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نحــن نحــب القــراءة هــو برنامــج يهــدف إلــى تغييــر أنمــاط 

القــراءة.  حــب  خــ��ل  مــن  التغييــر  صنــاع  لخلــق  التفكيــر 

٢٠٠٦ مــن قبــل الدكتــورة رنــا  تأســس البرنامــج فــي عــام 

الدجانــي فــي ا��ردن وانتشـــر فــي ٦٥ دولــة، حيــث يوجــد ا��ن 

العالــم.  حــول  القــراءة"  نحــب  "نحــن  ســفراء  مــن  ا����ف 

ــي مصــور ل��طفــال الذيــن قــام برنامــج نحــن نحــب القــراءة بإنتــاج ٣٣ كتــاب قصصـ

لمعاييــر  القصــص وفًقــا  تــم تطويــر  ١٠ ســنوات، وقــد  و   ٤ بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 

والكتــاب  ا��ســتراتيجيين  شـــركائنا  مــع  بالتعــاون  إنتاجهــا  وتــم  محــددة،  ومنهجيــة 

والرســامين والمصمميــن المحلييــن. 

تعــاون برنامــج نحــن نحــب القــراءة مــع أفضــل المؤسســات البحثيــة والجامعــات 

العالميــة ��جــراء بحــث علمــي علــى برنامــج القــراءة بصــوت عــاٍل لتقييــم فعاليتــه 

المســفيدين  علــى خدمــة  يســاعدنا  باســتمرار، ممــا  نهجنــا  تحســين  علــى  والعمــل 

بشــكل أفضل.           

عــن نحــن نحب القراءة



أ. د. رنــا الدجاني

عزيزتــي ســفيرة نحــن نحب القراءة

فــي كل مــكان حول العالم.

أنــِت أهم شــخص، مــا تفعلينه اليوم

هــو أهم ا��شــياء في العالم.

الــكل بحاجــة إليِك، أنــت الملكة.

رســالة من مؤسســة نحــن نحب القراءة
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كونــي حكيمــة، منظمــة وقائــدة هــذا هــو ما تجيدينــه، اقرأي لنفســك لتكوني أقوى.

اقــرأي ��طفالــك واحتضنيهــم، أحبــي واســتمتعي لتتمكنــي مــن التواصل وخلــق المعنى.

اقــرأي ��طفالــك ا��كبــر ســناً لتوثيــق صلتــك بهــم ليلهمونــِك ولتكوني أنِت مصــدراً  ��لهامهم.

�� بــأس فــي مشــاركة نقــاط الضعــف، فهــذا مــا يجعلنا بشـــراً، ويزيد مــن تواصلنا ويعمــق ع��قاتنا.

نحــن جميعــاً بحاجــة إلــى بعضنــا البعــض. القــراءة قــوة. وأول كلمة نزلت فــي القرآن هي «اقرأ».

القــراءة �� تتعلــق فقــط بمحــو ا��ميــة. إنهــا تتعلــق بالفهم وا��دراك والتوســع والتفكر.

إنهــا أداة للتواصــل مــع ا��خريــن، تســمح لنــا بمشــاركة الخبرات لنســتمتع، نبكــي ونتعلم.

لنتعلــم أن نصبــح أكثــر حكمــة ولنتقــدم إلــى ا��مــام. برنامــج نحــن نحب القراءة هــو كل ذلك وأكثر.

دِع هــذه الظــروف تمنحــِك فرصــة ��دراك مــا تريدينــه وتحتاجينه حقاً.

إن جائحــة كورونــا قــد منحتنــا فرصة للتوقــف والتفكير.

لــم يفــت ا��وان أبــداً، كل الماضـــي كان تجربــة تعليميــة، وا��ن حــان الوقــت للتخطيــط والبدء.

إنــه عالــم جديــد تمامــاً ينتظرنــا للم�� قدمــاً، ثقي بنفســك وام�� قدماً.

