
 موجز نهائي 

أحد المستفيدين من الصندوق تمكين التقرير هو نتائج تقييم أثر برنامج نحن نحب القراءة ،وهو المشروع القائم في جمعية تغيير،

، تهدف إلى بناء قدرات األطفال و الكبار  2010المجتمعات من مبادرة مدنية وكالة دعم البرنامج. تأسست جمعية تغيير عام  

و   ليكونوا صناع التغيير من خالل التدريب باإلضافة الى تزويد شبكة من الدعم و التوجيه. تقييم األثر يهدف إلى تزويد تغيير

وجمع  ,تخطيطها اإلستراتيجي  عملية  بتقرير ونتائج سير برنامج نحن نحب القراءة والوصول إلى هدفها المنشود و  CISال  

،و الموظفين و الشركاء و  نالتصورات و اآلراء والنتائج و األنشطة لنحن نحب القراءة فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيي 

كما أنها تهدف إلى الجمع على فعاليات برنامج نحن نحب القراءة ضمن آليات عملها و  المجتمع.و أفراد    و األطفال  المتطوعين

وبناءا على هذا التحليل نتائج التقييم و إستدامة أهداف  ونتائج البرنامج.    و  عملياتها الخاصة لتحيق الهدف المنشود للبرنامج

أن البرنامج اإلستراتيجي بمرحلته الثانية لبرنامج نحن   CIS USAIDالخالصة منها تهدف إلى توضيح و إثبات  لمؤسسة ال 

 نحب القراءة مؤثر وبمساره الصحيح.يتبع التقييم و نتائجه ملخصة بالمحلق التالي: 

 األهمية: 

وهي بناء قدرات في األطفال و البالغيين لييكونوا صناع    برنامج نحن نحب القراءة بمساره الصحيح من حيث الهدف و الغاية

بالرغم من أن نظرية نحن نحب القراءة بالتغيير مفهومة يير من خالل التدريبات باالضافة الى المتابعة و اإلرشاد المستمران.التغ

بينما هناك    و الكشف عن حاجة التغيير.   وواضحة لفريقها لكن ال يوجد أي تقرير أومستندات توضح الفلسفة و النظرية للبرنامج

،أثناء تدريب المتطوعين على قيادة هذه  ه النظريةمنطق في نظرية غمس حب القراءة لالطفال إال أنه ال يوجد أي توثيق لهذ

صناع التغيير. النشاطات المبرمجة لالطفال والتي تركز على غرس مفهوم حب      المبادرة في مجتمعاتهم يعزز مفهوم بناء

 عنى صناع التغييركمنتج غير واضح. القراءة و المنطق لتعزيز م

برنامج نحن نحب القراءة ذو أهمية لتعبئة احتياج األطفال و المتطوعين والمجتمع والتي ال تتوفر في مجتمعنا والذي ال يقدر  

 قيمة و أهمية القراءة لالطفال ومدى البعد اإليجابي لهذا الموضوع و باألخص بالضواحي و المناطق النائية.

 الفاعلية:

عند األطفال وذلك من خالل   برنامج نحن نحب القراءة فعال ويعمل على غرس حب القراءة    :غرس حب القراءة وصنع التغيير 

وجهات نظر المتطوعين واآلباء واألمهات، والجهات المانحة على حد سواء، ولكن فقط فعالة إلى حد ما في خلق صانعي التغيير 

 .في المجتمعات المحلية

 التغيير بالسلوك: 

المتطوعين لمس التغيير  وقد  األطفال    ، تغييرات إيجابية في سلوكيات  نحن نحب القراءة   بينما ليس ضمن األهداف المعلنة ل 

   واألمهات

السلوك مرتبط  لقياس  تغير  دقة  أكثر  لدراسة سببية  لكن تظل هناك حاجة  الفرضية،   لدعم هذه  وفي حين أجريت دراسات 

 .  تدريبات نحن نحب القراءةبالحضور في 

 

 الهيكل التنظيمي: 

 
نحن الحب حب القراءة يدعم تنفيذ  مبادرة نحن قراءة وتحقيق أهدافها، واألهداف، لكن مع  بينما الهيكل الوظيفي الحالي في  

. يمكن للجمعية إيجاد طرق أفضل و فعالة من تحديد  التسلسل الهرمي لكن القرار مركزي مما يبطء اإلجراءات و العمليات  
 المسؤوليات و إوكال القرارات لألشخاص آخرين. 

 



  العمل مع المتطوعين:

 
المتطوعين هم فكرة جيدة و فعالة وذات تكلفة معدومة للعمل معهم بإنجاز بعض أعمال البرنامج ، كما أنهم ضابط إرتباط موثوق  

،كشف عن حاجة  مظلة نحن نحب القراءة  ومع ذلك يحتاج المتطوعين المراقبة والمتابعة ليستمر العمل تحت  ,في المجتمع.
لالفضل، وبما أن التطوع هو ما تؤمن به وفلسفة نحن نحب القراءة لكن ضعف  حسين أداء  ذه الشبكة تطوعية لتوفرصة لتعزيز ه

 التقارير و التواصل إحدى المشاكل التي تتبع هذه المنهجية وتقلل من فاعليتها.
 

 التدريب كمنهجية  التوعية: 
 

نحب القراءة وتدعم أداء برنامج نحن نحب تدريبات المباشرة لنحن نحب القراءة هي فعالة لتنمية قدرات إلدارة مكتبات نحن  
القراءة . هناك اقتراحات من بعض المتطوعين لزيادة فاعلية التدريبات ولتخدم أكبر فئة في المجتمع لزيادة حب القراءة وهو  

 تزويدهم بمادة تدريبة إضافية مكتوبة تغطي مواضيع أكثر لصناعة التغيير.
 

 المدني:العمل مع مؤسسات المجتمع 
 

هي طريقة قعالة للوصول للمتطوعين و عقد الدورات في مراكزهم وكما يقومون بتأمين المكان رغم أنه هناك صعوبات وعوائق 
 تواجه نحن نحب القراءة وتختلف من مؤسسة لمؤسسة  حسب الموقع و الظروف. 

 
 دعوة األطفال من خالل المتطوعين:

 
أطفال ويستمر هؤالء األطفال    10المتطوعين فعال حث أقل متطوع يحضر جلسة القراءة الخاصة به جذب األطفال من خالل 

بالحضور جلسات القراءة مما يدعم هذه المبادرة بشكل ايجابي،ومع ذلك يواجهن تحديات كبيرة بجذب األطفال وكيفية الجذب و 
 ة من زيادة وعي األهالي بأهمية القراءة و أهداف هذه المبادرة. اإلستمرارية. باإلضافة الى ذلك تستفيد مبادرة نحن نحب القراء

 
 إختيار الكتب:

 
إختيار القصص و المواضيع لألطفال زادة من فاعلية و انسجام األطفال وزادة من انتاجية اهداف المبادرة ، مجموعة قصص  

هور ،كل قصة تقرأ مرة باالسبوع. أما بالنسبة المختارة و منتقاه بعناية ومخصصه للقراءة مدة ستة ش  25نحن نحب القراءة ال  
للتمتطوعين اللذين يرغبون باإلستمرار بالقراءة بعد مضي ستة أشهر فلهم الخيار باإلنتقاء لقصص أخرى من خالل نحن نحب 

 القراءة.
 

 أساس حقوقي و دعم للمرأة: 
 

ليخدم هذا الدعم و تمكين النساء ألداء أدوار مهمه من  منظور حقوقي لدعم المرأة و صمم  صممت نحن نحب القراءة بناءا على 
 خالل القراءة لألطفال و خلق صناع التغيير.

 

 اإلستدامة  

، يعتمد على المتطوعين فهو قائم على حاجة المجتمع وهو  برنامج نحن نحب القراءة مستدام إلنه مبني على منظار حقوقي  
ن ان نصف متطوعين البرنامج إدعوا انهم لم يستمروا بالمكتبات لعدم م ممجاني.، و حس لقيادة من خالل المتطوعين .بالرغ 

كخالصة لالستدامة على مبادرة نحن نحب القراءة التوعيه ة التعريف معرفتهم الحقيقية لمعنى اإلستدامة و االستمرار بالتطوع.
ر القراءة عدد األطفال من  ، كما ويجب تحديد عدد التدريبات و المتطوعين و تكراللمتطوعين بما هو مفهوم نحن نحب القراءة 

ب القراءة و تزويدهم بمواد القراءة الحضور. هناك دليل قوي برغبة المتطوعين األستمرار بمكتباتهم مع متابعة من قبل نحن نح
 و المتابعة بتغيير سلوك األطفال و التحديات التي يواحهونها بتعيين األطفال. 

 



 المتابعة والتقييم 

 
والتي تضم ادوات وموازين للمتابعة والتقييم لمؤشرات األداء والتي هي بالوقت  بينما تغيير تقوم على تطوير نظام ادارة الجودة  

منظمة ا, معروفة للقياس لبرنامج نحن نحب القراءة مما يعكس حاجة البرنامج ألدوات المتابعة و التقييم الداخلي  الحالي غير  
لقياس مدى تحقيق األهداف المنشودة للبرنامج و أثره على المجتمع ، و لمحدودية أدوات التقييم للبرنامج و نتائجة ولعدم وجو 

تقييموالمتابعة أظهر فجوة بالتقرير.مؤشرات األداء للبرنامج غير واضحة للقياس و قياس  فريق على قدر من الكفاءة و الدراية ال
التغيير . تم الحصول على بعض المؤشرات من خالل المكتبات الفعاله و المتطوعين والمستفيددين. و بيما أن تطبيق نحن نحب  

 البحث الميداني. معلومات لكن ال يمكن التغاضي عن القراءة على الموبايل تحت التطوير يمكن أن يكون أداة لجمع لبعض ال
 

 التوصيات  

 
 األهمية: 

تفصيل نظرية أو منطق التغيير والوصول لالثر المنشود و تغيير طموحات المؤسسة لتحقيقها بحاجة إلعادة الصياغة او التفكير 
باآللية لتحقيقها ليكون البرنامج واضح و صناعة التغيير بارزة.هذا يؤكد وجود تركيز على البرنامج و تطويره لصناع التغيير.  

 ن تربط بأهداف استراتيجية و نظام متابعة وتقييم.لتأسيس نظرية التغيير يجب أ
 

 الفاعلية:

 األداء مقابل األهداف  : 
 

رسملت قوة البرنامج بزرع حب القراءة لدى األطفال واإلستمرارية في بناء قوة و تطور البرنامج سيوضح ويضع  •
 معايير لقياس الفاعلية و أثر البرنامج.

 المتطوعين من خال التدريبات و برامج ليصبحوا صناع للتغيير في مجتمهم . زيادة فاعلية و إشراك  •

لمتابعة أثر برنامج نحن نحب القراءة لتغيير السلوك ينصح بعمل دراسة دوريه عن السلوك مرتبطة بمكتبات نحن   •
 نحب القراءة و حضور األطفال و سلوكهم في كل مرة.

 
 األداء المؤسسي : 

 
األداء المؤسسي يجب الوضع بعين اإلعتبار مراجعة الهيكل التنظيمي و زيادة التواصل مع الموظفين و تمكينهم  لزيادة وتطور  

الداخلية. العمليات  لتسهيل  بالقرار  المركزية  من  للحد  االفراد  قجدرات  بناء  لالخرين.  المهام  سند  الممارسات و  تطوير  يجب 
 رات. الداخلية ليتماشى مع نمو المؤسسة وتطبيق التطو

 
 التدريبات :

 
زيادة التدريبات ليتسنى ألكبر عدد ممكن من المتطوعين التدرب و إفادة مجتمعهم ليس فقط بالقراءة وإنما مهارات التعامل مع  

 األطفال وحل مشكالتهم وتوظيف الفتياة و مهارات القيادة.
 

