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 :ملخص
ُالبحثُُيهدفُ  مبنيةُعلىُأحدثُماُوصلُتأسيسُقاعدةُنظريةُُ(1:ُإلىهذا

عمُدُ(2ُ.ممارساتُفلسفةُكايزنُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليالباحثونُفيُمجالُُإليه
ُالعاليُالسعوديُوافيُُاتتخذيُالقراُرمُ صانعيُالسياساتُُو ثينُاحلبمؤسساتُالتعليم

ُالمُ ُو ُبتطبيقاتُمارسين ُالفلسفةالمهتمين ُلتحقيقُُوُ.هذه ُالهدفين ُالباحثهذين ُاستخدم
ُلألدبيات ُالمنهجية ُالمراجعة ُتمُ ُالحديثةُطريقة ُ)منُُلما ُالعلمية ُالمجالت ُفي نشره

ُكايزنُفيُهذهُُو(2020ُإلى2015ُُ ُعلىُتطبيقاتُفلسفة ُمباشرة التيُركزتُبصفة
ُتطبيقاتيتحدمنُُنليتمكُ ُ؛المؤسساتُالحيوية ُأهم ُهمجاالتُوُهد نتائجُأبرزُُتمحورتُو.
ُعلى ُالدراسة ُهذه :1ُ ُالممكناتُ( ُأبرز ُباتُمن ُكايزن ُمنظور ُإن لتحسينُاألساسية

ُمُ  ُُوُخرجاتجودة ُُوالتعلُ التعليم ُم ُتقديم ُالعاليُالخدمةمستوى ُالتعليم ُمؤسسات ُ.في
للجامعاتُالغربيةُالرائدةُفيُقُحتىُخارجُاإلطارُاالجتماعيُطبُ (ُباتتُهذهُالفلسفةُتُ 2

ُالمجال ُهنالك3ُُ.هذا ُفيُ( ُواضحة ُكايزُنندرة فيُجامعاتُالوطنُُتطبيقاتُفلسفة
ُُوالعربيُ ُالجامعاتُالخليجية ُالخصوص.اُوبصفةُعامة ُلجامعاتُالسعوديةُعلىُوجه

4ُ ُالدراسة ُهذه ُتؤكد ُالمُ ( ُلحُ الحاجة ُُوة ُالعاجلة ُالدراسات ُمن ُالميدانيةُلمزيد العلمية
ُالمتعم ُ  ُالفقة ُالعاليُلتوطينُهذه ُفيُمؤسساتُالتعليم ُإسهاماتهُُوالسعوديُلسفة إلبراز

هجيةُالبحثُالهجينُبلُإنُالدراساتُالحاليةُلمُتعتمدُعلىُمنُ(ُإنُ 5ُفيهاُإنُوجدت.
علمُالباحثُُ.ُعلىُحد ُ ةمحدودُيةعيناتُبحثُوُعتمدُعلىُمناهجُبحثيةُفرديةمعظمهاُُا

وصياتُإلىُتخلصتُهذهُالدراسةُ.ُباللغةُالعربيةُمنُنوعهاُىاألولُعدُ تُ إنُهذهُالدراسةُ
 ةُلمؤسساتُالتعليمُالعاليُفيُالمملكةُالعربيةُالسعودية.ُعدُ 

 كلمات مفتاحية: 
ُ ُكايزن، ُالسعودي،ُفلسفة ُالعالي ُالتعليم ُالعالي، ُالتعليم ُمؤسسات ُالتايوتية، النظرية
ُ،ُخارطةُطريق.توطينُكايزُن
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The Implications of the Kaizen Philosophy: 

 A Roadmap for Quality Assurance of the Saudi Higher 

Educational Businesses 

Abstract: 

This study aims to construct a solid literature review-base focuses 

mainly on the recent implications of Kaizen philosophy in an academic realm 

and to support the main actors and regulators of the Saudi higher educational 

institutions along with other researchers, educationalists, and practitioners. 

The researcher employed systematic-literature-review method within a 

timeframe of five years –(2015-2020). The chosen literature directly focuses 

on the implications of Kaizen Philosophy in this sector. The findings 

incorporate that: 1) Kaizen emerged as a salient enabler to continuingly 

improve the educational outputs and to sharpen the level of providing 

educational services; 2) Kaizen employed even outside of the advanced 

western universities but there are very few studies revealed its implications in 

the higher educational institutions of Middle-East in general and in the 

Kingdom of Saudi in particular; 3) there is an urgent need for further 

empirical research studies to reveal if any utilizations of Kaizen in these 

social frameworks; 4) the vast number of the reviewed studies demonstrate a 

singular research methods and limited data samples. Furthermore, it 

concludes with implications and recommendations for the regulators of the 

Saudi higher educational businesses. To the knowledge of researcher, this is 

the first literature review of the implications of Kaizen conducted in Arabic 

Language.  

Key words: Kaizen Philosophy, Toyotaism, Higher Educational Institutions, 

Saudi Higher Education, indigenizing Kaizen, Roadmap.  
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  املقدمة: .1

ُمنُالمُ  ُُُُ ُالعاليُفيُالعصرُالحاضرُكغيرها نظماتُأصبحتُمؤسساتُالتعليم
ُ ُتسعى ُالتي ُالجودةُباستمراريةالصناعية ُمعايير ُأعلى ُتحقيق ُإلى ُمسبوقة فيُُغير

ُُو ُالتعليميةُنواتجهامخرجاتها ُيُ ُو. ُالسلوك ُهذا ُمثل ُخيارُ ُعدُ إن لمؤسساتُُاستراتيجيُ اا
ُالجودة ُبأعلىُمستوىُمن ُالتعليمية ُالخدمة ُلتقديم ُالعالي ُيُ ُ،التعليم ُتطلُ حق ُ بما عاتُق

ُ ُأو ُالداخليين ُالشركاء ُمن ُالمصلحة ُالطالبُُوُ؛الخارجيينأصحاب ُرأسهم على
ستراتيجيةُتتطلبُمنُهذهُالمؤسساتُالحيويةُالسعيُالحثيثُنُهذهُاالأ.ُكماُالطالباتُو

ُكافُ  ُفي ُالمستمر ُللتحسين ُُوة ُالتعليميةعملياتها ُبشقيهُُسواءُ ُ،خدماتها األكاديمي
ُُو ُالتعليمي ُالبحثي، ُالمجتمعيأو ُأو ُُاإلداري، ُفي ُالتنافسي ُمركزها ُسوُقاللضمان
ُاألكاديمي ُُو. ُمن ُللذهن ُيتبادر ُُالنظرةقد ُقدُُنُ أالعامة ُالمستمر ُالتحسين عمليات

ُتكلف ُالنظرةُقدُتُ أةُمالية،ُفيُحينُتصحبها نُعملياتُالتحسينُالمستمرُأغفلُنُهذه
ُ ُ)كايزن( ُرك ُ تُ ذاتها ُرفع ُعلي ُاألول ُمقامها ُفي ُز ُاإلنفاقمستوى ُكفاءة ُهذهُت ُُو. عتبر
(ُالتيُتهدفُإلىُإدارةُالهدرToyotisimُ"ُ)ةأحدُأهمُتطبيقاتُ"النظريةُالتايوتيُالنزعة

ُنُ أكماُُ(.Arya & Choudhary, 2015الماديةُ)البشرية،ُأوُُوُفيُالمصادرُالمالية،
 High Quality)ُمتناهيةأداءُكايزنُفيُإحداثُجودةُفلسفةُالدراساتُأثبتتُجدوىُ

Performanceُا ُكافة ُفي ُاال( ُااللمنظمات ُالصبغة ُذات قتصاديةُنتاجية
(Macpherson et al., 2015ُُالعالي ُالتعليم ُمؤسسات ُعلى ُلزاما  ُبات ُلذلك، .)

ُالمنظماتُاالحمُ  ُاكاة ُلتعزيزُقيمتها ُُونتاجية منُأبرزُالتنافسيةُفيُالسوقُاألكاديمي.

ُذلكحد ُ مُ  ُدات ُُوتوقُ ُ(1: ُالحاليين ُالطالب ُالخارجيرتالمُ عات ُالشركاء ُوكذلك ينُقبين
ُُو ُبمراجعة ُالمعنية ُوالهيئات ُهذهُوالداخليين ُبها ُترتبط ُالتي ُالتعلمية ُالعملية تقييم

المرتقبينُمنُالحاليينُُوالطالباتُُوختيارُلدىُالطالبُحريةُاالُ(2ُ.المؤسساتُالتعليمية
ُالمتعددة ُالجامعات ُُ؛بين ُالتنافسية ُالميزة ُعلى ُجامعةبناء  ُُلكل رغباتهمُلتحقيق

ُ.ُُالدراسيةُتطلعاتهمُو
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ستعارةُفلسفةُكايزنُمنُالمؤسساتُالتعليمُالعاليُةُلبرزتُالحاجةُالماسُ لذلك،ُ
ُالصناعية ُعمليتهاُُ،المنظمات ُفي ُالمستمر ُالتحسين ُأهداف ُتحقيق ُيضمن بما

ُفيُالسوقُاألكاديميُوُ،التعليمية ُالتنافسية ُالقدرة ُتحققُلها ُأهدافُهذهُُو. إنُمنُأهم
ُ ُعلى ُالوقوف ُهو ُالدراسة ُمؤسساتُأحدث ُفي ُكايزن ُفلسفة ُتناولت ُالتي الدراسات

نُتكونُألكماُإنُهذهُالدراسةُتهدفُ.ُفيهاالتطبيقيةُُممارساتهازُابُرإلُ؛التعليمُالعالي
ُالمؤسساتُالتعليميةمُ اعُالسياساتُُونُ مرجعيةُلص ُ منُأبرزُ.ُُوتخذيُالقراراتُفيُهذه

ُ ُرسم ُاألخرى ُالمستقبليةاألهداف ُلألبحاث ُطريق توصياتُُطرحُمُ ث ُُمنُوُ،خارطة
ُلُ  ُالسعودية ُالعربية ُالمملكة ُفي ُالعالي ُالتعليم ُالعالميةُمُ لمؤسسات ُالجامعات حاكات

ُُالرائدةُفيُممارسةُهذهُالفلسفةُلضمانُمركزهمُالتنافسيُفيُالسوقُاألكاديمي.ُ
ُالبحىثُمنهجيىةهذهُالدراسةُإلىىُعىدةُأجىزاء.ُالجىزءُالتىاليُيركىزُعلىىُُتمُتقسيمُو
ُاسىىتهدفتالتىىيُسىيناق ُالدراسىىاتُالسىابقةُالجىزءُالىىذيُيليىىهُ.ُفىىيُهىذهُالدراسىىةُالمسىتخدمة
وفىىىقُالمنهجيىىىةُالبحثيىىىةُالمتبعىىىةُفىىىيُهىىىذهُُكىىىايزنُفىىىيُمؤسسىىىاتُالتعلىىىيمُالعىىىاليتطبيقىىىاتُ
اُالجزءُالرابعُفسىيركزُعلىىُتحليىلُأمُ ُالمتمثلةُفيُ"المراجعاتُاألدبيةُالمنهجية".ُ؛الدراسة

ُ.توصياتالخاتمةُُوالعرضُستالجزءُاألخيرُسينُحينُأُفي.ُتفسيرُنتائجُالدراسةُو

 منهجية البحث: .2

ُعدُ ي ُُوُ."منظورُالمراجعاتُاألدبيةُالمنهجية"الباحثُفيُهذهُالدراسةُعلىُُاعتمد
-Boell and Cecezالذيُيقومُعلىُاألدلةُ) هذاُالمنهجُالبحثيُمنُالمناهجُالحديثة

Kecmanovic, 2015ُ ُأنُ ُو(. ُالدراسات ُمنُُأكدت ُنابع ُالبحثي ُالمنظور ُهذا أصل
ُتسعىُإلىُتعزيزُالسياساتُُوُ؛العلومُالطبية ُعلىُتقديمُأفصلُُ،اإلجراءاتكونها بناء 

