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 تطبيق منهج الكايدن الياباني في مكتبة جامعة حمجان بن دمحم الحكية
 بإمارة دبي: دراسة حالة

 مرطفى محمهد يهسفالباحث /
 لجرجة الماجدتيخ بقدم المكتبات والمعمهمات 

 المدتخمص
كايدن عباره عؽ مشيجية وأسمؾب فمدفة إدارية تشغيسية تدعى إلى التخكيد عمى حل 

ة الخجمات والعسميات اإلدارية برؾرة مشتغسة، كسا أنا ساعجة في السذكالت وتحديؽ جؾد
تقجم ونيزة بعض الجول مثل اليابان في ترجر قؾائؼ أفزل الجول الرشاعية مؽ حيث 
السشتجات وجؾدة ما بعج الخجمة. وتعتسج السشيجية عمى استخجام عجة أساليب وتقشيات مؽ 

ذظة والعسميات مؽ حيث آلية اتخاذ القخارات شأنيا التحديؽ السدتسخ لمعسميات ومخونة األن
فزال عؽ القزاء عمى اليجر في السؾارد السالية والظاقات البذخية والؾقت السدتيمػ ألداء 
الخجمة أو السشتج. ويتشاول الباحث في ىحا البحث دارسة حالة لتظبيق مشيجية الكايدن في 

عمى مدتؾيات جؾدة الخجمات  مكتبة جامعة حسجان بؽ دمحم الحكية وقياس أثخ التظبيق
والسجسؾعات وتقميل اليجر في السيدانيات والعسميات باإلضافة إلى تدميط الزؾء عمى الفخص 

 السحتسمة لمتظؾيخ في السدتقبل. 
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 مقجمة
تعج جامعة حسجان بؽ دمحم الحكية واحجه مؽ األذرع التعميسية عمى السخقع الخسسي لحكؾمة 

لحكية ىي أول جامعة ذكية حكؾمية تؼ إنذائيا داخل إمارة دبي دبي، فجامعة حسجان بؽ دمحم ا
بجولة اإلمارات العخبية الستحجة وذلػ وفق مخسؾم مؽ سسؾ الذيخ دمحم بؽ راشج آل مكتؾم رقؼ 

وتؼ إنذاء الجامعة في بادئ األمخ كجامعة إلكتخونية ثؼ تحؾلت بعج  ٩٠٠٧.1( لدشة ٣١)
حسجان بؽ دمحم بظبيعة اكاديسية خاصة تختمف عؽ ذلػ إلى البيئة الحكية وتتستع جامعة 

غيخىا مؽ الجامعات التقميجية سؾاء داخل مجتسع اإلمارات خاصة او البيئة العخبية برفة 
عامة، عؽ طخيق بمؾرة معاييخ التعميؼ بجا مؽ تعجيل مفاليؼ التعميؼ مؽ اعتساد مدسى 

ميؼ باستخجام وسائط التعميؼ الحكي، "الظالب" إلى استخجام مدسى "الجارس" وتؾفيخ تقشيات التع
وإتباع مشيج االقتراد القائؼ عمى السعخفة مع ضسان تظبيق أحجث معاييخ االعتسادات 
األكاديسية وضسان الجؾدة ودعؼ السجتسع األكاديسي اإلماراتي والعخبي والعالسي. وإتاحة 

ة عالية لكافة أفخاد فخصة التعميؼ السدتسخ وتقجيؼ خجمة تعميسية ومعخفية متسيدة ذات قيس
 السجتسع ومؤسداتو.
 المكتبة اإللكتخونية

قج تؼ إنذاء مكتبة جامعة حسجان بؽ دمحم الحكية كي تباشخ عسميا في دعؼ العسمية التعميسية 
في البيئة األكاديسية لجامعة حسجان، وكانت السكتبة تجسع بيؽ مديج مؽ سسات السكتبات 

ؽ حيث طبيعة السجسؾعات وخجمات السعمؾمات التي تقجميا التقميجية والسكتبات االلكتخونية م
السكتبة لخوادىا. وتساشيا مع الخؤية الخشيجة إلدارة الجامعة لتظبيق أحج تقشيات التعمؼ الحكي 
وتؾفيخ مرادر وخجمات معمؾماتية تتشاسب مع أحجث تقشيات العرخ الحجيث تؼ تظبيق 

ت السقجمة وتؼ تحؾيل السكتبة إلى نسؾذج مشيجية الكايدن عمى مجسؾعات وخجمات السعمؾما
 "السكتبة الحكية".
 :أهمية الدراسة

في عل مناخ عمل متغيخ ومتظؾر يعتبخ عجم تظؾر أساليب أداء العمميات واألنذظة بمثابة 
                                                

1https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2009  - 

 اتريخ الوصول يوليو ٩١٠٢. , html/قانون%20رقم%20)13(%20لسنة202009%.

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2009/قانون%20رقم%20(13)%20لسنة%202009.html
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تخاجع لمخمف، ولحلػ تدعى المنذآت إلى إجخاء أعمال تحديؽ مدتمخ عمى كل أساليب 
القظاعات اإلدارية المختمفة داخل المؤسدات بمذاركة األداء واألنذظة والعمميات داخل 

في اآلونة األخيخة تنؾعت استخاتيجيات التحديؽ والتقؾيؼ  .جميع العامميؽ في كل األقدام
المدتمخ لمعمميات وآليات العمل التي يتؼ تظبيقيا داخل المؤسدات عمى اختالف أنؾاعيا ما 

 .أو غيخ ربحية بيؽ مؤسدات صناعية أو خجمية سؾاء كانت ربحية
تظبيق إحجى أىؼ وتنبع أىمية ىحه الجراسة مؽ كؾنيا أول دراسة تدعى إلى القاء الضؾء عمى 

 األسمؾبالتي لؼ تدتخجم في إدارة المكتبات العخبية مؽ قبل، وىي  االساليب اإلدارية الحجيثة
الحكية ومؽ الياباني لمتحديؽ المدتمخ )كايدن( وعخض لتجخبة مكتبة جامعة حمجان بؽ دمحم 

ثؼ الخخوج بنتائج وتؾصيات يمكؽ االستفادة بيا وتظبيقيا في بعض مكتبات أخخى أو 
 أخخى. دراسات

 :أهداف الدراسة
التعخف عمى فمدفة استخاتيجية الكايدن اليابانية والتفخيق بينيا وبيؽ بقية عمميات  -1

 .التحديؽ المدتمخ
 .حميا باستخجام اسمؾب الكايدن عخض طخق تحميل المذكالت في المكتبات األكاديمية و  -2
تحجيج الفخق بيؽ إسمؾب إعادة ىنجسة العمميات اإلدارية وإدارة اإلبجاع وإسمؾب الكايدن  -3

 .في اإلدارة وأييما أفضل مؽ حيث التظبيق في المكتبات األكاديمية
التعخف عمى أساسيات التعامل مع النيج التجريجي والبديط لعمميات التحديؽ المدتمخ  -4

 .ايدن في الك
 تؾضيح الخظؾات اإلجخائية و التظبيكية لمكايدن في مجال السكتبات األكاديسية. -5
وضع إطار لمميارات اإلدارية المظمؾبة لجى أمناء المكتبات األكاديمية لتظبيق عمميات  -6

 .الكايدن في المكتبات األكاديمية
غيخ  تؾضيح مفاهيؼ التحديؽ مؽ خالل منيجية المالحغة لمعمميات ذات القيمة  -7

 .المضافة
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عخض لتجخبة مكتبة جامعة حسجان بؽ دمحم الحكية في تظبيق اسمؾب الكايدن والؾقؾف  -8
عمى الجؾانب الدمبية واإليجابية والجوافع ومجى امكانية تظبيقة عمى مدتؾى السكتبات 

 بذكل عام وعمى السكتبات األكاديسية بذكل خاص.
 :تساؤالت الدراسة

 :ى التداؤالت التاليةتدعى الجارسة إلى اإلجابة عم
 ما ىؾ أسمؾب الكايدن وما ىي فمدفتو واستخاتيجياتو؟ 
 ما ىي الشتائج الستختبة عمى تظبيق الكايدن في السكتبات األكاديسية؟ 
 ما ىي مجاالت تظبيق الكايدن في المكتبات األكاديمية؟ 
 ما ىي الخظؾات اإلجخائية لتظبيق الكايدن؟ 
 ات لمتغمب عمى أشكال اليجر وفق مشيجية الكايدن؟كيف يتؼ وضع الخظط واالستخاتيجي 
  ؟)اليشجرة، اإلبجاع(ما ىي أوجو المقارنة بيؽ كايدن وبقية عمميات التحديؽ 

 :وأدوات الدراسةمنهجية 
 :وفقا لظبيعة المؾضؾع محل الجراسة واألىجاف المنذؾد تحقيقيا

الؾصفي كإطار عام، حيث  بالشغخ إلى طبيعة الجراسة الحالية تدتمدم استخجام مشيج البحث
إن الؾصف سسة أو جدء رئيدي مؽ كافة مشاىج وطخق البحث، ومؽ أساليب ىحا السشيج 
يدتخجم الباحث أسمؾب دراسة الحالة حيث يخكد أسمؾب دراسة الحالة عمى فئة أو مؤسدة أو 
شخص بعيشو في بعض األحيان وذلػ بالتظبيق عمى مكتبة جامعية كسؤسدة أكاديسية 