 العمل مع المتطوعين:
 

لتوثيق التطور و لنمو في هذا المجال ،على نحن نحب القراءة تطوير نموذج تقارير يتناسب مع عمل المتطوعين ومن يعمل 
 يشعر المتطوعين بالمسؤولية و اإلنتماء و األهمية للمعلومات التي سيزودون بها المؤسسة.بالميدان، هذا النوع من التقارير 

 
 العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي: 

 



وشراكاتها ، تعيين المتطوعين و إيجادهم و  وضع معايير و مقاييس إلختيار المؤوسسات لتوسعة تدريبات نحن نحب القراءة  
 الزيارات الميدانية ممكن أن تكون من خالل هذه المؤسسات لزيادة الوعي و الوصول ألهداف نحن نحب القراءة. 

 
 تعيين و دعوةاألطفال من خالل المتطوعين:

 
عن استراتيجيات فعالة إلشراك األطفال الذكور لحضور حلقات القراءة، وصعوبة دعوة األطفال من اإلناث لحضور البحث  

 حلقات القراءة.
 

 إختيار الكتب :
 

تيار القصص وامكانية اختيارها  توجيه و متابعة نحن نحب القراءة للمتطوعين اللذين يودون متابعة القراءة لألطفال بكبفبة اخ
 . 25و البتعاون مع خبراء محليين ، و زيادة عدد القصص ال  نحن نحب القراءة حسب معايير 

 

 المتابعة و التقييم : 

تصميم منظومة متابعة و تقييم لنظرية التغيير متماشية مع اإلستراتيجية و األهداف.إعطاء األهمية للنتائج، و عمل   .1
تلقياس التغيير لحب القراءة و تغيير السلوك.للوصول لهذا القياس على نحن نحب القراءة متابعة مؤشرات أداء و معدا

 المتطوعين و المكتبات والمستفيدين.
ينصح بعمل ورقة حضور لمعرفة العدد  إذا أرادت نحن نحب القراءة قياس جنس )ذكورأم إناث( الحاضرين للقراءة   .2

 ر لمعرفة نوع الحاضريين.و الجنس للحاضرين و تكرارالحضور كمؤش
 تعيين موظف متابعة و تقييم فقط و زيادة عدد الموظفين لهذه الدائرة. .3
تصميم آلية للحصول  على آراء المتطوعيين و تقييماتهم من خالل تطوير و عمل سياسة و اجراءات تحتوي على  .4

 األطفال و عن اهداف القراءة . تقيمات للحصول على مؤشرات حلقات القراءة كعدد حلققات القراءة و عدد 
 

 اإلستدامة: 

تعريف اإلستدامة بشكل واضح و مفهوم لفتح المكتبات و المتطوعين المستمرين، والتأكد من أن هذا التعرييف مشمول  .1
 وواضح لعملية المتابعة و التقييم. 

الجنس يجب أن تكون واضحة ومفهوم التحديات إلستدامة كتب القراءة والمكان للقراءة التعامل مع األطفال و موضوع   .2
 أثرها .

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ف التقييم، األسئلة و اآللية هدال

 

 :الهدف من التقييم 
 

صيات لبرنامج نحن نحب القراءة  ومؤسسة تنمية المجتمعات برد استراتيجي و تالهدف من هذا التقييم هو تزويد جمعية تغيير و  
ايضا سيقييم ممارسات و األنظمة للمتابعة و التقييم للمساعدة بتقييم األثرو مؤشرات  و هو حجراألساس لجمعية تغيير. التقييم  

 األداء وسوف يزود توصيات لتطوير نظامهم .
لغايات ،وكم هو بالتحديد الهدف من هذا التقييم وهو قياس كيفية تصميم البرنامج وهل هو متقارب و متتابع و يحقق األهداف وا

 التالية:حقق األهداف لتفعال كمشروع 

 غرس حب القراءة في األطفال.   •

 خلق صناع التغيير من نساء و شباب في المجتمع. •

 تمكين النساء ليصبحن قادة قي مجتمعاتهن. •

المساهم للغايات و االستدامة وإلعطاء  كما يهدف هذا التقييم لقياس مدى اإلستدامة لغايات المشروع و الممارسات، لتحديد العامل  

 توصيات على جعل هذا البرنامج  فعال ومستدام . 

التقييم ،عمل فريق   بقرب و عناية مع فريق نحن نحب القراءة خالل فترة   INTEGRATEDلالستتفادة بقدركبير من هذا 

كون بها تكرار خالل الدراسة و لتكون النتائج فعالة  للتأكد من تصميم التقييم و األسئلة التي تناسب المشروع وعلى أن ال يالتقييم  

 وعملية لجعل البرنامج قوي و مستدام.

 :اسئلة التقييم
 

ولتركز على األهداف األساسية   INTEGRATEDالتقييم ركز على أسئلة مهمة حساسة تم اإلتفاق عليها بين جمعية تغيير و 

 للمشروعلضمان اإلستدامة و الفاعلية و األثر. 

 اسئلة التقييم السبعة بخط عريض هي األساس ويتبع كل منها اسئلة فرعية لقيادة المقابالتا الشخصية: 

 

 األهمية 

 إلى أي مدى برنامج نحن نحب القراءة متماشي مع  الرسالة و األهداف لجمعية تغيير بشكل عام؟  .1

 المجتمع؟إلى أي مدى صمم برنامج نحن نحب القراءة ليتناسب مع إحتباجات  .2

 إلى أي مدى صمم البرنامج ليتناسب مع حاجة األطفال؟  •

إلى أي مدى صمم البرنامج ليتناسب مع حاجة المجتمع والمتطوعين )نساء ،رجال ،وأصحاب   •
 اإلعاقة(؟ 

 الفاعلية

 إلى أي مدى حقق البرنامج األهداف المخطط لها؟  .3

مدى   • أي  حب  إلى  بزراعة  القراءة  حب  برنامج  المجتمعات  نجاح  و  األطفال  خالل  القراءة 
 المستهدفة؟ 

التغيير   • قادة صناعة  لكونوا  النساء  و  الشباب  رياديين من خالل  لخلق  البرنامج  فعال  هو  كم 
 بمجنمعهم ؟ 

 إلى أي مدى أثر البرنامج بتغيير سلوك األطفال في المجتمعات المستهدفة؟ •

 تنظيم تطبيق أهداف برنامج نحن نحب القراءة ؟ يدعم الهيكل التنظيمي ي مدى ا إلى .4



 إلى أي مدى إتباع نهج و آلية نحن نحب القراءة يساعد أو يعيق األداء؟ .5

 نهج العمل مع المتطوعين •

 تبني برامج تدريب أخرى  •

 المنظمات المهمة في هذا المجالالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني أو  •

 االطفال من خالل المتطوعيندعوة  •

 آلية إختيار الكتب  •

 النهج الحقوقي   •

 نهج يركز على المرأة  •

 إلى أي مدى آلية المتابعة و التقييم الخاص بالجمعية فعال بتقاريره و قياس األثر؟ .6

 اإلستدامه و األثر

 إلى أي مدى يتوقع التغيير المستدام لنحن نحب القراءة؟  .7

 نحب القراءة التداخال لالستدامة في التصميم و التنفيذ؟إلى أي مدى أدمجت نحن  •

 إلى أي مدى مكتبات نحن نحب القراءة سهل الوصول لها من المستفيدين؟  •

القراءة   • نحب  نحن  لمكتبات  الوصول  عليهن  يسهل  األطفال  من  اإلناث  مدى  أي  مقارنة إلى 
 بنظرائهم الذكور؟

 ما الذي سيكون مطلوبا لضمان استمرار أي تغيير ؟ •

 المتابعة و التقييم 

 إلى أي مدى آلية المتابعة و التقييم الخاص بالجمعية فعال بتقاريره و قياس التغيير؟ .8

 

   تجميع المعلوماتأساليب 

 استخدم في التقييم خليط ونهج من األساليب بين البحث الكمي و النوعي لقياس النتائج و شرح المواضيع األساسية للنتائج.

  األسلوب الكمي .1

واللذين شاركوا   • المتطوعين  الهاتف مع عدد من  قامت على استطالع راي مباشر عبر  الدراسة اإلستقصائية: 

القراءة خالل األعوام   القراءة استخدمت 2016-2010بتدريباتنحن نحب  . قاعدة بيانات متطوعي نحن نحب 

بعشوائية. اختيارهم  وتم  الهاتف  عبر  الدراسة  ولعمل  المتطوعين  عدد  دراسة عبر  لتحديد  عقد  من  الهدف  كان 

البرنامج، فاعلية هذا التدريب   الهاتف لعمل إحصائيات تعكس رأي المتطوعين لنحن نحب القراءة ومشاركتهم في

  1000من مجموع    278%بمستوى الثقة ،  95و خبراتهم بعمل جلسات القراءة بصوت عالي. حجم العينة كانت  

 .   2016- 2010متطوع خالل 

للوصول لوصف  اإلستطالع : زار الفريق ثالث حلقات قراءة عقدت من قبل متطوعين البرنامج. هدف اإلستطالع   •

، األستطالع قييم ثالثة حلقات قراءة  بثالث مجاالت رئيسية ة بصوت عالي. وسيلة اإلستطالع  مفصل عن القراء

مهارات المتطوعين )المبادرة ، بدايةو نهاية الحلقة( و األطفال )  منها للمكان ) السالمة ، النظافة، و المالئمة(  

 شدة اندماجهم و استمتاعهم(. 

 شات جماعات مركزة كالتالي:األسلوب الكيفي و التي تمت عن طريق نقا .2

 مقابالت المعلومات الرئيسية: تم إجرائهم كالتالي:  •

o  ، إدارة و فريق نحن نحب القراءة وهم ) رئيس جمعية تغيير ، ممثل الجودة ، مدير مشروع ، مدرب

 ضابط إقليمي(.

o  شركاء وهم وزارة الثقافة و ممثلين دور نشر 

o  ممولين هم يونيسف وRTI 

o  اللذين مازالوا فعالينمتطوعين و   

 حلقات النقاش المركز: •

o 5  على المناطق التالية:  36سيدات و رجل عدد المشاركين كان   4حلقات نقاش تمت مع 

 نساء فقط  8عمان  ▪



 نساء فقط 10الزرقاء  ▪

 نساء فقط 8إربد  ▪

 نساء فقط  7عجلون   ▪

 رجال فقط  3الكرك  ▪

o 5  آلتي:مشارك موزعين كا 42حلقات نقاش مع األطفال بمجموع 

 12-6أوالد فئة العمر  5بنات و  4ماركا  ▪

 10-8أوالد  2بنات و  6ماركا  ▪

 12-10ذكور  8كرك  ▪

 10-6ذكور فئة العمر  5بنات و 3كرك  ▪

 16-8أوالد  9عجلون فقط   ▪

o 2  مشارك موزعين كاآلتي:  14حلقات نقاش مع أهالي وافراد من المجتمع بمجموع 

 سيدات فقط 8الزرقاء  ▪

 سيدات فقط  6اربد  ▪

أنثى. اإلختيار كان مبني على اساس   61ذكر و    31منهم    92بناءا على ما سبق عدد حلقات النقاش و عدد المشاركينكان  

مخصص لكل فئة. حلقات المتطوعين المؤشرات على العمر والجنس و الموقع الجغرافي )شمال ووسط وجنوب( وتم أخذها  

 تم اخيارهم من خالل متطوعين نحن نحب القراءة.مع بعين اإلعتبار.أما األطفال و األهالي وأفراد المجت

مراجعة المستندات:راجع الفريق مستندات المشروع، هذه المراجعة مكنت اعضاء الفريق لفهم خلفية هذا المشروع   .3

وأهدافة وغاياته و المستفيدين و األطفال و الشركاء المستهدفين لتطبيق النشاطات و النتائج.أسفرت هذه المراجعة عن  

 هم كيفية تصميم التقييم.ف

   محدودية المعلومات 

سواء كانت المعلومات المجمعه نوعية أو كمية ، العنصر األساسي في التقيييم هي المعلومات من األفراد و المشاركين بالمشروع 

وللتخفيف من حدة التقييد، قام فريق التقييم بتثبيط جميع النتائج   سواء مباشرين أو غير مباشرين مما قد ال يكون يعكس الواقع،

 . التي تم التوصل إليها لضمان تتابع في الموجودات والنتائج

 

خالل تحديد عينات البحث ،اكتشف فريق التقييم ان المعلومات المجمعهة من قبل نحن نحب القراءة متناقضة وبها نقص للتقصير  

فريق التقييم للتقليل من محدودية المعلومات بالعمل مباشرة مع مسؤول الجودة في نحن نحب القراءة  هدف  بتدوين والتوثيق.  

