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  شروط النشر
 والمعلومات في المجلة المغاربية للتوثيق

 

 .سنةتصدر المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات مرة في ال
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مع إمـكانية إضافة المراجع في أسفل الصفحة وخاصة فيما يتعلق بالمصادر و

 .جداول إحصائيةرسوم بيانية و

ونوع الخط ) 12(إلكترونيا، حجم الخط تقدم الدراسات مكتوبة  .3
Times New Romain .  

 10حوالي ( كلمة) ثالثة أالف( 3000يقل البحث عن  أال يشترط .4
)  صفحة 15حوالي ( كلمة) خمسة أالف( 5000وال يتجاوز البحث ) صفحات

 .في أقصى تقدير

عبر البريد االلكتروني للمعھد المثبت في صفحة  ترسل الدراسات  .5
 .، وال ترد األصولغالف المجلة
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إجراء تعديالت أو  الھيئة العلميةالدراسات التي تقترح البحوث و .8
 .ةإضافات عليھا تعاد إلى أصحابھا إلجراء التعديالت المطلوب

 .من المجلةيحصل كل مؤلف على نسخة   .9
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أحد األساليب   (Design thinking) التفكير التصميمي"  يعتبر منھج : ملخص
ات، والذي يرتبط باإلبداع وكيفية إدارة المبتكرة حديثا في المناجمنت داخل المؤسس

نحاول من خالل ھذه الدراسة . المشاريع اآلنية التي تواجھھا المؤسسات في الحياة اليومية
الوقوف عند مفھوم ھذا المنھج وأدواته التي جعلت منه وسيلة مناسبة للعمل داخل كل 

بما في ذلك المكتبات، ثم ) ...التجارية، الصناعية، التعليمية، الثقافية(أنواع المؤسسات 
محاولة تكييفه في المكتبات العمومية بالجزائر وذلك من خالل اإلشارة إلى التحديات التي 

، )التصورات(الممارسات  االقتصادي، القانوني،-السياسي تواجھھا على المستوى 
جل إحداث التغيير، والبحث عن التجديد في التكوين ؛ تجعل منه فرصة لھا من أ

  . ارسات بعيدا عن التقليدالمم

اإلدارة، الوساطة،  التجديد،  المكتبات  ،التفكير التصميمي : الكلمات المفتاحية
 .الجزائر العمومية ،

 Abstract : "Design thinking" has become one of the most 
innovative methods in the field of management within every 
institution. It is related to creativity and how to manage innovative 
projects that institutions have to face in everyday life. In this 
research, we try to understand this new concept and the tools that 
have made it an appropriate one that may perfectly fit within all 
types of institutions (commercial, industrial, educational, cultural 
...) including libraries. We will try to adopt this concept in public 
libraries in Algeria and see what type of challenges need to be 
addressed at various levels including legislation, practices 
(perceptions), trainings in order to make “design thinking” an 
opportunity for them to bring out all the necessary changes, and 
encourage creative thinking in library management. 

Key words : Design thinking,  Management, mediation, 
Innovation , Public Library , Algeria. 

Résumé : En terme de management, le « design thinking » se 
situe dans un cadre bien précis, celui de mettre en œuvre des 
projets innovants dans la gestion quotidienne des institutions. Nous 
allons essayer, à travers cette contribution, de situer les contours de 
ce nouveau concept et les outils utilisés qui permettent son 
adaptation et son fonctionnement dans tous les types d’organismes 
(commerciales, industrielles, éducatives, culturelles...) et pour ce 
qui nous intéresse les bibliothèques. Pour se faire, nous allons 
essayer de mettre en évidence ce concept face aux difficultés 
rencontrées par les bibliothèques publiques en Algérie tant sur le 
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plan politique – juridique, économique que dans la pratique 
bibliothéconomique et voir dans quelle mesure le «design thinking» 
peut  apporter des changements, inciter à la recherche de la 
créativité, loin de la gestion traditionnelle à laquelle sont habituées 
ces bibliothèques. 

Mots clés : Design thinking, Management, Médiation, 
Innovation , Bibliothèque publique , Algérie. 
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  مقدمة

تحديات المكتبات اليوم تواجه 
كبيرة، ارتبطت بالتطورات التكنولوجية 
الحاصلة في مجال المعلومات 
واالتصال، وتوسع القاعدة الجماھيرية 
للمستفيدين، خاصة عند الحديث عن 
المكتبات العمومية والتي أصبحت 

، "دمقرطة الثقافة " تشكل فضاءات لـ 
شاريع ھا تجد صعوبة في إدارة المليجع

، )النشاطات، البرامج، الفضاء(اليومية 
وفي تنظيم عالقاتھا بالمؤسسات 

  .األخرى بحكم مھامھا ووظائفھا

 بروز توجھاتأدى ھذا إلى 
 واألساليبتبحث في المناھج  جديدة

من التكيف  ھذه المؤسساتتي تسمح لال
مع التحوالت، ومواجھة التحديات 

، من خالل -المناجمنت - بشكل علمي 
في حل نمط جديد للتفكير  خلق

اإلبداع و االبتكار يحث على ،المشكالت
التفكير " داخل المؤسسات وھو منھج 

شركة  الذي طورته "التصميمي 
IDEO.  

تشھد المكتبات العمومية في 
تواجھھا الجزائر نفس التحديات التي 

القواعد بحكم  ،في العالم مثيالتھا
العامة التي تشترك فيھا، غير األسس و
 ،الوضع بمؤسساتنا قد يتعدى ذلك أن

عرفت الجزائر مع مطلع األلفية  حيث
انجاز بنية تحتية مھمة للمكتبات  الثالثة

من خاللھا على  حرصتالعمومية، 
مطابقة المعايير الدولية، وإعادة النظر 

ھذه المكتبات مقارنة وضعية في 
ا، غير أن طريقة تسيير ھذه تھابسابق

ساليب المكتبات الزالت تخضع لأل
تصميم النشاطات والبرامج ف، ةتقليديال

السياسة  ما تمليه يكون من خاللبھا 
 )مسؤول المكتبة(الداخلية لكل مكتبة 

التقليد  إلىقد تؤول ي للمستخدمين، والت
  .للنماذج العالمية الناجحة

المشروع  ھذا نقف عند جعلناي
الجديد الذي تبنته الجزائر، والظروف 

على لمكتبات ھذه ا التي تمر بھا
ارسات المستوى القانوني، المم

، وحتى التكوين في مجال )التصورات(
التفكير " منھج بھدف تكييف المكتبات، 
  ."التصميمي 