(ُ ُللبحث ُالمتوفرة  Campbell Collaboration, 2007; Colicchia andاألدلة
Strozzi, 2012.)ُُ ُالعلومُُارُ ؤخُ مُ انتقلت ُمجاالت ُإلى ُالمنظور ُهذا ممارسات
ُ ُتكنولوجياُُوُ،التكنولوجيةُواالجتماعية ُفيُمجال ُالمثال ُعلىُسبيل ُتطبيقاته ُأول كان

ُ ُالباحثين2000ُالمعلوماتُفيُعام ُيد ُعلى  Atkins and Louwُ(Boell andم
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Cecez-Kecmanovic, 2015)ُ يهدفُإلىُاستفهامُُا.ُلهذاُالمنظورُبروتوكوال ُخاص
ُُوك ُتحديد ُُوايفية ُوتقييم ُالدراساتُختيار ُمن ُاألدلة ُبمجالُتكوين ُذاتُالصلة السابقة

ُُو ُ)البحث ُاألدبية ُالمراجعات ُمعالجة ُعملية ُفي  ,Colicchia and Strozziقوته
2012; Boell and Cecez-Kecmanovic, 2015 ُ.)ُ

ُبعدُ ُاأيض ُ ُالبحثي ُالمنهج ُهذا ُميزاتيمتاز ُُ،ة ُالشمولية، القدرةُُومنها:
ُ ُُواإليضاحية، ُللتكرار، ُُوالقابلية ُُوالشفافية، ُاالُوالموضوعية، ُلشخصيةُعدم نحيازية
ُُو ُ)الص ُالباحث،  Boell and Cecez-Kecmanovic, 2015; Colicchiaرامة

and Strozzi, 2012ُ .)ُ ُذلك، ُإلى ُباإلضافة ُالباحثون ُأيشير ُالمنهجُُنُ إلى هذا
ُ ُ)ُعدُ يُ البحثي ُالسردي ُالمفهوم ُعن  ,Boell and Cecez-Kecmanovicبديال 
2015.)ُُ

ُ ُالمزيات ُعلى ُلبناء  ُالمذكورة ُالمختارة ُالبحث ُُومنهجية ُالبحثُطبيعة هذا
ُُو ُتحديد ُعلى ُُواالمرتكزة ُأبرزتختيار ُالتي ُالسابقة ُالدراسات ُختلفةُ مُ ُنماذجُ ُتقييم

ُالباحثُبُ؛تعليمُالعاليتطبيقاتُفلسفةُكايزنُفيُمؤسساتُالل ستخدامُمحركُالذا،ُقام
(ُ ُالعلمي ُمُ Google Scholarالبحث ُمفتاحيةُُاعتمدُ ( ُمصطلحات ُعلى ُبحثه في
ُ ُاشتملت ُمحددة ُ"أساسا  ُالعاليعلى ُالتعليم ُفي ُ)كايزن "Kaizen in higher 

educationُال ُالدراساتُا( ُُوختيار ُالميدانية ُلعلمية ُالحديثة ُ)النظرية إلى2015ُُمن
2020ُ ُركُ ( ُفيُمؤسسالتي ُكايزن ُالعاليُبصفةُزتُعلىُتطبيقاتُفلسفة اتُالتعليم
ُُوُ،مباشرة ُما ُأبرز ُُاحتوتلتحديد ُأدلة ُمن ُأهدافيحقلتعليه ُُوُق ُالدراسة لتقديمُهذه

ُ.دراسةُنظريةُمرجعية

ُاألغراضُاألخُرُو ُأبرز ُُُىمن ُالدراسة ُالمستخدمةُلهذه ُالبحثية ُالمناهج تحديد
ُُفي ُاالُوُالمختارةالدراسات ُجاألطر ُالدراسات. ُلتلك ُالمنهجية،ُُوتماعية ُالطريقة هذه

ُ ُالبحثية ُالدقيقُللثغرة ُالباحثُفيُالتحديد ُستدعم لتمكينُالباحثينُمنُتسليطُُوأيضا ؛
ُلمستقبلية.ُتهمُاامزيدُمنُالضوءُعليهاُفيُدراس
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 املراجعات األدبية: .3

ُ ُرئيسيين ُمحورين ُعلى ُالباحث ُيركز ُالدراسة ُمن ُالجزء ُهذا ُهما:في
ُالمحورُالتعريفُبفلسفةُكايزُن(1ُ علىُالدراساتُالسابقةُيقتصرُالباحثُلمُ.ُفيُهذا

ُ ُالحديثة ُمنها ُبل ُُاستعانفحسب ُخارج ُسابقة ُاإلبدراسات ُفيُطار ُالمحدد الزمني
فيُهذاُالمحورُكرسُالباحثُجهودهُللوقوفُعلىُأحدثُالدراساتُ(2ُ.ُالمحورُالتالي

التيُتمُُوالتيُتناولتُتطبيقاتُفلسفةُكايزنُبشكلُمباشرُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليُ
 (.2020ُُإلى2015ُُخاللُفترةُخمسُسنواتُفقطُ)منُنشرهاُ

ُ:التعريف بفلسفة كايزنُ.1ُ.3
آلياتُلتأريخيُوأهدافُُوالتطورُاالتيُتناولتُدراساتُالهناُيستعرضُالباحثُ

ُكايزُن ُالفلسفةُ؛فلسفة ُهذه ُعن ُشاملة ُصورة ُالمُ مك ُ ت ُُ،إلبراز ُالجانبُمنُن ُبهذا هتم
ُ.ُستيعابُآليةُتطبيقاتهُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليسهمُفيُااإللمامُبتفاصيلُتُ 

مفهومُكايزنُفيُمنتصفُعامMasaaki Imaiُُاليابانيُالباحثُمُنُقدُ أمنذُُو
ُإحدى1980 ُبات ُ)ُممكناتُم ُاليابانية ُالمنظمات ُفي ُالتنافسية -Suarezالقيم

Barraza, Ramis-Pujol, and Kerbache, 2011ُُو ُالباحثُ(. ُأكد قد
Suarez-BarrazaُُوRamis-PujolُandُKerbacheُ (2011ُ الباحثينُُنُ أ(

التناقضُأثبتواُدرجاتُمختلفةُمنُالغموضُُوالذينُتناولواُمنظورُكايزنُمنذُذلكُالحينُ
ُف ُعلما ؛ ُأيه، ُالوقفة ُُاالنتقاديةن ُالبحث. ُهذا ُإطار ُخارج ُالمفهوم ُالباحثُُولهذا أكد
(Macpherson et al., 2015ُ ُأبأ( ُمعاني ُعلى ُتنضوي ُكايزن ُفلسفة ُمنُن عد

ُذكرُ ُكما ُإلىُنهُمنُالص ُأالتحسينُالمستمر. ُالفلسفةُمنُثقافة ُبمكانُنقلُهذه عوبة
ُاألمُ؛أخرُى ُخارجُوطنها ُممارساتها ُمن ُالباحثين ُمن ُالعديد ُذكره ُما ُاليابانُ-ُرغم
(Macpherson et al., 2015ُ.)ُُ 

ُُو ُلذلك، ُالتيُُفلسفةُتأصبحنتيجة ُاليومية ُاإلدارية ُالممارسات ُأحد كايزن
.ُوقدُ(Macpherson et al., 2015)اليابانيةُعنُغيرهاُُالصناعيةُزتُالقطاعاتميُ 
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قُفيُللتعمُ نقطةُجاذبةُللباحثينُاإليجابيةُالمنتجةُلفلسفةُكايزنُكانتُهذهُالممارساتُ
ُتعريفُعمليُ ُالفلسفةإبراز ُلهذه ُالمثال. ُعلىُسبيل ،ُ خرونُآُوMacphersonُوجد

ُعلىُبيئاتُالعمل2015ُ) ُلثالثُسنواتُالتيُأجروها ُالممتدة ُالطويلة ُفيُدراستهم )
أغراضُولعدةُايزنُعبارةُعنُمفهومُفلسفيُواسعُيخدمُعدةُالصناعيةُاليابانيةُبأنُك
ُالتنظيم ُفي ُظاهراُ ُوُ،أعضاء ُمحددا  ُعالميا  ُتعريفا  ُهنالك ُُ،ليس ُعنُأبيد ُعبارة نه

ُفيُحينُالصناعيةاليابانيةُفيُبيئاتُالعملُُالتعارفُعليهاُعتقداتُمختلفةُتمُ مُ  نُأ.
ُالباحث ُيهؤالء ُوجدوا ُعمُنُ أن ُمعاني ُيحوي ُدراستهم ُبيئة ُفي ُصلةُكايزن ُذات يقة

ُالعمل ُفي ُُوُ،باإلبداع ُللذات ُإيجابيةوإبراز ُعمل ُطاقات ُلبذل ُأفكارُُ،محفز تدفع
ُ ُالمختلفة ُواالالموظفين ُاإلبداعات ُمن ُااللمزيد ُالعملُبتكارات ُمقر ُفي ستبقاقية

(Macpherson et al.; 2015: 5 and 9ُ،ُرغمُذلك.)ُنُ حديثةُأُبرتُدراسةتعُا
ُ ُكايزن ُعنفلسفة ُُعبارة ُروتين ُوالمراجعة،ُيومي ُوالعمل، ُالتخطيط، ُمن ُمنتهيا  ال

Plan, Do, Check, Actُ)التنفيذُلغرضُالتغييرُإلىُاألفضلُُو )(Kolodziejczak, 
Szarska, & Edelmuller, 2019; Nagaich, Tiwari, & Sahu, 2020)ُ.ُ

ُاألُُُ ُالعناصر ُالباحثونُهذه ُاإلجرائيةُُةربعلخصُهؤالء ُاإلدارية ذاتُالصبغة
ُوفقُماُيلي:ُ

ُتعريفها.ُمُ منُثُ ُوُرادُتحسينهيعنىُتحديدُالمشاكلُذاتُالصلةُباألمرُالمُ ُ: التخطيط -
ُالمُ ُالعمل: - ُالمشكلةباتُُوسب ُ يعنىُتحديد ُبجذور ُالبياناتُذاتُالصلة بماُُ؛تحليل

ُ.ذاتهُتطويرُالحلُالمقترحتحديدُآليةُيضمنُ
ُمُ ُالمراجعة:التدقيق أو  - ُمتعني ُللتحسينواجهة ُالمقترحة ُالحلول ذلكُُوُ؛قاومة

ُلمحاولةُالتطبيق.ُُلالستعداد
ُالمُالتنفيذ: - ُهذه ُُوتركز ُالتطبيق ُعمليات ُتكرار ُعلى ُلتلكُرحلة ُدورية مراجعات

ُ.ُُللتأكدُمنُفاعليتهاُوفقُاألهدافُالمرادُتحقيقهاُمنُالعمليةُالتحسينيةُ؛التطبيقات
Palmaerُأوضحُالمتكاملة،ُمنُالخطواتُاإلداريةُالمترابطةُُووفقُهذُالسلسلةُُُُ

ُهما:ُُوُ،ىُمفردتينُيابانيةُلذاتُالكلمةيقومُعلفيُاألساسُمفهومُكايزنُُنُ أ(2001ُ)
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ُ(Changeتعنيُالتغييرُ)ُ:Kaiكاي  .1
ُ(for betterُتعنيُالتغييرُلألفضلُ)ُ:Zenزن  .2

ُتعتمداهات ُالمفردتين ُعالُ عُانن ُقدر ُُوُلى ُالتنظيمية ُالقيم االجتماعيةُمن
العملُمنُاإللمامُالتامُنُفريقُالتيُتمكُ المنظمةُُوة(ُالتيُيعتنقهاُموظف)الثقافةُالتنظيمي

منُأجلُُالسعيُوُ،(Plamaer, 2001معاييرُالنجاحُفيُمنظمتهُ)بأهدافُوغاياتُُو
ُواال ُالوالء ُبمنتهى ُلذلكُتحقيقها ُفلسفةعتزاز. ُالباحثين ُالكثيرُمن كايزنُكأحدُُيعزو

ُميُ  ُالتي ُالشاملة ُالجودة ُغيرهاتقنيات ُعن ُاليابان  ,.Macpherson et al)ُ؛زت
2015; Arya & Choudhary, 2015ُُإلى ُالممزوجةُا( ُاليابانية نعكاساتُالثقافة