 للعمل على تجميع أكبر عدد ممكن من المعلومات و الحد من تبعثرها.

ع فترة  واجه فريق التقييم صعوبات القيام باالستطالع خالل حلقات القراءة بصوت عالي من قبل المتطوعين والنه تزامن  م

امتحانات مدرسية .ومع ذلك كان الفريق قادر على التحضيرو الترتيب للموضوع الستطالع إضافي لجلسات إضافية رتبتمنخالل  

 نحن نحب القراءة و تم التقييم لخمسة جلسات قراءة. 

  

 

 

 

 



 خلفية عن المشروع 

الى بناء قدرات األطفال و    2010تأسست جمعية تغييرعام   التدريبات ، و تهدف  التغيير من خالل  ليكونوا صناع  البالغيين 

باإلضافة إلى الدعم و المتابعة . خطط تغيير لتحقيق هدفها من خالل محفظة مشاريعها ، والمنتشر منها حاليا هو مشروع نحن 

عملية و فعالة من  كمبادرة إبداعية و    2006م  تأسيس نحن نحب القراءة سبق تسجيل تغيير، حيث أنها وجدت عانحب القراءة.

سنوات إلى   4حيث التكلفة ومستدامة وله شعبية القراءة لألطفال و يشكر النساء بالمجتمع.تستهدف المبادرة األطفال من عمر  

سنوات . تركز المبادرة على القراءة بإستمتاع بصوت عالي بأي عمر مبكر ، أسست تغيير الحقا كمظلة قانونية لنحن   10عمر  

 نحب القراءة .

 صلت نحن نحب القراءة على عدد من الجوائز و المنح العالمية من منظمات عالمية كما يلي :ح

 

 مستوى الدعم إسم المنظمة  الفترة 

 المكاتب و الجودة ريالينس  2008-2016

 دوالر )جائزة شخصية( 34000 سينجروس   2008

 خدمات شحن واللوجستيات في األردن الى أثيوبيا  أرامكس 2013

 دوالر  20000 جائزة وايز  2014

 دوالر   50000 جائزة ستار  2015

 دعم قانوني بال مقابل  كراجه للمحاماه 2010-2014

 دوالر  81500 تمويل من مايكروسوفت   2015و  2013

 دعم قانوني بال مقابل توماس روتر ترست للمحاماه  2014-2016

 لتطوير نموذج نحن نحب القراءة   180000 أيديو  2015-2016

 دينار نظام جودة  14000 يواسايد إف إتش أي   2015

 دوالر  70147 ميبي   2013-2014

 دوالر   149913 باب ايكودت يوسايد  2013-2014

 دوالر  65000 فتزر  2014-2015

 دينار أردني 97911 ليتورلد 2014-2015

 أردنيدينار  14960 يواسياد  2015

 دوالر   1345918 يونيسيف  2015-2018

 دينار أردني  1380568 رامب /ارتي ار  2015-2019

 

 .   1/2016الى  1/2013هذا التقييم يختبر تطبيق مشروع نحن نحب القراءة خالل الفترة 

ة في أحياءهم وبشكل دوري يدر البرنامج النساء و اليافعيين كيفية القراءة بصوت عالي و باستمتاع من خالل حلقات قراءة عام

ومستمر لألطفال من خالل مكتبات نحن نحب القراءة . حيث أن نحن نحب القراءة تهدف خلق صناع التغيير و رياديين في 

و   عالي  بصوت  القراءة  على  تدريب  يتلقون  المتطوعين  مستمر.  بشكل  لألطفال  للقراءة  بوقتهم  التطوع  خالل  من  المجتمع 

يفية عمل مكتبات نحن نحب القراءة في كل حي و يتم تزويدهم بمواد قراءة مناسبة لالطفال و  هي عبارة  لالستمتاع لألطفال و ك

في الحقيبة الواحدة. يتم تقييم التدريب من خالل فريق نحن نحب القراءة لمعرفة مدى اإلستفادة والمعرفة التي  قصة    25عن  

 التوعية تتضمن: حصل عليها المتطوعين. استراتيجية نحن نحب القراءة في

وجه لوجه من خالل عقد دورة تدريب للتمتطوعين للتدريب على القراءة من خالل مدريبين محتصين من قبل نحن   •

نحب القراءة و تعليم مهارة إدارةمكتبة و إدارة حلقة قراءة ناجحة لألطفال في مجتمعهم. ميزة هذه اإلستراتيجية هو 

 .التواصل مباشرة مع المتطوعين

 تسهيالت التدريب بتعليم مراكز او مؤسسات طرق القراءة للمتطوعين وهذا له أثر ممتاز.  •

 من خالل فيديوهات تعليم لتدريب المتطوعين في كل أنحاء العالم عن كيفية القراءة بصوت عالي. برامج اونالين  •



، وتهدف المبادرة لزيادة    2015  –  2009مكتبة في أكثرمن بلد ما بين عام    575بناءا على سجالت نحن نحب القراءة ، خلقت  

التطور. في عام   للنمو و  الفترةالقادمةنسبة  التعليم   2015اإلستدامتها في  التربيةو  التعاون مع وزارة  بدأ  القراءة  نحن نحب 

 القراءة بصوت عالي. لتدريب المعلمين في الوزارة على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 النتائج و اإلستنتاجات  

 األهمية: 

 إلى أي مدى برنامج نحن نحب القراءة متماشي مع  الرسالة و األهداف لجمعية تغيير بشكل عام؟  .1

غاية تغيير بناء القدرة في األطفال و البالفيين ليكونوا صناع التغيير من خالل التدريبات والمتابعة.وكما تهدف مبادرة نحن نحب  

القراءة بالتحديد لتمكين المرأة في األردن والعالم العربي، من خالل صناع التغيير و قادة الغد و زرع حب القراءة واحترام  

بإنشاء مكتبات في كل حي و تدريب كل  ة تهدف لتحقيق هذه الغاية بنشر حب القراءة من خالل األطفال  الكتاب.نحن نحب القراء

إمرأة على فتح مكتبة و إدارتها و تزويدها بمادة القراءة المناسبة لألعمار وبناء الروابط بين نحن نحب القراءة و المكتبيين 

المبادرة / البرنامج ،تشجع  النساء لحمل هذه الرسالة و احترامها    القادة.لحمل مسؤولية هذا  القادة وتمكين  كوادرالمجتمع لدعم 

 لزيادةالقراءة االستفادة من هذه الخبرة لدعم و زرع حب القراءة لدى األطفال . 

 رغم أن نظرية التغيير غير موثقة لدى تغيير ،إال إن النظرية مفصلة وواضحة لدى طاقم فريق نحن نحب القراءة: 

مستوى األطفال :إذا كان الطفل يقرأ بشكل مستمر، فسيقرأ الطفل لالستمتاع مما يضفي المعلومات و التطور على   •

 و تغيير السلوك و نمط الحياة.

لألطفال و بهذا يصبح  على مستوى البالغين : إذا تدرب شخص بالغ واحد سيقوم بتدريب آخرين على القراءة   •

 المتطوع قائد و ريادي في مجتمعه.

الدعم و    على • المجتمع ، و يزيدالوعي و  المجتمع : عندما يقرأ بالغ لألطفال كالهما يصبح مؤثرعلى  مستوى 

 يشجع على القراءة وصناعة التغيير.

الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز ودعم حب القراءة في كل طفل، وثانيا خلق صناع القراربتدريب البالغين على القراءة بصوت  

طفال بشكل دوري مما بشكل تلقائي يصنع قادة في المجتمع و رياديين. أما مانحين نحن نحب القراءة أفادوا  عالي وإستمتاع لأل

بأن تغيير تركز على تمكين المرأة وبرنامجها يعزز هذا الشيء.كما أفاد أحد الموظفين بأن المبادرة تركزعلى زرع حب القراءة 

 ال. و أهميته وذلك يظهر من خالل تغيير سلوك األطف

 

 إلى أي مدى صمم برنامج نحن نحب القراءة ليتناسب مع إحتباجات المجتمع؟ .2

 إلى أي مدى صمم البرنامج ليتناسب مع حاجة األطفال؟  •

المجتمع والمتطوعين )نساء ،رجال ،وأصحاب   • ليتناسب مع حاجة  البرنامج  إلى أي مدى صمم 

 اإلعاقة(؟ 

% من  17دراسةوطنية أظهرت أن    2012ليقصدها األطفال ويستعيروا الكتب .عام  هناك عدد قليل من المكتبات في األردن  

طالب المدرسة األساسية في األردن في مدارس العامة يقرأون بمستوى فهم قط و حل الرياضيات وعلى مستوى تعليمهم فقط.  

يزيد النسبة بالفهم . فهي مبادرة إنشأت برنامج نحن نحب القراءة يناسب لحل هذه المشلكة و يزي القابلية و الرغبة بالقراءة ل

 على حاجة و تناسب الحاجة. 

متحدث عن وزارة الثقافة التقصير بالنشاطات الثقافية في األردن و باألخص المناطق النائية ،نحن نحب القراءة كان لها القابلية  

عندما سألنا عن نحن نحب القراءة المناطق.  للوصول لهذه المناطق النائية من خالل شبكتها حيث ال يوجد مكان للثقافة في تلك

أفادوا بأنه برنامج مفيد و هادف يسد حاجة المجتمع بما فيها حاجة التعلم و تطوير المهارات.أحد المتطوعين أعطى مالحظة 

 دقيقة.  30بأن زاد الوعي بثقافة القراءة و أهميتها من خالل األهالي بإستفادة أطفالهم لمدة 

تغييرملموس بين األطفال الذكورو اإلناث فتباينة اإلجابات، بعض اشخاص من مجموعة التركيز أجاب أن  سئل إذا كان هناك  

استمتاع وتفاعل  اإلناث   بالقصص اكثر من  أكثر حماس و  يتفاعلن بعواطفيهن و و مشاعرهن  الفتيات  أن  الذكور، علما  من 



شتت انتبهاههم و لهم الرغبة باللعب بالخارج أكثر لكن برنامج نحن  الذكور.كما أنهن أكثر إلتزام بالحضور والبقاء بنما الذكور يت

قالوا ليس هناك   المشاركيين  اللعب و الإلستمتاع بالقصص. ومع ذلك معظم  للتغيير عن  للذكور  القراءة أعطى فرصة  نحب 

اإلناث في متابعة حلقات   .نتيجة االستطالع استنتج بأنه ال فرق بين الذكور ةاختالف جوهري بين األطفال الذكور و اإلناث

 القراءة.

 أكد أفراد نحن نحب القراءة أن المبادرة هي مجتمعية إنسانية و البتالي هي تلبي الحاجة لألطفال و المتطوعين و المجتمع ككل. 