تعتمد ھذه  من الناحية المنھجية،
الدراسة على مجموعة من األدوات 

  :تتمثل في

النصوص القانونية الواردة  -
والتي تحكم سير وتنظيم ھذه المكتبات 

التابعة لقطاع الثقافة أو الجماعات  سواء
 ؛المحلية

إجراء مجموعة من   -
المقابالت مع مسؤولي المكتبات 
الرئيسية للمطالعة العمومية حول 

في تسيير ھذه التي تواجھھم الصعوبات 
 المؤسسات؛

استطالع آلراء مجموعة من  -
المكتبيين حول التكوين في مجال 

بالتعامل مع  م، وھل يسمح لھالمكتبات
 .ل المشاكل التي قد يواجھھا في العملك

منھج التفكير مفھوم . 1
 Design" التصميمي

thinking :"  

خاض العديد من المسيرين في 
 Design " التفكير التصميمي"  منھج

thinking تعريفات عديدة، له قدموا و
إلى اللغة العربية،  انطالقا من ترجمته

تصميم "  ببعض الباحثين  هحيث ترجم
وھذا راجع إلى استخدام كلمة "  ر التفكي
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design غة االنجليزية التي تأتي في الل
وال  " فعل" أو  " اسم" في صيغة 

 ,Tenney( "صفة "  كتظھر 
Merle, 2016 ( فتكون بذلك ،

ال تقدم الوصف  ھاالترجمة صحيحة لكن
، إذ أن الضمنية للمنھج واألبعادالحقيقي 

 استخدام الكلمة في ھذا السياق خارج
عن القاعدة العامة ويراد به وصف 

مثل التفكير (حالة أو طريقة للتفكير 
وھو ما  ،)الخ...التحليلي، التفكير النقدي

نجده من خالل تقديم الباحثين للمنھج 
 Design is  »طريقة للتفكير نه أعلى 

way of thinking »  وليس
« Design your thinking »  )

6Anne, 201 ,Burdick ( ، فتكون
التفكير " بذلك الترجمة الصحيحة ھي 

   ."التصميمي 

التفكير التصميمي " برز مفھوم  
بتواز مع ستينيات القرن العشرين، " 

تناول خاللھا العديد من الباحثين مع 
لمسائل المرتبطة بتشجيع التفكير، غير ل

أن المنھج لم يعرف تطورا إال مع 
 مجال متخصصة فيال IDEO شركة

والخدمات  ،ألدواتا المنتجات،تصميم 
قامت الشركة  وقد، لمختلف المؤسسات

حاسوب واللفأرة اذج ى نمابتصميم أول
  .Appleلشركة محمول ال

منھج  Tim Brown عرفي
 Design التفكير التصميمي"

thinking"  نظام يعتمد " نه أعلى
 وأساليب أدواتوعلى ، حساساإلعلى 

التي تسمح للفرق متعددة  المصممين
الذي يتكيف ومن االبتكار  ھاراتالم
احتياجات المستخدمين، إمكانية  :مع

 "، والقدرة على االستمرار تنفيذه
)Tiphaine, Gamba, 2016, 

p.10(.  ھذه  القائمون علىكما يقدم

التفكير "  لتعريفات أخرى  شركةال
منھجية لقيادة "  على أنه" التصميمي
، بحيث واإلبداع األفكار إنتاجمشاريع 
 التأثيرقدرة على ال األفكاره تكون لھذ
 ,Péché(  "التغيير التنظيمي  وإحداث

Patrick Et Al., 2016-Jean (،  
من  ،باإلبداعمقاربة تسمح "  ھو أو

من التي سلسلة من الخطوات  خالل
 أفكارتصميم  فيتساعد  أننھا شأ

-Leac, Jean( "حلول جدية  وإيجاد
Pierre, 2016(.   

فكير الت" يمكن اعتبار منھج 
مبتكرة حد المقاربات الأ " التصميمي

تحفز على  في المناجمنت التي حديثا
تسمح بالتوليف بين التفكير واإلبداع، 

التحليلي والتفكير الحدسي الذي يعتمد 
 على ردود أفعال المستخدمين أساسا

)Mathieu, F., & Hillen, V., 
2016, p.18(،  أساليبحد أ عتبريإذ 
 ،Brainstormingي نالعصف الذھ

رتكز على عنصرين أساسيين فھو ي
  :ھما

 .المستخدمين/ المستفيدين  -1

  .اإلبداع/ إنتاج األفكار -2

ما يجعل الحلول المقترحة في  إن
 على القدرة ھو، فعالة ھذا المنھج

إذ ، عمليتصميم  إلى فكرةالتحويل 
ثالثة  على ھذه تصميمالعملية  تبنى

 بداعإلا"  لمفھوممكونة  أساسية عناصر
القدرة  -إمكانية التنفيذ - الرغبة: وھي "

 الفكرةجعل ما يوھو على االستمرار، 
على  ةأو الخدمة المبتكرة مرغوب

وممكنة على  المستوى اإلنساني،
، ويقدم كنولوجيتالمالي وال المستوى
العناصر التي يقوم  01رقم  الشكل

:والمتمثلة فيعليھا ھذا المنھج 
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  Tim Brownحسب " التفكير التصميمي "  منھج التحفيز فيعناصر  :01الشكل رقم 

)Mathieu, F., & Hillen, V. ,2016, p.17(  

" مراحل تطور منھج . 2
  ": التفكير التصميمي

طرح صانع اإلعالنات  :1950
النقاط  Alex Osbon األمريكي
ي، نحول تقنية العصف الذھ األولى

حيث روج لدى مختلف المؤسسات 
  .اإلبداعيلة التفكير مسأات والشرك

برنامج  أول إنشاءتم  :1960
" بجامعة  اإلداراتعمل مشترك بين 

 اإلنسان ، يرتكز على جعل"ستانفورد 
  .محور تصميم المنتوج

 Rowe Peter نشر :1987
 « design thinking »بعنوان  اكتاب

، يشرح فيه خطوات عمل MITبمعھد 
  .ھذا المنھج

من  Kelly Davidقام  :1991
Palo Alto وكالة مختصة في  بتأسيس

، طورت من طرق IDEOالتصميم 
ترتكز على ثالثة مفاھيم و ،حل المشاكل

 لدى العاملين بھا اشكلت شعار أساسية
  .)الديناميكية، االستجواب ،التقاسم(

 IDEO قامت شركة :1999
لتسھيل عملية  Caddieبتصميم 

، وقد داخل المحالت والمتاجرالتسوق 
  .أيام 5في ظرف  يمهتم تصم

بروز العديد من  :2000
المحاضرات والمؤتمرات  ،المنشورات

 بأكبر" التفكير التصميمي"حول منھج 
  .الجامعات بالعالم

توسع عدد الشركات  :2001
والمؤسسات المتعاقدة مع وكالة 

IDEO  متعاون من  500تجاوزت
  .مختلف المناطق بالعالم

تدريس مدارس ل 3 إنشاء :2012
في كل من "  التفكير التصميمي"  منھج

  .طوكيو باريس، بكين،

لعمليةاإلبداع في ا   ]:إنساني [  اإلبداع الحدسي 
 املالحظة وحتديد املشكل؛ -
 العالقات اإلنسانية؛ -
  .التسويق -