ُ ُالمتعددةبالمعتقدات ُاليابانيُالدينية ُالشعب ُمن ُالكثير ُيعتنقها ُالتي ُتلكُُو. من
.ُالصينيةُالجذورالشنتويةُذاتُفلسفةُالبوذية،ُوالكنفوشية،ُوالطاوية،ُُوُالمعتقداتُالدينية

علىُُجمعُعلىُالحث ُ عتقداتُالدينيةُتُ هذهُالمُ ُنُ إلىُأتشيرُالدراساتُفيُهذاُالمجالُُو
ُ.ُهوُأكبرُأوُأعلىُمنصباُ ُنُ التقديرُلمُ حترامُُواال

ُالمُ ُو ُهذه ُاالجتماعية ُللشعبُُتفاعالتالأسلوبُُتصبغفرزاتُالدينية اليومية
ُأنُ تؤكدُالدراساتُكماُُستراتيجيةُالعملُبروحُالفريق.ازاتُحف ُ بنوعُإيجابيُمنُمُ اليابانيُ

زدهرُأكثرُفيُاليابانُعنُغيرهاُمنُبقيةُبلدانُالعالمُالُسيماُعندماُامنظورُكايزنُ
ُ)تبنُ  ُاليابانية ُتويوتا ُشركة Arya & Choudhary, 2015ُته تفاعالتُالُإنُ ُو(.
مثال ُمُ ُ؛نسحبتُعلىُسلوكهمُاليوميالدينيةُاالجتماعيةُايابانيينُتعامالتُاليوميةُللالُو

ُ ُفريقُب ُ حُ في ُفي ُُوُ،العمل ُفيُبالتالي ُالعمل ُسمات ُمن ُسمة ُكايزن ُفلسفة جعلت

ُمُ  ُأُا،لذنظماتهم. ُالباحثون ُيرى ُفلسفة ُن ُكايزن ُمُ أصبحت ُأهم ُاإلبداعُمك ُ أحد نات
ُ.ُاليابانيةةُالصناعيبتكارُفيُالمنظماتُواال

ُهت ُُو ُفي ُمراجعتها ُتمت ُالتي ُالدراسات ُأظهر ُالشأن ُاإلبداعُمُ ُنُ ذا مارسات
ُمنُقُ بتكارُواال ُاليومية الذيُُأعضاءُفريقُالعملُلُ بُ ناجمةُعنُالمالحظاتُالميدانية
ُ(Helftat and Winter, 2011)ُىُبخصائصُروحُالفريقيتحلُ  ُالتمازجُُو. إنُروح
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ُالتجانسُُو ُهذه ُحقُ فيُبيئة ُاليابانية ُقتُالهدفُاألسمىُمنُالعمل هوُُوُ؛كايزُنفلسفة
ألفرادُالعملُأنفسهمُالسعيُالحثيثُللتحسينُالمتمثلُفيُالتغييرُفيُالسلوكُالتنظيميُ

كايزنُإلىُُصنفتُالدراساتُالسابقةُفلسفةلخلقُميزةُتنافسيةُللمنظمة.ُُ؛إلىُاألفضل
ُنوعين،ُهما:ُ

ُعلىُُ:Individual Kaizenُكايزن الفردي - ُكايزن ُأنواع ُمن ُالنوع ُهذا يركز
ُأدنىُالمستوياتُاإلداريةُ)فرقُالتحسين(ُالمقترحاتُالتحسينيةُالنابعةُمنُموظفي

ُفي ُواحدُأو ُإداري ُُمستوى ُ)الفي ُ"جهة ُاألعلىمنظور ُإلى ُاألسفل (ُ"من
(Bottom-Up Approachُ )(Suarez-Barraza, Ramis-Pujol, and 

Kerbache, 2011.)ُ
ُعلىaccumulative Kaizenُُليكايزن المعد - ُكايزن ُمن ُالنوع ُهذا ُيقوم :

ُالتكاملُبينُمجموعةُمنُمقترحاتُالفرقُالتحسينيةُعلىُمستوىُالمنظمة.ُُ

فلسفةُكايزنُتقومُُنُ علىُأالدراساتُالسابقةُالتيُتمتُمراجعتهاُمنهجيا ،ُُجمعُ تُ 
أساسا ُعلىُإدارةُحصيفةُللهدرُسواءُمالي،ُأوُبشري،ُأوُمادي.ُفيُهذاُالصددُبرزتُ

ThoeryُToyotismُ-ُ(ُ ُالتايوتية Arya & Choudhary, 2015ُالنظرية إنُُو(.
عرفُبإدارةُالهدرُ(ُأوُماُتُ Lean Production Systems, LPSالنظريةُالتايوتيةُ)

ُاإلنتاجيُ) ُُنفاياتإدارة ُنظام ُعرفتُبأنها ُبكفاءةُاإلنتاج( مؤتمتُيهدفُإلىُاإلنتاج
ُُوفاعلُو ُللمنتج ُالمضافة ُالقيمة ُلرفع ُالحد ُ ية ُعلى ُكثيرا  ُالمعتمد ُنفاياتُُالمنظمة من

غيرُالمتولدةُعنُأعباءُالعملُديةُُوسواءُكانتُنفاياتُمالية،ُأوُبشرية،ُأوُماُ،اإلنتاج
 & Arya)اإلنتاجُُ)هدر(ُاألمثلُللحدُاألدنىُمنُنفاياتُاالستخدامالتيُتعنيُمتوازنةُال

Choudhary, 2015)إلىُالنظريةُالتايوتيةُرميُتُ؛.ُمنُمفهومُصناعيُإنتاجيُبحت
and Arya ُ Choudharyُصلخُ لذلكُالماليُإلىُأدنىُمستوىُممكن،ُُتقليلُالهدر

ُ(ُأهمُنفاياتُاإلنتاجُوفقُاآلتي:2015ُ)
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بُلتجنُ ُ؛مُاإلنتاجُإالُوفقُالحاجةهُالُيتن ُأيقصدُبهاُُاإلنتاج:نفايات ما يزيد عن  -
ُتكاليفُحيثُ،لهُنتجاتُأكثرُمنُالمخططُبمُ كتظاظُالمستودعُا ُسيترتبُعليه

ُ.مختلفةُإضافية
ُإلىُتجنُ ُيهدفُنتظار:نفايات ال  - ُالمبدأ ُلالهذا ُيدعو بمعنىُُ،طويالُ نتظارُبُما

ُف.ُضمانُسريانُاإلنتاجُدونُتوقُ 
ُتكلفةُممكنة.ُتعنيُالحرصُالتامُعلىُتقليلُنفقاتُالنقلُإلىُأقل ُ ُنفايات النقل: -
ُيسعىُهذاُالمبدأُإلىُتقليلُنفقاتُالتخزينُإلىُأقلُتكلفةُممكنة.ُنفايات التخزين: -
ُ؛تهدفُإلىُالتركيزُعلىُجعلُالحركةُفقطُللمنتجُضرورية:الغير نفايات الحركة  -

ُ.ضروريةالغيرُالتكاليفُالمترتبةُعلىُالحركةُُيلللتقُوفقُالخطةُالمحددة
ُُنفايات إنتاج المعيبات: - ُمنتج ُإنتاج ُتجنب ُبها ُجيديقصد ذلكُُألنُ ُ؛غير

ُالمُ يُ س ُالتكاليف ُُوضاعف ُاإلنتاجؤخ ُ يُ سضافة ُعملية ُيُ ُوُ،ر ُعزوفُؤد ُ قد ُإلى ي
ُ.اتُالسلبيةغيرُذلكُمنُالتبعيُ ُوُ،العميل

ُ؛دحدُ تاجُالمنتجُالمُ يجبُأنُتكونُالمعالجةُإلنُعالجة في خط اإلنتاج:نفايات الم   -
 مطلوبُلتقليلُالتكلفةُالمترتبةُعلىُذلك.الغيرُبُإنتاجُلتجنُ 

  :مبادئ كايزن .3.2

ُإبرازُمبادئُكايزُنُزهنالكُالعديدُمنُالدراساتُالتيُركُ  ُامنهُ،تُعلىُأهمية
 ,Arya & Choudhary, 2015; Kolodziejczak)علىُسبيلُالمثالُالُالحصرُ

Szarska, & Edelmuller, 2019)ُُو ُيمكنُا. ُالباحثين ُهؤالء ُمناقشه ُعلى ستنادا 
 :ُتيكايزنُعلىُالنحوُاآلُفلسفةُأهمُمبادئُذكر

تهدفُُ؛سقةتُ إنُكايزنُبطبيعتهُعمليةُإجرائيةُتكامليةُمُ ُالتوجه اإلجرائي: والنظام ذ -
ُ.بأقلُتكلفةُوُبأفضلُجودةُممكنةلضمانُأفضلُالمخرجاتُُو

كايزنُيسعىُإلىُإحداثُسلسلةُمنُالتحسيناتُُالمستمر لمعايير العمل: التحسين -
ُبتكار.محفزا ُلإلبداعُوااللجعلهُأكثرُحيويةُُوُ؛معاييرُالعملالمستمرةُالمتسقةُلكافةُ
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يقومُهذاُالمبدأُعلىُأهميةُإشراكُالجميعُفيُوضعُُعلى الموظفين: العتماد ثقافة -
لضمانُُياُ قُبلُباتُهذاُالمبدأُمتطلبا ُأساسلتفعيلُالعملُبروحُالفريُ؛خططُالتحسين

ُتحقيقُأهدافُمفهومُكايزن.ُ

ُالمشكلفوفقُمُالمشكلة تصنع الفرصة: - ُكايزنُفإنُوجود نطالقُاةُهيُنقطةُهوم
ُالتغيير.ُعملياتُالتحسينُُو

أيُُستفادةُمنااليهدفُهذاُالمبدأُإلىُضرورةُُي فرد في التنظيم:أخذ الفكرة من  -

ُالمنظمةقترحُمنُكافةُمُ  ُبماُالسعيُإلىُبُوُ،ضدُأيُمنهمزُدونُتحيُ ُ،أفراد لورتها
ُ؛التطبيقُالميدانيإخضاعُتلكُالفكرةُإلىُعملياتُُمُ منُثُ ُوُ،قُأهدافُالمنظمةحق ُ يُ 

ُ.ُلغرضُإحداثُالتحسينُالمطلوب
ُالمقترحاتُر في الحل الممكن التطبيقفك    - ُمعالجة ُإنُعملية :ُ اإليجابيةُالتحسينية

بماُيدعمُالمنظمةُفيُإدراكُُ،الممكنُالتطبيقُالتفكيرُالعميقُفيُالحل ُ تعتمدُعلىُ
ُلضمانُفاعليةُالحلُالمقترح.ُُ؛البشريةُوالماديةهميةُالهدرُفيُالمواردُالماليةُُوُأ
ُالمبدأُيدعوُإلىُإتسامُالمنظمةُبُأرفض فكرة "الحالة الراهنة مستقرة": - المرونةُهذا

وفقُمتطلباتُالعصرُالذيُتعيشه.ُفليسُهنالكُستمرارهاُالضمانُبقاءهاُُوُ؛الكافية
ُمثالي ُُوُةثابتُةفكرة ُزمان ُلكل ُصالحة ُصامدة ُالمستمرُأو ُالسعي ُإن ُبل مكان.