 

   الفاعلية:

 إلى أي مدى حقق البرنامج األهداف المخطط لها؟ 

 القراءة خالل األطفال و المجتمعات المستهدفة؟ إلى أي مدى نجاح برنامج حب القراءة بزراعة حب   •

 كم هو فعال البرنامج لخلق رياديين من خالل الشباب و النساء لكونوا قادة صناعة التغيير بمجنمعهم ؟ •

 إلى أي مدى أثر البرنامج بتغيير سلوك األطفال في المجتمعات المستهدفة؟ •

   2015-2009القراءة النتائج التالية من بين  سجلت نحن نحب

 العدد التراكمي للمكتبات  العدد التراكمي لألطفال عدد األطفال   عدد المكتبات  السنة 

2009 40 800 800 40 

2010 109 2180 2980 149 

2011 71 1420 4400 220 

2012 22 440 4840 242 

2013 128 2560 7400 370 

2014 47 940 8340 417 

2015 158 3160 11500 575 

 575 11500  

 

ازداد    2013منذ  طفل ، نمو المكتبات    11500مكتبةفي األردن تخدم   575و بناءا على هذا التقرير ، أسست نحن نحب القراءة  

تأسست و عدد سريعا اكثرمن السنوات السابقة.المعلومات المجمعة من قبل نحن نحب القراءة تدور حول عدد المكتبات التي  

 األطفال اللذين يحضرون حلقات القراءة كما يزودها المتطوعين.

 تحقيقات فريق البحث الموسعة عن تحقيق اللبرنامج لألهدافه تضمن : 

 :  زرع حب القراءة عند األطفال  .1

لجمعية اذا تم  بناءا على إدارة و فريق البرنامج ،زرع حب القراءة لدى األطفال هو هدفهم األساسي. نسبتا الى مدير ا

تعليم طفل واحد القراءة بصوت عالي وبشكل مستمر سيبدأ القراءة لالستمتاع و سيطرأ تحسن على تعليمه وسلوكه  

 ويرغب بالعلم و التعلم وهكذا يساهم بتغيير المجتمع. 

% 80ث.  % من المتطوعين قالوا انه هناك تغيير ملموس على رغبة القراءة بين الذكورو اإلنا53عالوة على ذلك  

 ممن شهدوا التغيير الحظوا الفرق و األثر الذي أحدثته المبادرة على اإلناث أكثر من الذكور. 

كما أكد المتطوعون بأن طريقة زرع حب القراءة لدى األطفال كان لها دور كبير بزيادة الرغبة و اإلستمتاع لهذه  

 المركزه.  شخص حضروا جلسات اإلستطالع 36من أصل  30الجلسات وهذا ما أكده  

عدد قليل جدا من الحضور أكدوا أن األثر غير ملحوظ أو مقاس حاليا حيث يحتاج وقت طويل للوصول لنتيجة أو 

 وضوح أي أثر. 



األمهات اللواتي حضرن الجلسه أكدن تغيير سلوك أطفالهن كيف أصبحوا يحبون القراءة لهم و لإلخوتهم ،واحدة من 

 أيضا من أدائه المدرسي.  األمهات أفادة أن حبه للقراءة حسن 

 

أن ذكروا  البرنامج  متبرعي  و  سهل    شركاء  أثره  أن  و  المجتمع  خالل  القراءة  زرع  على  قادرا  كان  البرنامج 

اللمس،بالنسبة لالطفال اللذين يحضرون الجلسات دائما مستمتعون للحضور و بدء األطفال يقرأون القصص بالبيت 

حلقات المركزة عبروا عن إستمتاعهم للحضور و طريقة قراءة القصص و أنها  ألهليهم.أما عن األطفال الذين شاركوا  

 قصص مفيدة و انهم ينزعجون من األطفال اآلخرين حين يزعجوهم اثناء قراءة القصص. 

 

 خلق صناع التغيير:  .2

للذين سيكونوا يهدف البرنامج لعمل حركة مجتمعية فيها رياديين و قادة في مجتمعاتهم و اكما ذكرنا عن نظرية التغيير  

للقراءة في مجتمعاتهم و يبدأون بالقراءةة لغيرهم و  التغيير في مجتمعهم.وهذا يحقق من خالل فتح مكتبات  صناع 

 تدريب آخرين على القراءة. و عند البحث عن أثر هذا الهدف تم التوصل للتالي: 

 ال نعم  ردود المتطوعين  

 عالقات في مجتمعي .الترتيب و قيادة حلقة القراءة خلقة شبكة 
 تدارالحلقة بنجاح

80 % 
92 % 

20 % 
8% 

 أخذ دور القيادة
 تدريب اآلخرين 

77 % 
23 % 

46 % 
54 % 

 % 55 % 45 تطبيق مبادرات أخرى في مجتمعي

 

التقييم بين أن معظم المتطوعون يقيمون و يديرون حلقات القراءة بصوت عالي وأنهم أسسوا سبكة عالقات   تحليل 

 وأنهم يشعرون بالقيادة في مجتمعه.و مع ذلك أقل منالنصف دربوا آخرين على طريقة البرنامج في مجتمعهم.بالمجتمع  

 

انه زادت ثقتهم بنفسهم و قوة الشخصية و قوة التعامل مع  قالوا  المتطوعين  البرنامج بعض  كنتيجة لمشاركتهم في 

الطفال ، سيدة أخرى من إربد قالت أنا ال أعمل  األطفال. سيدة من الزرقاء قالت اصبحت شخص مسؤول ومثال جيد ل

 وهذا البرنامج شجعني بأن أخرج للمجتمع، و متطوع آخرقال انه أول مرة يقوم بشيء مفيد يجعله فعال.

 أضاف بعض المتطوعين إلى أنه كان قادرا على مساعدة األطفال نفسيا من خالل المشاركة بهذه المبادرة.

 

ي شجعتهم للعمل ببرنامج نحن نحب القراءة أجابوا بأنه الحس بالمسؤولية اتجاه األطفال و  عند سؤالهم عن العوامل الت

 لتغيير المجتمع و تشجيع القراءة و بإيمان أن القراءة تزيد من الوعي. 

 

 األطفال : تغييير في سلوك .3

حيثأن تغيير السلوك لم يكن أحد أهداف البرنامج نسبتا الي مديرة البرنامج لكن كان لهذه المبادرة في تغيير السلوك 

لألطفال بناءا على دراسة خضع لها سلوك الطفل اسمها "تقييم أثر القراءة في تغيير السلوك و أجواء المعرفة" أوضحت  

وخاصة األطفال من  ذين يحضرون حلقات القراءة من أجل اإلستمتاع  أن هناك ـاثير إيجابي على سلوك األطفال الل

سنوات و كان أيضا األثرواضح على الالجئين كما أثبتت الدراسة رغم الظروف و المحدودية إال ان البنامج   6-3عمال  

اغو عن القراءة  أثر إيجابا على األطفال في المخيم و سلوكهم.و ايضا هناك دراسة بين الجامعة الهاشمية و جامعة شيك

 العاطفية و مما لها من أثر أيجابي على األطفال مما أكد ترابطها بالسلوك.

 

% وافقوا على أنهم الحظوا تغيير ملموس على سلوك األطفال و تصرفاتهم  75نتائج بحثمع المتطوعين أيضا أظهر ان  

.معظم الردود أن هناك تجاوب شخص شاركوا بحلقات البحث وافقوا  36من    14ممن حضروا حلقات البحث، بينما  

و تغيير بتصرفات األطفال و أدائهم .أحد الحاضرين قال أن القصص توصل رسائل توعوية مما تساعد في تحسين  

 تفكير و سلوك األطفال.

األهالي لمسوا تحسن بالسلوك من خالل تعامل أطفالهم معهم ومحاسبة انفسهم و اصبحوا منظمين، بعض األمهات 

بحد   هم الصح من الغلط من خالل القصص. والسلوك األكبر الملوس هو ارتباط أطفالهم أكثر بالقراءة  تعلموا أوالد



ذاتها ! األطفال متفاعلين مع القصص و يفهمون المغزى من القصص و يطلبون المزيد من القراءة كما أفادةإحدى  

 االمهات. 

 

 ج نحن نحب القراءة ؟ إلى اي مدى يدعم الهيكل التنظيمي تنظيم تطبيق أهداف برنام

عام    البرنامج  بكل    2006بدأ  تقوم  كانت هي من  المبادرة  ، مؤسس  ريادية  األولى كمبادرة  السنوات  في  األمور 

و توسع   2010. و التوثيقكان محدود و األعداد غير معروفة لقلة التوثيق.مع تأسيسي جمعية تغيير عام  2006-201

بزيادة واضحة و باألخص عند حصول تمويل   2014عملياتها و تعقد المهام و زيادة عدد الموظفينو اليسجل عام  

لذلك زاد    USAIDيونيسفو   األثر. كنتيجة  لجامعة عالمية إلظهار  بدراسات  ذلك  إلى نمو سريع.وتزامن  أدى  مما 

 تحت مهام معينه. عددالموظفين وتم تعيين إداريين ألدارة الفرق 

الهيكل التنظيمي للبرنامج كل األقسام تعود للمدير العام من أصغر موظف ألعلى موظف وهو مركزية بالقرار. المدراء  

ديهم اي سلطة بأخذ القرار وينتظرون القرار في حال اي اضطرار لقرار المدير العام ،أفاد الشركاء و الممولين ليس ل

الموظفين.  ذلك هوحداثة  سبب  بأن  العام  المدير  تعلل  ،بينما  طويل  يأخذوقت  إتخاذالقرار  و  باإدراة  مشاكل  بوجود 

 التواصل بين الموظفين على المشاريع فقط.

 

 ى أي مدى إتباع نهج و آلية نحن نحب القراءة يساعد أو يعيق األداء؟ إل           

 نهج العمل مع المتطوعين •

 تبني برامج تدريب أخرى  •

 العمل مع مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات المهمة في هذا المجال •

 دعوة االطفال من خالل المتطوعين •

 آلية إختيار الكتب  •

 النهج الحقوقي   •

 المرأة نهج يركز على  •

 العمل مع المتطوعين :

 يشرك البرنامج أفراد بالمجتمع كمتطوعين يتدربون على البرنامج للقراءة لألطفال ولفتح مكتبات قراءة في أحياءهم كالتالي :  

 للقراءة و يكونوا قادة بمجتمعهم. تعيين متطوعين من المجتمع المحلي على قدر من المسؤولية وملتزمين لفتح مكتبات •

 موقع سهل الوصول له تحديد  •

 مين مجموعة قصص مالئمة تأ •

 استعارة الكتب من قبل األطفال ليقرأوها إلخوتهم. •

 

أكد المتطوعون بأن البرنامج مبني على منهج حقوقي و إنساني،أحد الشركاء قال أن المبادرة كانت ناجحة بتشجيع المتطوعين  

المرأة وهذه هي روح المبادرة ، و رجوعا الى حل البرنامج في  و تمكين  أفادوا بمصداقية  المتطوعين و األهالي  البحث  قات 

المجتمع المحلي. أحد الشركاء الحظ أن البنامج تطوعي بحت و يشجع المجتمع على التطوع وهو تغيير جيد بالمجتمع.يعتمد  

فللمتطوع إحترامه و مكانته في مجتمعه و يمك المجتمع.  المتطوعين كضابط ارتباط في  ن األهالي من إرسال  البرنامج على 

 أوالدهم للحلقات القراءة.

نحب القراءة التعاون مع المتطوعين مهم و حساس كونهم هم رابط اإلرتباط بينهم و بين األطفال والتعامل معهم بالنسبة لنحن  

الحاضرين من األطفال.وليسوا  يحتاج للمرونه.يعطى المتطوع الحرية بإختيار الوقت لعقد جلسة القراءة و المكان وال يحدد عدد  

 ملزمين بإرسال تقارير دورية لنحن نحب القراءة عن نشاطاتهم وذلك لعدم إحباط رغبتهم و نشاطهم و إعطاءهم الثقة و القيادة.