 اإلبداع عن طريق المستخدم

اإلبداع التجريبي
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استخدام المنھج في بداية  2003
مدرسية، الجامعية، ال(المكتبات 

  1...)العمومية

"  نھجمإلى الحاجة . 3
في "  التفكير التصميمي

  :المؤسسات

المناجمنت  " مفھومما يحمله  إن
طرح يي ذوال، المؤسسات داخل" 

إلدارة  و المناھجأ العديد من المقاربات
 أھدافب عادة المشاريع التي ترتبط

مسبقة يتم تحديدھا وفق الزمن وتكييفھا 
تتطلب في  والتي المتوفرة، مع الكفاءات

 المستمر للمدراء التدريبالغالب عملية 
التغيير  أوجل مسايرة التحول من أ
التطور (ل في البيئة الحاص

في ممارسات  غيرالت التكنولوجي،
ن، تذبذب في القوى المستفيدي
وكذا الوجود الفعلي  ،)الخ...العاملة

عقد األھداف، ( دوات إدارة المشاريع أل
 ،)الخ...تحليل األثر، مخطط غانت

تساعد في عملية  التي دواتاألھي و
التخطيط والتنسيق ومراقبة المخاطر 

  .في المقام األول

وتلجأ المؤسسات العمومية في 
نشطة، األ(إدارة المشاريع اليومية 

التفكير " لمنھج ) الخ...الخدمات
الرتباطه بالجانب " التصميمي 

اإلبداعي وليس باألھداف المحددة 
مسبقا، إذ تبنى المقاربة فلسفتھا على 
تحديد الحاجيات األولية في الحين، 

                                                            
الجدول الموضح ألھم المشاريع التي  انظر -  1

تبنتھا المكتبات حول العالم من خالل العمل 
على الرابط " التفكير التصميمي " بمنھج 
-http://lrf:  التالي

blog.com/2016/08/23/liste  /  

وعلى العمل على ترجمتھا لتجعل منھا 
  .ھدفا أصليا

التفكير " استخدام . 4
  :في المكتبات"  التصميمي

 ،إن ما تطرحه المؤسسات
من مشاكل  ،عمومية كانت أو خاصة

على وضعية المكتبات كونھا  ينطبق
 لديھا مواردھا الخاصةمؤسسات 

 المادية، البشرية، المالية،(
 ، والتي أصبحت تطرح)التكنولوجية

الفضاءات، (رة إدا كيفية صعوبات في
) الخ...النشاطات، الخدمات، المشاريع

 ما يجعلصلة، التحوالت الحا عقب
 تعزز ةالتفكير في طرق جديد البحث أو

عملھا انطالقا من الفھم الحقيقي 
أو  المستخدمين –الحتياجات الزبائن 

 يمكنھا من االندماج شرطا، المستھدفين
  .داخل المجتمع

 التحديات ھيما يدعم ھذا التوجه 
التي بات يطرحھا المكتبيون 
والمتخصصون في أعمال المؤتمرات 

 )الدولية، اإلقليمية، الوطنية(ت قياوالملت
ت من جھة، وما يصدر عن المنظما

من مبادرات  )اليونسكو، اإليفال(الدولية 
تصاعد المھام  إزاء ومنشورات
، من جھة أخرى ، والخبراتوالخدمات
 تقتصر على عملالمكتبة مھام إذ لم تعد 

أصبح البد من  بل، مكتبهلمكتبي خلف ا
حسين الخدمة تل كل الوسائل البحث في

استقطاب كل جل إرضاء وأمن 
، والعمل على المواطنين على تنوعھم
  .تطوير وتنمية المجتمع

جل خلق مكتبة من أوعلى ذلك، و
فاعلة قادرة على مواجھة كل التحديات 
والتكيف مع كل ھذه التحوالت، البد من 

فھم الالبحث عن التجديد انطالقا من 



 عبد اإلله عبد القادر . د ؛ أسامة دموش. د                                                                          152

 المستفيدينحقيقي الحتياجات ال
، على حد سواء والمحتملين حقيقيينال

في قمة " ستيفن دبنر" إليه دعى وھو ما
سنة في جمعية المكتبات األمريكية 

أمناء على  ، حيث أكد انه البد2014
إعادة تدريب العقل بحيث  منالمكتبات 

نتمكن من حل المشكالت والتفكير 
الخالق إليجاد حلول بطريقة جديدة 

  . ممتعةو

أمناء " ستيفن دبنر"يتحدى 
كيف تفكر بشكل " المكتبات في كتابه 

ال " أن يجيبوا بالقول " استثنائي 
" أعرف لكنني سأحاول معرفة األمر 
ً إ اھم يويسترسل في ذلك التحدي مطالبا

بوضع الحجج األخالقية أو الحس 
األخالقي والذي يعرف في الثقافة 

 oralM الغربية بالبوصلة األخالقية
 ompassC ا يتعلق األمر جانبًا عندم

بالبحث عن حلول للمشكالت، طالما أن 
الحلول الالأخالقية ال يتم اختيارھا في 
النھاية، فنحن دائما قادرون على 
التوصل لخلق طرق إبداعية لحل 
المشكالت بشكل مغايٍر لما تقدمه 

  .)2016حايك، ھيام، ( الحلول التقليدية

العديد من تناول وفي ھذا السياق 
"  التفكير التصميمي" ج صين منھتخالم

كان من و ،وكيفية تطبيقه في المكتبات
 Nicolas Beudon, Emilie: بينھم

Barbier, Emmanuelle 
Painvin, Pascale Chartierكما ، 

استطاعت العديد من المكتبات العمومية 
من  ربةفي العالم الخوض في ھذه التج

التي  IDEOشركة  خالل التعاون مع
ين عشرات تدريب وتكوب قامت

 التفكير التصميمي" المكتبيين في مجال 
 Le دليل على إثر ذلك وقد نشرت ،"

KIT بعنوان   "Le Design 

thinking en bibliothèque ." من
  :نذكربين ھذه  التجارب الرائدة 

المكتبة العمومية  تجربة. 1
قامت المكتبة باعتماد المنھج  :بشيكاغو

ق البحث عن خل ؛في تنظيم فضاءاتھا
خدمات جديدة؛ التفكير في طرق جديدة 

كما تبنت المكتبة . الخ...لتقديم العروض
جل ا يخص فئات الشباب من أمشروع
وتشجيع المطالعة لدى  األنشطةتطوير 