أنتــي المحفــز الــذي يقــوم بصناعــة التغييــر. نحن من ورائــك ونفخر بــك ونتعلم منك.
رنا دجاني
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رواء أبــو اللبن
ســفيرة نحــن نحــب القراءة في عمان

رواء أبــو اللبــن ��جئــة ســورية تعيــش فــي عمــان، 

ــراءة" مــع ٣٧ امــرأة  ــب "نحــن نحــب الق تلقــت تدري

ســورية وأردنية أخرى في فبراير عام ٢٠٢٠ وحصلت 

نحــب  "نحــن  قصــص  مــن  مكونــة  حقيبــة  علــى 

القــراءة" ل��طفال.

ــد-١٩  ــروس كوفي ــول ٢٠ مــارس، دفــع انتشــار في بحل

فــي الطــوارئ  حالــة  فــرض  إلــى  ا��ردن  فــي 

البــ��د وذلــك للحــد مــن انتشــار الفيــروس مــن خــ��ل فــرض حظــر التجــول وا��غــ��ق التــام. 

عندمــا كانــت معظــم العائــ��ت فــي ا��ردن تحــت ا��غــ��ق التــام ولــم يتمكنــوا مــن مغــادرة 

منازلهــم كانــت رواء تقــرأ ��بنتهــا وابنهــا مــرة كل يــوم، وكان أطفالهــا يحملــون القصــص معهــم 

فــي المنــزل ويبقونهــا بجانبهم.

أخبرتنــا كــم هــي ســعيدة لتمكنهــا مــن القــراءة ��بنتهــا البالغــة مــن العمــر ٥ ســنوات ��ن مــن خــ��ل 

علــى  تتعــرف  كانــت  صفحــة،  كل  فــي  عليهــا  الكلمــات  وعــرض  عــاٍل  بصــوت  لهــا  القــراءة 

المفــردات والعبــارات باللغتيــن العربيــة العاميــة والفصحى.

ــاً  ــي وقت وكانــت ابنــة رواء تصبــح أكثــر ســعادًة بعــد انتهــاء القصــة وذلــك ��ن رواء كانــت تقضـ

أكثــر معها.

قصــص ســفراء نحــن نحــب القــراءة خ��ل فتــرة جائحة كورونا



ي��ا شحادة
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يســـرا شــحادة ســفيرتنا من جرش كانت

تقــرأ ل��طفــال فــي منزلها وح��ت 

تدريــب نحــب القراءة كما تلقــت مكتبة 

أوليــة مــن القصص القصيــرة ل��طفال 

فــي عــام ٢٠١٩. ومنــذ مارس من العام 

الماضـــي لــ��ن، وصلت يســـرا إلى أكثر 

مــن ٢٨٠ طف��ً.

كمعظــم النــاس فــي ا��ردن، لــم تتمكــن يســـرا وعائلتهــا مــن مغــادرة منازلهــم عندمــا أعلــن 

ا��ردن حالــة الطــوارئ للحــد مــن انتشــار فيــروس كوفيــد-١٩، خــ��ل هــذا الوقــت كانــت تقــرأ

��طفالهــا وجلبــت ��بنتهــا البالغــة مــن العمر أربع ســنوات كتبــاً لقراءتها.

أخبرتنــا أن الحصــول علــى التدريــب وا��نضمــام إلــى البرنامــج كان لــه أثــر إيجابــي للغايــة. حيــث 

ســاعدها خــ��ل ذلــك الوقــت عندمــا لــم تتمكــن هــي وأطفالهــا مــن مغــادرة المنــزل وكان لديهــم

الكثيــر مــن الطاقــة بينمــا كانــوا �� يســتطيعون التواجــد مع أقرانهم في المدرســة.

تقــول يســـرا إن القــراءة ��طفالهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة حّســنت مــن طريقــة تفاعلهــم

مــع ا��طفــال ا��خريــن، وقــد ��حظــت ذلــك مــن خــ��ل طريقــة لعبهــم مــع ا��طفــال ا��خريــن 

ومشــاركة ألعابهــم معهم.