 . حكؾمية
وطخيقة دراسة الحالة مشاسبة لجراسة الغاىخة التي تشظؾي عمى عجد كبيخ مؽ العؾامل 
والعالقات الستشؾعة وىشا تشبع أسباب استخجم ىحا األسمؾب إلسقاط الزؾء عمى أىسية تظبيق 
األسمؾب الياباني لمتحديؽ السدتسخ في السكتبات والؾقؾف عمى آليات تظبيقو داخل السكتبات 

التعخف عمى مسيدات وعيؾب ىحا األسمؾب، وما تدعى الجراسة إليو ىؾ الؾقؾف عمى وأىجافو و 
إيجابيات وسمبيات استخجام أسمؾب الكايدن ومؽ ثؼ الخخوج بشتائج يسكؽ استخجاميا في بعض 
السكتبات األخخى أو دراسات أخخى يسكؽ مؽ خالليا الخخوج بشتائج وتعسيسات يسكؽ 
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مكتبة جامعة حمجان بؽ دمحم الحكية والتي تقع في دبي بجولة ى . تخكد الجراسة عم1استخجاميا
فتخة تظبيق اسمؾب الكايدن  6102-6102وتغظي الفتخة مؽ عام  الستحجة،االمارات العخبية 

السالحغة والسعايذة اليؾمية لمحالة محل الجراسة في اإلدارة وقج اعتمج الباحث عمى 
جانب قائسة مخاجعة كأدوات رئيدية لجسع والسقابالت الذخرية وتحميل السحتؾى، إلى 

 البيانات.
 (Kaizenكايدن ) -المنهجية اليابانية لمتحدين المدتمخ 

 .الٌشأة 
تعج اليابان ىي ميج فمدفة الكايدن والسكان الحي ولجت فيو بالذكل الحي نخاه اليؾم، فسشح 

، في بادئ األمخ مؽ أجل الحخب العالسية الثانية وعمساء الجؾدة الذاممة يتؾافجون عمى اليابان
مداعجة اليابان عمى إعادة بشاء اإلعسار ووضع خظط ومداعجة اليابانييؽ في بشاء اقترادىؼ 
مؽ ججيج وبفزل ابتكار اليابانييؽ واعتسادىؼ عمى األساليب الستظؾرة ومؽ أىسا الكايدن فإن 

جول األكثخ انتاجا ورياده اليابان اليؾم تتسيد برشاعتيا اإللكتخونية والتي تجعميا في صجارة ال
 في الرشاعات اإللكتخونية.

% مؽ مؾاردىا مؽ خارج اليابان إال أنيا تعج 97عمى الخغؼ مؽ أن اليابان تدتؾرد حؾالي 
ثاني أكبخ قؾة اقترادية عمى مدتؾى العالؼ، ويخجع الدبب في ىحا التقجم عمى السدتؾى 

 إلى استخجام اليابانييؽ ألسمؾب الكايدن. االقترادي والتجاري والرشاعي والخجمي في اليابان
لكيادة السؤسدات الرشاعية والسالية والخجمية  تايذي أوههنهوىي فمدفة إدارية ابتكخىا 

وتظبيقيا في كل نؾاحي الحياة. ولقج طبقت تمػ الفمدفة في كل مشاحي الحياة في اليابان 
ة لجييؼ في البيت والعسل، أي حتى بات اإلبجاع والتحديؽ جدء ال يتجدأ مؽ الحياة اليؾمي
 يدتسخ األفخاد في مخحمة مدتسخة مؽ التحديؽ والتظؾيخ الجائؼ.

 هفهىم هٌهجيت الخحسيي الوسخوز: 
لظالسا كانت التقشيات والسسارسات اليابانية في التحديؽ السدتسخ مشتذخة في أواسط شتى 

بخ مؽ حيث الذيخة السجاالت في جسيع أنحاء العالؼ، ويعج الكايدن ذات الشريب األك
واالنتذار بيؽ نغؼ الجؾدة وأساليب التحديؽ. وقج تؾجو رواد الجؾدة واإلدارة في العالؼ الغخبي 

                                                
يجهخ  –انجُذ٘، يحًٕد ػجذ انكشٚى. يُبْج انجحث فٙ يمبالد دٔسٚبد انًكزجبد ٔانًؼهٕيبد انؼشثٛخ: دساصخ رحهٛهٛخ.  -1

 .350 – 293و( ص ص.  2012َٕفًجش  –ػشش، انؼذد انثبَٙ )يبٕٚ  -انًجهذ انثبيٍ  –يكزجخ انًهك فٓذ انٕطُٛخ. 
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إلى نقل وترجيخ االساليب اليابانية في الجؾدة والتحديؽ السدتسخ وفق مفيؾم اإلدارة السخنة 
ني، وغالًبا ما يعبخون وذلػ إلى العالؼ الغخبي مع عخض دراسات حالة مؽ واقع السجتسع اليابا

". في حيؽ يخى بعض الخواد مثل True Kaizenعؽ أنيؼ قج تؾصمؾا إلى فيؼ أفزل لـ "
"Jun Nakamuro.ان ىشاك معاني كثيخة يشزؾي عمييا األسمؾب الياباني كايدن " 

ويخى الباحث أنو ال يسكؽ تزسيؽ نغخية كايدن في عبارة واحجة تختدل في "التحديؽ 
شاك معاني خارجية ومعاني ضسشية، فالتحديؽ السدتسخ ليذ تعخيفا لمكايدن، السدتسخ" بل ى

بل ىؾ نتيجة لتظبيق كايدن الفعمي عمى األفخاد وبيئة العسل. فالتخجسة الحخفية لـ "التحديؽ 
" وىؾ ما يسكؽ تظبيقو باستخجام عجت أدوات 改良" "Kairyoالسدتسخ" بالمغة اليابانية ىي "

الؾضع الحالي وتعجيل الشتائج مؽ خالل إعادة ليكمة الؾضع  ووسائل مؽ شأنيا تحديؽ
السادي لمسؤسدة و/أو االعتساد عمى استخجام التقشيات التكشؾلؾجية الحجيثة في بيئة العسل 

 لتؾفيخ الؾقت والجيج و/أو استخجام تقشيات حجيثة لحل السذاكالت.
كايدن يبجأ أوال ببشية الذخرية أما بالشغخ إلى السعاني الزسشية والخارجية لمكايدن نجج ان 

في بيئة العسل أوال فال يسكؽ أن يتؼ تحديؽ في العسميات بجون غخس مبادئ وقشاعات لجى 
 األفخاد في بيئة العسل مؽ شأنيا:

زيادة روح االنتساء لجى األفخاد في بيئة العسل مسا يخفع مؽ كفاءاتيؼ ورفع  االنتماء: 
 معجالت قياس مدتؾى الخجمات.

العسل عمى زيادة فخص التشافذ بيؽ فخيق العسل مؽ أجل الحرؾل  التنافدية: الميدة 
 .KPIsعمى أعمى معجالت قياس األداء 

العسل كفخيق يعج واحجه مؽ أىؼ السبادئ التي يقؾم عمييا أسمؾب الكايدن  التذاركية: 
 فقؾة الجساعة ال تعادل اطالقا قؾة الفخد ميسا كانت خبخاتو وامكانياتو.

تؾفيخ بيئة سميسة مؽ الحخية اإلبجاعية لجى فخيق العسل مسا يداعج أفخاد الظاقؼ  :اإلبجاع 
 العشان لألفكار اإلبجاعية وذلػ لتحديؽ وحل السذاكل بأفزل الظخق. إطالقعمى 

تعج أحج أىؼ العؾامل التي تداعج في نجاح أسمؾب الكايدن حيث أن السخونة  المخونة: 
ؽ قيؾد البيخوقخاطية اإلدارية سؾاء في الظخح أو تعجيل في األداء والسسارسات والتحخر م
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وحل السذكالت تداعج تؾحيج الجيؾد واألىجاف والخؤى وتظبيق الغاية مؽ العسل كخوح 
 .”Team Spirit“فخيق واحج 

يشتج عؽ بيئة تتستع باليديخ الؾافي مؽ السخونة واالبجاع العجيج مؽ األفكار  االبتكار: 
القابمة لمتظبيق وفق مشيج مشظقي في إطار السسكشات الستاحة في  واالبتكارات اإلبجاعية

 بيئة العسل اليؾمية وذلػ في فتخات زمشية وجيدة.
: لمتحفيد السادي أو السعشؾي أو كالىسا معا أثخه البالغ في نجاح تظبيقات الكايدن التحفيد 

مل التي داخل السؤسدات عمى اختالف مدتؾياتيا ومجاالت تظبيقيا، وىؾ أحج العؾا
تداعج عمى تحفيد الفخد باعتباره الؾحجة الـأساسية السكؾنة لفخيق العسل، وعمى الجانب 
األخخ يعج التحفيد عمى مدتؾى فخيق العسل ككل مؽ العؾامل األساسية التي تداعج رفع 
الكفاءات وزيادة معجالت البحل والعظاء مؽ أجل نجاح الفخيق ككل وتحقيق معجالت 

 ة سؾاء عمى مدتؾى الؾحجة أو السؤسدة ككل.التسيد السعياري
فالسعاني الزسشية لمكايدن ىي ذلػ السعشى الحي يعسل عمى بشاء الفخد أوال في بيئة العسل 
فيسكؽ تخجسة كايدن وفقا لمسعشى الزسشي عمى أنيا " التحديؽ والتظؾيخ الحاتي السدتسخ" أما 

مكايدن عمى أنيا التحديؽ السدتسخ في السعاني الخارجية فيسكؽ استخجام التخجسة الذائعة ل
العسميات والخجمات وىشا يسكؽ أن نخى تسييًدا واضًحا بيؽ السفيؾميؽ، وفي اإلمارات غالبا ما 
يفزل أفخاد طاقؼ الكايدن استخجام مرظمح الكايدن بالمغة اليابانية األصمية بجال مؽ التخجسة 

لكمسة بالمغة اليابانية عشيا في غيخىا مؽ العخبية او اإلنجميدية لمسرظمح وذلػ لذسؾل معشى ا
 المغات التي تخجست إلييا.