اعتمدت فيه وقد ھذه الفئة من المجتمع، 
على عقد لقاءات بين مكتبيين وخبراء 

لتوضيح  المعني وعائالت من المجتمع
 اللقاء انتھىو .روعات عمل المشخطو

 .بإنشاء مختبر لإلبداع الفني للمراھقين

ھذا : Arhusمكتبة  تجربة .2
النموذج يعكس رواج المشروع خارج 

وھي الواليات المتحدة األمريكية، 
إحدى المكتبات الدنماركية والتي تبنت 

جماعات  لذلك فخصصت ،ھذا المنھج
عمل مجھزة بحقائب تتوفر على 

التي تساعد في مجموعة من العتاد 
انجاز المشاريع اإلبداعية التي قد 

أقالم (تصادفھم في عملھم اليومي 
، وقد أكد )الخ...ملونة، غراء، عجين

Rolf Hapel  مدير المطالعة العمومية
عنه  تالمشروع ترتب أنبالمدينة على 
 :فائدتين ھما

خذ احتياجات وطلبات أ -أ
المستخدمين على محمل الجد، 

ناشطين  أفرادباعتبارھم واالستماع لھم 
يسھمون في تغيير المكتبة، وليس 

   مستھلكين سلبيين؛فقط كونھم 

مساھمة المستخدمين في  - ب
إنشاء خدمات جديدة ذات جودة، 

 .وتجسيد العمل الديمقراطي
)Comment introduire le 
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design thinking en 
bibliothèque ?, 2015( 

: Biblio Remixمشروع . 3
 Rennes بالعمومية  ةتبنت المكتب

 بمشاركة، 2013المشروع في جوان 
مكتبيين، قراء، (مختلف المھارات 

مصممين، مھندسين، مستخدمين وغير 
تم عقد حيث ، )مستخدمين للمكتبة

لتحفيز اإلبداع واالبتكار اجتماعات 
 قدم خاللھالخدمات المكتبات،  المشترك

، والمشاكل المتعلقة سئلةاأل المشاركون
 ة، وتقديم اقتراحات ومشاريعبالمكتب
د تجس" مثالية " مكتبة  ةعاصنل تھدف

  .على ارض الواقع

حلول  إيجاد إلىيھدف المشروع  
ة مبتكرة من خالل استعمال مخيل

 أو على المكتبة المترددينمن  –السكان 
 الشؤون، والفاعلين في - غير المترددين

 ،فنانين(وأصحاب االبتكارات  العامة
برامج في اإلعالم مصممين، مطوري 

تفكير ال استعمال، حيث يتم ...)اآللي
لغد مكتبة ا" كيفية صناعة  فيجماعي ال

ن وأفراد بين سكان المنطقة والمكتبيي" 
كفاءات متعددة  يآخرين ذو

)L’agora, espace d’échanges, 
2013  .(  

مجاالت استخدام منھج . 5
في " التفكير التصميمي  "

  المكتبات

التصميم " مفھوم  إن ما يوحي به
إعطاء البعد الجمالي  ھوفي الغالب " 

التفكير "لألشياء، لكن ما يطرحه منھج 
أوسع من ذلك بكثير، " التصميمي 

يكمن في البحث عن حلول لكل حيث 
التحديات التي تواجه المكتبة سواء من 

حيث المساحة، البرامج، الخدمات، 
األنظمة وغيرھا، وھذا ما أكدته دراسة 

على مجموعة  IDEOبھا شركة قامت 
من المكتبات في العالم التي تواجه 

والتي بطبيعة الحال تحديات مختلفة، 
" منھج  إمكانية استخدامخلصت إلى 

 Design( لتطويرل" التفكير التصميمي
Thinking for Librairies 

,IDEO, 2015, p.17  :(  

يتشكل النظام من  :األنظمة. 1
واحدة، عناصر متعددة كالمصالح ال

العالقات، االحتياجات، والتي ھي في 
. بما فيھا المكتبة مؤسسةحاجة إليھا أي 

األنظمة يقوم على ن تصميم إوعليه ف
مترابطة  لخدماتاالندماج المتعدد 

يكون لھا تأثير، كتصميم شراكات 
 وشبكة عالقات مع المؤسسات التعليمية

الجمعيات بھدف خدمة المنفعة العامة و
مقاييس جديدة تجعل أو البحث عن 
  .المكتبة أكثر فاعلية

كثيرا ما يعاني  :اتالفضاء. 2
المكتبيون من سوء استخدام المساحات 

المنھج ھذا يسمح والتي في المكتبة، 
الفرصة  إعطاءعن طريق بمعالجتھا، 

ھذه في النظر  إلعادة للمكتبي كمصمم
، امثالي الالفضاءات واستغاللھا استغال

لتوجھات الحديثة ما تطرحه ا أنكما 
منزل " التي تجعل من المكتبات بمثابة 

التفكير في الجانب  تحث على، " ثاني
 " فضاء العمل" الجمالي لھا سواء في 

" المكتبي  " بالخاص أو في الفضاء 
العمل و التركيز ما يعطيه القدرة علىم

 فضاء القراء" على مستوى  أوبراحة، 
ن طويلة دو اأوقات يقضي مما يجعله "

  .بالتعبالشعور 

تعتبر محطة مھمة  :البرامج. 3
العتماد المنھج، إذ تتشكل ھذه البرامج 
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داخل المكتبات في الغالب من سلسلة 
من األحداث تبنى عليھا، يمكن تعديلھا 
أو تكرارھا بأسلوب جديد، والمكتبي في 

لھذه " المصمم " ھذه الحالة ھو 
البرامج، لذلك يحتاج لمعرفة كيفية 

ا، والموارد التي قد يحتاجھا، أو تسييرھ
الذي تطرح ) المادي، الالمادي(السياق 

 .فيه

تسعى المكتبة  :الخدمات. 4
لتكون محور التحول  والتقدم في 
المجتمع من خالل العمل على تصميم 

تقوم ھذه الخدمات و ،وتطوير خدماتھا
في العادة على وسائل ممنھجة كوسائل 

صبح االتصال والتكنولوجيا، لذلك ي
ذات  التفكير في تصميم خدمات مساعدة

 دريبذلك كأن يقوم المكتبيون بتب صلة
ھذه كيفية استخدام على الكبار 

  .التكنولوجيا لتحقيق المساواة

" خطوات عمل منھج . 6
  :" التفكير التصميمي

 التفكير التصميمي" منھج يعتمد 
كغيره من المناھج واألساليب  "