ُالمنظماتُالحديثة.ُهذهُللتحسينُباتُسمةُمنُسماتُ
ُليسُُه غير ضروري:ءن الشئ الذي ل يمكن أداأأعذر فكرة  - ُإلىُإنه ُإشارة هنا

ُيستوجبُممُ ُ؛التنفيذمستحيلُأوُصعبُأمرُهنالكُ التفكيرُفيُآليةُإنجازُاألمرُا
ُليسُالعكس.ُو
يسهمُفيُعمليةُُطُ بسُ مُ ُقُحلُ إذاُتحقُ ُاألمثل: ل تنتظر للحل   عتمد الحل البسيط و ا -

ُ ُالمطلوبة ُلالالتحسين ُيلزم ُما ُهنالك ُفليس ُعلى ُتعقيداُ ُل ُ حعتماد ةُاراعمُ ُ؛أكثر
ُلمفاهيمُكفاءةُاإلنفاق.ُ
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ُيفتىرضُأنفريىقُالعمىلُُلُ ب ى:ُالحلىولُالذكيىةُمىنُقُ ليس المال)المكر( و  عتمد الدهاءا -
ُعلميىىىةُالتحسىىىينُعلىىىىُُوُتمتىىىازُبتكلفتهىىىاُالمعقولىىىةُالتىىىيُتحقىىىقُأهىىىدافُكفىىىاءةُاإلنفىىىاق

ُ.ُحدُسواء

يناديُهذاُالمبدأُإلىُضرورةُالتعاملُمعُالخطأُأوُالمشكلةُُالخطأ في وقته: ح  ح   ص   -
تكلفةُالخطأُإلىُأقلُتكلفةُُسعيا ُلتقليلُ؛تتشعبُأبعادهاأوُفيُحينهاُقبلُأنُتتفاقمُ

ُ.ممكنة

بماُُ؛متسقةإنُفرصُالتحسينُوالتغييرُمستمرةُُوُنهاية للتحسين:ليس هناك ... ل  -
ُ .للمنظمةستمرارُاالقاءُُوباليضمنُ

 كايزن:فلسفة ممكنات  .3 .3

ُ ُالباحث ُخمسُنُ أُ(Ho et al., 1995)يري ُأسسُتطبيقية يجبُُةهنالك
ُإلتقانهاالتدرُ  يزنُمنُتحقيقُنُمنظورُكامك ُ التيُتُ ُةتعرفُبالسيناتُالخمسُ؛بُعليها

ُالتحسينية ُتُ ُوُ،أهدافه ُهي ُمعظم ُأُماتنظُ المُ ناسب ُالسيناتُبمختلف ُهذه حجامها.
السيناتُأوُ)س(.ُتندرجُهذهُُ(S)لكلماتُيابانيةُتبدآُبحرفُُاختصارُ االخمسُتحويُ

ُتحتُاآلتي:ُةالخمس
ُضىىىىىروريةُمىىىىىنُالغيىىىىىرُ(:ُتعنىىىىىيُحىىىىىذفُاألشىىىىىياءSeiri(ُ)Sortingُ)ُالسيييييين األول: -

ُبيئةُالعمل.
(:ُيفترضُتوفيرُمكانُلكلُشيءُعلىSeiton(ُ)set in orderُ)ُالسين الثاني: -

ُ.(Peterson and Smith, 2001)كلُشيءُفيُمكانهُالمناسبُُُنأنُيكُو
ُ)Seiso)ُالسين الثالثة: - )sweepُُجودة ُمعايير ُتطبيق ُالمفهوم ُهذا ُيتضمن :)

ُنظيفة.لضمانُبيئةُعملُجاذبةُوصحيةُُوُ؛فيُبيئةُالعملُالحياة
(:ُتحقيىىىىقُمعىىىىاييرُالعمىىىىلُالمحليىىىىةSeiketsu(ُ)standardizeُ)ُالسييييين الرا عيييية: -

ُحقىىىىىىقُوفىىىىىىقُذلىىىىىىكُبمىىىىىىاُينتاجيىىىىىىةُبمىىىىىىاُيضىىىىىىمنُالعمىىىىىىلُواالُ؛فىىىىىىيُالمنظمىىىىىىةُالدوليىىىىىىةُو
ُأهدافُالمنظمة.ُ



  
     
  

 م2020 كتوبرأ( 76العدد ) 211

 

 مؤسسات التعليم العالي السعوديأعمال  جلودة طريٍق : خارطُةتطبيقات فلسفة كايزن

ُ)Shitsuke)ُالخامسة:السين  - )sustainُالسينُش ُهذه ُتعنيُتوفيرُكافةُ(: مولية
متضمناتُالسيناتُحيثُتتطلبُتحديثُالمعاييرُُوُ،نظمةستدامةُفيُالمممكناتُاال
ُلضمانُفاعليةُفلسفةُكايزن.ُُ،بصفةُدوريةالمحددةُأعالهُاألربعةُ

ُ Ho et alُ(1995ُأكد ُدونُُنُ أ( ُفاعلة ُتكون ُأن ُيمكن ُال ُكايزن سينات
الداعمةُلتعزيزُوالءُالموظفينُُتوفيرُالوسائلكافةُاألطرافُالمعنيةُبالتحسينُُومشاركةُ

ُةبهذهُالسيناتُالخمسُاالكتراثُنُ أأضافُُ،كماُضمانُتوفيرُالدعمُمنُاإلدارةُالعليا.ُو
 معنوياتُالموظفين.ىُرضاُُوينعكسُإيجابا ُعلىُمستُوُ؛تعاُ مميصنعُجوا ُعمليا ُجاذبا ُُو

ُالسيناتُالخمس ُأكثرُهنالكُأدواتُأُةإلىُجانبُهذه ُكايزن ُمن خرىُتجعل
ُفاعلية ،(ُ ُجمبا ُ)Genbaمنها: ُكانبان ،)Kanbanُاال ُالصيانة ُالشاملةُ(، نتاجية
(Total productive maintenanceُ ،)6ُ(ُ ُاألتمتةSix-sigmaُسيجما ،)
(Automationُُو،)(ُفيُالوقتُالمناسبJust in time(ُ)Imai, 1986ُ؛ُرغمُأهمية)

ُاإلسهابُفيُالحديثُعنهاُخارجُأهدافُهذاُالبحث.ُُنُ هذهُاألدواتُإالُأ

 ؟إذن ملاذا كايزن .4. 3
ُتُ ُإنُ  ُأعاله فاعليةُعاليينُفيُبيئاتُلكايزنُأهميةُُوُنُ أُدؤك ُ الدراساتُالمذكورة
ُعدُ تُ كايزنُفلسفةُُنُ أية.ُفقدُوجدُالكثيرُمنُالباحثينُالصناعيةُأوُالخدمُسواءُ ُ،األعمال

عطياتُهذاُالعصرُبُعلىُمُ غلُ للتُ ُ؛للمنظماتناتُفيُالعصرُالحديثُمك ُ منُأبرزُالمُ 
ُ؛ستمرارُأليُمنظمةلضمانُالبقاءُواالُوُ،فيُكلُالقطاعاتالمتسمةُبالتنافسيةُالسريعةُ

ُياُ أساسُاُ فلسفةُكايزنُباتتُمتطلبُنُ أُ(Wicaksono & Rozaq, 2020)لذلك،ُأكدُ
ُفيُالصناعاتُالعصريةلضمانُ إنتاجيهُعاليةُطويلةُبلضمانُالنجاحاتُُوُ،التنافسية
ُالمدى.ُ

ُ)آخرُمنُجانب ُيرىُالكثيرُمنُالباحثينُمنهم ،Arya & Choudhary, 
2015; Nagaich, Tiwari, & Sahu, 2020ُ نُالمنظماتُمك ُ فلسفةُكايزنُتُ ُنُ أ(
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ُ ُتوقُ الصناعية ُإلى ُالوصول ُمن ُالخدمية ُالعمالءأو ُالداخليينُُعات )الشركاء
ُ.ُينالمستمُرالتغيرُُوسمةُبالزيادةُتُ المُ ُالخارجيين(ُو

،ُواإلبداع،ُةالتنافسيزُالقيمةُعز ُ هذهُالفلسفةُتُ ُنُ أ(ُفيرىPowel, 1999ُاُ)أمُ 
ُواالاالُو ُبتكار، ُالعالية، ُالكفاءة ُذات ُُونتاجية ُالفريق، ُالجودة،ُُوقيادة ُلتحسين المرونة

ُُو ُوتحسينُوسائلُالسالمة، ُالسريعةوتقليلُالتكلفة، ُُوتللمنُالمناولة ُالخدمة، زيادةُجُأو
ُ.ُةُوفقُاألهدافُالمرسومةُلذلكنتاجياال

ُقُ ُإنُ  ُمن ُبسيط ُمقترح ُأو ُفكرة ُمن ُتبدأ ُقد ُالتحسينات ُمن ُالسلسلة ُلُ بُ هذه
لعصفُُ؛اليوميةُتقودُإلىُالجلوسُمعاُ ملحوظاتهمُأعضاءُفرقُالعملُوفقُممارساتهمُُو

ُ ُينتهى ُأوُحباقتراذهني ُُخيارات ُللمنظمة. ُمضافة ُقيمة ُذات ُتحسينية أكدُُوحلول
ُ ُكايُنُ أُBoerُandُGertsenُ(2003)الباحثان ُ"تغييرُفلسفة ُتشمل ُالتحسينية زن

بتكارات"ُفيُروتينُ"معالجةُاالطُآلليةُالتحسينات"ُو"تصميمُبسيبسيطُولكنُمتعدد"ُو
ُفيُإجراءاتُالتشغيلُ)  Standard Operatingالعملُاليوميُوفقُمعاييرُمحددة

Procedures(ُ)SOPS)تخاذُاأوُمعالجةُُالتحسينيللرفعُمنُفعاليةُأداءُالمقترحُُ؛
ُالقرارُأوُحلُمشكلةُمعينةُذاتُصلةُبالعمليةُالتحسينية.ُ

هرةُأهميةُوجودُقادةُمُنُ (ُأ2020)ُ,NagaichُandُTiwari,ُSahuيرىُُو
ُمُ ُو ُعمل ُجيداُ درُ فريق ُتدريبا  ُتخص ُُ؛ب ُخلفيات ُحيازتهم ُإلى ُمختلفةباإلضافة ُ،صية

ُمنُالتحسيناتُواالتُالمنظمةسيجعلُ ُيُ ُ،بتكاراتُالمتسقةحققُالعديد نتاجيةُزُاعز ُ بما
قادرةُُوُ،ةُعلىُتلبيةُمتطلباتُالعمالءُرتجعلهاُقادُ؛يجعلُلهاُقيمةُتنافسيةُوُ،منظمتهم
ُباتُالتغيراتُالعصريةُالمستمرة.ُتطلُ مُ ُواكبةمعلىُ

 تطبيقات كايزن يف مؤسسات التعليم العالي: .5. 3
ُ ُالمراجعاتُاألدبية ُتؤكد ُمناخُُنُ أُالشأنفيُهذا ُمناسبة هنالكُإجماعُحول

(.Sunder, 2015ُ)ُأدواتهفيُالعالمُلتطبيقُمنظورُكايزنُُوُمؤسساتُالتعليمُالعالي
ُالُنُ وأ ُالقابلية ُكانتُنتيجةُهذه ُاإلنتاجي ُالصناعي ُالقطاع ُمن ُالمنظور ُهذا ستعارة
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ُالقطاعُ؛ةُلذلكلحُ الحاجةُالمُ  ُ،لضمانُإضفاءُقيمةُمضافةُتنافسيةُعلىُخدماتُهذا
لُإلىُإدراكُقيمةُحوُ بعضُالباحثينُهذهُالحاجةُإلىُالتُ يعزوُُو.ُهستمراُراُوُهبقاءُليضمن

ُتالدراساتُالتيُتمُنُ وأأساسيينُلمؤسساتُالتعليمُالعالي.ُُ)شركاء(ُالطالبُكعمالء
ُمنهجياُ  ُعزُ ُمراجعتها ُالتي ُالزوايا ُمختلف ُمن ُكايزن ُمنظور ُأهمية ُناقشت زتُأدناه

ُ.ُفيُقطاعُالتعليمُالعاليُالحاجةُله

ُ)ُو ُالباحث Sunder, 2015ُذكر ُالمُ ُنُ أ( ُفيُلحُ الحاجة ُالجودة ُلمفاهيم ة
ُالعالي ُعواملمنُعدُ ُنابعةُ ُمؤسساتُالتعليم ُالمطلوبُُ،ة ُمؤشراتُاألداء تمثلتُفي:
ُالتعليم ُفي ُلالالعاليُتحقيقها ُالحاجة ،ُ ُلتُوبتكارات، ُالعملياتُالحاجة ُمعالجة حسين