 :الفزق بيي الوٌهجيت الياباًيت كايزى وإػادة هٌذست ًظن الؼول واإلبذاع 

يمتبذ عمى كثيخ مؽ الباحثيؽ التبايؽ بيؽ االسمؾبيؽ فالتحديؽ السدتسخ بسفيؾم الكايدن يقؾم 
يجية قج تكؽ صغيخة نديبا ولكؽ تتدؼ عمى أسذ فيؼ الؾقع ثؼ إحجاث تحديشات مش

باالستسخارية واالنتغام بذكل يؾمي وذلػ وفق عسميات وخجمات مؾجؾد وقائسة بالفعل أما 
اإلدارة باإلبجاع في مجال السكتبات تعتسج عمى تبشى أفكار إبجاعية ججيجة تظمب في معغسيا 

و ذات قجرة عمى احجاث تغيخات وتظؾيخات تقشية وتكشؾلؾجية واستقظاب مؾارد بذخية مؤىم
 الظفخة اإلبجاعية.
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أما مشيجية إعادة اليشجسة اإلدارية )اليشجرة( فتختمف عؽ مشيجية الكايدن مؽ حيث عجه نقاط 
أىسيا أن خظط وعسميات اليشجرة تظخح وتشفح بذكل كامل مؽ قبل شخكات ومدتذاريؽ 

ن عسميات اليشجرة تخكد متخرريؽ في ىحا الرجد وتكؾن الكمفة السادية باىغة الثسؽ كسا أ
عمى إعادة ليكمة نغؼ العسل وىؾ ما قج تتفق معو الكايدن ولكؽ دون التزحية بالسؾارد 
البذخية ولكؽ عسميات اليشجرة تعسل عمى إعادة تجويخ السؾعفيؽ او اقراء البعض مثل 

 عسميات اليشجرة التي تيجف عمى تقميل الكمفة العامة لمسكتبة أو السؤسدة.
 1التالي يؾضح الفخوق بيؽ مشيجية الكايدن والتفكيخ واإلدارة اإلبجاعية (1قؼ )ر  والججول

 
 الهٌذرة االبذاع كايزى وحذة المياس 

 لظٛشح األيذ لظٛشح األيذ طٕٚهخ األيذ انُزبئج انكهٛخ -1

 جزس٘ جزس٘ خطٕاد طغٛشح يضزٕٖ انذ -2

3- 
انٕلذ 

 انًضزغشق
 خنّ ثذاٚخ َٔٓبٚ نّ ثذاٚخ َٔٓبٚخ يضزًش

 فشٚك انؼًم -4

جًغ انؼبيهٍٛ ػهٗ 

يضزٕٚبرٓى  اخزالف

 االداسٚخ

 أفشاد يؼٍُٛ

خجشاء فٙ إػبدح 

انُٓذصخ اإلداسٚخ 

 نهؼًهٛبد

 يجذأ انُجبح -5
سٔح انفشٚك ْٙ 

 انُجبح انشئٛضٙ

أفكبس إثذاػٛخ 

فشدٚخ رُفز ثشكم 
 جًبػٙ

خطخ رطٕٚشٚخ يمزشحخ 
يٍ لجم يضزشبسٍٚ 

ٔخجشاء فٙ أغهت 

 األحٛبٌ

 اثزكبس شٙء جذٚذ فٓى انٕالغ ٔرحضُّٛ انًجذأ -6

إػبدح انٓٛكهخ انجزسٚخ 

نهؼًهٛبد اإلداسٚخ 

 ٔفشق انؼًم

 طغٛشح أٔ يُؼذيّ انكهفخ انًبدٚخ -7
يزطهجبد يبدٚخ 

ٔرمُٛخ راد كهفّ 

 ػبنٛخ

ٚزطهت رخظٛض يٕاسد 

 يبنٛخ كجٛشح

 (1ججول رقم )

                                                
يجهخ  ،"أثش اصزخذاو انزحضٍٛ انًضزًش ػهٗ كفبءح انخذيخ انجبيؼٛخ" يُٓذ؛ أحًذ، سشب ػجذ انشحًٍ. ،ػجذ انشحًٍ - 1

 257ص.  ،2013 .36كهٛخ ثغذاد االلزظبدٚخ انجبيؼخ، ع. 
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  الفزق بيي كايزى والكايزى إيفيٌج(Kaizen Event): 
عمى الخغؼ مؽ أن أحج السرادر يذيخ إلى أن أول أنذظة شبيية بالكايدن إيفيشت نذأت مع 

، إال أن بعض الجارسات األخخى التي تشاولت الحجيث عؽ كايدن إيفشت عمى أنيا 1تؾيؾتا
( لمكايدن 2003. وىكحا فإن دراسة بخونيت ونيؾ )2غخبية الشذأة فيي تظؾرت في بالد الغخب

ابانية تسيد بؾضؾح "كايدن إيفيشت" عؽ السفيؾم األقجم "كايدن". عمى الخغؼ في الذخكات الي
مؽ أنو نذأ طبقا لسا ورد في بعض الجراسات في الؾاليات الستحجة في تدعيشيات القخن التاسع 

غالًبا ما ُيعتخف باسؼ "كايدن" كؾاحج مؽ السبادئ الخئيدية لمترشيع الياباني، وفي  3عذخ
ؼ مسارستو بذكل أساسي في اليابان مؽ الخسديشيات إلى الدبعيشيات في الؾاقع، يبجو أنو ت

القخن السشرخم، قبل إعادة استخجامو وليكمتو مؽ قبل الؾاليات الستحجة في الثسانيشيات. أعاد 
( إدخال مفيؾم كايدن في أساسيات األدب اإلداري الياباني، مع 1986إماي ماساكي )

تسخ والستدايج لمسؤسدات والسشغسات اإلدارية في القظاعيؽ تعخيف كايدن كسبجأ لمتحديؽ السد
الخجمي واإلنتاجي مؽ خالل السذاركة الؾاسعة لمعامميؽ في كافة القظاعات عمى جسيع 

، واستذيج 4السدتؾيات التشغيسية واإلدارية. في ذلػ الؾقت، بجا كايدن كسفيؾم ياباني فخيجا
اليابانية في العرخ الحجيث إبان الحخب  إيساي بأنو العشرخ الخئيدي في نجاح الشيزة

العالسية الثانية. مشح التعخيف األول لمكايدن مؽ قبل إيساي، إال أن ىشاك مؽ طخح عجت 
تعخيفات لمكايدن، فالتعخيف الذائع اآلخخ لسفيؾم كايدن ىؾ "التفكيػ وإعادة التؾحيج أو إعادة 

ت االرتباط والتذابو بيؽ كايدن و . أما فيسا يتعمق برال5الييكمة لمعسميات بظخيقة أفزل
                                                

1 - Sheridan, J. (1997, Sep 1,). Guru's view of the Gemba: Imai contrasts kaizen with the 

traditional western approach. Industry Week, 246, 27.   

2 - Paul Brunet, A., & New, S. (2003). Kaizen in japan: An empirical study. International 

Journal of Operations & Production Management, 23(12), 1426-1446. 

doi:10.1108/01443570310506704  

3 - Schroeder, D. M., & Robinson, A. G. (1991). America's most successful export to japan: 

Continuous improvement programs. Sloan Management Review, 32(3), 67. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/224959392  

4 - Glover, W. J., Farris, J. A., & Van Aken, E. M. (2014). Kaizen events: Assessing the 
existing literature and convergence of practices. Engineering Management Journal, 26(1), 

39-61. doi:10.1080/10429247.2014.11432003  

5 - Eric Minton. (1998, Jan 1,). Profile: Luke faulstick--'baron of blitz' has boundless vision 

of continuous improvement. Industrial Management, 40, 14. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/211623308  
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 "كايدن إيفيشت"، فيسكؽ القؾل بأن "كايدن إيفيشت" يختبط بسفيؾم كايدن بعجة طخق. 
: يذسل كال السفيؾميؽ استخجام أدوات وأساليب التحديؽ السدتسخ لمعسميات، وغالًبا نفذ أوالا 

لتحديشات السظمؾبة أو األدوات والتقشيات التي تدتخجم السذخوعات قريخة األجل إلجخاء ا
 عالج خمل ما في العسميات.

