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Abstract 
The purpose of this study was to identify strategies for implementing lean 
management in education. A qualitative research approach was used. The 
research field included all professors of management and educational 
sciences of Iranian universities. In-depth interviews were conducted with 15 
experts to identify strategies for implementing lean management in 
education. To ensure the validity of the instrument during the research, the 
review of participating experts as well as the supervision of three non-
participating professors was used. The participants' repeated review method 
was used to ensure the reliability of the data. In the open coding stage, 738 
conceptual propositions were identified and by combining them, 20 pivotal 
codes were obtained. In the selective coding stage, six re-engineering codes 
in education economics, professional selection, motivation, effective 
measures, specific institutions and needs assessment as implementation 
strategies lean management was identified in education. Given the benefits 
of lean management in various dimensions, it is necessary to start by 
adopting effective guidelines for lean implementation in education. 
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 وپرورشآموزشناب در  تیریمد ياجرا يراهبردها ییشناسا

 یهاشم یمحرمعل
، زیتبر، زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم، یآموزش تیریمد يدکتر يدانشجو

 رانیا
 

 رانیا، زیتبر، زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم، یتیگروه علوم ترب اریاستاد حاج عطالو ياری ریجهانگ
 

 

 رانیا، زیتبر، زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم، یتیگروه علوم ترب اریدانش نیآوارس یصادق ملک

 چکیده
 قیتحق کردیاز رو بود. وپرورشآموزشناب در  تیریمد ياجرا يراهبردها ییپژوهش شناسا نیهدف ا

هاي ایران بود. پژوهش شامل تمامی اساتید مدیریت و علوم تربیتی دانشگاه جامعه آمارياستفاده شد.  کیفی
 ياجرا يراهبردها یینفر از خبرگان در خصوص شناسا 15با  قیعم يهامصاحبهجهت اجراي پژوهش 

 از پژوهش جریان در ابزار روایی از اطمینان حصول براي انجام گرفت. وپرورشآموزشناب در  تیریدم
. شد استفاده پژوهش در کنندهشرکت غیر اساتید از نفر نظارت سه همچنین و کنندهمشارکت خبرگان مرور
باز  کدگذاري مرحله. در شد استفاده کنندگانمشارکت مکرّر بازبینی روش از هاداده پایایی از اطمینان براي
 يآمد و در مرحله کدگذار دست به يمحور کد 20ها آن بیو با ادغام و ترک ییشناسا یگزاره مفهوم 738

اقدامات ، زشیانگ، ياحرفه نشیگز، وپرورشآموزشمجدد در اقتصاد  یشش کد مهندس یانتخاب
 وپرورشآموزشناب در  تیریمد ياجرا يراهبردها عنوانبه ازهایو برآورد ن نیمع ينهادها، اثربخش

اثربخش  يهادالزم است با اتخاذ راهبر، ناب در ابعاد گوناگون تیریمد يایشدند. با توجه به مزا ییشناسا
 آغاز شود. وپرورشآموزشناب در  ياجرا

 ناب تیریمد، ، راهبردوپرورشآموزشها: کلیدواژه
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 مقدمه
و وابستگی آن به بودجه عمومی و همچنین مدیریت  وپرورشآموزشگستردگی خدمات 

کنند. هاي نوین و کارآمد مدیریت تأکید میمتمرکز نظام آموزشی بر استفاده از شیوه
، برآورد دقیق نیازها، مسئولیت همگانیجلب مشارکت و احساس ، تعریف دقیق ارزش

مسائل  ازجملهها ساماندهی اثربخش امکانات و راهکارهاي استفاده از آخرین تکنولوژي
 از بسیاري در ابعاد گوناگون اتالفباشند. از طرفی می وپرورشآموزشمدیریتی 

 مدیریتی هايپارادایم برخی از استفاده با اما، دارد وجود وپرورشآموزش عملکردهاي
 که رویکردهایی از یکی. یابد افزایش وريبهره تا کرد حذف و شناسایی را هاآن توانمی
 در بار یننخست که است »ناب مدیریت« سبک اجراي برساند حداقل به را اتالف تواندمی

و شناسایی دقیق و  ناب اجراي با شرکت این گرفت. قرار مورداستفاده تویوتا شرکت
 یافت دست سود و وريبهره در شگرفی هايموفقیت به ) ها(اتالفحذف علمی مودا 