ســفيرة نحــن نحــب القراءة في جرش

قصــص ســفراء نحــن نحــب القــراءة خ��ل فتــرة جائحة كورونا



ســفيرة نحــن نحــب القراءة في عمان
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لطيفــة اللحام

ي�ــ�ا     وعائلتهــا مــن مغــادرة منازلهــم عندمــا أعلــن  كمعظــم النــاس فــي ا��ردن، لــم تتمكــن  

ا��ردن حالــة الطــوارئ للحــد مــن انتشــار فيــروس كوفيــد-١٩، خــ��ل هــذا الوقــت كانــت تقــرأ

��طفالهــا وجلبــت ��بنتهــا البالغــة مــن العمر أربع ســنوات كتبــاً لقراءتها.

أخبرتنــا أن الحصــول علــى التدريــب وا��نضمــام إلــى البرنامــج كان لــه أثــر إيجابــي للغايــة، حيــث

ســاعدها خــ��ل ذلــك الوقــت عندمــا لــم تتمكــن هــي وأطفالهــا مــن مغــادرة المنــزل وكان لديهــم

الكثيــر مــن الطاقــة بينمــا كانــوا �� يســتطيعون التواجــد مع أقرانهم في المدرســة.

طريقــة  مــن  حّســنت  الماضيــة  الســنوات  مــدى  علــى  ��طفالهــا  القــراءة  إن  ي�ــ�ى       تقــول 

تفاعلهــم مــع ا��طفــال ا��خريــن، وقــد ��حظــت ذلــك مــن خــ��ل طريقــة لعبهــم مــع ا��طفــال

ا��خريــن ومشــاركة ألعابهــم معهم.

ي��ا

ي��ا

قصــص ســفراء نحــن نحــب القــراءة خ��ل فتــرة جائحة كورونا
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هبــة العمري
ســفيرة نحــن نحــب القراءة في إربد

مركــزاً مؤخــراً  العمــري  هبــة  أنشــأت 

لهــم  تقــرأ  حيــث  إربــد،  فــي  ل��طفــال 

بصــوت عــاٍل، ألهــم برنامــج نحــن نحــب 

القــراءة مركــز  ا��طفــال حديــث ا��نشــاء
 

"فراشــة القصــة" ،حيــث أن اســم المركــز 

مســتوحى مــن موادنــا التدريبية. والذي

يتضمــن نظريــة تأثير الفراشــة ونظرية  

الفوضـــى وفكــرة أن ا��فعــال الصغيــرة لهــا تأثيــرات  كبيــرة، حيــث بــدأت هبــة بالقــراءة بصــوت عــاٍل

لمجموعــات متنوعــة مــن ا��طفــال منــذ أن حضـــرت تدريــب نحــن نحــب القــراءة فــي ٢٠١٨،  وحصلــت

علــى مجموعــة نحــن نحــب القــراءة لقصــص ل��طفــال، كمــا تمكنــت هبــة مــن الوصــول إلــى أكثــر مــن

٧٠٠ طفــل أي بمتوســط ٢٠ طفــ��ً لــكل جلســة قــراءة. عندمــا لــم يتمكــن النــاس مــن مغــادرة منازلهــم

يتمكــن  حتــى  القصصيــة  المجموعــة  تقــرأ  وهــي  نفســها  تصويــر  هبــة  قــررت  الجائحــة،  بســبب 

ا��طفــال الذيــن تقــرأ لهــم عــادة فــي المركــز مــن ا��ســتمتاع بوقتهــم معهــا عبــر حضــور جلســات 

القــراءة الرقميــة. تقــول هبــة أنــه مــن خــ��ل تجربتهــا، فالقــراءة بصــوت عــاٍل تؤثــر علــى ا��طفــال 

ــر مــن غيرهــم، كمــا ��حظــت أن ا��طفــال فــي هــذه  ــن ٤ و ٧ ســنوات أكث ــراوح أعمارهــم بي ــن تت الذي

ــرأ  ــي تق ــد والســيئ بســبب الشــخصيات الت ــن الســلوك الجي ــز بي ــي التميي ــدؤون ف ــة يب ــة العمري الفئ

لهــم عنهــا في القصص.