يذسل كال السفيؾميؽ ىجًفا في الشياية إلنتاج ثقافة تشغيسية لكافة العشاصخ البذخية  ثانياا:
العاممة في مؤسدة ما عؽ طخيق تخسيخ مفيؾم التحديؽ السدتسخ عمى مدتؾى العسميات 

 والخجمات السقجمة.
ة تسكيؽ السؾعفيؽ مؽ القجرة عمى طخح التحديشات وإجخاء : يذسل كال السفيؾميؽ فكخ ثالثاا

التغييخات الالزمة، مؽ خالل اتاحة الفخصة ليؼ لتحديؽ أنغسة العسل، باإلضافة إلى تقجيؼ 
 التجريبات الالزمة ليؼ عمى األدوات والتقشيات الالزمة إلجخاء التحديشات.

ية لتحديؽ األداء. عمى سبيل السثال، أخيًخا، يؤكج كال السفيؾميؽ عمى إجخاء تغييخات تجريج 
تخكد كايدن إيفيشت عمى نظاق ضيق ندبًيا حيث تخكد عمى تحديؽ حيد أو عسمية أو مشتج 
أو خجمة معيشة، بجاًل مؽ إحجاث تغييخ جحري في األنغسة التشغيسية عمى نظاق واسع. 

ت التي تكمف باإلضافة إلى ذلػ ، عمى غخار كايدن ، تخكد كايدن إيفيشت عمى التحديشا
السؤسدة أو القظاع تكمفو مشخفزة، بجاًل مؽ التغييخات التي تتظمب استثسارات رأسسالية 

. يسكؽ أيًزا استخجام كايدن إيفيشت عجة مخات في قظاع ما أو وحجة عسل معيشة 1كبيخة
داخل السؤسدة مؽ أجل إنذاء دورات التحديؽ خاصة بتمػ القظاع أو الؾحجة فقط دون 

إال أن تغل الظبيعة الستدايجة لسفيؾم لمكايدن متأصمة في التعخيف الحي ذكخه   .2السؤسدة 
 .3ماساكي إيساي

                                                
1 - Sheridan, J. (1997, Sep 1,). Guru's view of the Gemba: Imai contrasts kaizen with the 

traditional western approach. Industry Week, 246, 27.   

2 - Melnyk, S. A., Calantone, R. J., Montabon, F. L., & Smith, R. T. (1998). Short-term 

action in pursuit of long-term improvements: Introducing kaizen events. Production & 

Inventory Management Journal, 39(4), 69. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/199918703  

3 - Imai, M. (1986). Kaizen (ky'zen): The key to Japan’s competitive success (1. ed ed.). 

New York, NY: Random House. Retrieved from 

http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=255766475   
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ومع ذلػ، كسا ذكخنا سابًقا، تتسيد كايدن إيفيشت عؽ الكايدن كعسمية وأسمؾب إدارة، فسفيؾم 
 كايدن ىؾ مفيؾم أوسع يتعمق بالثقافة التشغيسية التي تجعؼ التحديؽ السدتسخ. كشغام، يتؼ

تظبيق كايدن غالًبا مؽ خالل دوائخ الجؾدة وفخق حل السذكالت أو التحديؽ السدتسخ 
واالقتخاحات السقجمة  CPI Teams: Continuous Process Improvementلمعسميات 

مؽ فخق عسل السؾعفيؽ وغيخ ذلػ مؽ الدياسات السدتسخة التي يتؼ تظبيقيا مؽ أجل تسكيؽ 
ؽ عسميؼ اليؾمي. وبالشغخ الى تظبيقات كايدن إيفيفشت في السؾعفيؽ مؽ السذاركة في تحدي

السجاالت السختمفة في القظاعيؽ اإلنتاجي والخجمي، نجج نجاح لحلػ الشؾع مؽ بخامج 
التحديؽ السدتسخ. فيشاك بعض األدلة عمى أن بعض السشغسات قج حققت فؾائج مؽ خالل 

خغؼ مؽ فذل تمػ البخامج في بعض تشفيح ىحه األنؾاع مؽ بخامج التحديؽ السدتسخ، عمى ال
السؤسدات األخخى، فشجاح أو فذل كايدن أو كايدن إيفيشت يشظؾي عمى العجيج مؽ 

 . 1العؾامل
 المبادئ األساسية لمتخطيط االستخاتيجي بمنهجية الكايدن في المكتبات األكاديمية:

لمسكتبة الكيام يتيح التخظيط االستخاتيجي لعسميات التحديؽ السدتسخ بسشيجية الكايدن  
بالتخظيط الدميؼ والجقيق لمسيام وفق خظط زمشية سميسة مسا يداعج السكتبة عمى تحقيق 

 أىجافيا.
ونغخا لتظؾر معاييخ جؾدة الخجمات ضسؽ مشغؾمات الجؾدة والتسيد السؤسدي فقج تؼ 

رة " لإلشاالعمالء" لإلشارة إلى السدتفيج ومرظمح "العميلاالعتساد عمى استخجام مرظمح "
 إلى مجتسع السدتفيجيؽ مؽ السكتبة األكاديسية. 

 الؼويل أوال: 
تؼ وضع سياسة الكتذاف االحتياجات الحالية والسدتقبمية لمسدتخجميؽ وفق لتؾسع مجتسع 
السدتفيجيؽ مؽ السكتبة حدب الخؤية العامة لمسؤسدة "الجامعة" ليذسل الستجربيؽ والجارسيؽ 

جييؽ لمسكتبة أو الجامعة دون االخالل بقؾانيؽ حساية حقؾق غيخ الشغامييؽ والذخكاء االستخاتي

                                                
1 - Chow-Chua, C., & Goh, M. (2000). Quality improvement in the healthcare industry: 

Some evidence from Singapore. International Journal of Health Care Quality Assurance, 

13(5), 223-229. doi:10.1108/09526860010342725  
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 السمكية الفكخية لسجسؾعات السكتبة.
 مؽ ىؼ العسالء الحالييؽ والسحتسميؽ؟  -1
 ما ىي متظمباتيؼ؟  -2
 ما ىي آليات تؾفيخ الخجمات السظمؾبة؟ -3
 كيف ستحقق السكتبة احتياجات العسالء؟ -4
  الخطىاث الخطبيميت لؼولياث الخحسيي:هزاػاة حالت الؼوالء وهخطلباث أثٌاء إجزاء 
كيف يشبغي تشغيؼ العسميات لمؾفاء بستظمبات العسالء خالل تظبيق عسميات  -1

 التحديؽ؟
ما الغخوف السؾاتية لعسميات التحديؽ ذات التأثيخ عمى جؾدة الخجمات  -2

 والسجسؾعات؟
 ما ىي الخظؾات اإلجخائية التريحية التي يجب اتخاذىا؟ -3
كتبة مقاومة عسميات التحديؽ السدتسخ مؽ قبل بعض كيف تؾاجو ادرة الس -4

 العامميؽ أو العسالء؟
  الخٌبؤ بالخطط الوسخمبليت للوكخبت في ضىء حمٌياث الخؼلن الذكي 

حيث عيج فخيق عسل الكايدن بالسكتبة عمى التشبؤ بالخظط السدتقبمية والتي سؾف تعسل عمى 
بة والخجمات التي تقجميا وآليات تشسية وتحديؽ مدتؾيات جؾدة وأنؾاع مجسؾعات السكت

وتقشيات تقجيؼ الخجمة في القفدات التكشؾلؾجية الستالحقة لمثؾرة التكشؾلؾجية ىحا باإلضافة إلى 
التشبؤ باالحتياجات السدتقبمية لسجتسع العسالء في ضؾء تقشيات التعمؼ الحكي التي باتت واقعا 

 عسالء في السكتبات التقميجية.ال يسكؽ اغفالو والتي بجورىا تختمف عؽ متظمبات ال
 الخمٌيي والخحسيي 

في ىحه السخحمة عيج فخيق الكايدن بالسكتبة عمى تقييؼ الؾضع الحالي لمسكتبة قبل تظبيق 
مشيجية الكايدن لمحالة وما يشبغي ان تؤول إليو الحالة السدتقبمية لمسكتبة. يعج تحميل الكيؼ 

ت إحرائية لتحجيج األبعاد والستظمبات. يتؼ وضع والسفاليؼ األساسية باستخجام تقشيات وأدوا
 قائسة لمفحص وتحميل االختالفات.