طفال من خالل المتابعة و التقييم لوحظ بأن المتطوعيين يلتزمون بقوانين سالمة المكان و النظافة و الهدوء و أن يالئم تجمع األ

 حول المتطوع و يواجهينهم لجذب انتباههم أكثر، و يقوم المتطوع عن تقديم الكتاب بشكل جيد و من القارئ .  



معظم المتطوعين تم مالحظة لغة الجسد بإيصال الفكرة لألطفال بشكل مسلي و سلس و إختيار القصة المناسبة لألعمار الحاضرة  

 لحلقة القراءة. 

 التدريبات:

 نحب القراءة تدريب كعنصر أساسي في زيادة الوعي باتباع استراتيجيات التالية:تستخدم نحن 

التدريب وجه لوجه : هي التدريبات التي تقوم بها نحن نحب لقراءة لتدريب المتطوعين على األسلوب و المهارات   •

 للقراءة بصوت عالي و اتباع معايير السالمة لعقد الجلسة. 

 مؤسسات أخرى لتقوم بدورها تدريب متطوعين على البرنامج. تدريب مسهلة :بتدريب   •

التدريب أونالين : يساعد للوصول إلى الراغبين بالتطوع خارج البالد للتدريب و فتح مكتبات نحن نحب القراءة في  •

 مواقعهم من خالل فيديو يشاهد اونالين عن التقنيات.

و األساليب التي يجب اتباعها للقراءة بصوت عالي من أجل اإلستمتاع   التدريب وجه لوجه وهو تدريب لمدة يومان على التقنيات

لألطفال ، وفتح حلقات نقاش عن العوائق و اإلحتماليات والتحديات وكيفية إنشاء مكتبة.وإيضا يعرض عن قصص نجاح عن  

و نسبتهم تتجاوز ال من أكمل اليومين تدريب  سيدات قمن بفتح مكتبات و قصص نجاحهن. يعطى المتطوعين شهادة تدريب ل

90 .% 

% قييموا التدريب بأنه مالئم للبيئة  95% قييموا المدرب بإنه متمرس ،98% من المتطوعين حضروا التدريب المباشر و 97

 % ان المدة كاف وقلة متابعة بعد التدريب.51% قييموا نوعية التدريب بجيد ومع ذلم 94و الثقافة و المضمون، 

ا المتواجدون بحلقات  بالتقنيات  علق  المتدرب  و تمرس  بفتح مكتبات  الرغبة  التدريب و  لها دور كبيربفهم  المدرب  أن  لبحث 

ويجذب انتباه المتطوع وتعامل المتدرب كان جيد وله اسلوب كسر الجمود في التدريب،وطالبوا بزيادة فترة التدريب حيث أنها  

 جذب األطفال و إدماجهم.غير كافية.واضافوا بأنهم تعلموا تقنيات القراءة بصوت عالي ل

 

 المجتمع المحلي   مؤسسات العمل مع 

بدأت نحن نحب القراءة مبادرتها في جامع كل حي ! وبعدها بدأت تكبر المبادرة وبدأت المجتمع بدعم تلك المبادرة و اصبحت 

المتطوعين لتدريبهم على برنامج نحن نحن نحب القراءة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لعقد الدورات بها و لتوظيف  

نحب القراءة و إشراك تلك المؤسسات بخدمة مجتمعهم، كما أضاف موظفب المبادرة بأن التعاون مع تلك المؤسسات زاد انتماء 

 المجتمع المحلي وما أنه يسهل توظيف المتطوعين من خالل شبكة العالقات والمعارف لدى تلك المؤسسات.

عرفوا عن المبادرة من خالل هذه المؤسسات و البعض اآلخر عرف من خالل المتطوعين   36من    17ث  من خالل حلقات البح

و اإلعالم. لكن نحن نحب القراءة بالرغم من تسهيل المؤسسات لتعيين متطوعين إال انه ال يضمن المساوااه في تعيين ذكور و 

 إناث و أصحابي اإلعاقة. 

 

 دعوة األطفال  

دعوتهم اساسيا من قبل المتطوعين، والذي كانت المبادرة سابقا تعتمد على    يللمبادرةهم األطفال والذي يتمبما أن الهدف الرئيس

% من المتطوعين افادوا يتم حضور  73أطفال الجامع لكن حاليا المتطوعين من خالل أوالد الحي ليسهل حضورهم و تشجيعهم.

معظم الحالالت نفس األطفال يحضرون ويبنما الحلقة أطفال وفي    10-1%  39طفل و  15- 11%  24طفل ،و  15عاألقل  

% من المتطوعين وجدوا  52. لميحدد البرنامج عدد الحضور وطفل واحد مقبول.أطفال للعودة على األقل   10الواحدة تجذب  

دعوة  % واجهوا التحدي ب26% وجدوا التحدي بدعوة الذكور لحلقات القراءة بينما  36صعوبة لتطبيق التدريب في أحياءهم .

هي ظروف خارجه عن المعتاد.أما  الفتيات.مشاركي حلقات اإلستطالع افادوا بأن بعض التحديات التي تمنع األطفال من الحضور  



متطوعي المخيمات اوعزوا خوف ارسال األطفال لجلسات القراءة لعدم األمان في أجواء المخيمات.وهناك أهالي منعوا أطفال 

 سنة وتجاوز حد العمر للبرنامج.  16-7المتطوعات كونها عراقية! كان البحث بفئة األعمار مابين من الذهاب إلحدى  

 

  إختيار القصص

قصة للمتطوعين ليقرأ في كل أسبوع قصة مختلفة لألطفال وتم إختيار هذه الكتب بعناية بالتعاون مع منظمة   25تقدم المبادرة  

ر هيئة داخلية تدرس القصص قبل توزيعها أو إعتمادها،يعتمد إختيار القصص  يونيسف.وإختيار القصص يقوم بناءا على قرا

 على العنوان والمضمون والشخصيات وخاتمة القصة. 

افاد المشاركون بان القصص تجذب انتباه األطفال وأن الرسومات تلفت انتباههم و توسع خيالهم و البعض  خالل حلقات البحث 

قصة يقرؤون بوقت قياسي و سريعا واألطفال    25القصة.كما اضاف المشاركون أن ال    القليل أفاد أن الرسومات ال تناسب

يطالبون بالمزيد لذا بعض المتطوعين بدأوا بشراء قصص أخرى لمكتباتهم و أحيانا األطفال يحضرون قصص للحلقات ليتم 

 قرائتها لهم.

و   بالجنس  التمييز  القراءة طورت قصص جديدة تخص مواضيع عدم  ،أحد  نحن نحب  المخيمات و حقوق أصحاب اإلعاقة 

الشركاء أضاف أن المبادرة يجب أن تضيف قصص أخرى و تقوم على تطوييرها من حيث المحتوى وليس بعمل قصص جديدة 

 يمكن تطوير محتوى المتوفر باألسواق.

 

 منظور حقوقي ويركز على المرأة  

، كما يعمل على تمكين المرأة من خالل فتح مكتبة وقراءة اإلنسانصمم البرنامج من منظارحقوقي بحت ويركز على حقوق  

القصص لألطفال مما يعزز لديها القيادة و المشاركة بالمجتمع ،كما أن البرنامج مبني على حقوق الطفل بالتعلم و اإلستمتاع و  

 دمج النساء و بناء قدراتهم و مهاراتهم . حب القراءة و تنمية القدرات،أحد الشركاء أفاد في المناطق النائية ساعد البرنامج من 

 

 الخالصة : الفاعلية 

والمتطوعين   األهل  ما شهده  وهذا  األطفال  لدى  القراءة  حب  بزرع  فعال  البرنامج  التغيير:  القراءة وخلق صناع  زرع حب 

% من المتطوعين يأخذون دور القيادة في مجتمعهم و اسسوا  80والممولين.البرنامج فعال بصناعة التغيير في المجتمع حيث أن  

% أخذوا بمبادرات أخرى في 45على القراءة بصوت عالي لألطفال و  % درب أخرين46جيدة و مع ذلك  شبكة معارف  

 مجتمهم. 

تغيير السلوك: رغم أنها ليست من ضمن الغايات للمبادرة إال انه لوحظ تغيير بسلوك األطفال الذين يحضرون الحلقات من خالل  

 دروس من القصص. شهادة األهالي و المتطوعين ،فقد اصبحوا أقل عدائية و زادة فاعليتهم و يتعلمون

 

حيث أن الهيكل التنظيمييدعمتطبيق المشروع بهيكلته لتحقيق األهداف و الغايات،الهيكلة و مركزة القرار والتي   الهيكل التنظيمي:
ة إلوكال القرارات لباقي األفراد و اإلستفادةمن خبرات و قدرات يمكن للمنظمة إيجاد طريقبدورها تحد من سرعة العمليات.

األفراد،ويشارك الموظفون بشكل مكثف في التنمية؛ واستعراض الجهود التنظيمية التي يبنيها شريكهم ووضع اللمسات األخيرة  
عليها. ساعدت األفرقة العاملة المتعددة الوظائف الموظفين على معرفة المزيد عن المجاالت الوظيفية األخرى داخل المنظمة؛ 

. في حين أن المنظمة تحصل على البيانات باستمرار؛ وهناك نقص في  التشغيل الموحدة  ودعم الالمركزية في وضع إجراءات
إلى صوامع  يؤدي  المنظمة؛ مما  أعضاء  لجميع  بسهولة  متاحة  ليست  المعلومات  المنظمة،فإن  في  المتوفرة  بالبيانات  الوعي 



أو تبادل المعلومات تسترشد بالخطة االستراتيجية المعلومات؛ مما يثير الحاجة إلى خطة مشتركة بين اإلدارات في مجال االتصال  
 للمنظمة لتقاسم جميع اإلنجازات والتقدم المحرز في كل مشروع لدعم تحسين تحقيق األهداف المؤسسية.

 
المتمثل في أن تكون  العمل مع متطوعين :   البقاء وفيا لهدفها  البرنامج من  المتطوعون يمكن  الذي يتلقاه  المتدرج  النهج  فإن 

فعالة محورها اإلنسان؛ وهي فعالة جدا في التنفيذ. فإن جميع المتطوعين تقريبا يعملون على القراءة بصوت عال في مجتمعهم،  
كل مجتمع، ومع ذلك، يبحث المتطوعون عن شكل من أشكال المتابعة من حيث التكلفة، فضال عن جهة اتصال موثوق بها في 

 والتواصل مع مظلة المشروع، مما يكشف عن الحاجة وفرصة لتحسين هذا شبكة المتطوعين لتحسين األداء. 
طوعين والغالبية العظمى تحافظ على عالقات المجتمع اإليجابية والشبكات تصبح أعضاء موثوق به في المجتمع. فإن نهج المت

 يسمح بتسليم البرامج بطريقة 
نهج المشروع على العمل مع المتطوعين ينطوي على انفصال متناقض بين المشروع والرغبة  لالستفادة من روح المتطوعين 
ريادة األعمال؛ والشعور بالهدف، وااللتزام بالتغيير اإليجابي والمواطنة الصالحة، والخطة التكتيكية للمشروع ليست مطلوبة 

في حين أن قاعدة المتطوعين وهيكل فضفاض يتطابق مع فلسفة المشروع، وعدم وجود تقارير   ي وثائق يتم تقديمها عن الدورة.أ
مكن أن يستفيد   .وتعظيم األداء والنمو والتوثيق المستمر ألداء المتطوعين تعوق قدرة المشروع على التقاط التغيير بشكل فعال

لة التقارير وردود الفعل لضمان اتساق النهج وتتبع األداء ومعالجة الحاجة إلى الدعم من قبل  المشروع من الحد األدنى من هيك
 .المتطوعين

 
فإن مستوى التزام المتطوع بإجراءات المشروع يؤثر بشكل مباشر على نجاح جلسة القراءة. حيث يتقيد المتطوعون بالمبادئ 

لى فرصة لتعزيز أداء المشروع مع متابعة إضافية لتقديم الدورات والمراقبة  التوجيهية للمشروع، وتم تعزيز األداء، مما يؤدي إ 
 والمتابعة في هذا المجال. 