ُُوُالتعليمية، ُالطالب، الحاجةُُوالنظرُللطالبُكعمالءُُوتطبيقاتُالمعرفةُالتيُيحتاجها
ُقياسُوُهم،إلرضائ ُلنظام ُُوُالحاجة ُالتعليم ُالتعلملخدمات ُعلىُُو، ُللحفاظ الحاجة

إعدادُُو،ُالدوليةالمحليةُُوُمعاييرُالتعليمُالعاليبُالتقيدُوُستثماراتُالمؤسساتُالتعليمية،ا
تعقيداتُنظامُالتعاملُمعُُو،ُفيُسوقُالعملُالمرتقبُذاتُقيمةُعمليةُالطالبُلحياة
ُعالمية.ُمحليةُُوتهديداتُُوُضغوطاتُوماُيصحبهاُمنُُالتعليمُالعالي

ُُو ُالعاليُُنُ أُالدراساتتؤكد ُالتعليم ُفي ُالشاملة ُالجودة ُلمفاهيم ُممارسة أول
ُفي ُالبريطانيةُكانت ُويلفرهابتون ُاألمريكيةُُوُ،جامعة ُالتقنية ُفالي ُفوكس ُجامعة في

(Sunder, 2015; Narashimhan, 1997ُ )Duran ُandُMertolُ(2020ُ)
التيُ)مراجعاتُأدبيةُبحتة(ُعلىُتحليلُالدراساتُالسابقةُُمدالنظريُالمعتُهمافيُبحث

ُ ُتطبيقات ُعلى ُركزت ُأكدُزكايفلسفة ُالتحسينُُنُ أُان، ُعملية ُفي ُفاعلة ُأداة كايزن
ةُمنُحيثُأثبتُجدواهُفيُتطويرُأنواعُعدُ ُ،المستمرُلمناهجُمؤسساتُالتعليمُالعالي

ُعلىُسبيلُالمثالُالُ،المناهج ُُوممنها ُأالمناهجُالمتخصصةناهجُالعامة ُذكرا ُكما ُنُ .
ُه ُالفلسفة ُذه ُأهداف ُتحسين ُحتي ُتشمل ُهذه ُاألكاديمية، محتوياتها،ُُوالبرامج
فيُالطالبُأداءُأدواتُتقييمُباإلضافةُإلىُ،ُهذهُالمناهجُذاتهامصادرُُو،ُهامخرجاتُو

ُ.ُنفسهاُالبرامجُكذلكُوهذهُالبرامجُ
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Josanov-Vrgovic ُُُو(ُ ُإ2019آخرون ُبحثهم ُفي ُأشاروا ُأ( كايزنُُنُ لى
ُيتمك ُ مُ ُباتُمنُأهم ُ  ُالعاليُفيما ُالتعليمية.ُناتُمؤسساتُالتعليم علقُبتحسينُخدماتهم

ُأكدتُنتائُو ُقد ُهذا ُُنُ أجُبحثهم ُالمؤسساتكايزنُيدعم ُُهذه ُلفيُمعرفة عاتُقُ تُودقيقة
إيجابيةُُنعكاساتايُإلىُؤد ُ اُقدُيُ ممُ ُ؛ةُبصفةُإيجابيةالمرتقبطالبهمُ)عمالءهم(ُالحاليةُُو

ا.ُبالنفعُعلىُأعضاءُهيئةُالتدريسُوالمجتمعُالمحيطُأيض ُسيعودُُوُ،فيُسلوكُالطالب
قتصادُارةُبالخيرُقدُتنسحبُعلىُبش ُ اتُالمُ نعكاسمثلُهذهُاالُنُ أأكدتُهذهُالدراسةُُقدُو

الحظُعلىُهذهُالدراسةُي ُُو.ُقتصادياتُالمعرفةوفقُمعاييرُاُبلدُهذهُالمؤسساتُالتعليمية
ُالمتبعةُعندُتطبيقُفلسفةُكايزنُللخروجُبمثلُنتائجهم.ُالتطبيقيةُنهاُلمُتحددُاآلليةُأ

Koldoziejczak ُُوSzarskaُُوEdelmullerُ(2019ُُفيُبحثهمُالميداني)
زتُعلىُتطبيقُمفاهيمُمنهجيةُركُ ُ؛المعتمدُعلىُتنفيذُورشةُعملُللطالبُالخريجين

ُالهدرُ) ُإدارة ُالتيُتُ إدارة ُمبادئُخطُاإلنتالنفايات(، ُ،جُفيُشركةُتويوتااحاكيُتماما 
عتمادُعلىُبرنامجُحاسوبيُيدعىُ(ُباالLego Blocksستخدامُمكعباتُليقوُ)اذلكُبُو
(Vorne 800 XL softwareُ ُالذيُأصبحُحال)ُهذهُالفلسفةتطبيقاتُبتكاريا ُلفهمُا.
طالبُجامعةُالعلومُوالتكنولوجياُفيُبولنداُباتواُقادرينُعلىُُنُ أُهؤالءُالباحثوُنُأثبتُو

 ُبعدُتخرجهم.ُنتاجيةُالتيُقدُيعملونُبهاذهُالفلسفةُفيُالمنظماتُاالهُتطبيق

ُمُ ُو ُميدانية ُدراسة ُقامفي ُُماثلة ُالباحثان Nofemelaُُبها Winbergُو
ُمتتاللمدُ ُ(2020) ُعامين ُ)ية ُالتكنولوجيا2018ُ-2016ين ُجامعة ُطالب ُعلى )

حتوتُا.ُلديهمُالتعاونيُالدوليالمركزُاليابانيُتعاونُبينُالجامعةُُوالبأفريقيةُُالجنوب
علىُتضمينُمفاهيمُفلسفةُكايزنُفيُالمقرراتُالدراسية،ُوفيُاألمدُطويلةُهذهُالدراسةُ

ُُوُوُالتعليم،سائلُالتدريسُُوُو ُمقاطعُفيديو، ُالدراسة. منُُومقابالتُشخصيةُخاللُفترة
ُ ُُنتائجأبرز ُأن ُالدراسة ُاهذه ُالطالب ُبينهماستطاع ُفيما ُمهارات ُظهرتُوُ،كتساب
ُجاهزي ُتعلُ تهم ُالمُ ُوهمُ لتطبيقُما ُمنرتقبةفيُوظائفهم ُعلىُالرغم تعقيداتُالمجتمعُُ؛

ُالجنوبُإفريقي.ُُ
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ُحديثةُو ُميدانية ُُفيُدراسة ُبها ُ)آُوُ Guptaقام 2020ُخرون ُفيهاُُا( عتمدوا
ُ ُُاستخدامعلى ُ)النفاي6ُمنظور ُالهدر ُعن ُبالكشف ُالمختصة ُلمعرفةُسيجما ات(

ُُوباتُتسرُ سب ُ مُ  ُالطالب ُتخفيضُب ُآلية ُتسعُهذه ُمن ُبياناتُبحثهم ُجمعوا الظاهرة.
ُ ُجامعات ُُوأوروبية ُإسبانية، ُوثالث ُألمانية، ُجامعات ُثالث ُبواقع ُةإسكوتلندياألخرى
ُُوتضم ُالهندسة ُكليات ُالجامعات ُهذه ُنت ُالنوعيُُمنهجيةُاستخدموااإلدارة. البحث

سيجماُودورهُفيُإدارةُالهدرُبواسطةُالمقابالت6ُُُتطبيقاتلمعرفةُأدقُالتفاصيلُعنُ
سجالتُدقيقةُلبمتابعةُُوالشخصيةُمعُالخبراءُفيُهذاُالمنظورُوالموظفينُالمختصينُ

ُالباحثونُ ُأكد ُهذُنُ أالطالب. ُالمجال.ُمنُنوعهااألولىُُعدُ ت ُُهدراستهم منُُوُفيُهذا
لتقليلُُةممنهجُكأداُة(ُأظهرتُجدواهاLean 6 Sigmaُ)ُنُ أأبرزُنتائجُهذهُالدراسةُ

ُتسرُ  ُالدول ُفي ُالعالي ُمد ُ ُتمثلتُفيُ؛تحتُالدراسةبُالطالبُفيُمؤسساتُالتعليم

ُالمؤسساتُت ُمُ  ُمنُُ؛بُطالبهمباتُتسرُ سب ُ معرفةُمُ بخذيُالقرارُفيُهذه ُإتخاذليتمكنوا
ُ(.Gupta et al., 2020ُ)ُهذهُالظاهرةمنُُللحد ُ القرارُالمناسبُ

BenmoussaُوAllaouiُُفىىىىىىىىىىىيُدراسىىىىىىىىىىىىةُميدانيىىىىىىىىىىىىةُقىىىىىىىىىىىامُبهىىىىىىىىىىىىاُالباحثىىىىىىىىىىىىانُُو
(ُلتحديىىىىىىىدُعوامىىىىىىىلُالمقاومىىىىىىىةُالمتمثلىىىىىىىةُفىىىىىىىيُسىىىىىىىلوكُمىىىىىىىوظفيُالتعلىىىىىىىيمُالعىىىىىىىالي2020ُ)

التغييىىىىىىىىرُوفىىىىىىىىقُفلسىىىىىىىىفةُإدارةُالهىىىىىىىىدرُعمليىىىىىىىىاتُالتحسىىىىىىىىينُُوتجىىىىىىىىاهُُالحكىىىىىىىىوميالمغربىىىىىىىىيُ
سىىىىىىىىتباناتُعلىىىىىىىىىىُاإلداريىىىىىىىىىينُاُبتوزيىىىىىىىىىعحىىىىىىىىدىُأدواتُكىىىىىىىىىايزن.ُلىىىىىىىىذلكُقامىىىىىىىىىاُالباحثىىىىىىىىانُا
مىىىىىنُأبىىىىىرزُنتىىىىىائجُهىىىىىذهُُوم.2019ُخىىىىىاللُعىىىىىامُمغربيىىىىىةُالفنيىىىىىينُفىىىىىيُخمىىىىىسُجامعىىىىىاتُُو

قاومىىىىىىىىىةُمُ باتُالسىىىىىىىىىب ُ مُ سىىىىىىىىىلوكُالعامىىىىىىىىىلُالفىىىىىىىىىرديُللمىىىىىىىىىوظفينُكىىىىىىىىىانُأكثىىىىىىىىىرُُنُ أالدراسىىىىىىىىىةُ
هىىىىذهُالدراسىىىىةُذهبىىىىتُُنُ وعلىىىىىُالىىىىرغمُمىىىىنُألعمليىىىىاتُالتغييىىىىرُوفىىىىقُفلسىىىىفةُإدارةُالهىىىىدر.ُ

التعلىىىىيمُالعىىىىاليُفقىىىىط؛ُإالُُمؤسسىىىىاتإلىىىىىُمعرفىىىىةُمصىىىىادرُالمقاومىىىىةُلفلسىىىىفةُكىىىىايزنُفىىىىيُ
زةُإلجىىىىىراءُالمزيىىىىىدُمىىىىىنُالدراسىىىىىاتُالتطبيقيىىىىىةُالتىىىىىيُتركىىىىىزُعلىىىىىىُمىىىىىدىُحف  ىىىىىهىىىىىاُدراسىىىىىةُمُ ن ُأ

منظىىىىىىىورُكىىىىىىىايزنُمىىىىىىىنُعدمىىىىىىىهُفىىىىىىىيُمؤسسىىىىىىىاتُالتعلىىىىىىىيمُالعىىىىىىىاليُفىىىىىىىيُالىىىىىىىوطنُُاسىىىىىىىتخدام
ُالعربيُالشرقُاألوسطي.
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التعليمُالعاليُالخاصُفيُُنُ أشيرُإلىُ(ُتُ 2020آخرونُ)ُوde Cruzُدراسةُُو
ُيُ الب ُالدراسيةرازيل ُالرسوم ُارتفاع ُعن ُنجمت ُتحديات ُبتسرُ ُ؛واجه ُمُ مقرونة حرجُب