  صياغت الخطت الوسخمبليت 
يعسل فخيق كايدن بالسكتبة عمى تظؾيخ خظة كاممة لدج الفجؾة بيؽ الؾاقع والسدتقبل مؽ خالل 
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رية لمسؾعفيؽ تحجيج األىجاف واقتخاح األدوات والتقشيات وتعييؽ السدؤوليات والسيام اإلدا
السعشييؽ بعج إجخاء بعض التقييسات لمدسات الذخرية والسيارات اإلدارية واجخاء بخنامج 

 تأىمي ميشي وإداري لمتحفيد الظاقات البذخية لجى فخيق العسل
 الضبط والخمٌيي 

بعج صياغة الخظة االستخاتيجية، يتحقق الفخيق مؽ مجى تؾافق األىجاف واألىجاف مع 
م التشفيحية السختبظة بيا ومجى تؾافقيا وتحكيقيا لخؤية السكتبة وأىجافيا وقيسيا األنذظة والسيا

 .األساسية ومفاليسيا وسياساتيا. السحاذاة ىي وسيمة لفخصة محجدة لمشجاح
 الخٌفيذ والوخابؼت 

يتؼ تؾفيخ الستظمبات المدمة مؽ مؾارد وغيخىا مؽ األساسيات الالزمة لمتشفيح وإجخاء عسميات 
السدتسخ، ويعسل فخيق العسل عمى مخاقبة األنذظة والشتائج وإجخاء الفحؾصات  التحديؽ

والسقارنات لزسان تحقيق التحديؽ السظمؾب وفق فتخات زمشية متقاربة ندبيا ووفق خظة 
زمشية تتدؼ بالجيسؾمة الشدبية. مع مخاعات العسل بخوح الفخيق كفخيق عسل واحج والتعاون 

 1ة الالزمة.التخاذ اإلجخاءات الترحيحي
 تطبيق الكايدن في المكتبات: 

إلجخاء أي تحديؽ عمى العسميات القائسة لخجمة ما أو لتعجيل وتغييخ األسمؾب الستبع إلدارة 
وحجة أو مؤسدة البج مؽ تييئة بيئة العسل الستكبال تمػ التحديشات ولحلػ فيشاك عجت 

 يا لزسان نجاح تظبيق الكايدن:عؾامل البج مؽ تظبيقيا وتييئة العشرخ البذخي عمى استكبال
القجرة عمى تقبل الشقج البشاء وتفيسو فقج تكسؽ السذكمة في مدتؾى تقجيؼ الخجمة  -1

 وجؾدتيا.
 القجرة عمى اتباع الدمؾك السشاسب لحل السذكالت. -2
 تييئة بيئة العسل لحل السذكالت بذكل يتدؼ بالذفافية واالنديابية والزبط. -3
جىا بالسعخفة الالزمة عمى مسارسة واستخجام أدوات إعجاد الكؾادر البذخية وتدوي -4

 وتقشيات حل السذكالت ورفع مدتؾى كفائة الخجمات وتظؾيخىا.
 ( لحل السذكالت.Structureبشاء نغام ) -5

                                                
1 - KAIZEN- The Way Ahead for Library and Information Services: A Case Study of 

IGNOU Dr. SN Imam 
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وصف وتحميل السذكالت بشاء عمى الحقائق واألرقام والتحميل الجحري باستخجام  -6
 أدوات كايدن.

تججيج العسميات دائسا والتغمب عمى حاجد  التحديؽ السدتسخ أسمؾب عسل قائؼ عمى -7
 الخوتيؽ والبيخوقخاطية في التظبيق.

 التغمب عمى مقاومة تظبيق إجخاءات التحديؽ السدتسخ. -8
 هزاحل حطبيك هٌهجيت الكايزى في هكخبت جاهؼت حوذاى 

كسا ىؾ مؾضح في  تؼ تظبيق عسميات التحديؽ وفق لسشيجية كايدن في إطار خسدة مخاحل
وتؼ تقديؼ كل مخحمو إلى مجسؾعة مؽ العسميات حدب طبيعة الشذاط الحي  (1)الذكل رقؼ 

تجخى عميو عسميات التحديؽ، باستخجام مجسؾعة تقشيات واألدوات التي تدتخجم في مشيجية 
الكايدن وذلػ وفقا لكل عسمية أو نذاط اداري داخل حدب الحاجة والزخورة، كسا يسكؽ أن 

خ مؽ مخحمة وىحا ىؾ الدائج نغخا لعسمية تذارك جسيع أفخاد فخق تدتخجم األداة الؾاحجة في أكث
العسل في جسيع مخاحل عسميات التحديؽ وىحا ما تتسيد بو مشيجية الكايدن عؽ غيخىا مؽ 

 األساليب اإلدارية األخخى. 

 ( مخاحل تطبيق الكايدن 1شكل رقم )
 السخحمة األولى التخظيط واإلعجاد -1
 الستابعةالسخحمة الثانية: التشفيح و  -2
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 السخحمة الثالثة: السخاجعة والفحص -3
 السخحمة الخابعة: التظؾيخ والترحيح -4
 السخحمة الخامدة: التقشيؽ والتؾحيج -5

وقج عسج الباحث إلى ترسيؼ نسؾذج لتظبيق مشيجية الكايدن في مكتبة جامعة حسجان كسا 
 التالي: (2رقؼ ) ىؾ مؾضح في الذكل

 السكتبات في ( نسؾذج تظبيق الكايدن 2شكل رقؼ )
 حيث تؼ تحجيج األىجاف الخئيدية لتظبيق السشيجية وفقا لفيؼ الؾاقع الحالي لمسكتبة وىي:

 تحديؽ جؾدة األداء لمؾصؾل ألعمى مدتؾيات رضاء الستعامميؽ. -1
مؽ  ٩٠/٦٠خفض السيدانية الدشؾية في خالل ثالث سشؾات لترل لشدبة  -2

 إجسالي السيدانية قبل تظبيق مشيجية الكايدن.
 الفخص( -السال  –الجيج  –زاء عمى اليجر بكافة أنؾاعو )الؾقت الق -3
( لتقجيؼ الخجمات وإلنجاز السيام JIT) "في الهقت المحجد"استخجام تقشيات  -4

 ".JICاإلدارية بجيال عؽ مشيجية "
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( في العسميات اإلدارية Zero Defectsتحقيق الكيسة الرفخية في ندبة األخظاء ) -5
 ات.والسالية وخجمات السعمؾم

 تشسية السجسؾعات الخقسية والتفاعمية بشدبة تشتفي فييا ندبة السجسؾعات التقميجية. -6
العسمية التعميسية والبحث العمسي  تفعيل دور السكتبة الحكية كسخكد لجعؼ ونذخ -7

 بالجامعة.
تفعيل دور السكتبة الحكية في تحديؽ مخكد الجامعة ضسؽ الترشيفات السعيارية  -8

 ات التعميؼ بالجامعة.السشاسبة لظبيعة تقشي
 الخؤية واألهجاف:أوال: 

تؼ أعادة صياغة رؤية وأىجاف السكتبة كي تتشاسب مع التحديشات السدتسخة لخؤية وأىجاف 
الجامعة التي تشص عمى دعؼ متظمبات التعميؼ الحكي والتحؾل مؽ دعؼ آليات التعميؼ 

التعميؼ الحكي االفتخاضي  اإللكتخوني مؽ مرادر وخجمات معمؾمات تقميجية إلى دعؼ بيئات
 وتقجيؼ شكل ججيج مؽ الخجمات السعمؾماتية في صؾرتيا الحكية

 لعنرخ البذخي والهيكل اإلدارية:ثانيا: ا
 أوال: الهيكل اإلداري:

كانت السكتبة تتبع في ليكميا اإلداري لقدؼ شؤون الظالب مسا كان لو مؽ اآلثار عمى فاعمية 
إعادة الشغخ في إعادة ليكمة السكتبة إداريا وضسيا مع نغيخاتيا السكتبة وأدائيا فكان البج مؽ 

مؽ الؾحجات السثيمة تحت مغمة إدارة معمؾماتية تجعؼ في مجسميا إنتاج ونذخ وإتاحة 
 الؾصؾل لكافة اشكال مرادر السعخفة في صؾرىا الستعجدة.

كسا أنو تؼ أعادة بمؾرة دور السكتبة في دعؼ وتحفيد البحث العمسي بالجامعة، عؽ طخيق انذاء 
وحجه فخعية تتبع في ليكميا اإلداري السكتبة الحكية لجعؼ البحث العمسي بالجامعة عؽ طخيق 
تقجيؼ العجيج مؽ الخجمات السعمؾماتية والتي سؾف يتشاوليا الباحث بالتفريل في الجدء 

 بخجمات السعمؾمات.الخاص 
فتؼ تذكيل إدارة السؾارد التعميسية والتي تزؼ في طياتيا ثالث أقدام رئيدة عمى أن تتبع نائب 

 رئيذ الجامعة لذؤون تظؾيخ الجارسيؽ وتتألف أقدام إدارة السؾارد التعميسية مؽ:
 قدؼ السكتبة الحكية.  -１
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 مخكد دعؼ البحث العمسي -1-1
 قدؼ الشذخ األكاديسي والجامعي. -２
 ؼ التعخيب والتخجسة.قد -３

 ثانيا العنرخ البذخي:
تؼ تحفيد العامميؽ بالسكتبة ودعسيؼ معشؾيا عمى مؾاصمة تحريميؼ العمسي واألكاديسي 
ولزسان استسخارية تسخيخ مؾاكبة البحث واالطالع عمى أحجث السدتججات في مجاالت 

افة السذاركات البحث العمسي وتقشيات عمؼ السكتبات وخجمات السعمؾمات، تؼ إعادة اض
العمسية في السؤتسخات والشذخ بالسجالت األكاديسية السحكسة كأحج مؤشخات األداء لمعالسيؽ 

