Program
فيديو رسوم متحركة عن نحن نحب القراءة:

8=7LhmCh9f70c&index=https://www.youtube.com/watch?v
list=PL-DGUuaPQiZlTyIKAiJa80E0PEaMJ9i4N&
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الوصول                      القيمة املالية

الرفاهية                      التعليم 

تقوية النظام               التكنولوجيا 

تم إطالق هذه املبادرة يف مارس عـام ٢٠١٧ وذلك بهدف تحديد وتوثيق وتعزيز طرق مبتكرة للوصول بشكل فعال إىل 
األطفال الالجئ� والشباب وتوفà فرص تعليمية جيدة للجميع.

هذه الحالة الدراسية هي واحدة من أكÕ من عرشين من امل�رسات الواعدة التي تم اختيارها كجزء من املبادرة.

تم تجميع امل�رسات تحت واحد أو أكÕ من ستة محاور:

تم استخدام امل�رسات والخربات في� يخص إدراج رشكاء جدد من أجل تحديد عرش توصيات، والتي أدرجت تحت ثالثة 
أعمدة رئيسية تهدف إىل تحس� سياسية وم�رسة تعليم الالجئ� وهي: 

١. تعزيز النظم الوطنية الشاملة.
٢. االلتزام بتمويل متعدد السنوات åكن التنبؤ به للتعليم يف استجابات الالجئ�.

٣. تحس� التعاون وتطوير الرشاكات املبتكرة.

و يحتاج فهم السياقات املختلفة وتلبية االحتياجات إىل:
٤. اعت�د تصميم يركز عىل املستخدم وìك� النهج.
٥. إنشاء مسارات متنوعة تلبي االحتياجات املتميزة.
٦. استخدام الفراغ والبنية التحتية  بطريقة ابداعية.

تحس� النتائج للجميع بواسطة:
٧. دعم املعلم� للمساعدة يف ض�ن الجودة.

٨. تحديد أولويات التعلم والرفاهية.
٩. استخدام التكنولوجيا كأداة ìكينية يف متابعة نتائج التعليم.

١٠. بناء قاعدة أدلة قوية.

أراؤنا حول كل امل�رسات الواعدة وآثارها عىل السياسة وامل�رسات متاحة يف تقرير منفصل.

:µللمزيد من املعلومات <ا يف ذلك حاالت أخرى وسلسة مقاالت من قادة الفكر يف هذا املجال عىل املوقع اإللكرتو
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