قصــص ســفراء نحــن نحــب القــراءة خ��ل فتــرة جائحة كورونا
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أبــرز أنشــطة نحــن نحب القراءة خــ��ل جائحة كورونا

إغــ��ق تــم   ، كوفيــد-١٩  جائحــة  أثنــاء 

يتواجــدون ا��طفــال  المــدارس وكان 

لذلــك  الوقــت،  طــوال  المنــزل  فــي 

قررنــا إطــ��ق تدريبنــا عبــر ا��نترنــت 

لنكــون قادريــن علــى الوصــول إلــى

ومســاعدتهم  كانــوا  أينمــا  الســفراء 

على القــراءة ل��طفال.

يقــدم برنامــج نحــن نحــب القــراءة تدريبــاً عــن ُبعــد عبــر ا��نترنــت للمتطوعيــن الذيــن يرغبــون فــي 

القــراءة، لكنهــم غيــر قادريــن علــى حضــور التدريــب شــخصياً.  أن يصبحــوا ســفراء نحــن نحــب 

ا��نترنــت بتدريــب المتطوعيــن علــى كيفيــة إنشــاء مكتبــة خاصــة  التدريــب عبــر  يقــوم برنامــج 

بهــم، ويتضمــن وحــدات متعــددة حــول العثــور علــى موقــع مناســب لجلســات القــراءة بصــوت 

عــاٍل، وكيفيــة اختيــار مــواد القــراءة المناســبة، وتجــارب لســفراء آخريــن، ونصائــح القــراءة بصــوت 

للطفــل. ا��م  باللغــة  ل��طفــال  القــراءة  تكــون  بــأن  ينصــح  حيــث  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  عــاٍل، 

للخدمــات   Greater Translogic شـــركة  مــع  شـــراكة  عقدنــا  البرنامــج،  وصــول  مــدى  لزيــادة 

أن ا��نترنــت مجاًنــا. ممــا مكننــا مــن  تدريبنــا عبــر  ��ســتضافة  إفريقيــا  ا��ستشــارية مــن جنــوب 

يكــون لدينــا عدد غيــر محدود من المســتخدمين.

أبــرز أنشــطة نحــن نحــب القراءة خــ��ل جائحة كورونا
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ــد ــا، وق ــروس كورون ــ��ق بســبب في ــة ا��غ ــك الوقــت نظــراً لعملي ــي ذل ــدا ف ــاً ج ــك مهم ــد كان ذل وق

ســاهم برنامــج "نحــن نحــب القــراءة" فــي إبقــاء ا��طفــال منخرطيــن فــي عمليــة التعلــم بطريقــة 

ا��كاديمــي وقادريــن علــى  التعليــم  إتاحــة فــرص  ممتعــة بحيــث يكونــوا متحمســين للتعلــم عنــد 

التفاعــل معها.

والشــباب  والرجــال  النســاء  بيــن  والرفاهيــة  المرونــة  القــراءة"  نحــب  "نحــن  برنامــج  عــزز  كمــا 

الصحــة  يعــزز  ممــا  فّعــال  بشـــري  تفاعــل  فــي  الجميــع  ينخــرط  بحيــث  وا��بــاء،  وا��طفــال 

النفســية ا��يجابية.