بحج أدنى مذاركة واحجه عمى األقل  (2كسا ىؾ مؾضح بالججول رقؼ ) في مجال السكتبات
سشؾيا سؾاء كانت فخدية أو جساعية وذلػ لتعديد جانب العسل الجساعي ونذخ روح التعاون 

 يؽ أفخاد العسل.ب
 بؼذ حطبيك الكايزى لبل وحذٍ المياس

 5 2 الؼذد

 انُشش انشلًٙ –ضجظ جٕدح  –يكزجبد  يكزجبد الخخصص

 نٛضبَش -يبجضزٛش  –دكزٕساِ  يبجضزٛش –نٛضبَش  الذرجت الؼلويت

الوشاركاث البحثيت 
 وورش الؼول

12 27 

 ( ججول السذاركات العمسية2ججول رقؼ )
 واألدوات: األجهدةثالثا: 

تؼ زيادة عجد أجيدة الحاسؾب الستؾافخة بالسكتبة كي تتشاسب مع متظمبات واحتياجات الجارسيؽ 
 2أجيدة في الساضي كسا تؼ تؾفيخ عجد  10جياز في مقابل  24حتى بمغ عجد األجيدة 

أجيدة لمظباعة مدودة بساسحات ضؾئية وفق أحج التقشيات مع الحفاظ عمى عسميات الريانة 
 رية ألجيدة التكشؾلؾجية السؾجؾدة بالسكتبة.الجو 

تؼ إعادة ليكمة وتظؾيخ البؾابة الحكية لمسكتبة عمى شبكة االنتخنت وإمكانية اتاحة الؾصؾل 
مؽ خارج الحخم الجامعي مع تؾفيخ آليات الؾلؾج  ”Off Campus“والخبط الذبكي عؽ بعج 

بؾابة الحكية لمسكتبة كي تتشاسب وتعجيل نظاق ال httpsو  SSOاآلمؽ لمعسالء وفق تقشيات 
مع طبيعة السيام والدسات الججيجة لمسكتبة الحكي ومؽ ىشا أمكؽ لمباحث وضع تعخيف 
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إجخائي لمسكتبة الحكية والتي تختمف بجورىا عؽ السكتبات الخقسية حيث تعخف السكتبة الخقسية 
اءة اآللية في مقابل عمى أنيا السكتبة تتؾافخ معغؼ مرادر السعمؾمات في صؾرة قابمة لمقخ 

السرادر التقميجية أو السرغخة ويسكؽ عخضيا واتاحتيا مؽ خالل أجيدة الكسبيؾتخ. وقج 
تجرجت عسمية الخقسشة في السكتبات وفقا لتعخيف أودلذ بجأ بعسميات الخقسشة بفيارس 

 . 1السكتبات، والكذافات ونذخ الكتب والجوريات
تبة الحكية مؽ جانب أخخ حيث تعخف السكتبة كسا تختمف السكتبة االفتخاضية عؽ السك

االفتخاضية عمى أنيا السكتبة التي ال تحتؾي ضسؽ مجسؾعاتيا عمى مرادر معمؾمات تقميجية 
او مرغخة أو في أي شكل مادي ولكؽ تتاح كامل مجسؾعاتيا في صؾرة رقسية ويسكؽ 

خى الباحث ان . وي2الؾصؾل إلييا مؽ خالل أجيدة الحاسب اآللي عبخ شبكات االترال
الفخوق بيؽ السكتبة األكاديسية الحكية والسكتبة الخقسية والسكتبة االفتخاضية يسكؽ إيجازىا فيسا 

 يمي:
 التعخيف اإلجخائي لممكتبة الحكية:

عمى أنيا السكتبة التي تقجم كافة مرادر السعمؾمات التقميجية ولكؽ في صؾرة ذكية رقسية 
عمى مجار الداعة باإلضافة إلى تؾفيخ واتاحة  Interactive resources“”وتفاعمية 

خجمات السعمؾمات كميا أو معغسيا في صؾرة ذكية تفاعمية باستخجام أحجث تقشيات تعمؼ 
" وتقشيات الحكاء االصظشاعي مؽ أجل تيديخ واتاحة الؾصؾل Machine learningاآللة "

عمؼ الحكي في البيئات اآلني لمسعمؾمات والخجمات بالذكل الحي يتؾافق مع تقشيات الت
 االفتخاضية. 

ومؽ اىؼ نتائج تظبيقات الكايدن في السكتبة الحكية لجامعة حسجان بؽ دمحم الحكية ىؾ القزاء 
يسكؽ الؾلؾج إلييا كسا ( ٩٢/٥/١٤٣)متاحو حيث أنيا  مى اليجر في الؾقت والجيج والسالع

 .مؽ أي مكان في العالؼ
يسكؽ مؽ خالليا التحكؼ وإدارة   Dashboardدية كسا تؼ االعتساد عمى وحجة تحكؼ مخك

(، 3رقؼ ) األشكالبشساذج كسا ىؾ مؾضح  وإصجار التقاريخ الخاصة باالستخجام والبحث
وصالحيات الخبط الذبكي لسرادر السعمؾمات والسدتفيجيؽ والتحكؼ بعسميات  (6(، )5(، )4)

لى غيخىا مؽ التقشيات التي البث االنتقائي لمسدتفيجيؽ وفقا لتخرراتيؼ واىتساماتيؼ إ
                                                

,  clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx-https://www.abc - 1 ٩١٠٢اتريخ الوصول يوليو. 

, ,  clio.com/ODLIS/odlis_v.aspx#virtuallibrary-https://www.abc - 2 ٩١٠٢اتريخ الوصول يوليو. 

https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_d.aspx
https://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_v.aspx#virtuallibrary
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ساعجت عمى تحديؽ مدتؾى الخجمة ورفع مدتؾيات االستخجام لمسكتبة الحكية مؽ قبل 
 العسالء.

 
 تقاريخ المدتخجمينل العام نمهذجال (3رقم ) شكل

 

 نمهذج تقاريخ االستخجام حدب التخرص (4رقم ) شكل
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 نمهذج لتقاريخ اهم المرطمحات البحثية (5رقم ) شكل

 طبقا لمتهزيع الجغخافي االستخجام تقاريخنمهذج  (6شكل رقم )
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 حطبيماث الهاحف الذكي: - أ

تؼ اتاحة الؾصؾل واستخجام السكتبة مؽ قبل السدتفيجيؽ مؽ خالل تظبيق الياتف الحكي 
"HBMSU Smart Campus حيث يسكؽ لمسدتفيجيؽ إمكانية البحث واالستخجاع والعخض "

م كافة خجمات السعمؾمات الستاحة مؽ قبل السكتبة الحكية مؽ لسرادر السعمؾمات واستخجا
( IOSخالل التظبيق عمى اليؾاتف الحكية واألجيدة المؾحية سؾاء كانت تعسل بشغؼ تذغل )

( وىؾ ما ساعج عمى زيادة سيؾلة الؾصؾل واالتاحة ورفع مدتؾى رضاء Androidونغام )
 ة معجالت دعؼ البحث العمسي بالجامعة.السدتفيجيؽ مؽ السكتبة وخجمات السعمؾمات وزياد

 هحزكاث البحث الوؼلىهاحيت: - ب
 أوال محخك بحث مرادر المعمهمات:

 Federatedقبل عسمية التظؾيخ بسشيجية الكايدن استخجمت السكتبة محخك بحث "
Search يتيح إمكانية البحث والخبط الذبكي لعجد تدعة روابط لعجد لقؾاعج بيانات الشص "

" والتي تعسل Library Discovery Toolفتؼ تظؾيخ أحج أدوات االستكذاف " الكامل فقط،
 بأحجث التقشيات بالتعاون مع خبخاء مدودي نغؼ معمؾمات دولييؽ وتظؾيخه

  ( أداة البحث7شكل رقم )
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 :(OER)ثانيا محخك بحث مرادر التعمم 
  Google"تقشيةوىؾ محخك بحث تؼ تظؾيخه مؽ قبل فخيق عسل كايدن بالسكتبة باستخجام 

Custom Search Engine"  ويتيح إمكانية البحث واالستخجاع لمعجيج مؽ السرادر
وجاري العسل عمى   (OER: Open Educational Resources)التعميسية والسؾكذ

عمى مجار اليؾم لمحرؾل عمى أفزل الشتائج   (OER)تحديؽ أداء وجؾدة محخك بحث
 .السسكشة

 ادر التعمم( محخك بحث مر8شكل رقم )
 العمميات اإلدارية:رابعا 

فيسا يخص العسميات اإلدارية تؼ إعادة ليكمية كافة العسميات اإلدارية عمى مدتؾى التخظيط 
لمعسميات اليؾمية والسذاريع السدتقبمية سؾاء كانت متؾسظة أو بعيجة السجى وخاصة فيسا 

اعات العسل الفعمية الفخيق العسل يخص إعادة ليكمة الخظة السالية لمسكتبة وآليات اإلنفاق وس
 وساعات العسل اليؾمية التي تتاح خالليا معغؼ خجمات السكتبة.