مجموعة المعتمدة في المناجمنت على 
تضبط سير البسيطة التي من الخطوات 

وقد تشكلت ھذه  ،وتنظيم المشروع
 Rolf الخطوات عبر مراحل حيث قدم

Faste  مراحل لمنھج  7 أعمالهفي
 مع بعدھا تختزلالتصميمي، لالتفكير 

Jeremy Gutshe  مراحل،  5إلى
مراحل  3 علىفي األخير  تستقرو

تشمل كل  Tim Brown حددھا
تي ذكرھا من سبقه في ذلك العمليات ال

  : ھيو

  

  

  
  "التفكير التصميمي " يوضح خطوات عمل منھج : 02الشكل رقم 

 )Design thinking in a Day, IDEO, 2016, p.3 (  

  :االنطالقة

لكل مشروع نقطة االنطالقة التي 
لنقص  إماتعبر عن وجود مشكل راجع 

 أو مامحاولة لتحسين خدمة  أوموجود، 

ن منھج التفكير إوعليه ف .يربداعي التغي
التصميمي يعتمد كمرحلة أولية على 

ھذه  إلىكل، والنظر اتحديد المش
داخل المكتبة  افرص أنھاكل على االمش

  :كأن تسعى إلى
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فئة (استھداف فئة معينة  -
 .)المراھقين مثال

تطوير وابتكار خدمات  -
 جديدة؛

 .خلق فضاء للعمل الجماعي -

المشكل  دوعليه البد من تحدي
  : باستخدام سؤال

؟  ... كيف يمكن أن
Comment pourrait-on… ? 

وھي صيغة بسيطة تسمح بتبني 
عقلية موجھة نحو ابتكار حلول 

 Design thinking in a( .ملموسة
Day, IDEO, 2016, p.4 (  

 :مرحلة اإللھام -1

خطوة بعد تحديد  أولتعتبر 
احتياجات  معرفةعلى  كزتتروالمشكل، 

موعة من الزبائن من خالل مج
 " لھامإمصادر " المصادر التي تشكل 

  :بالنسبة للمكتبي نذكر منھا

 .ة والمراقبةالمالحظ -

 .المجتمع أفرادالتحدث مع  -

 .االستماع آلراء الزبائن -

أن تضع نفسك في مكان  -
 .القارئ/الزبون

 .القيام بزيارات غير متوقعة -

تشكل ھذه المصادر وغيرھا 
 األفكارتسجيل تساعد على  تقنيات

متوقعة، ليتم  الغيرالمفاجئة ولجديدة، ا
بعد ذلك تحديد األشخاص الذين اقتربوا 

من المشكل واستطاعوا أن يجذبوا 
 .املھأفكارھم مواضيع اجعل االنتباه، و

)Ibid, p.p.6-7 ( 

 :مرحلة توليد األفكار -2

التفكير التصميمي " يسمح منھج 
بإشراك الجميع في حرية اإلبداع، " 

لول ملموسة تسد وتقديم تصورات لح
مجموعة ل وھي تخضعاالحتياجات، 

  :منھامن القواعد 

االمتناع عن إطالق أحكام  -
 .مسبقة

تشجيع األفكار حتى لو كانت  -
 .غريبة أو غير واقعية

أفكار  وتجريب االستماع -
 .اآلخرين

سبب  ينسى المكتبيأن ال  -
 .هوجود

يحق لكل شخص الحديث في  -
 .وقته المحدد

االعتماد على التفكير  -
 .)الخ...رسومات، أشكال(البصري 

كأن تولد (التركيز على الكم  -
  ).دقائق 10فكرة في  50

تعتبر ھذه المرحلة خطوة مھمة 
من مراحل التفكير التصميمي، وھي 
تشكل احد أساليب العصف الذھني 

brainstorming أي انه بعد تجميع ،
عدد من األفكار أصبح البد من اختيار 

واألصلح  األقربأي األحسن منھا، 
لتشكل و المطروح لحل المشكل
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تعرض من خالل  مخرجات جديدة
إنشاء نماذج، مطويات، لعب 

  )Ibid, p.p.8-12( .الخ..األدوار

 :مرحلة التكرار -3

بعد ف :خيرةاألمرحلة ال وھي
النجاح في تحقيق الفكرة وتجسيدھا 

على  )المكتبي( ، تقومعلى ارض الواقع
لمستخدمين ذه النماذج على اھ عرض
معرفة ما يصلح وما ال ل آرائھمواخذ 

يصلح في الفكرة المنجزة، وكيفية 

تعتمد ھذه العملية وتحسينھا تدريجيا، 
  : على

نشر ھذه النماذج على المواقع  -
االلكترونية حتى يتفاعل معھا الناس 

 ،الفكرة أوللمشروع  إضافاتھمويقدموا 

وضع قائمة بكل ما تم اكتسابه  -
 المكتبي تمكنانجاز المشروع لي أثناء

في  أكثربعدھا من تشكيل فريق يتعمق 
 )Ibid, p.p.13-14( .الفكرة

" التفكير التصميمي". 7
الوساطة في  وممارسات
  :المكتبات

" التفكير التصميمي"يسمح منھج 
بإدخال طرق عمل جديدة داخل 
المكتبات تھدف إلى تعزيز وتطوير 

وكذا إلى  والبرامج والنشاطات الخدمات
  :على مستوى ذھنياتتغيير ال

كونه :  مدير المؤسسة -
الملزم بتبني الحلول المسؤول األول 

 .والنماذج واألفكار

الخروج من :  الممارسات -
فكرة مكتبي خلف المكاتب، إلى وسيط 
يتقرب من المستخدمين ويحتك بھم 

 .لمعرفة احتياجاتھم

ممارسات ھذا المنھج جسد ت
التي تبحث  الوساطة في المكتبات مفھوم

، ھذا المفھوم "جودة التفاعل " ي ف
 المكتبة ليست فقط أنالذي يؤكد فكرة 

في  وإنمالنقل وتوصيل المعارف، 
القراء / البحث مع الزبائن القدرة على

وا بأن يكون ھمعلى وسائل تسمح ل

ون في المجتمع الذي يعيش فاعلين
  :من خاللوذلك  ،هفي

القدرة على التفكير في  -
 .)التصور(تجارب ملموسة 

 .)العرض(التفكير والمراقبة  -

القدرة على وضع تصور  -
 .)فكرة(تجريدي 

 .)الفعل(القدرة على التجربة  -

التفكير " منھج . 8
فرصة  " التصميمي

للمكتبات العمومية 
 :بالجزائر

وضعية المكتبات العمومية  .1.8
  :في الجزائر

 -السياسي على المستوى -أ
  :القانوني

ية تعرف الجزائر منذ مطلع األلف
تحوال في مؤسساتھا وھياكلھا  الثالثة

من تبنت والتي خاصة الثقافية منھا، 
المكتبات  روعانجاز مشخاللھا 

جميع العمومية على مستوى كل 
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على إعادة  كما عملت واليات الوطن،
بما ھيكلة وتنظيم ھذه المؤسسات 