 
التدريب كنهج توعوي: فإن التدريب العملي وجها لوجه فعال جدا في بناء قدرات المتطوعين لتشغيل المكتبات ومساعدة أداء  

حين اعتبر المتطوعون أن التدريب على التجربة كان إيجابيا من قبل المتطوعين، فقد أبرز بعض المتطوعين الحاجة     المشروع
إلى تمديد فترة التدريب، وزيادة التركيز على التدريب العملي، وتوفير التدريب لتجديد المعلومات، ودعم النهج للتعامل مع سلوك 

ر االقتراحات المقدمة من المتطوعين للحصول على محتوى تدريب إضافي إلى الرغبة في  . تشياألطفال لتعزيز أداء المشروع
 . خدمة المجتمعات المحلية بعد إضفاء محبة القراءة، وبالتالي توفير نقطة دخول للتدريب لتغطية الموضوعات المتعلقة بالتغيير

 
ل إليه، فإن العمل مع مؤسسات المجتمع المدني يساعد  نهج للوصول إلى المجتمع والوصوالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني :  

ومع ذلك هناك عوامل   بشكل فعال على أداء المشروع من خالل تأسيس الثقة المجتمعية والطريق الوعرة في جميع المحافظات.
مؤسسية تميز أحد المؤسسات عن آخر في شبكة المشروع، مما يثير الحاجة إلى وضع المعايير التي حددها المشروع الختيار  

ويوظف المشروع من خالل المنظمات المجتمعية كوسيلة أساسية لتعيين المتطوعين. في حين    المنظمات المجتمعية في الميدان. 
ة فعاليتها في توظيف عدد كبير من المتطوعين للعمل مع المشروع، فإن اختيار المتطوعين في المؤسسات أثبتت هذه الطريق

المجتمعية  قد يحد من االختيار ألعضائها و / أو يقدم تحيزا محتمال من المؤسسات، حيث قد ال يتلقى المشروع المتطوعين  
 . األفضل تجهيزا أو مطابقة إلى المهمة

 
ن خالل المتطوعين: والعمل مع المتطوعين لدعوة األطفال فعالة في أن معظم  األحيان حيث أن المتطوعين  تعيين األطفال م

 أعضاء كموثوق بهم  المتطوعون    أطفال إلى جلساتهم بانتظام، مما يدعم األداء اإليجابي للمبادرة.  10قادرون على جذب أكثر من  
التحديات التي يواجهها المتطوعون في تجنيد األطفال، وجد معظمهم سبال    . ورغمإنشاء في الطرق للمشروع  لدعم  المجتمع  في  

ومع ذلك، ونظرا إلى أن هذه التحديات تحدث عبر المجتمعات المحلية، قد تكون هناك حاجة إلى  ،للتغلب على تلك التحديات
. وعالوة على ذلك، يمكن أن يستفيد   استكشاف سبل التغلب على هذه التحديات بشكل مشترك من أجل تحسين أداء المشروع

المشروع من زيادة وعي الوالدين بأهداف المشروع وأنشطته، وال سيما آباء الفتيات من أجل تيسير توظيف المتطوعين على  
ال في حين أن التقييم لم يزور المكتبات الكافية الستخالص االستنتاجات في جميع مكتبات المشروع، فإن تجنيد األطف  نحو أفضل.

خارج نطاق الفئة العمرية المحددة يمكن أن يمنع المشروع من زرع حب القراءة بين مجموعة من كبار السن على نحو فعال  
 ألن الكتب ليست مناسبة للعمر.

 
  25إختيار الكتب : وقد ساعد اختيار الكتاب إشراك األطفال، والذي بدوره يساعد على أداء المبادرة. في حين أن اختيار الكتب  

لحزمة الدورة بصوت عال القراءة يستند على معايير محددة تهدف إلى التقاط خيال األطفال، وتوسيع المكتبةمثال يتم تشجيع  



،هناك حاجة لضمان أن تتسع المكتبة الموسعة لمعايير المشروع من أجل مواصلة دعم أداء  من قبل المشروع  25حزمة الكتاب  
الك لهؤالء   25تب  المبادرة ،في حين تم تصميم حزمة  قراءة مرة واحدة في األسبوع،  واحد  لمدة ستة أشهر، كتاب  للقراءة 

المتطوعين المهتمين في مواصلة القراءة بصوت عال جلسات في أحيائهم أو تلك التي تقرأ مع تردد أعلى، وعدد من الكتب غير  
المستمر الطفل  الحفاظ على اهتمام  إلى مواد إضكافية ل  الحاجة  إلى  المشروع من أجل  ،مما أدى  للقراءة تناسب معايير  افية 

 تحسين أداء المشروع.
 

من منظار حقوقي و تمكين النساء: صمم البرنامجمن منظور إنساني ، وبالتالي هو قائم على تمكين المرأة وهو النهج القائم على  
اتها، وتدعم األطفال لممارسة حقهم في  الحقوق التي تدعم أداء المبادرة من حيث أنها تمكن المرأة من القيام بدور في مجتمع

 مواصلة التعليم.
 

   الموجودات : المتابعة و التقييم
 إلى أي مدى آلية المتابعة و التقييم الخاص بالجمعية فعال بتقاريره و قياس التغيير؟

 
وفقا لمدير المنظمة والمبادرة هي العضوية    ال يوجد للمشروع إطار شامل للرصد والتقييم التنظيمي يحقق التغيير وقياس األثر

بحد ذاتها  تتطور باستمرار وبعض النتائج لم يكن مخططا لها لكنها أصبحت جزءا ال يتجزأ من هذا النموذج. وضع المشروع 
 المؤشر التالي للمشروع وهي ثالثة مجاالت برنامجية:

 

 المؤشرات  المكونات األساسية

 التدريبعدد جلسات   التدريب 

 عدد المتدربين

 نوعية المعلومات و التطبيقات للمكتبيين  

 المكتبات في كل حي المكتبات 

 عدد األطفال اللذين يحضرون جلسات القراءة

 عدد الجلسات في الشهر الواحد 

 اإلستمتاع و اإلنتماء في الجلسات 

 التواصل و اإلنجذاب بين القراء و األطفال 

 توفر متطوعين  

 عدد الكتب الموزعة  الكتب 

 
في حين أن هذه المؤشرات تستحوذ على العمل اإلجرائي للمشروع، فإنها ال تأخذ مؤشرات مستوى النتيجة مثل "حب القراءة"، 

، ال يتم جمع جميع البيانات ضد   األهداف الرئيسية للمشروع  - األطفال  كما أنها ال تأخذ التغيير في المتطوعين وال تغيير سلوك  
. بدأ المشروع في استخدام نموذج موحد لجمع البيانات عن جميع المؤشرات المذكورة أعاله،  2016هذه المؤشرات. منذ أبريل  

ارة والجهات المانحة بصورة منتظمة. ، ويتم االبالغ عن النتائج إلى االد   وقد خضعت أداة عدة مراجعات، وفقا لفريق المشروع
نحن نحب القراءة ليس لديها عضو فريق متابعةوالتقييم مخصص على المستوى التنظيمي، ولكن بدال من ذلك ركزت على 

الذي يدور عمله حول وضع معايير إجراءات التشغيل بما في ذلك أدوات    وظيفة تسليمها من خالل تعيين موظف إلدارة الجودة  
الب التقنيلجمع  الفريق  مع  بالتعاون  الوكالة  يانات  قدمته  والتقييم  للرصد  واحدا  تدريبا  المشروع  جودة  إدارة  موظفو  ، حضر 

، يجري فريق المشروع دورة تدريبية متقدمة للرصد  2017وفي كانون الثاني / يناير    2015األمريكية للتنمية الدولية في عام  
 .  CISية الدولية والتقييم تقدمها الوكالة األمريكية للتنم

 
يکمل المشروع االستحواذ الکمي علی البيانات مع البيانات النوعية من خالل قصص نجاح متطوعيها، فإن القوائم المرجعية  

في اآلونة األخيرة    للمشروع تكشف أن التحدي الرئيسي يكمن في قياس البيانات الكمية، على النحو الذي أبرزه مدير المنظمة.
بدأ المشروع في مبادرة جديدة لتطوير التطبيق المحمول للتواصل مع المتطوعين ويتلقى التحديثات على قراءة بصوت عال  
جلسات. من خالل التطبيق، يهدف المشروع إلى رصد وتيرة القراءة بين المتطوعين وتتبع عدد األطفال الذين يحضرون .  

تطبيق سوف يسهل أيضا التعلم األقران بين المتطوعين في الوقت الراهن، ونحن أيضا باالشتراك وأشار أحد الشركاء أن ال
وسوف يسمح لجميع المتطوعين لتحميل البيانات ومناقشة قضايا مثل التجارب المشتركة،   تطوير التطبيق للمتطوعين المشروع.

 دنا أيضا مع الرصد والتقييم. تحديات المتطوعين، وكيف يمكن أن تساعد بعضها البعض. وسوف يساع



 
فإن القائمة المرجعية للمتابعة والتقييم تكشف النقص في الوثائق وعدم االتساق في البيانات واألدوات الخاصة بمعلومات المشروع  

المجتمعات2014قبل عام   التي أنشئت في مختلف  للمتطوعين والمكتبات  الفعلي  العدد  . وعالوة على ذلك، ال  . وهذا يشمل 
( على معلومات شاملة عن المتطوعين مثل معلومات االتصال 2014حتوي قاعدة البيانات اإللكترونية المتطوعين )قبل عام  ت

 الخاصة بهم والمنطقة الجغرافية والعمر، أدى إلى عجز المنظمة عن إبراز مدى انتشارها الفعلي. 
 

رين إلى أن المشروع يقدم تقارير كاملة وفي الوقت المناسب ذكر المانحون أن المشروع يحرز تقدما فيما يتعلق باإلبالغ، مشي 
بشكل موثوق، ولكن نظام الرصد والتقييم بحاجة إلى تعزيز. أبدى بعض الشركاء اهتمامهم بمؤشرات مثل عدد األطفال الذين  

اوف بشأن التحقق  يحضرون جلسات القراءة وتتبع الحضور بين نفس الوقت اإلضافي لألطفال، في حين أبدى البعض اآلخر مخ
التي يمكن أن تكشف أسباب ترك   النوعية  البيانات  إلى  البيانات عن عدد األطفال الحاضرين، فضال عن االفتقار  من صحة 

 المتطوعين.
 