ُتدن ُ ُ،لطالبها ُعن ُالمنافسةالناتجة ُالجامعاتُفي ُهذه ُحتميةُُ؛يُمستوىُقدرة كنتيجة
هذهُُنُ أالحظُالمُ ُولطالب.ُلهؤالءُالعدمُقدرتهاُعلىُتحسينُخدماتهاُالتعليميةُالمقدمةُ

نتائجُليستُناجمةُعنُُومنشورةُإحصائيةُُتقاريراستنتاجُمنُالنتائجُكانتُعبارةُعنُ
كايزنُُفلسفةأهميةُتوظيفُنادتُبعبارةُعنُمراجعةُلألدبياتُكانتُ.ُفدراستهمُتهمدراس
عاتُالبرازيليةُعلىُوجهُالخصوصُخدماتُالجامتحسينُمستمرُفيُإلحداثُُ؛أدواتهُو
ُ.ُعامةُالجامعاتُالعالميةُو

Zighan    ُُوElqasemُ(2020ُُبحثىاُتطبيقىىاتُإدارةُالهىدر)حىىدىُأهىىمُأدواتُإ
سىتهماُعلىىُإعىادةُتقيىيمُاركىزاُفىيُدُرُو.ُاألردنيىةفىيُالجامعىاتُُكايزنُفيُكلياتُاألعمال
األهىدافُالتعليميىةُالمخططىةُفىيُالكليىاتُُوآليىةُتىدريسُالمقىررات،ُُومحتوياتُالمقررات،ُ

بىرُتحديىدُالمحتويىاتُعبىةُمجالُالدراسةُلغىرضُتعزيىزُتهيئىةُالخىريجينُللوظىائفُالمرتق
فىىىيُبحثهمىىىاُعلىىىىُالمىىىنهجُُاعتمىىىداُو.ُمىىىنُثىىىمُحىىىذفهاُوُاألنشىىىطةُالتعليميىىىةُعديمىىىةُالفائىىىدةُو

ألكىىاديميين،ُوالطىىالبُالحىىاليينُعبىىرُإجىىراءُمقىىابالتُشخصىىيةُمىىعُاُ)التفسىىيري(ُالنىىوعي
الطالبُالخريجينُالملتحقينُبعددُمنُالجامعاتُالعامةُوالخاصىةُفىيُالمملكىةُاألردنيىةُُو

ُنُ أدراسىىةُإلىىىُالهىىذهُلصىىتُخُو.ُدونُأنُيىىذكراُعىىددُالجامعىىاتُمجىىالُالدراسىىةُ،الهاشىىمية
األنشىىىىىطةُراتُُوقىىىىىرُ صُمىىىىىنُالمُ لىىىىىتخلُ لطىىىىىوريُالمقىىىىىرراتُسىىىىىاعدُمُ تطبيقىىىىىاتُإدارةُالهىىىىىدرُتُ 
زُعىىىز ُ حديثىىىةُتُ راتُقىىىرُ مُ ُاسىىىتحداثتشىىىديدُعلىىىىُللُوُ،ُالتعليميىىىةُاألكاديميىىىةُعديمىىىةُالقيمىىىة

يالحىىظُُووقُالعمىىل.ُالمهىىاراتُالمطلوبىىةُفىىيُسىىخريجىىيُهىىذهُالكليىىاتُبالجىىداراتُُوُإكسىىاب
المتمثلىةُفىىيُتقيىىيمُأثىىرُمىىاُكىىايزنُُلفلسىىفةفتقىىرتُإلىىىُالمفىاهيمُالتطبيقيىىةُاهىذهُالدراسىىةُُنُ أ

.ُرغىمُنتىائجُدراسىتهماالواقعيىةُعلىىُنوعىا ُمىنُإلضىفاءُُ؛بعديىةفتىرةُزمنيىةُُخاللقامواُبهُ
لكشىىفُمىىدىُُ؛ةيىىزةُلمزيىىدُمىىنُالدراسىىاتُالميدانيىىةُالتطبيقحف  ىىمىىنُالدراسىىاتُالمُ ُعىىدُ ذلىىكُتُ 

ُُوجدت.ُُنُ إ ُُالعربيُنجاحُمنظورُكايزنُفيُمؤسساتُالتعليمُالعالي
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زتُعلىُكشفُمدىُفاعليةُإدارةُالهدرُفيُركُ خرىُأُ دراسةُميدانيةُتطبيقيةُُو
ُالمنظورُفيُُعلىللتعرفُُ؛التعليمُالهندي تقليلُمصادرُالهدرُتحديدُُومدىُقدرةُهذا
وضعُالخططُُتمُ نهُأتشيرُهذهُالدراسةُإلىُُو.ُ(Kumar et al., 2020)فيُهذاُالقطاعُ

ُُو ُللمشاكل ُتمُ المناسبة ُالتي ُُوُالهدر ُُتمُ ُوُ،تحديدهاحصرها ُلها. ُحلوال  قامُُواقتراح
ُ.ُُوماُبعدهاُوالمقترحةُتحليلُللفرقُبينُماُقبلُالحلولُالباحثونُأيضا ُب علىُتلكُبناء 
ُانسيابيةسهمُفيُماُقامواُبهُيُ ُنُ ألهذهُالمؤسسات،ُوجدُالباحثونُختباريةُاإلجراءاتُاال
 Kumar etمرغوبُفيهاُ)الغيرُالعملياتُيُمصادرُالهدرُُوحوظُفملُخفضالعملُُو

al., 2020ُ.) 
ُمُ ُو ُتمت ُالتي ُالدراسات ُنتائج ُعلى ُبناء  ُأعاله، ُبينُراجعتها ُإجماع يظهر
ُتمثُ  ُالمُ ُلالباحثين ُفي ُالتايوتيةناداة ُالنظرية ُفيمُ ُ؛بتطبيق ُُمثلة ُكايزن لتكونُفلسفة

ُالعالي ُفيُمؤسساتُالتعليم ُتطويريا  ُتحدياتُالعصرُالحاضرُالمتسمُالمُوُ،روتينا  جه

منُأبرزُالنظرياتُالقادرةُعلىُتفسيرُمثلُُوستعرةُفيُالسوقُاألكاديمي.ُبالمنافسةُالمُ 
ُاليومية ُالتحسينية ُالتفاعالت ُُهذه ُالتحسين( ُ)فرق ُالتحسينية ُأطرافُالعملية فيُبين

ُتعتقدُوFeldmanُ(2000ُ.)للباحثُُ"الروتينُديناميكيةنظريةُ"قطاعُالتعليمُالعالي؛ُ
كررُتنشاطُمعبارةُعنُُلتغييرالموجهُلُاليوميُداخلُالتنظيمالروتينُُنُ أهذهُالنظريةُ

ُالمترابطة ُللمهام ُمدرك ُنموذج ُ وفق ُأداءها ُُالمتطلبةوالمراد ُمن األطرافُعددا 
ُُ(الالعبين) ُبذلك ُ(Feldman, 2000)للقيام ُالنظريةتفترضُُو. ُفيُُنُ أ"ُهذه التغيير
ُالمُ الرُ  ُيتطلُ تُ وتين ُالمنظمة ُفي ُمنُبُبع ُالمستوىُالتشامستوىُفاعل ُممثلي ُبين ركية

ُُو ُفيهااألعلى ُبالمقاومةُألنُ ُ؛التنفيذي ُمصحوب ُالعادة ُفي  ,Iwao)ُالتغيير
2017:34.)"ُ
ُفإنُ ُو ُُعليه، ُبين ُتشاركية ُروح ُإحداث ُأهمية ُالعبي ُفي مستوياتُالتحسين

ُرأسيا ُُ،المنظمةُالمختلفة عمليةُُانسيابيةجدوىُُولضمانُمتطلبُأساسُُ،اأوُأفقيُ سواء 
Iwaoُيرىُبالتاليُتحقيقُالهدفُاألسمىُمنُكايزن.ُُوُ،التحسينُالمستمرُفيُالمنظمة

ُكايزنُتتطلبُغالبا ُاآلتي:فلسفةُالروتينُالخاصةُبُةديناميكيُنُ (ُأ2017)
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ُ)أوُالخدمة(.ُتغييرا ُبسيطا ُفيُتصميمُالمنتج .1
مسىىتوىُكىىافُمىىنُالتشىىاركيةُأوُالتعاونيىىةُبىىينُالممثلىىينُالرئيسىىينُلهىىذاُالتغييىىرُوفىىقُ .2

ُالتحسينية.ُالحالة
ُ.التشاركيةُبينُأطرافُالتغييرُذيُالعالقةُُىدرةُعلىُتحديدُمستُوالق .3
ُفيُالمنظمة.ُبتكاروُاالألضمانُنجاحُاإلبداعُُمهمةُالتشاركية .4
بعىىضُالتشىىاركيةُبىىينُأطىىرافُالتغييىىرُقىىدُالُيمكىىنُالسىىيطرةُعليهىىاُمىىنُقبىىلُالمسىىتوىُ .5

ُ.األعلىُبمفرهُفيُالتنظيمُدونُإشراكُالمستوىُالتنفيذي
تصىىىميما ُتنظيميىىىا ُخاصىىىا ُلتسىىىهيلُعمليىىىةُإنُالىىىروتينُوفىىىقُمنظىىىورُكىىىايزنُيتطلىىىبُ .6

ُ.ُيرُ)التحسين(التغي
ُتقدُ  ُعلىُما ُالعاليُيتُ مُذكرهُمنُمُ بناء  ضحُمارساتُلفلسفةُكايزنُفيُالتعليم

ُتُ ن ُأ ُالتها ُفرضياتُالنظرية ُالمؤسسات؛ناديُبتوطين ُفيُهذه ُالصناعية لذلك،ُُايوتية
ُدينامي ُفرضياتُنظرية ُالباحثُعلى ُُواعتمد ُلتحليل ُنظري ُكإطار ُالروتين تفسيرُكية

ُ.ُأدناهُالتاليُفيُالجزءكماُيظهرُنتائجُهذُالدراسةُ

 نتائج الدراسة: .4

ُانتجُعنهُمجالُالدراسةُاستخدامُالباحثُللمراجعةُالممنهجةُللدراساتُالسابقةُإنُ ُُُُ
ُمُؤدُ عُ  ُفي ُالقرارات ُومتخذي ُالسياسات ُصانعي ُتدعم ُمفاهيم ُالعاليُة ُالتعليم سسات

ُُو ُعامة ُبصفة ُالتعليم ُمؤسسات ُخاصةُةالسعوديالعالي ُُبصفة ُإلى دعمُباإلضافة
ُ.ُالمهتمينُبدراسةُهذاُالموضوع

 احلاجة لفلسفة كايزن يف مؤسسات التعليم العالي: .1 .4

ممثلةُُ؛مفاهيمُالنظريةُالتايوتيةُتوطينحولُأهميةُُالدراساتُالسابقةُتمحورت
الحاجةُُنُ الدراساتُأهذهُقطاعُالتعليمُالعالي.ُكماُنتجُعنُتحليلُُفيفلسفةُكايزنُفيُ
ُعستال ُلزاما  ُبات ُالفلسفة ُهذه ُبالتغيرُُفرضتهارة ُالمتسمة ُالحاضر ُالعصر متطلبات

ُ ُالمتسارع. ُالدراساتُأيضا  ُأكدتُهذه ُاالجدوىُُوكما ُكايزنُفاعلية ُعلىُفلسفة عتماد

ُ.ُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليُعيناتُعلىُالتطويرُالمستمركأحدُأهمُالمُ 



  
     
  

 م2020 كتوبرأ( 76العدد ) 219

 

 مؤسسات التعليم العالي السعوديأعمال  جلودة طريٍق : خارطُةتطبيقات فلسفة كايزن

ُالدراساتُأُُُ توطينُفلسفةُكايزنُكروتينُديناميكيُُنُ واستنتجُالباحثُمنُهذه
فيُالمملكةُيمُالعاليُفيُالعالمُبصفةُعامةُُوساتُالتعلسسيكونُبمثابةُطوقُالنجاةُلمُؤ

ُُوعلىُالر غمُمنيةُبصفةُخاصة.ُدالعربيةُالسعُو ُةُلفلسفةُكايزُنلحُ هذهُالحاجةُالمُ أن 
ُنتائجُُنُ أإالُ ُالمجالُتجمعُبأنه ُللدراساتُالسابقةُفيُهذا ُالمنهجية الُتزالُالمراجعة