-اليونسكو( المعايير الدولية يتوافق مع
في لة الحاصالتغيرات ومراعاة ، )إفال

والحضاري، والنمو  التنظيم االجتماعي
، بھدف تحسين وضعية ھذه الديمغرافي

المؤسسات وتقريبھا من المواطنين، 
 المكتبات فئتين من نجد  وعليه

  :ھي في الجزائر العمومية

مكتبات تابعة  :الفئة األولى
المكتبات "تحت تسمية  لوزارة الثقافة

لھا و ،"الرئيسية للمطالعة العمومية
مكتبات " تحمل تسمية  لحقاتم

وھي حديثة من " المطالعة العمومية 
ينظمھا ويحدد  والمفھوم، حيث التأسيس

  234-12المرسوم التنفيذي رقم مھامھا 
 1433رجب عام  3مؤرخ في ال

  .2012مايو سنة  24الموافق 

مكتبات العمومية ال :الفئة الثانية
 )البلديات( المحليةالتابعة للجماعات 

 ھامھا المرسوم التنفيذي رقمم يحدد
صفر عام  29مؤرخ في  81-382

ديسمبر سنة  26الموافق لـ  1402
 البلدية قانونبوالذي تم تعديله ، 1981

رجب عام  20مؤرخ في   10-11رقم 
، 2011ديسمبر  22الموافق لـ  1432

يحدد صالحيات البلدية يتعلق بالبلدية، 
والوالية في مجال الثقافة من خالل 

وتسيير المكتبات البلدية وتشجيع  ءإنشا
  .المطالعة العمومية

شبكة الھدف من وراء انجاز  إن
 العمومية عبر التراب الوطني كتباتالم

تمتثل للمعايير والتصريحات الدولية 
سواء من خالل خلق  ،)إفال- اليونسكو(

مكتبات "شروع ممؤسسات جديدة ك
تنظيم  إعادة أو ،" المطالعة العمومية

 العمومية الموجودة مسبقا المكتبات

تحقيق الوحدة ھو  )لبلدياتا مكتبات(
السياسة الوطنية  الوطنية وتدعيم

بھدف  ، الثقافة، التكنولوجيا،للمعلومات
ھذا  "مجتمع المعلومات " التأسيس لـ 
عقب  الجزائر الذي تبنته المشروع

القمتين العالميتين لمجتمع المعلومات 
، 2003بجينيف  1القمة العالمية (

   .)2005بتونس  2والقمة العالمية 

تخلق  أناستطاعت الجزائر 
إال  ،شبكة لمكتبات المطالعة العمومية

ال  أن الوضعية القانونية لھذه المكتبات
تزال تتسم بالغموض مما يوضح فشلھا 
الجزئي في تفعيل نشاطاتھا داخل 

 تفتقر إلى النصوص التيفھي  المجتمع؛
دد مھامھا تنظمھا، وتحو تحكم سيرھا

وأدوارھا ونطاق عملھا لترتقي إلى 
ي تعرفھا ھذه مستوى التحوالت الت
نا في وھو ما يجعل المكتبات في العالم،

والمناھج األساليب  تبنيحاجة إلى 
  .الحديثة للتسيير

ة التي أنجزت عليھا الخلفيكما أن 
، واألھداف المنوطة بھا ھذه المكتبات

 تشير إلى تصاعد وتنوع في مھامھا
تلك التي تعكس ، خاصة ووظائفھا
، والذي يتطلب دفع االجتماعي دورھا

لتكون قادرة  الدورمكتباتنا لاللتزام بھذا 
على خلق مجتمع قادر على التعايش 

إدراج مناھج  يعتمد ھذا علىو ؛معا
ھذه  داخل ةالحديث تسييرال وطرق

لألفراد  ةفرصال مما يتيحالمؤسسات، 
 اعيالعمل اإلبد على والجماعات

داخل ھذه التفاعل و االبتكارو
  .الفضاءات

 :المستوى االقتصادي - ب

الرئيسية  مشروع المكتبات القى
العمومية في الجزائر مع  للمطالعة
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اھتمام السلطات  الثالثةمطلع األلفية 
إعادة إنعاش  تالعمومية، حيث تم

القطاع الثقافي من خالل تخصيص 
ميزانية معتبرة، عرفت على إثرھا ھذه 

لمؤسسات تغييرا في شكلھا الھندسي ا
ا التي المعماري، وفي تنوع فضاءاتھ

 وھي .متعددةبالقيام بنشاطات  لھا تسمح
الراحة المالية التي سمحت لھا بأن 

، من تنشط في مجال الكتاب والمطالعة
خالل التخطيط لبرامج سنوية، أو القيام 

ثقافية، علمية، (بنشاطات مناسباتية 
على الرغم من و لكن،). الخ...تاريخية

أن ھذه البرامج والنشاطات تخصص 
 أن ھذه المكتبات كبيرة إال لھا ميزانيات

األھداف المسطرة  تحقيق من تتمكنلم 
 5لھا منذ انطالقتھا التي تجاوزت 

  . سنوات

التابعة لوزارة  المكتباتعن أما 
الداخلية والجماعات المحلية والتي 

فھي  ،"مكتبات البلديات " يطلق عليھا 
التي ابتكرتھا  المؤسساتمن بين 

الجزائر منذ االستقالل لترقية الكتاب 
والمطالعة العمومية، غير أن  الوضعية 

تحمله  ما أمامللبلديات خاصة المالية 
من مھام ومشاريع متنوعة داخل 

 ھذه عاجزة عن تمويلجعلھا  المجتمع،
المكتبات، وھو ما خلق صعوبة في 

ساء البلديات أصبح رؤتفعيلھا، كما 
بعض ھذه المكتبات  عن يتنازلون
بذلك  تسيرھالوزارة الثقافة  لصالح

   .المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية

الرئيسية  عرفت المكتباتكما 
 2016خالل سنة  للمطالعة العمومية

الدخول في مرحلة التقييم عقب تراجع 
 باألوضاعالميزانية التي تأثرت 

نتيجة تراجع ( االقتصادية للجزائر
، وھو ما فرض على )أسعار البترول

ھذه المؤسسات االنفتاح على المحيط 
الخارجي والبحث عن مصادر  تمويل 

الذي يتطلب التفكير في  األمر، جديدة
يمكن عالقات وشراكات جديدة  إنشاء

"  منھجال اعتماد تجسيدھا من خالل
  ."التفكير التصميمي 

 على مستوى الممارسات - ت
 : )اتالتصور(

أدى غياب سياسة ثقافية واضحة 
إلى خلق غموض في طريقة تسيير ھذه 

المؤسسات لدى القائمين عليھا،             
تحديد نطاق عملھا، وأدوارھا  أو

الجديدة في المجتمع، وعليه فقد نالحظ 
ھذه المكتبات،  نمطين في طريقة تسيير

ترتبط برؤى ھؤالء المسؤولين، يمكن 
  :تمثيلھا في

أصحاب  يكتفي :األولى ؤيةالر
بما ھو منصوص  ھذه التوجه بالتقيد

التي و عليه في القوانين التي تضمنتھا
ما  خصوصا ،بھا المرتبطة المھام تحدد
المجموعات ومعالجتھا بتوفير  يتعلق