اإلبالغ غير موجود. وأشار   تطبيق معايير  في  االتساق  فإن  البيانات،  لمنهجية جمع  تنسيق وتطبيق متسق  لعدم وجود  نظرا 
: شهدنا تغييرا في مدير البرنامج وهكذا   المانحون إلى أنه بمجرد حدوث تغيير في الموظفين، الحظوا وجود تباينات في اإلبالغ

عندما حدث هذا، بعض األرقام التي ذكرت تغيرت كذلك. يبدو كما لو أن مدير البرنامج القديم لم يبلغ عن بعض الملفات. سيتم 
 ولكن لم يتم بعد. تقييم جودة البيانات قريبا 

 

 الخالصة للمتابعة والتقييم : 
الموضحة أعاله. فإن عملية وإجراءات   المؤشرات  لقياس  والتقييم   المتابعةتقوم تغيير بتطوير نظام إلدارة الجودة يشمل أداة 

لرصد والتقييم أو نظرية  القائمة، مع توليد بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى اإلنتاج، ال يتم تنظيمها في إطار شامل ل
المشروع  الجديد وتطبيقه بانتظام، ولكن يمكن أن يستفيد من فحص أكثر ،  للتغيير تتفق مع مهمة  النظام  يجري حاليا اختبار 

وعالوة    صرامة لمنهجية جمع البيانات بما في ذلك إنشاء سجالت لحساب النتائج والتعاريف وتوحيد قصص النجاح وما إلى ذلك. 
والتقييم الحالية مع أهداف التخطيط االستراتيجي التي يجري تطويرها حاليا   المتابعةعلى ذلك، هناك حاجة إلى مواءمة عملية  

من خالل منحة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. توفر المنحة فرصة لضمان دمج النتائج المخطط لها في التخطيط االستراتيجي  
والتقييم من أجل التقاط التقارير والتغييرات التي تحدث بشكل فعال، وقياس األثر، وتعزيز نظرية التغيير مع    المتابعةفي نظام  

في حين تلقى الموظفون المسؤولون عن المتابعة والتقييم تدريبا في مجال بناء القدرات، ال تزال هناك حاجة    التدابير والنتائج.
اب الموظفين المؤهلين والمتفانين الذين يستطيعون إدارة وإدارة أنشطة المتابعة والتقييم،  محددة ذاتيا لزيادة هذه القدرة. في غي

 فإن عدم وجود إطار قوي للمتابعة والتقييم يؤدي إلى ثغرات في اإلبالغ. 
 

التغيير    إن تقييم المؤشرات يعكس نية تنظيمية للتركيز على مؤشرات مستوى النواتج، مما يحد من قدرة المنظمة على التقاط
، وفي حين أن مؤشرات النواتج قائمة، فإن التوثيق غير المتناسق يضع قيودا محتملة على قدرة المشروع على تتبع والتأثير

التوعية. فإن المكونات الرئيسية لنظرية التغيير في المشروع ال تقاس حاليا بما في ذلك التغيير، وحب القراءة، وعادات القراءة،  
ن أجل قياس هذا التغيير، يحتاج المشروع إلى تتبع المكتبات والمتطوعين والمستفيدين على مر الزمن. في  وتغيير السلوك. م

حين أن التطبيق المحمول المشروع قيد التطوير حاليا يمكن أن تدعم وظائف جمع البيانات بشكل كبير، ال تزال هناك حاجة إلى 
قواعد البيانات لديها بعض األوجه لعدم االتساق ويمكن أن تستفاد من زيادة الجهود  . فإن  التحقق من البيانات الميدانية المبلغ عنها

المبذولة في مجال جودة البيانات وتنظيف البيانات من أجل توليد نتائج أكثر موثوقية. وعالوة على ذلك، ال بد من تحقيق البيانات 
 التاريخية إلتاحة المزيد من التحليل والمقارنة.

 

 الموجودات : اإلستدامة واألثر
 

 إلى أي مدى يتوقع التغيير المستدام لنحن نحب القراءة؟ 

 إلى أي مدى أدمجت نحن نحب القراءة التداخال لالستدامة في التصميم و التنفيذ؟ •

 إلى أي مدى مكتبات نحن نحب القراءة سهل الوصول لها من المستفيدين؟  •

يهن الوصول لمكتبات نحن نحب القراءة مقارنة بنظرائهم  إلى أي مدى اإلناث من األطفال يسهل عل •

 الذكور؟ 



 ما الذي سيكون مطلوبا لضمان استمرار أي تغيير ؟ •

 إستدامة التصميم: 

قراءة بصوت جلسات الأشهر، وتيرة    6االستدامة على النحو المحدد في المشروع هو إنشاء وصيانة مكتبات المشروع لمدة  
تعريفهلللسات  الحعال، وعدد   يتم  لم  الحضور  قدرة  مقراءة بصوت عال، وعدد  على  االستدامة  على  المشروع  نهج  يعتمد   .

المتطوعين المدربين والتزامهم بإنشاء مكتبات في مجتمعاتهم المحلية وتدريب اآلخرين على كيفية إنشاء المكتبات وبناء حركة  
ويحافظ المشروع على أن نجاحه فيتوقف على بساطة نموذجه ومرونته، وقد صمم    .تبات المشروعاجتماعية واستمرارية في مك

النموذج ليكون مستداما ألنه يتطلب متطوع فردي مع مجموعة المهارات األساسية، مع حرية تنفيذ جلسات القراءة بصوت عال  
معها، الذي يحفزها أو له على االستمرار. تم تصميم  إن المتطوع يكسب التقدير من مجت  من حيث، من وعندما ومتى التمنيات.

و جلسات  القراءة    مجانا ويستفيد من الشراكات المحلية لدعم استدامته.  -هذا النموذج ليكون مرتكزا على اإلنسان، بتكلفة نسبية  
الحفاظ على مكتبة مستقلة بصوت عال مصممة لالستفادة من المساحات السهلة المتاحة بالمجتمع، وتعتمد على المتطوع لمواصلة  

 عن أي متابعة.
 

يرى الشركاء والمانحون أن النموذج مستدام، كحركة شعبية تدعمها المنظمة المجتمعية لتلبية احتياجات األطفال، وهي فعالة 
التكلفة المنمن حيث  المتطوعين وعدد  المنظمة، وعدد  "إثبات االستدامة هو في متناول  أن  إلى  الشركاء  أحد  ظمات ، وأشار 

 المجتمعية. 
 

تدعم استدامتها المالية. الحظ المانحون أنه مع إيالء    -في حين أن المنظمة ممولة من المانحين، وهي قاعدة مانحة متنوعة نسبيا  
المشروع  مزيد من االهتمام لمعدالت التشغيل والعمليات المالية مثل المشتريات والمؤسسات المالية، سيكون من األفضل أن يكون  

قادرا على اجتذاب التمويل من المانحين في المستقبل. أضاف أحد المانحين أنه إذا كان المشروع قادرا على قياس وإثبات تغيير 
 .السلوك، واالستدامة يكاد يكون مضمونا

 

 إستدامة جلسات القراءة بصوت عالي : 

  أفادوا بأنهم نجحوا في تشغيل مكتبات في مجتمعاتهم،   ٪ من هؤالء المتطوعين الذين شملهم االستطالع92على الرغم من أن  
٪ ال تزال تجري جلسات القراءة بصوت عال حتى اآلن. من هؤالء المتطوعين سورفرييد الذين تم تدريبهم في عام  57-٪ 30

حوالي  2016 بعد  75،  تكتمل  لم  المنظمة،    ٪6  لمدير  وفقا  فترة  25أشهر.  بعد  االستدامة  ن  ٪6  نسبة  يعتبر  ،  جاحأشهر 
٪ استشهد أسباب 48المتطوعين الذين شملهم االستطالع الذين توقفوا عن إجراء جلسات  قراءة  بصوت عال في مجتمعاتهم  

. أشار آخرون إلى أسباب مثل ضيق الوقت واالنتقال إلى موقع جديد  ٪33مختلفة، وأكثرها انتشارا كان عدم المتابعة والتوجيه 
إيجاد أماكن إلجراء الجلسات. أشار المشاركون إلى أن الحوافز المالية، وتوفر الكتب اإلضافية،  ونقص الكتب والصعوبات في 

 وتحسين توفر مساحة القراءة بصوت عال من شأنه أن يشجعهم على استئناف مكتباتهم.
 
 

 التحديات التي يواجهها المتطوعين : 

٪ أنهم لم يواجهوا أي تحديات في تنفيذ المشروع. بينما 52  من هؤالء المتطوعين الذين شملهم االستطالع، أفاد حوالي نصف
٪ من المتطوعين الذين شملهم االستطالع بأنهم يواجهون تحديات مع السلوك السلبي لألطفال، وتجنيد 48أفاد النصف اآلخر من  

، في مجموعات التركيز لجنسيناألطفال، وإيجاد أماكن مناسبة للدورات، والتحديات المرتبطة بالمجتمع، والتحديات المتعلقة با
مع المتطوعين، وأشار البعض إلى عدم وجود الوعي الوالدين والمجتمع المحلي حول المبادرة، في بعض األحيان اآلباء كان 

التحدي. في    التحدي. التغلب على هذا  البنات، ولكن بجهود إضافية تمكنهن من  المتطوعين صعوبات في تجنيد  واجه معظم 
حد المتطوعين، اآلباء ال تقلق كثيرا عن األوالد كما أمهاتهم الفتيات تسمح األوالد للخروج من تلقاء نفسها، ولكن الزرقاء قال أ

. على الوالدين مرافقة الفتيات، وإذا كانوا مشغولين، فإنها ال يمكن أن تذهب. في مخيم الزعتري، عندما سئلوا عن  ليس بناتهم
ذكور، أشار متطوع المشروع إلى أن اآلباء يفضلون إرسال أبنائهم على بناتهم، والحفاظ  السبب في أن معظم الحضور لها من ال

 على بناتهم آمنة في المنزل. 
 



على الرغم من أن المتطوعين يكتسبون الثقة والوضع في مجتمعاتهم، كشفت الدراسات االستقصائية ومجموعات التركيز مع  
بالمبادرة، والتي من وجهة نظرهم سوف توفر لهم وضع رسمي يعتقدون أنه سيساعدهم  المتطوعين الحاجة إلى ربطها رسميا  

المجتمع واآلباء   لمقاومة  التصدي  العامة، وسيساعد على  ، والمدارس واألماكن  المساجد  الموافقات على استخدام  في متابعة 
 واألمهات، ودعم بحثهم عن أماكن إلجراء دورات، وجمع األموال لشراء الكتب.

 
كان سببا   25الكتب    بشكل مستمروالمقرر عددها بمجموعة  أفاد المشاركون في مجموعات النقاش بأن عدم وجود مواد قراءة  

. أشار  طفال توقفوا عن استعارة الكتباألطفال قد حفظوا القصص بسبب التكرار، وأن بعض  األلوقف الجلسات، مشيرا إلى أن  
المكت استدامة  أن  إلى  أيضا  المانحين  يقدمها أحد  التي  واألفكار  الكتب  إلى  الوصول  أو  المتواصل  اإلمداد  على  تتوقف  بات 

 المتطوعون بشأن الكيفية التي يمكنهم بها المحافظة على المبادرة،والتي تلخص كالتالي: 
 

 نشر المبادرة بين المدارس والمجتمعات المهمشة والمخيمات  •

 لمجتمعات بشكل عام وزيادة الوعي بأهمية القراءة بين أولياء األمور وا •

 وإجراء دورات القراءة لآلباء والمجموعات األكبر سنا  •

 بصوت عال  طرق القراءةعلى اإلناث تدريب الطالب  •

 استهداف اشخاص ذوي اإلعاقة.  •

 عقد حلقات قراءة مختلفة حسب تفاوت األعمار  •

 تزويد شهادات لمتطوعين أخذوا دورات نحن نحب القراءة كاملة  •

 المتطوعين النشطينتشكيل لجنة من  •

 تنوع مصادر الكتب  •

 مشاركة التجارب من خالل المتطوعين  •

 توفير الدعم التحفيزي للمتطوعين •

 وتحفيز األطفال من خالل األنشطة الترفيهية واستخدام أساليب مختلفة صديقة للطفل مثل استخدام مسرح الدمى •

 نشر جلسات القراءة في المجتمعات المحلية •

القراءة لمساعدة المتطوعين في الحصول على الموافقات الرسمية للقراءة في المدارس واألماكن العامة مثل حن نحب   •
 المساجد

 
 

 خالصة اإلستدامة:

 
فإن نموذج المشروع مستدام بقدر ما هو محوره اإلنسان، ويعتمد في المقام األول على المتطوعين في المجتمعات المحلية )على 

. نشأ المشروع على فكرة الملكية بين المتطوعين من خالل التدريب وااللتزامات بفتح  لي(، وهو مكلف نسبياأساس المجتمع المح
المنظمات  بتمويل من  المشروع  التي يزرعها  الشراكات  المتولد عن  الدعم  استدامتها هي  المساهمة في  فإن  للقراءة.  مكتبات 

 المانحة لتوسيع نطاقها وزيادة وضوحها.
 