 Suzukin)ُمهدُطفولتهاكايزنُفيُمؤسساتُالعليمُالعاليُفيُفلسفةُعملياتُتوطينُ
& Sakamaki, 2020).ُ ُُت ُخجولة ُبداية ُأنُتكون ُالُتعدو زُعلىُلفتُنظرُرك ُ إذ
ستفادةُمنُألهميةُاالُ؛يمُالعاليمؤسساتُالتعلالقراراتُفيُمتخذيُصانعيُالسياساتُُو

لتركيزُمزيدُمنُالضوءُُ؛بذلكُالمهتمينوكذاُلجذبُالباحثينُوالممارسينُُوُ،هذهُالفلسفة
توطينُنجاحُعمليةُُنُ هناُقدُي ستنجُأُوالقطاعُالحيوي.ُهذاُعلىُممارساتُكايزنُفيُ

ُكايزنُ ُفلسفة ُالمؤسساتُعلىُدمجها ُهذه ُبقدرة ُتكونُمشروطة ُالتنظيميةُبثقافاتقد ها
مقاومةُتتمكنُهذهُالمؤسساتُمنُولُ،روتينُيوميُللتغيرخاللُوقتُوجيزُللتحولُإلىُ

ُ.ُهاالخارجيةُالتيُتواجهالداخليةُُوُالتهديدات

ُكايزنُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليُفلسفةوادُاألعظمُلتطبيقاتُالسُ ُنُ الحظُأالمُ ُو
خارجُاإلطارُاإلسالميُالعربيُ)الشرقُيقعُالُيزالُُإلىُوقتُقيامُالباحثُبهذهُالدراسة

ُأُاألوسطي(. ُالميدانيةالدراساتُفيُمحدوديةُالُتزالُهنالكُُنهكما تطبيقاتُلُالعلمية
ُحيثُُ،التيُتمتُإلىُهذهُاللحظةالتعليمُالعاليُُمؤسساتُفيمفهومُكايزنُ ُهامعظمإن 

ُالنتيجةُتُ ُ(.Gonzalez, 2015)ُةالُتعدوُأنُتكونُنظريةُبحت الُُهنإلىُأشيرُهذه
ُبأنُ يُ  ُالجزم ُإُمكن ُباتت ُكايزن ُفلسفة ُالمُ ُالروتينُعملياتحدى ُفيُتُ التنظيمي بع

اُذهبتُإليهُبعضُمرغمُمعلىُالُ؛لصياغةُخططهمُالتحسينيةُ؛مؤسساتُالتعليمُالعالي
فيُعملياتُالتحسينُُالمهمةحدىُاألدواتُهذهُالفلسفةُأضحتُإُنُ ترىُأالدراساتُالتيُ

الباحثُفيُهذهُالدراسةُُدُ ؤك ُ يُ ذلكُكله،ُوعلىُالرغمُمنُ.ُالخدميةُفيُهذهُالمؤسسات
مؤسساتُالتعليمُفيُُبُتوطينهاالتيُيتوجُ ُمنظورُكايزنُباتُمنُالمفاهيمُاإلداريةُنُ أ

ُهاستمراُرواُهالبقاءُمهماُ منُخوضُغمارُالمنافسةُالتيُباتتُمؤشرا ُلتمكينهاُُ؛العالي
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مفاهيمُُنُ .ُناهيكُعنُأسقةتُ المنافسةُالمُ تغيرُالسريعُُوبالسمُتُ فيُالسوقُاألكاديميُالمُ 
ُالتايوتية ُالمؤسساتُاُةقادُرُالنظرية ُهذه ُاعلىُدعم ُفيُهذه ُأستراتيجيا  ُكما ُنُ لحالة.
ُ ُالتنافسية ُالقدرة ُاألكاديمي ُالسوق ُفي ُالعالي ُالتعليم ُبجودةُلمؤسسات ُمرهونة باتت
سواءُالحاليينُُ،عاتُطالبهمرتبطةُبإدراكُأهميةُتوقُ المُ ُهامُ قد ُ التيُتُ الخدمةُاألكاديميةُ

ُبكُ ُوُأوُالمرتقبين ُالوطيدة ُتُ ُل ُ عالقتها ُما ُالمؤسساتُالتعليمية ُهذه -Josanov)قدمه
Vrgovic et al., 2020)ُحدىُالمؤسساتُلممارسةُفلسفةُكايزنُكإُالتيُتخضعُهذه

ُ.ُةستراتيجيةُالروتينيةُالديناميكياالاإلداريةُعملياتهاُ

 دور فلسفة كايزن يف حتسني العمليات التعليمية: .2 .4

ُمن ُالر غم ُُنُ أُعلى ُهنالك ُلعجز ُيتقدواضح ُشامل ُإجرائي ُدليل محددُُوم
ُلتكونُمُ؛تطبيقُمنظورُكايزنُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليُاتآليُوُاتإلمكاني رجعا ُيعتد 

ُصانعو ُُوُبه ُاالالسياسات ُالقرارات ُالمؤسسامتخذو ُهذه ُفي ُأوُستراتيجية ُالحيوية ت
ُ؛ُالمهتمونُبهذاُالمجال علىُُرةُ نُفلسفةُكايزنُقادقدُأظهرتُأالدراساتُالسابقةُإالُأن 

الطرقُالتعليميةُفيُهذهُالمؤسساتُعلىُسبيلُالمثالُنتائجُتحسينُالمناهجُالدراسيةُُو
ُنُ (.ُكماُأ2020آخرونُ)ُوُ KumarدراسةُوُElqasemُ(2020ُ)وZighanُُدراسةُ

ُالفلسفةُدعمتُعمليةُتهيئةُخريجيُبعضُالجامعاتُلمتطلباتُسوقُالعملُكماُ هذه
ُ ُدراسات Nofemelaُُذكرت ُُWinbergُ(2020)و وKoldoziejczakُُو

SzarskaُُوEdelmullerُ(2019)ُ.دراسةُواحدةُُنُ باإلضافةُإلىُأُالمذكورةُأعاله
ُالعال ُيضمنُجاهزيةُُ؛ينادتُبتضمينُفلسفةُكايزنُفيُمقرراتُمؤسساتُالتعليم بما

شريطةُأنُيكونُهنالكُسلسلةُمنُالبرامجُالتدريبيةُُ،لسوقُالعملُوالتعلمُنواتجُالتعليم
ُُولم ُمفاهيم ُعلى ُالمؤسسات ُهذه ُنسوبي ُكايزن ُفلسفة  ,Deshpande)تطبيقات

2019.)ُُ ُالعاليُماُمنُمُ إن  مكناتُعملياتُالتحسينُالمستمرُفيُمؤسساتُالتعليم
اُسيسهمُبفاعليةُفيُتعزيزُممُ ُ؛لإلبداعُواإلبتكارةُكايزنُمنُدعمُمباشرُتقومُبهُفلسف

ىُهذهُاإلمكانيةُالُتتعدُ ُنُ ضحُمنُالدراساتُالسابقةُأيتُ ُوالميزةُالتنافسيةُلهذاُالقطاع.ُ
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عمليُميدانيُليثبتُُدليلُ ُلمُيجدُالباحثُفيُهذهُالدراساتُأيُ ُحيثُ ُ،أنُتكونُنظرية
ُذلكمصداقي ُة ُال. ُرُ وعلى ُلتطبيقُمُ مغم ُمختلفة ُلمجاالت ُالسابقة ُالدراسات ُتناولته ا

ُكايزُن ُأُفلسفة ُإال ُالعالي؛ ُالعملياتُالتعليمنُ فيُمؤسساتُالتعليم ُتخرجُعن ُلم ُ،ةيها
تكونُشموليةُتغطيُمجاالتُعملُهذهُالمؤسساتُعلىُسبيلُإمكانيةُُنُ أُ عجزتُعنُُو

ُ ُفيُإجراءاتها ُالفلسفة ُاإلتوظيفُهذه ُأو ُالدارية ُأو ُأوُحتىُمراحلُمالية االستثمارية
هوُُوُ؛هناُيبرزُتساؤلُو.ُتقليلُهدرُاإلجراءاتُ-القراراتُاتخاذُصناعةُالسياساتُأوُ

ُالعاليُ ُالتعليم ُمؤسسات ُفي ُروتينية ُديناميكية ُممارسة ُكايزن ُفلسفة ُستكون متى
ُالسعودي؟

 التعليم العالي:زت على تطبيقات فلسفة كايزن يف مؤسسات نوعية الدراسات اليت ركَّ .3 .4

حصرُعمرُالدراساتُالسابقةُبخمسُسنواتُمنُتاريخُالنشرُالتيُركزتُبصفةُُإنُ ُُُُ
ُمباشرةُعلىُتطبيقاتُفلسفةُكايزنُفيُمؤسساتُالتعليمُالعاليُمكنتُالباحثُمن:

ُهذهُالدراسةُ)ميدانيةُأوُنظرية(.ُ(ُتحديدُنوعية1ُ
ُلطويلةُمنها.رةُأوُا(ُمعرفةُالفترةُالزمنيةُلكلُدراسةُسواءُالقصي2ُ
ُهجيةُالبحثُالمستخدمُفيُكلُدراسة.(ُحصرُمن3ُ
ُ.(ُتصنيفُاإلطارُاالجتماعيُلهذهُالدراسات4ُ

ُُُُُ ُلذلك، ُالباحثُإالُدراسة ُيجد ُالميدانيةُاُُواحدةُ لم عتمدتُعلىُمنهجُالدراسة
إنُمنهجيةُالبحثُُووفقُماُذكرُفيُالجزءُالخاصُبالمراجعاتُاألدبية.ُُ؛طويلةُالمدى

ُتمحوُرا ُتمتُمراجعتها ُالتي ُالميدانية ُالدراسات ُفي ُمنهجُُتلمستخدم ُاستخدام حول
لذلك،ُلمُُة؛فيُحينُإنُمعظمهاُكانتُنظريةُبحتُ،وُنوعيأبحثيُمفردُماُبينُكميُ

ُالباحثُأيُ  ُُدراسةُ ُيجد ُالهجين ُالبحثي ُالنوعيُاستخدمتُالمنهج ُالمنهج ُبين للجمع
ُممُ ُ؛الكميُعلىُسبيلُالمثالُو ُقد ُذلكُبعينُللدراساتُالمُايكونُمناسبُ ا ستقبليةُألخذ
ُإيجابيةُ؛عتباراال ُلهُمنُميزاتُبحثية  Creswellيمكنُللقارئُاإلطالعُعلىُ)ُلما

and Plano, 2007)ُ.ُ
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ُأمُ ُُُُ ُالسابقة، ُللدراسات ُاالجتماعي ُيخصُاإلطار ُفيما ُالباحثفا ُيجد إالُُلم
ُ)دراسةُواحدةُمنُاإلطارُاالجتماعيُاإلسالميُالعربيُدراستينُميدانيتينُفقطُنابعتين
ُالهاشمية ُاألردنية ُالمغرب(ُوُ،فيُالمملكة تطبيقاتُفلسفةُُاختبرتُاألخرىُفيُمملكة

ُالعالي ُالتعليم ُمؤسسات ُفي ُالسُ ُ،كايزن ُحين ُالدراساتُيقعُفي ُتلك ُمن ُاألعظم واد
زُعلىُالمفاهيمُركُ يةُالعربيةُباللغُبحثُ ُالباحثُلمُيجدُأيُ ُنُ كماُأخارجُهذاُاإلطار.ُ

ُ؛األولىُمنُنوعهاُباللغةُالعربيةُعدُ تُ هذهُدراستهُفُ،علمُالباحثُعلىُحد ُ ُواآلنفةُالذكر.ُ
ُكايزنُ ُتطبيقاتُفلسفة ُبلتسهيلُفهم ُسكانه حواليُفيُالوطنُالعربيُالذيُيقدرُعدد