)Martínez Sanahuja, 2020(. و تولیدي مؤسسات »ناب مدیریت« ویژة هايقابلیت 
؛ )Ziskovsky & Ziskovsky, 2019( است کرده مُجاب آن از استفاده به را خدماتی

 ابعاد در گوناگون هاياتالف از که وپرورشآموزش ازجمله خدماتی بخش بنابراین هر
 هدایت نوین سبک این کاربرد سمت به اگر، بردمی رنج و غیره مالی، ساختاري، انسانی

 .شد خواهد روبرو آوريحیرت مثبت نتایج با احتماالً شود
 تدوین ناب مدیریت براي اصل 14 بر مبتنی اجرایی دستورالعمل یک، تویوتا مدیران

 .است آمده 1 جدول در که اندکرده

 اصول تفکر ناب در شرکت تویوتا .1جدول 

 اصل اول
 دست از قیمت به اگر حتی. بگیرید درازمدت فلسفه یک اساس بر را خود مدیریتی تصمیمات

 باشد مدتکوتاه اقتصادي اهداف رفتن
 خودشان را نشان دهند، یک فرآیند مستمر خلق کنید تا مشکالت اصل دوم
 باشدمشتري جلوگیري و کاال مطابق نیاز ، استفاده کنید تا از تولید زیادياز سیستم کشش  اصل سوم

 نه خرگوش. آهسته اما پیوسته، پشت کار کنیدفشار کار را متعادل کنید. مثل الك اصل چهارم

 اصل پنجم
 نیاولاي متوقف شود تا همان در هر مرحله، این فرهنگ را نهادینه کنید که کار براي رفع عیوب

 مناسب باشد، تولید، بار

 اصل ششم
 و شرکت مستمر بهبود و ارتقا براي بنیادي اصول فرآیندها و وظایف  استانداردسازي

 استکارکنان  توانمندسازي

https://varanesh.ir/page/tag/264/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://varanesh.ir/page/tag/264/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://varanesh.ir/page/tag/199/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://varanesh.ir/page/tag/199/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
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 هاي چشمی استفاده کنید تا مشکالت مخفی نمانداز کنترل اصل هفتم

 اصل هشتم
اند استفاده کنید تا به که به شدت بررسی و آزمایش شده اطمینانقابلهاي تنها از تکنولوژي

 کمک کندشرکت کارکنان و فرآیندهاي 

 اصل نهم
زندگی کرده و به دیگران هم  فلسفه تویوتابا ، کنندرهبرانی تربیت کنید که کار را درك می

 دهندمیآموزش 
 استثنایی تربیت کنید که پیروان فلسفه تویوتا باشند ییهاگروهافراد و  اصل دهم

 اصل یازدهم
ها و کمک به ارتقا و کنندگان خود را گسترش داده و با به چالش کشیدن آنمینأشبکه شرکا و ت

 احترام بگذارید هاآنبه  شرفتشانیپ
اصل 

 دوازدهم
 آن را متوجه شوید بروید و ببینید تا کامالً اًشخص، آیدزمانی که وضعیت و موردي پیش می

اصل 
 سیزدهم

اما سریع ابالغ و ؛ با مشورت و با در نظر گرفتن کلیه جوانب بگیرید، تصمیمات خود را به آرامی
 اجرا کنید

اصل 
 چهاردهم

 باشید  یادگیرنده سازمانیک ، وقفه و ارتقا و بهبود مستمربا تفکر مداوم و بی

، ارزش جریان شناسایی، محصول هر ارزش دقیق تعیین اصل پنج حاوي ناب تفکر
 است کمال تعقیب و ارزش مطالبه براي مشتري به دادن امکان، وقفهبی حرکت ایجاد

)Ziskovsky & Ziskovsky, 2019 .(و رقابتی هزینه، باال کیفیت ناب مدیریت اهداف 
 رویکرد. )Womack et al., 2007است ( مناسب موقع در یازموردن مقدار به تحویل

 نیازهاي تحقق آن هدف و بوده افزودهارزش افزایش و ضایعات کاهش بر ناب مدیریت
 حذف و شناسایی، ناب مدیریت هدف لذا). 1395، قویدل( است سود حفظ و مشتریان

 سبک این. است سازمان حداکثري وريبهره منظوربه مستمر فرایند یک طی، اتالف
 اجرا حال در هابیمارستان و بزرگ صنایع، چندملیتی هايشرکت از بسیاري در اکنونهم