أبــرز أنشــطة نحــن نحب القراءة خــ��ل جائحة كورونا
تــم ترجمــة تدريــب نحــن نحب القراءة لعــدة لغات، فيما 

يلــي أســماء المتطوعيــن الذيــن شــاركوا بترجمة التدريب:

اللغــة الفرنســية: أمــل خليفة

اللغة الفارســية: فرزانة ديســاي 

اللغــة الفيتناميــة: بيــك هان 

اللغــة اللوغنديــة: الدكتــور ســاودة ناميالو 

اللغــة ا��ســبانية: خيســوس غونزاليس 

اللغــة الهنديــة: كايت ديســيا 

اللغــة الصينيــة: جيو تشــبن 

اللغــة المنغوليــة: تيمــي تيمولن 
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ملخص

إليــك ملخــص مــا فعلنــاه لنمكنــك مــن المشــاركة في برنامج نحــن نحب القراءة:
 

١-أطلقنــا تدريــب نحــب القــراءة ا��لكترونــي المجانــي بعدة لغــات ليكون متاحــاً للجميع.

٢- قمنــا بنشـــر مجموعــة فيدوهــات -علــى مواقــع التواصــل ا��جتماعي ويوتيوب- لســفراء نحن 

نحــب القــراءة مــن حــول العالــم وهم يقــرأون ل��طفال بصوت عــال بلغتتهــم المحلية.

٣- قمنــا بجمــع قصــص مــن حــول العالــم لســـرد تجارب ســفراء نحن نحب القراءة وتم نشـــرها 

علــى منصــات التواصــل ا��جتماعي مثــل: (فيسبوك،تويتر،انســتغرام).

٤- قمنا بالتعاون مع التلفزيون ا��ردني والوكالة الفرنسية للتعاون ا��ع��مي ��نتاج مجموعة من 

الفيدوهات المصورة لسفرائنا وهم يقرأون قصص نحن نحب القراءة وتم بثها على التلفزيون ا��ردني.

12

أبحاثنــا العلميــة خــ��ل جائحة كورونا
نعمــل حاليــاً علــى بحــث بالتعــاون مــع جامعــة ييــل مــع مجموعــة مــن 

العائــ��ت الســورية التــي تعيــش ك��جئيــن فــي ا��ردن، يهــدف إلــى 

تقييــم مــدى تفاعــل ا��بــاء مــع أســـرهم، ومســاهمتهم فــي التماســك 

ــك خــ��ل  ــرة وذل ــى مســتوى ا��سـ ــج عل ــم ا��ثاروالنتائ ــري، وتقيي ا��سـ

جائحــة كوفيــد-١٩، حيــث يســلط الضــوء إنســانياً واجتماعيــاً علــى ا��بــاء 

مــن ال��جئيــن الســوريين ودورهــم عبر ا��جيال.

فــي بحــث آخــر بالتعــاون مــع جامعــة كاليفورنيــا وجامعــة نيويــورك 

أبو ظبي لقياس ا��ســتجابات الحيوية والنفســية ا��جتماعية ل��ســـر في ا��ردن خ��ل جائحة كوفيد-١٩.

/737037694281232/https://www.facebook.com/watch/TogetherInJordan

/737037694281232/https://www.facebook.com/watch/TogetherInJordan

/737037694281232/https://www.facebook.com/watch/TogetherInJordan

/737037694281232/https://www.facebook.com/watch/TogetherInJordan

/737037694281232/https://www.facebook.com/watch/TogetherInJordan
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الختام في 

كــن صانــع التغيير التالي 
وتلقــى تدريــب نحــن نحب القراءة

من هنا 
/https://welovereading.org/training-portal

يمكنــك  الصعبــة،  ا��وقــات  فــي 
المشــك��ت،  علــى  التركيــز  اختيــار 
ولكــن يمكنــك أيضــاً إيجــاد الحلــول 

واختيــار النمــو وا��نط��ق.
 

ــاب  ــاك ب فــي كل تحــٍد نواجهــه، هن
مــن  جديــد  لعالــم  مفتــوح  جديــد 

الفرص.

/https://welovereading.org/training-portal



WWW.WELOVEREADING.ORG
admin@welovereading.org :البريــد ا��لكتروني

فاكس:  49661/2 55 6 962+هاتف:                                                                              
العنوان الت��ع الشــمالي، شــارع عبد ربه العّســاف

عمــان 940555  ا��ردن

+962 6 55 49663