كما تجد ھذه الفئة . للجمھور وإتاحتھا
التوجه  من على القارئنه البد أعلى 

، الفضاءإليھا ألنھا توفر له 
  .مجموعات بالمجانالو

أصحاب ھذا يرى  :الثانية الرؤية
القراء  إلىنه البد من التوجه أ االتجاه

تمس كل  من خالل نشاطات وبرامج
أن عملية تحديد شرائح المجتمع، غير 

تقع غالبا في النشاطات ھذه البرامج و
عالمية اللنماذج ا أو محاكاة تقليد دوامة

 ھامجتمعات الناجحة التي تتصف
، قد تختلف في طريقة خصائص معينةب

 الموارد المستخدمة في التفكير والقبول،
أو  ھامتقدي كيفيةواالحتياجات الفعلية، و

يجعل تجسيد ھذه قد ما عرضھا، وھذا 
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 ال ينجحقد رض الواقع النشاطات على أ
ا في الدولة نفس الوتيرة التي القتھب

  .للفكرة المبتكرة

وطريقة التسيير التوجھات  إن
خاللھا كل مكتبة نظامھا  تحدد منلتي ا

خدماتھا و ونشاطاتھا وبرامجھا الداخلي
، )القراء( على زبائنھابعد ذلك تمليھا ل

تحقيق أھدافھا  في تجد صعوبةيجعلھا 
يع قاعدتھا توسفي و ،المسطرة

كده المؤشرات الجماھيرية، وھو ما تؤ
 نخرطين داخلالمطروحة حول عدد الم
 70.000 لغھذه المكتبات والذي ب

خالل  منخرط على المستوى الوطني
 ؛ ما يجعل التفكير في2016سنة 

منھج جديد لتصميم  ضرورة تبني
يرتكز خدماتھا، نشاطاتھا، وبرامجھا 

مقاربة تسمح بإشراك  على
  .القراء/الزبائن

 الموارد البشرية المؤھلة في - ث
  :المكتبات العمومية

يشكل التكوين الذي يتلقاه المكتبي 
قادرا على مسايرة  ليصبحأساسيا  أمرا

كل التحديات التي قد تواجھه، ومما 
الشك فيه أن تخصص علم المكتبات 
ا ممبني على جزئين مھمين يرتبط أحدھ

بالجانب التقني، واآلخر بالجانب الفني 
  ).اإلبداع(

مؤسسات منذ اعتماد التكوين بال
ھو يتصف الجزائرية في ھذا المجال و

يد تخصصات ، دون تحديةبالعموم
تسمح بتكوين مكتبيين متخصصين في 

أو عمومية، مكتبات (مجال معين 
كز ري كما، )الخ...جامعيةأو مدرسية، 

 يلقنأساسا على الجانب التقني، حيث 
المكتبي أو أخصائي المعلومات على 

التصنيف، (كيفية معالجة الوثائق 

، )الخ...الفھرسة، التحليل، التكشيف
عوبات ترتبط وھو ما يجعله يواجه ص

ھذه المؤسسات وتدبير بكيفية تسيير 
 ،)الخدمات، النشاطات، البرامج(

الصعوبة  وتكمن .العمومية منھاخاصة 
غياب  التي تواجه مسيريھا فياألولى 

 عدمفي للمكتبي، و سيحالجانب ال
جمھور على على االتصال مع ال قدرته

 )شيوخ، شباب، أطفال( اختالف فئاته
ما يحتم عليه  ،ومعرفة احتياجاته

إلى التقليد  له، أو السعي لقناالكتفاء بما 
األوضاع أو إدراك دون تحليل 

وھو ما يفسر العبارة الرائجة  الحاجيات
التكوين في الجامعة شيء " في كون 

وما ھو معمول به على ارض الواقع 
  ".آخرشيء 

ما نالحظه ايضا داخل ھذه 
المؤسسات ھو افتقارھا إلى الموارد 

بالمقارنة  ة الكافية لتأدية مھامھاالبشري
والجمھور ) المساحة(مع الفضاء 

 التراعي  الحيث ، لذي يؤمھا العريض
 من حيث العالمية والالمعايير الوطنية 
ما يجعل العمل على عدد الموظفين، 

الرواد في و المختصين إشراك
لتجاوز  امشاريعھا أمرا ضروري

الصعوبات التي تواجھھا في الحياة 
  .ميةاليو

" استخدام منھج  إمكانية .2.8
في المكتبات " التفكير التصميمي 
  :العمومية بالجزائر

 التفكير التصميمي" يعتبر منھج 
لمكتبات العمومية في فرصة ل "

جل إحداث التغيير أو الجزائر من أ
التجديد، في طريقة تسييرھا، إذ تؤكد 
المؤشرات التي يطرحھا الباحثون من 

أو أعمال  كاديميةخالل البحوث األ
الصعوبات التي الملتقيات والمؤتمرات 
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تواجھھا ھذه المؤسسات في القدرة على 
اإلحاطة بكل الفئات االجتماعية، 
باإلضافة إلى غياب وثيقة رسمية 

لجھات الوصية توضح وضعية ھذه ل
  .المؤسسات وعالقتھا مع المستفيدين

التفكير "تكييف منھج  إمكانية إن
المكتبات العمومية داخل  "التصميمي

، خاصة في في الجزائر اليوم قائمة
 السياسي والقانوني سياق الوضع

ي الذي وحتى المھنبل  ،االقتصاديو
والذي يمكن ، تمر به ھذه المؤسسات

  :عدة جوانب ھيتفسيره من 

ستخدم يأن المشرع الجزائري  -
" السيما " وكلمة " الخصوص " كلمة 

ھذه عند تحديد مھام ھذه المكتبات، و
الكلمات تستخدم في العادة إلخراج 

نه ال كما أبعض ما يتناوله الخطاب، 
نصوص تمنع القيام  يوجد في مقابله

بمھام أخرى، بل على العكس فإن 
مؤرخ في  383-08المرسوم التنفيذي 

 26ل ھـ الموافق  1429ذو القعدة  28
، يتضمن القانون 2008نوفمبر 

 األساسي الخاص بالموظفين المنتمين
ينص والذي لألسالك الخاصة بالثقافة؛ 

القيام باألبحاث " على ضرورة 
والدراسات والتحقيقات السيما تلك 
الخاصة بتسيير المكتبات ومراكز 
الوثائق ومراكز المحفوظات وتنظيمھا 