 ساعات العمل الخسمية: -1
ساعات العسل الفعمية لفخيق السكتبة قبل تظبيق مشيجية الكايدن اثشى عذخة ساعة تبجا مؽ 

تخات الرباحية التاسعة صباحا وحتى التاسعة مداءا وفقا لججول لتشغيؼ العسل في الف
والسدائية، وبعج تظبيق مشيجية الكايدن تؼ استخجام تقشيات الحكاء االصظشاعي لتؾفيخ 
خجمات ذكية عمى مجار الداعة مثل الخجمة السخجعية الحكية باستخجام تقشية الذات بؾت 

“Chatbot”. 
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 Just in Time:"1 التدويج بنهج " -2
اسات السكتبة كانت تعتسج عمى نيج ثابت في تؼ تغييخ نيج السكتبة في عسمية التدويج، فدي

عسميات التدويج لسجسؾعات السكتبة سؾاء كانت السجسؾعات التقميجية أو الخقسية فتؼ إعادة 
ليكمة تقشيات وآليات وسياسات العسميات اإلدارية لمتدويج وتظؾيخىا واالعتساد عمى تقجيؼ 

( بجال عؽ سياسة uisitionJIT: Just In Time Acqالخجمة بتقشيات الؾقت السحجد )
(JIC: Just in Case" وىؾ يعج أحج أشكال التدويج القائؼ عمى السدتفيجيؽ )Patron 

Driven Acquisition PDA" 
والتي تعتسج عمى تحجيج التكمفة السادية لذخاء مرادر السعمؾمات الخقسية والتفاعمية في مقابل 

بشاء عمى الظمب اآلني لمسدتفيجيؽ مسا  معجالت السظمؾب أو السدتخجم مؽ قبل السدتفيجيؽ
ساىؼ في القزاء عمى معجالت اليجر في ميدانية السكتبة فيسا يخص االشتخاكات الدشؾية 
لقؾاعج بيانات الشص الكامل ىحا باإلضافة إلى رفع مدتؾى جؾدة الخجمة عؽ طخيق تقميص 

ستجابة وتمبية وتدميؼ الؾقت الفعمي ما بيؽ تؾقيت طمب الخجمة مؽ قبل العسالء وتؾقيت اال
 الظمب لمعسيل.

عمى تؾفيخ الكثيخ مؽ اليجر في الؾقت والجيج والسال لفخيق السكتبة  JITوقج ساعجت مشيجية 
حيث تست اتاحة الخجمة مؽ خالل عجة قشؾات مختمفة لتيديخ سبل اتاحتيا لمسدتفيج عمى 

 مجار الداعة وذلػ مؽ خالل:
ه عؽ نساذج لظمبات التدويج ضسؽ مجسؾعة وىؾ عبار  طمب التدويج اإللكتخوني: -1

 نساذج يتؼ اتاحتيا ضسؽ صفحة الخجمات عمى بؾابة السكتبة الحكية.
مؽ خالل تظبيق الخجمة السخجعية الحكية حيث تؼ ترسيؼ  طمبات التدويج التفاعمية:  -2

 .Chatbotنسؾذج طمب تفاعمي يسكشو التؾاصل مع العسالء بتقشية الحكاء االصظشاعي 

                                                
1 - http://blog.naseej.com/2013/12/23/library-patrons-just-in-time,  اتريخ الوصول

.٩١٠٢يوليو   

http://blog.naseej.com/2013/12/23/library-patrons-just-in-time
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الستاحة عمى مشرات محخكات البحث لقؾاعج البيانات والتي  مين المكتبة""أسأل أ -3
يقؾم بسؾجبيا أخرائي خجمات السعمؾمات الحكية أو الخجمة السخجعية الحكية بتدويج 

 العسالء باحتياجاتيؼ مؽ مرادر السعمؾمات في الؾقت السحجد.
تخوني لمسكتبة ومؽ ثؼ يتؼ تمقي طمبات التدويج عبخ البخيج اإللك البخيج اإللكتخوني: -4

 عادة التؾجية عبخ صفحة إدارة الخجمات الحكية عمى بؾابة السكتبة.
وفيسا يمي عائج تظبيق تقشية التدويج في الؾقت السحجد بسشيجية الكايدن عمى السكتبة حيث 

 قام الباحث بخصج نتائج التظبيق وفق ثالث مؤشخات رئيدية وىي كالتالي:
 نية التدويج: متؾسط قيسة اليجر في ميدا -1

حيث اعتسج الباحث عمى معادلة محاسبية لتحجيج قيسة متؾسط اليجر مؽ ميدانية التدويج بشاء 
 عمى آلية االتاحة:

 
الندبة المئهية 
لمتهسط قيمة 

 الهجر =

111 
* 

)متهسط ثمن مرجر  –القيمة الفعمية لالشتخاك الدنهي 
 المعمهمات * إجمال عجد المرادر المطمهبة(

 نية الدنهية لمتدويجالميدا
الستؾسط الشدبي لعجد الظمبات التي تؼ تقجيسيا لمسدتفيجيؽ مقارنة مع اجسالي عجد  -2

 الظمبات التي تؼ تقجيسيا لمسدتخجميؽ مؽ خالل القشؾات األخخى.
حداب الستؾسط الشدبي لمؾقت السدتغخق بيؽ استالم الظب مؽ وتمبية احتياجات  -3

 السدتفيجيؽ مؽ مرادر السعمؾمات.
 عجد ساعات االتاحة الفعمية لقشؾاة التدويج في الؾقت السحجد
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 JIT( بيان متهسط التدويج بنهج 9شكل رقم )
 :المجمهعات الخقميةخامدا 

إعادة ليكمة مفاليؼ واستخاتيجيات التعمؼ الحكي مؽ خالل التفاعل مع مرادر التعمؼ السفتؾح 
االفتخاضية، فقج تؼ تظبيق مشيجية  وتقشيات السعمؾمات الحكية وفق أحجث بشيات البيئات

لتشسية السجسؾعات الخقسية وإعادة االستغالل األمثل لكافة مرادر السعمؾمات بأشكاليا 
السختمفة، فعسجت السكتبة عمى إنذاء مجسؾعة مؽ السدتؾدعات الخقسية فزال عؽ إضافة 

تخظى  قاعجة ومدتؾدع رقسي مفتؾح السرجر إلى مجسؾعاتيا حتى 6300عجد أكثخ مؽ 
ما بيؽ كتاب ومقالة  130,000,000عجد محتؾيات مرادر معمؾمات الشص الكامل حاجد 

ودراسة حالة ورسائل ماجدتيخ ودكتؾراه إلى غيخ ذلػ مؽ انؾاع مرادر السعمؾمات في مقابل 
ألف  240قاعجة بيانات قبل تظبيق مشيجية الكايدن بإجسالي عجد مرادر الشص الكامل  49

سجسؾعات التقديؼ  (3يدتعخض الباحث في الججول رقؼ )و الة وغيخىا. ما بيؽ كتاب ومق
الخقسية إلى ثالث مجسؾعات رئيدية وفقا لسحجودية وصالحيات الؾصؾل واالتاحة لجى 

 السدتفيجيؽ حدب الدياسات السشرؾص عمييا:
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 أهثلت حصٌيف الوجوىػاث ث

يظبدس يزبحخ نفئخ يؼُٛخ يٍ انكبدس  -1

 اإلداس٘

 شلًٙ نهظٕس ٔانٕصبئظ ٔانًضزُذاداألسشٛف ان

يظبدس يزبحخ ألػضبء انٓٛئخ  -2

 انزذسٚضٛخ ٔاإلداسٚخ

 يضزٕدع َظبو إداسح انًحزٕٖ انزؼهًٛٙ

انًضزٕدع انشلًٙ نهًُشٕساد األكبدًٚٛخ ألػضبء 

 انٓٛئخ انزذسٚضٛخ

يظبدس يزبحخ نهذاسصٍٛ ٔأػضبء  -3

 انٓٛئخ اإلداسٚخ

 صٛخ انشلًٛخيضزٕدع ٔيُظخ ٔرطجٛك انكزت انذسا

 انًظبدس انًشصًخ -1 يظبدس يزبحخ نجًٛغ فئبد انؼًالء -4

 يجًٕػبد يفزٕحخ انًظذس -2

انًضزٕدع انشلًٙ نهشصبئم انًبجضزٛش  -3

 ٔانذكزٕساِ

 انحشو انضحبثٙ نهزؼهٛى انًجزًؼٙ انزكٙ -4

 ( ترنيف مرادر المعمهمات تطبقا لرالحية الهصهل3)ججول رقم 
 خجمات المعمهمات:سادسا 

خجمات التي تؼ تظؾيخىا والتي ساعجت عمى التأثيخ بذكل مباشخ في مدتؾى جؾدة مؽ اىؼ ال
 الخجمات السعمؾماتية في السكتبة ىؾ تظؾيخ تقشيات الخجمة السخجعة كسا يمي:

 الخجمة المخجعية الحكية: -1
تؼ تظؾيخ الخجمة السخجعية بالسكتبة الحكية وتحؾيميا مؽ الذكل التقميجي إلى الذكل الحكي 

 الل سمدمة مؽ التحديشات السدتسخة عمى عجة مخاحل وفق مشيجية كايدن:وذلػ خ
السخحمة األولى: الخجمة السخجعية اإللكتخونية: بجأت بعسمية التحؾل اإللكتخوني لمخجمة  -1

 السخجعية
السخحمة الثانية: الخجمة السخجعية عؽ طخيق الجردشة الحية: تؼ تظؾيخ بخنامج لمجردشة  -2