وفقُآخرُتحديثُلهاُفيُيوليوُُ،فيُموسوعةُويكيبيدياُوفقُماُنشرُ،مليونُنسمة423ُ
الباحثُلمُيجدُُنُ أُللتساؤلثيرُمنُالمُ ُو.ُ(2020ويكيبيديا،ُ)ُم2020ُمنُالعامُالحالُ

ُالعاليُالسعوديُتطبيقاتُُستكشافاحاولتُُدراسةُ ُأيُ  ُفيُقطاعُالتعليم ُالفلسفة هذه
ُهذهُالدراسة.ُُإجراءإلىُلحظةُ

 اخلامتة والتوصيات: .5

لُفيُتأسيسُقاعدةُنظريةُتمثُ ُ؛هدفُمنُشقينُلتحقيقتمحورتُهذهُالدراسةُُُُُُ
الباحثونُفيُمجالُممارساتُفلسفةُكايزنُالناجمةُعنُُهمبنيةُعلىُأحدثُماُوصلُإلي

متخذيُالقراراتُالسياساتُُوُصناعدعمُُوُ،النظريةُالتايوتيةُفيُمؤسساتُالتعليمُالعالي
ُ ُالعالي ُالتعليم ُمؤسسات ُعامةُالعالميةفي ُمؤسساُوُ،بصفة ُالعاليُفي ُالتعليم ت

الباحثُُاستندلذلك،ُُالمهتمينُبهذاُالمجال؛دعمُباإلضافةُإلىُُ،السعوديُبصفةُخاصة
ُلألدبياتعلىُ ُالمنهجية ُالمراجعة ُطريقة ُعلىُالبحثُعنُالدراساتُالتيُُو. ركزُفيها
نشرتُحديثا ُخاللُخمسُسنواتُفقطُ)منُعامُولتُموضوعُالدراسةُبصفةُمباشرةُُوتنا

مجاالتُهذهُُودُأهمُتطبيقاتُيتحدكانُالغرضُمنُذلكُلُوم(.2020ُمُإلىُعام2015ُ
ُ.ُالفلسفةُفيُهذهُالمؤسساتُالحيوية

 أبرز نتائج هذه الدراسة: إن منو 
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ُماسُ  .1 ُلتطبيقُفلسفةةُُوهنالكُحاجة ُالعاليُفيُفيُمؤسساتُالتعلكايزنُُعاجلة يم
ُ ُُوالعالم ُعامة ُبصفةبصفة ُالسعودية ُالعربية ُالمملكة ُميزتهاُُ؛خاصةُفي لتعزيز
مخرجاتهاُلتحسينُُوُ،التصنيفاتُالعالميةُللجامعاتُفيلتحسينُوضعهاُُوُ،التنافسية
ُ.اإلداريةُوالماليةُوُكافةُخدماتهاُاألكاديميةالتعليميةُُو

عيُفيُبلدهاُمنُالقطاعُالصناالمهاجرةُاإلداريةُمنُالممارساتُباتتُهذهُالفلسفةُ .2
ُ.إلىُالعديدُمنُمؤسساتُالتعليمُالعاليُفيُقاراتُالعالماألمُاليابانُ

ُالدراسة .3 ُهذه ُُتؤكد ُالملحة ُُوالحاجة ُالعاجلة ُالدراسات ُمن ُالميدانيةُلمزيد العلمية
فيُمؤسساتُالتعليمُُهالتوطينلكشفُممارساتُهذهُالفلسفةُإنُوجدتُأوُُ؛المتعمقة
ُُالسعودية.العاليُ

ىىُهىىذاُالبحىىثيوصىىيُُو     مُالقىىراراتُفىىيُمؤسسىىاتُالتعلىىيمتخىىذيُاعُالسياسىىاتُُونُ ص 
ُ،باالسىتفادةُمنهىاالمبىادرةُعتبارُإلمكاناتُهذهُالفلسفةُُوالعاليُالسعوديُبالنظرُبعينُاال

بمىىىاُسىىىيدعمُالتوجىىىهُالجديىىىدُلنظىىىامُالتعلىىىيمُالعىىىاليُُ؛توظيىىىفُإمكانىىىاتُالمختصىىىينُفيهىىىاُو
قُأهىدافُالرؤيىةُالوطنيىةُحقُ بماُيُ ُوُ،التعليميةيُإلىُخصخصةُمؤسساتهُالرامُ؛السعودي
توظىىفُإمكانىىاتُُالمىىدىُ.ُكمىىاُيوصىىيُهىىذاُالبحىىثُبدراسىىةُعلميىىةُميدانيىىةُطويلىىة2030

ُمفصلية.ُإيجابيةُُوعميقةُُوُلخروجُبنتائجُبحثيةمنهجُالبحثُالهجينُل

ىىاوعلىىىُُُُ ة؛ُإالُالحىىظُمىىنُقصىىورُعلىىىُهىىذهُالدراسىىةُكونهىىاُنظريىىةُبحتىىي ُُالىىرغمُمم 
إيصالُأهميةُنقلُفلسفةُكايزنُالناجمةُعنُالنظريةُالتايوتيةُمنُالقطاعُتهدفُإلىُُهان ُأ

ُ.ُكماُمنُأهدافهاُنقلُهذهُالتجاربالصناعيُاإلنتاجيُإلىُقطاعُالتعليمُالعاليُالخدمي
التىيُكىونُمعظىمُالدراسىاتُُ؛إلىُالمهتمينُبهذاُالمجالُفيُالىوطنُالعربىيباللغةُالعربيةُ

ُالىىوطنُالعربىىيسىىكانُباللغىىةُاإلنجليزيىىةُالتىىيُقىىدُالُتخىىدمُعامىىةُتناولىىتُهىىذاُالموضىىوعُ
ُ.ُمنُسكانُالعالمُعاليةالذيُيشغلُنسبةُمئويةُ

  



 

 

  

 224 
 

 د. سنوي بن مريع شراحيلي

 

 عـــــــاملراج

ويكيبيديا )الموسوعة الحرة(. قائمة الدول العربية حسب عدد السكان. )أونالين(. تاريخ  -
 مُعلىُالرابط:01/08/2020ُالدخول: 

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D

8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8

%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8

%B3%D9%83%D8%A7%D9%86 

- Allaoui, A., & Benmoussa, R. (2020). Employees’ attitudes toward 

change with Lean Higher Education in Moroccan public 

universities. Journal of Organizational Change Management. 

- Arya, A. K.; Choudhary, S. (2015). Assessing the application of Kaizen 

priniciple in Indian small-scale industry. International Journal of Lean 

Six Sigma, 6 (4), 369-396 

- Boell, S. K., Cecez-Kecmanovic, D. (2015). Debates and perspectives on 

being ‘systematic’ in literature reviews in IS. Journal of Information 

Technology, 30, 161-173 

- Campbell Collaboration (2007). The Campbell Collaboration. What 

Helps? What Harms? Based on what Evidence? [www document] 

http://www.campbell collaboration.org (accessed 10 May 2014) 

- Claudia Colicchia, Fernanda Strozzi, (2012),"Supply chain risk 

management: a new methodology for a systematic literature review", 

Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 17 Iss: 4 pp. 

403 – 418 Colicchia and Strozzi; 2012 

- Creswell, J.; Plano, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods 

Research; California Sage Publications Inc.: Thousand Oaks, CA, USA. 

- Cudney, E. A., Venuthurumilli, S. S. J., Materla, T., & Antony, J. (2020). 

Systematic review of Lean and Six Sigma approaches in higher 

education. Total Quality Management & Business Excellence, 31(3-4), 

231-244. 

- da Cruz, R., Dalla Valentina, L. V. O., & Duarte, M. A. T. (2020). Lean 

and Lean Six Sigma for Higher Education Institutions. Journal of Lean 

Systems, 5(3), 63-82. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86


  
     
  

 م2020 كتوبرأ( 76العدد ) 225

 

 مؤسسات التعليم العالي السعوديأعمال  جلودة طريٍق : خارطُةتطبيقات فلسفة كايزن

- Deshpande, M. (2019). Lean Model of Quality Management in Higher 

Education. Quality Management Implementation in Higher Education: 

Practices, Models, and Case Studies: Practices, Models, and Case 

Studies, 153. 

- Duran, V., Mertol, H. (2020). Kaizen perspective in Curriculum 

development. Asian Journal of Education and Training. 6 (3), 384 - 396  

- Gupta, S. K., Antony, J., Lacher, F., & Douglas, J. (2020). Lean Six 

Sigma for reducing student dropouts in higher education–an exploratory 

study. Total Quality Management & Business Excellence, 31(1-2), 178-

193. 

- Gupta, S., Jain, S. K. (2014). The 5S and Kaizen concept for overall 

improvement of the organisation: a case study. International Journal of 

Lean Enterprise Research, 1(1), 22-40 

- Iwao, S. (2017). Revisiting the existing notion of continuous 

improvement (Kaizen): literature review and field research of Toyota 

from a perspective of innovation. Evolut Inst Econ Rev, 14, 29-59 

- Jošanov-Vrgović, I., Vuković, A. J., Papić-Blagojević, N., & Bolesnikov, 

D. (2020). Analysis of Quality of Services in Higher Education 

Institutions. In Handbook of Research on Creating Sustainable Value in 

the Global Economy (pp. 349-365). IGI Global. 

- Jošanov-Vrgović, I., Vuković, A. J., Papić-Blagojević, N., & Bolesnikov, 

D. (2020). Analysis of Quality of Services in Higher Education 

Institutions. In Handbook of Research on Creating Sustainable Value in 

the Global Economy (pp. 349-365). IGI Global. 

- Kolodziejczak, M., Szarska, J., Edelmuller, A. (2019). Continuous 

improvement in education: adaptation of Kaizen philosophy on the 

example of the Student project AGH leanline. International Journal of 

Business and Economic Affairs (IJBEA), 4, (4), 149-162 

- Kregel, I. (2017). Applying Kaizen to University Teaching Through 

Weekly Course Evaluation. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

LEAN SIX SIGMA FOR HIGHER EDUCATION, May 25–26, 2017 

- Kumar, R. A., Dinesh, S. N., Pranav, A., & Nithish, M. Applying Lean 

Thinking For Effective Utilization of Resources in Education Sector. 



 

 

  

 226 
 

 د. سنوي بن مريع شراحيلي

 

- Macpherson, W. G., Lockhart, J. C., Kavan, H., & Iaquinto, A. L. (2015). 

Kaizen: a Japanese philosophy and system for business 

excellence. Journal of Business Strategy. 36(5), 3-9 

- Manuel F. Suárez-Barraza & Francisco G. Rodríguez 

González (2015) Bringing Kaizen to the classroom: lessons learned in an 

Operations Management course, Total Quality Management & Business 

Excellence, 26:9-10, 1002-1016, DOI: 10.1080/14783363.2015.1068594 

- Nagaich, R., Tiwari, L., Sahu, S. (2020). Productivity improvement by 

Kaizen: a case study in a tyre company. Industrial Engineering Journal, 

13 (2), 1-12 

- Nofemela, F. R., Winberg, C. (2020). The relevance of Kaizn-based 

work-readiness training for South African University of Technology 

students. The Journal for Transdisciplinary Research Southern Africa. 

16(1), 1 -13 

- Suárez‐Barraza, M. F., Ramis‐Pujol, J., & Kerbache, L. (2011). Thoughts 

on kaizen and its evolution. International Journal of Lean Six Sigma, 

2(4), 288-308 

- Sunder, V. M. (2015). Constructs of quality in higher education services. 

International Journal of Productivity and Performance Management. 

65(8), 1091-1111 

- Suzuki, M., & Sakamaki, E. (2020). Opportunities for Kaizen in Africa: 

Developing the Core Employability Skills of African Youth Through 

Kaizen. In Workers, Managers, Productivity (pp. 141-167). Palgrave 

Macmillan, Singapore. 

- Wicaksono, P. A., Rozaq, R. (2020). Applying Kaizen in quality for 

reducing dent defect per unit. IOP Conference series: Materials Science 

and Engineering 722. 

- Zighan, S., & Ahmed, E. Q. (2020). Lean thinking and higher education 

management: revaluing the business school programme 

management. International Journal of Productivity and Performance 

Management. 

 

 

 

about:blank