 عليھاكما ال ننسى الخلفية التي أنجز  ."
المشروع من خالل العمل بالتصريحات 

التي تحدد ) اليونسكو، اإلفال(الدولية 
مھام أخرى غير واردة بصحيح العبارة  

ھذا وقد قامت  .لكن يشملھا الخطاب
بإنشاء  2016خالل سنة وزارة الثقافة 

مجموعة من الورشات التي يقودھا 
مدراء ھذه المؤسسات بھدف البحث 

عن وسائل مبتكرة لتسيير ھذه 
  .المكتبات

تراجع في الميزانية  -
ب المخصصة لھذه المكتبات بسب

نتيجة تراجع ( االقتصادية األوضاع
، مما يجعل التفكير في )أسعار البترول

 د النفقات داخل المكتباتترشي
ما يتطلب الحرص على  ؛ضروريا
بشكل خدمات النشاطات وال تصميم

 الزبائن الستقطاب مدروس ومبتكر
، ھذا وقد جاء في اجتماع )القراء(

بالوزير المكلف  لمدراء ھذه المكتبات
 مصادرنه البد من البحث عن أعلى 

أي البحث عن عالقات  تمويل خارجية
" وشراكات جديدة تتطلب اعتماد منھج 

 ."التفكير التصميمي 

تأثر ھذه المكتبات بالوضعية  -
االقتصادية التي تمر بھا البالد، فتح 
المجال للقائمين عليھا للنقاش حول 

 ، "مفھوم الجودة في المكتبات"إدراج 
التفكير "منھج لجوھري لوھو المفھوم ا

، فعادة ما يصاحب كلمة "التصميمي
عند ارتباطھا " التصميم"

 مثل مفرداتالخدمات /بالمنتجات
والتي ، "مسلية"،  "مفيدة"، "جذابة"

 واستجابتھا ،تعكس جودة ھذه الخدمات
  .لرغبات واحتياجات الرواد

صعوبة خدمة الجمھور  -
العريض والمتنوع من رف المكتبيين 

بسبب نقص في : ذه المكتباتداخل ھ
نقص في التأھيل،  أو ،الموظفين عدد

وھو ما يملي عليھم ضرورة فتح مجال 
الكتاب ولمتخصصين في الثقافة، العمل 

وكذا فتح المجال والمطالعة، 
المنخرطين أو ( المستفيدين/للزبائن
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لإلسھام في تطوير  )المستھدفين
النشاطات، أو تصميم و الخدمات

، وھو ما يقوم المكتبة الفضاءات داخل
 .عليه ھذا المنھج

  الخاتمة

إن وضعية المكتبات العمومية 
بالجزائر اليوم مرھونة بالتحوالت على 

وعلى مستوى  القانوني، المستوى
كما أنھا ، والتصورات الممارسات
المكتبات، التكوين في مجال مشروطة ب

وتالقي  ،تسييروال التدبير لتالقي مشاكل
مرتكز على كيفية فجوات لتكوين ال

لصالح ، الوثائقية األرصدة التعامل مع
وھي  .القراء/الزبائنتكوين موجه نحو 

 تعقيدالالفجوات التي غالبا ما تؤدي إلى 
 المشتغلين خصوصاالمكتبيين  عملفي 

المؤسسات المفتوحة لعموم  منھم في
، والتي تقتضي تشجيعا للمطالعة الناس

في  ، كما تدفع إلى التقليدالعمومية
الممارسات دون الرجوع إلى دراسة 
للحاجيات، أو تحليل األوضاع، أو بحث 

للمشاكل ) المبتكرة(عن الحلول العلمية 
ھي التي ھذه الوضعية  .المطروحة

بمحاولة البحث عن مناھج أوحت لنا 
تسمح بخلق مكتبات فاعلة  وأساليب
التفكير " منھج  يتيحه، وھو ما بذاتھا

  :الذي " التصميمي

إعادة تصميم العالقة ح يسم -
فيما (بين شبكة المكتبات العمومية 

، ثم في عالقتھا مع المؤسسات )بينھا
الثقافية، التربوية، (الخارجية 

  ....)الترفيھية

يسمح لكل مسؤول أن يبتكر  -
طريقة من شأنھا تفعيل المكتبة في 

  .بيئته

 يخول تطوير البرامج -
، الخدمات داخل المكتباتو والنشاطات

 األعمى تقليدالمحاكاة وال اويجنبھ
لصالح دراسة وتحليل نماذج عالمية، ل

الواقعيين (حاجيات الزبائن 
  .واالقتراب منھم) والمحتملين

تخفيف األعمال على يتيح  -
المكتبيين من خالل إشراك المواطنين 
في ابتكار حلول لمشكالتھم تجسيدا 

من زبون التحول (لمبدأ الديمقراطية 
تكون ھذه ، )علمستھلك إلى زبون فا

 .الحلول مقبولة ومرغوب فيھا

التفكير " سبة لمنھج األساس بالن
نه يخرج المكتبي من أ" التصميمي 

دائرة التقليد أو االكتفاء بمحاكاة للنماذج 
الناجحة، بل يقدم مجموعة من األدوات 
والوسائل التي تشكل مصادر إلھام له، 

تسمح لكل مكتبة من تصميم والتي 
برامجھا بما و اطاتھاونش خدماتھا

 زبائنھا حاجيات وتطلعات يتكيف مع
، تقوم ھذه العملية على إشراك )القراء(

ما ك ،القراء في عملية التصميم/الزبائن
من ثقة الجمھور في  ھذه العملية زيدت

  المؤسسة؛

عمل في تبني ھذا المنھج  نإ
يعتمد على ذھنيات المكتبات بالجزائر 

 قدرتھموعلى مدراء بھذه المؤسسات 
والتخلص من  الزبائن أفكارعلى تبني 

كل أوجه الخوف والفشل والنقد 
-، وعلى ممارسات المكتبيالمستمر

األعمال الروتينية بعيد عن الوسيط ال
بل يجعله يتقرب من  خلف مكتبه،
تعرف على الزبائن وال/المستخدمين

  .حاجياتھم وتطلعاتھم



 عبد اإلله عبد القادر . د ؛ أسامة دموش. د                                                                          162

ليس  " التفكير التصميمي" منھج 
طريقة ھو بل  ،لة فقطوسي أو امنھج

، الجماعي لتفكير والعملتشجع على ا

للمكتبات  األساسية األدواروھو احد 
في تشغيل والتي تتمثل اليوم  العمومية

  ).العمومي(التفكير الجماعي 
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