إمكانية التؾاصل الحي مع أميؽ السكتبة في أي وقت ودعؼ أميؽ الحية يتح لمسدتفيجيؽ 
السكتبة بتظبيق ذكي متاح مؽ خالل األجيدة المؾحية وأجيدة الياتف الحكي لمخد عمى 

 استفدارات العسالء في أي وقت.
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السخحمة الثالثة: الخجمة السخجعية الحكية: تظبيقات تكشؾلؾجيا الحكاء االصظشاعي وتعمؼ  -3
تائج ن (4رقؼ ) عمى استفدارات العسالء ويدتعخض الباحث في الججولاآللة لمخد 

ومؤشخات تظبيقات تقشيات الحكاء االصظشاعي وانعكاسيا عمى أداء الخجمة السخجعية 
 الحكية

 الٌاحج هؼاهل المياس ث

إجًبنٙ ػذد االصئهخ ٔاالصزفضبساد يُز إطالق انخذيخ  -1

 أشٓش( 6)

 اصزفضبس 975

 دلٛمخ / انًضزفٛذ 7.8 انزيُٛخ نهًحبدثخ نهًضزفٛذ انٕاحذيزٕصظ انفزشح  -2

 / انثبَٛخ 33.2 يزٕصظ انزفبػم ثٍٛ انًضزفٛذ ٔانحبصٕة اٜنٙ -3

 اصزفضبس / انًحبدثخ  19.2 يزٕصظ ػذد االصزفضبساد ثبنًحبدثخ -4

 ( نتائج الخجمة السخجعية الحكية4ججول رقؼ )

 عية الحكية( مخاحل تطهر الخجمة المخج11شكل رقم )
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 عخض الباحث مخاحل تظؾر الخجمة السخجعية في مخاحميا الثالثةفي الذكل الدابق است
 الهعي المعمهماتي الخقمي: -2

وىؾ عباره عؽ بخنامج تأىيمي رقسي لمؾعي السعمؾماتي يتكؾن البخنامج في مجسمة مؽ عجد 
ات الؾعي اثشي عذخ وحجة تعميسية تؼ ترسيسيؼ وفقا لالحتياجات األساسية ومتظمب

 السعمؾماتي لجى مجتسع العسالء واتاحتيا ضسؽ مشرة التعميؼ السجتسع الحكي. 
تتكؾن كل وحجه تعميسية مؽ فيجيؾ تدجيمي تفاعمي بالمغة اإلنجميدية مع اتاحة نص السادة 
العمسية ومخونة التحكؼ في سخعة تذغيل وإمكانية طباعة نص السادة العمسية، وبعج االنتياء 

يتؼ عخض نسؾذج مؽ ثالث أسئمة اختيار مؽ متعجد وتكؾن اإلجابة بذكل  مؽ التذغيل
إلدامي لالنتقال إلى الؾحجة التعميسية التالية. وتغظي بخنامج الؾعي السعمؾماتي الخقسي العجيج 

 مؽ الجؾانب السؾضؾعية ذات الىتسام السذتخك بيؽ جسيع فئات مجتسع العسالء 
 الخقسي. مجخل إلى بخنامج الؾعي السعمؾماتي -1
 البحث واالستخجاع في السكتبة الحكية. -2
الفخق بيؽ الكتب الجراسية اإللكتخونية والسخاجع اإللكتخوني مؽ حيث االتاحة والؾصؾل  -3

 والخجمات.
 مجخل إلى االستذياد السخجعي ونسؾذج ىارفخد لإلستذياد  -4
 ( …Endnote, Mendlyأدوات إدارة االستذيادات السخجعية ) -5
 دقيقة 20في  RefWorksكيف تتقؽ  -6
 (Word)االستذياد السخجعي عمى بخامج معالجات الشرؾص  -7
 مجخل إلى البحث العسمي -8
 ترسيؼ البحث العمسي -9

 حات البحثيةظمكيفية صياغة السر -10
 الدخقات العمسية -11
 إدارة األعسال في العرخ الخقسي -12
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 نتائج البحث:

حسجان بؽ دمحم الحكية خمرت دراسة البحث مؽ تظبيق أسمؾب الكايدن في إدارة مكتبة جامعة 
 إلى األتي:

إسمؾب الكايدن إسمؾب إداري يسكؽ تظبيقة في إدارة السؤسدات التعميسية والخجمية  -1
 وليذ فقط في مجاالت إدارة السرانع واإلنتاج.

أثبت أسمؾب الكايدن عمى زيادة فاعمية األداء عمى مدتؾى العشاصخ البذخية العاممة  -2
 الحكية ورفع مدتؾى كفاءة األداء والعسل بخوح الفخيق.في مكتبة جامعة حسجان بؽ دمحم 

ركد اإلسمؾب االدري كايدن عمى االستثسار في العشاصخ البذخية وتظؾيخىا في السكتبة  -3
 محل الجراسة عؽ طخيق آليات التعمؼ السدتسخ وفق مشيجية الكايدن.

الؾالء  ساعج تظبيق أسمؾب الكايدن في إدارة مكتبة جامعة حسجان عمى زيادة ندبة -4
السؤسدي لمعشاصخ البذخية عؽ طخيق تذارك جسيع العامميؽ في عسميات التخظيط 

 ووضع الخظط اإلستخاتيجية والتشفيحية لمعسل عمى تحقيق األىجاف برؾرة جساعية.
ساعج تظبيق اسؾب الكايدن عمى خفض عجد الداعات التذغمية لمعشاصخ البذخية في  -5

 زيادة معجالت الخضاء الؾعيفي لجي فخيق العسل.السكتبة محل الجراسة مسا ساعج عمى 
مؽ نتائج تظبيق أسمؾب الكايدن في إدارة مكتبة جامعة حسجان، الخجمة السخجعية  -6

الحكية والتي تقجم خجمات معمؾماتية عمى مجاء الداعة دون الحاجة إلى تجخل العشرخ 
 .24/7/365البذخي مسا ساعج عمى زيادة الداعات التذغيمية لمخجمة عمى مجار 

ساعج تظبيق أسمؾب الكايدن عمى التحؾل مؽ السكتبة التقميجية إلى نسؾذج السكتبة  -7
 الحكية عؽ طخيق استخجام أحجث التقشيات التكشؾلؾجية.

خمرت الجراسة مؽ أمكانية تظبيق تكشؾلؾجيا الحكاء اإلصظشاعي وتعمؼ اآللة في مجال  -8
ظمع إلى استخجاميا عمى نتظاق أكبخ الخجمة السعمؾماتية في السكتبة محل الجراسة والت

 لتقجيؼ نساذج مؽ خجمات السعمؾمات تتساشى والتقشيات التكشؾلؾجية الحجيثة.



 الباحث /هصطفى هحوىد يىسف 

 

 2382 مجمة بحهث كمية اآلداب  

نتائج تظبيق الكايدن في السكتبة محل الجراسة إلى زيادة مدتؾى رضا العسالء عؽ   -9
مدتؾى الخجمات السعمؾماتية السقجمة وتشؾع ودسامة محتؾى السرادر الستاحة لمعسالء 

 مى مجار الداعة في كل السجاالت.ع
مسا ساعج  "Just in Timeنجاح تظبيق التدويج لسرادر السعمؾمات الخقسية بشيج " -11

 عمى تؾفيخ الؾقت والجيج والسال.
ساعج تظبيق اسمؾب الكايدن في إدارة السكتبة محل الجارسة إلى تؾفيخ الكمفة السادية  -11

 الكمية والتذغيمية.
  :تهصيات البحث

تؾسع في إجخاء مديج مؽ الجراسات التظبيكية ألسمؾب الكايدن في مجال ضخورة ال -1
 السكتبات.

إجخاء مديج مؽ التظبيقات التكشؾلؾجية الحجيثة لمحكاء االصظشاعي في مجال خجمات  -2
 السعمؾمات.

إدخال مفيؾم ججيج لمسكتبات الحكية في دراسات السكتبات وعمؼ السعمؾمات ضسؽ  -3
 لسكتبات األكاديسية والسيشيةالسشاىج الجراسية لبخامج ا

العسل عمى إجخاء دراسات وضع إطخ لمتحؾل مؽ مفيؾم السكتبات التقميجية إلى السكتبة  -4
 الحكية.

ضخورة االستثسار في العشاصخ البذخية العاممة في مجال السكتبات ومداعجتيؼ عمى  -5
ة ورش مؾاكبة التظؾرات التكشؾلؾجية وتظبيقاتيا في مجال السكتبات عؽ طخيق إقام

 .1العسل ودورات البخامج التجريبية في قظاعات السكتبات عالى مدتؾى العالؼ العخبي
          إجخاء مديج مؽ الجراسات البحثية والتظبيكية عؽ آليات تظبيق معاييخ الخجمة -6

"5 Stars في مجال خجمات السعمؾمات في السكتبات ومخاكد السعمؾمات وعسل "
دي والسحمي واإلقميسي والعخبي لتحفيد الجانب التشافدي مدابقات عمى السدتؾي السؤس

 بيؽ السكتبات وضسان تظبيق أعمى مدتؾيات الخجمة السعمؾماتية.
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