. ينبغي  ستة أشهر هي الحد األدنى لإلطار الزمني للمشروع، مما يثير الحاجة إلى وضع تعريف واضح لالستدامةفي حين أن  
أن يأخذ التعريف المنقح في االعتبار ما يلي: تاريخ التدريب، تاريخ الدورة األولى، عدد مرات القراءة وعدد الجلسات التي  

لرغم من أن ما يقرب من نصف المتطوعين في المشروع أفادوا بأنهم  على ا  أجريت بصوت عال، عدد األطفال الحاضرين.
استخالص   الممكن  غير  من  فإنه  والمتطوعين،  النشطة  المكتبات  تعريفات  في  الوضوح  لعدم  نظرا  مكتباتهم،  على  حافظوا 

طوعين على استعداد  ومع ذلك، هناك أدلة قوية على أن المت.استنتاجات جوهرية حول استدامة المكتبات بين متطوعي المشروع
للقراءة،  إضافية  لتوفير مواد  للمشروع  اإلضافي  االهتمام  االستدامة من خالل  دعم  بهم، ويمكن  الخاصة  المكتبات  لمواصلة 

 ومعالجة التحديات التي تواجه المشاكل بين األطفال، ومتابعة ودعم الشبكات للمتطوعين.
 



أجل توليد المزيد من روح الريادة بين المتطوعين، وعدم وجود دعم يؤثر في حين أن نهج المشروع عمدا ال يقدم الدعم من  
أيضا على مستوى الجهد للمتطوعين اللذين يبدون اإلستعداد للمثابرة عند التحديات. فإن االهتمام برغبة المتطوعين في االنتماء 

 . ةإلى حركة المجتمعية أكبر من فرد واحد  يمكن أن يدعم نتائج االستدامة المحسن
 
 

 التوصيات  
 

 األهمية:
  تغيير لضمان أن صناع ال  منطق  توضيح نظرية نموذج التغيير، وتحيق األثر المقصود وتغيير المنظمة بشكل صريح. تعريف

. ينبغي أن يتضمن ذلك برمجة واضحة تركز على تطوير صانع التغيير، من أجل إضفاء الطابع التغيير هو أكثر بروزا  صانع
 . نظرية التغيير هذه، ينبغي ربطها بالتخطيط االستراتيجي ونظام التوجيه والتقييمالمؤسسي على 

 
 الفاعلية: 

 األهداف:  مقابل األداء

  تنفيذ   في  القوة  تلك  على  البناء  في  األطفال،واالستمرار  بين  القراءة  حب  زراعة  في  هو   المشروع  قوة  من  واالستفادة  •
 بها  والتوعية  البرامج  فعالية   على  التعرف  أجل  من  النتائج   مستوى  على  مؤشرات  وتتبع  إدخال.لها  والترويج  برامجها

 وتأثيرها. 

 في   نشطين  تغيير  صناع   يصبحوا  أن  من  تمكنهم  التي  والبرمجة  التدريب  خالل  من  للمتطوعين   القيادة  إمكانات  زيادة •
 .المحلية مجتمعاتهم

  السلوك   لتغيير  صارمة  عارضة  دراسة  إجراء  في  والنظر  السلوك،  تغيير  على  المشروع  لتأثير  أفضل  تتبع  أجل  من •
 . الوقت عبر والسلوك  األطفال  حضور من مجموعة تتبع خالل من  المشروع بمكتبات المرتبط

 
 األداء التنظيمي :

 الموظفين،   وتمكين  االتصاالت،  بزيادة  للسماح  التنظيمي  للهيكل  استعراض  إجراء  في  والنظر  التنظيمي،  األداء  تحسين  أجل  من
.  . النظر في بناء قدرات الموظفين واالنتقال تدريجيا إلى هيكل إداري أكثر المركزية لتحسين كفاءة العملياتالمسؤوليات  وتفويض

ومواصلة تحسين الممارسات القياسية للتعامل مع نمو المنظمة وضمان النشر الناجح للنظم بمجرد االنتهاء. لنظر في وضع  
طة مشتركة بين اإلدارات بشأن االتواصل أو تبادل المعلومات تسترشد بالخطة االستراتيجية للمنظمة من أجل تحسين تحقيق خ

أهداف المنظمة. وعلى وجه التحديد، ينظر المشروع في تحسين التواصل الداخلي التي تجعل الفريق أكثر انخراطا والمعلومات 
 أكثر وضوحا وواضحة. 

 
 التدريب:

 
القراءةزياد توليد حب  بعد  المحلية  للمجتمعات  أفضل  لتقديم خدمة  المتطوعين  لتمكين  التدريب  برنامج  المتعلقة ة  المواضيع   .

التعامل مع سلوك األطفال ،   المتعلقة بمهارات  المهارات  المعلومات وأنشطة بناء  المزيد من  بالتغيير، باإلضافة إلى تضمين 
نظر في إعادة تقييم استراتيجية التدريب الحالية في ضوء ردود فعل المتطوعين فيما يتعلق  ودعوة الفتيات، ومهارات القيادة. ال

 بالتوقيت والمدة والمحتوى فيما يتعلق بتطبيق المهارات المكتسبة. 
 
 

 العمل مع المتطوعين:
 

التغذية الراجعة من المتطوعين،  من أجل توثيق األداء والنمو بشكل أفضل، ينبغي أن يقوم المشروع بإعداد التقارير وتقديم  
ت. فإن حلقة التغذية الراجعة هذه ستعالج أيضا الحاجة إلى دعم المتطوعين وتمكينهم من الشعور وكأنهم جزء من شبكة والعمليا
افتراضية    وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للمشروع االستفادة من تطبيقات الهاتف المتحرك إلنشاء حلقة التغذية المرتدة وشبكة  كبيرة.

حيث يمكن للمتطوعين دعم بعضها البعض، واقتراح حلول مجربة ومختبرة للتحديات، في حين أن المشروع يمكن أن توفر في  



وقت واحد المزيد من تتبع المواد، ومظلة الدعم. يمكن للمشروع أيضا النظر في وضع خطة اتصال ومتابعة منتظمة في العمل 
 رة التوقعات ودعم احتياجات المتطوعين وأهداف التوجيه والتقييممع المتطوعين والمساعدة في إدا 

 
 العمل مع مؤسسات المجتمع المدني:

 
وضع المعايير المحددة الختيار المنظمات المجتمعية من أجل تعظيم أداء الشراكة في المشروع. تضمن االقتراحات تقييم عالقة 

عن استعراض أنشطة المنظمات المجتمعية لضمان االتساق مع أهداف    المنظمات المجتمعية مع أفراد المجتمع المحلي، فضال
. مكن للزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفو المشاريع إلى المنظمات المجتمعية أن تحقق قيمة أكبر للمبادرة واألنشطة المشروع

مجتمعية يمكن أن يدعم زيادة المواءمة مع المرتبطة بها، في حين أن إنشاء أو تطبيق معايير التوظيف التطوعي مع المنظمات ال
 أهداف المشروع وأداءه

 
 دعوة األطفال من خالل المتطوعين:

 
واستكشاف استراتيجيات إلشراك األطفال الذكور بنشاط خالل الدورات، ومعالجة الصعوبات في توظيف اإلناث من اإلناث في 

 حضور الدورة. 
 

 إختيار الكتب :
 

توجيهية للمتطوعين لزيادة مكتباتهم مع الكتب التي تتماشى مع معايير المشروع، وربما بالتعاون مع  النظر في وضع آليات  
الشركاء يتماشى مع  خبرة  المحتوى  أن  للتأكد من  الكتاب  قراءة  قبل  المختارة مع األطفال  للكتب  اختبار تجريبي  النظر في   .

 .أشهر 6لى زيادة وتيرة القراءة في فترة كتاب  لتلبية الحاجة إ 25المشروع. النظر في توسيع حزمة 
 

 المتابعة و التقييم : 
 

صميم إطار للرصد والتقييم يتضمن مؤشرات محددة بوضوح تتفق مع األهداف االستراتيجية والمتبرعين الرئيسيين   •
نظم   تطوير  لمواصلة  المانحين  استعداد  من  مستفيدة  األثر،  مستوى  أو  النتائج  وقياسات  وتقييم  المطلوبين،  رصد 

. ينبغي إيالء االهتمام لوضع تدابير قوية لتتبع التوعية، وإنشاء مؤشرات وأدوات لقياس صنع التغيير ، حب  المشاريع
القراءة أو قراءة العادات، وتغيير السلوك. من أجل قياس هذا التغيير، يحتاج المشروع إلى تتبع المكتبات والمتطوعين 

 والمستفيدين على مر الزمن. 

كان المشروع يرغب في معرفة المدى الذي يولد فيه محبة القراءة بين األطفال، يجب على المشروع أن ينظر   إذا •
. وهذا من شأنه  باستمرار في قياس مؤشرات مثل عدد األطفال الحاضرين وتواتر حضور الجلسات بين نفس األطفال

ر وتشكل األساس للدراسات الطولية الجارية لتتبع أن يمكن المشروع من إنشاء قاعدة أدلة لدعم مطالباته، وعرض األث
 األثر على مر الزمن 

 

نفيذ دراسات عادية صارمة لتغييرات السلوك والمواقف بين األطفال المشاركين في المبادرة، لتسليط الضوء على   •
 نتائج مستوى النتائج وتأثير المبادرة على المستوى السلوكي 

 

والتقييم   المتابعةالنظر في وظيفة إدارة الجودة القائمة من أجل إدارة أعمال  ووتقييم مخصصين.    متابعةإنشاء مركز   •
ذات الصلة بدعم من قنوات االتصال القائمة مع مديري الوظائف اآلخرين من أجل االستخدام األفضل للبيانات والتفكير  

 ييم وأن تعرف كيف يوجد بين الموظفين المعنيين.. وضمان أن تكون مهارات المتابعة والتقفي التأثير وقصص النجاح
 

زيادة آلية تهدف إلى الحصول على التغذية المرتدة من المتطوعين المشروع، واالستفادة من الفرص للقيام بذلك داخل   •
التطبيق والذي هو قيد التطوير،وضمان أن التطبيق قادر على تتبع وتيرة القراءة وعدد من األطفال في الحضور،  

الفعل لة حول األهداف الرئيسية واألهداف االستراتيجيةأسئ المشروع هيكال محدودا لإلبالغ وردود  ،ينبغي أن ينفذ 
لضمان اتساق اإلنجازات الكمية وتتبع التقدم المحرز فضال عن جمع المعلومات ذات الصلة من المتطوعين التي من 

 شأنها أن تدعم جهودهم في الميدان



 
 

 اإلستدامة:
 

تاريخ   • االعتبار عناصر مثل  بعين  األخذ  النشطين مع  المتطوعين  أو   / و  المكتبات  تعريف واضح الستدامة  وضع 
التدريب وتاريخ الدورة األولى وعدد جلسات القراءة بصوت عال التي أجريت، واالتساق في إجراء جلسات القراءة  

 الموظفين واإلدارة، واالندماج في تدابير الرصد والتقييم.بصوت عال، من بين أمور أخرى. وتقاسم التعريف مع 
 

جب التصدي للتحديات التي تواجه االستدامة فيما يتعلق بإيجاد المواقع، والمواد اإلضافية للقراءة، والتعامل مع سلوكيات  •
ق أوسع. هناك حاجة  األطفال، باإلضافة إلى التحديات المجتمعية والجنسانية من أجل دعم األثر واالستدامة على نطا

 أيضا إلى معالجة إمكانية الوصول إلى المكتبات بين الذكور واإلناث، من أجل معالجة االستدامة على نحو أفضل. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