 مدیریت ناب مدل امروزه. است انجام حال در آن اجراي خصوص در مطالعات یا و بوده
 در هاروش بهترین از یکی عنوانبه، مسائل مدیریت در سهولت و کارآیی دلیل به، کیفیت

 ).1398، است (دشپنده ظهور حال در آموزش
 نظرانصاحب دیدگاه از. هاستاتالف شناسایی، ناب اجراي مدیریت در گام نخستین

 نظام در مختلف اطالعات جریان فرایندهاي از مهمی بخش ضایعات، وپرورشآموزش
، یافتهکاهش عملکرد، عملکرد ضعف موجب امر این که دهندیم تشکیل را آموزشی

https://varanesh.ir/page/tag/426/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://varanesh.ir/page/tag/426/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://varanesh.ir/page/tag/473/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://varanesh.ir/page/tag/473/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://varanesh.ir/page/detail/114
https://varanesh.ir/page/tag/401/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://varanesh.ir/page/tag/401/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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 منابع یرضروريغ مصرف و هاهزینه افزایش، فرایند نتیجه کیفیت در تغییر، فرآیند در تأخیر
 سواد پایین سطح، آموزشی محتواهاي در ضعف: شامل آموزشی نظام ضایعات. گرددمی

 هايروش از بسیاري باشند.می و غیره آموزشی فضاهاي پایین کیفیت، التحصیالنفارغ
 کنند کمک وپرورشآموزش بهبود به توانندمی ناب ابزار سایر و تویوتا فرایندهاي بهبود

)Ziskovsky & Ziskovsky, 2019.( 
 از یکیکرد که  مشاهده ایران وپرورشآموزش در توانمی را اتالف گوناگون ابعاد

 اعالم طبق. است آموزشی نظام خروجی کیفیت کاهش آن نتیجه و است منابع اتالف هاآن
 هايآزمون در آموزاندانش هاينمره میانگین وپرورشآموزش وزارت سنجش مرکز

) 1398، و همکاران غالمی(است  بوده 12 حدود در سال سه طی در) یازدهم کالس( یینها
 هاکالس فضاي تناسب عدم. وپرورشآموزش زیادي از منابعبخش  رفت هدر یعنی این و
برخی ، شیفته دو متعدد مدارس وجود، آموزاندانش تعداد با مدارس امکانات و

کتب درسی  در یدنظرتجدمحتواهاي نیازمند به ، هاي مختلفعملکردهاي موازي در بخش
، اشاره شده است هاآنهاي مجلس نیز به هاي ساالنه مرکز پژوهشدر گزارش ؛ کهو غیره

 و دارد آموزشی مالی و آموزشی در نظام، ساختاري بُعد در هاییاتالف وجود از حکایت
 که دارند وجود متعددي موارد و دارد فاصله ناب با ما آموزشی نظام که رسدمی نظر به

 .شد ترنزدیک ناب وپرورشآموزش تحقق به قدم یک هاآن از هرکدام حذف با توانمی
 مشاهده ایران وپرورشآموزش در توانمی را ناب اصول برخی تحقّق عدم هاينشانه
 گروه از کنکور داوطلبان درصد 50 از بیش 1399 سال در سنجش سازمان آمار کرد طبق

 متوسطه دوم دوره آموزاندانش هجوم یعنی این و )Isna, 2020اند (بوده تجربی علوم
 وجود با پزشکی گروه هايرشته در پذیرش منظوربه تجربی علوم رشته در تحصیل براي
 ضعف دهندهنشان موضوع این. هارشته سایر و فنی هايتکنسین و متخصصان به کشور نیاز
 شروع در معلم هزار 26 کمبود. است آموزشی نظام در محصول هر ارزش دقیق تعیین در

 به نیاز میزان با مختلف هايدرس معلمان تعداد تناسب عدم و 1399-1400 تحصیلی سال
 اصل. است ارزش در وقفهبی حرکت ایجاد در ضعف گویاي موردنظر هايتخصص

 از است مفید برایش که را آنچه که دهدمی امکان مشتري به ناب مدیریت در کشش
 باید بود محقق وپرورشآموزش فعلی وضعیت در اصل این اگر. کند مطالبه تولیدکننده
 منطقه هر اعتقادات و فرهنگ، زبان به توجه با کشور مختلف مناطق در هاکتاب محتواهاي
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 تحمیل، عالی آموزش به وپرورشآموزش اتالف هر انتقال امکان همچنین. بودمی متفاوت
 و غیره اهداف تحقق عدم دلیل به پایین اثربخشی، )منابع ذینفعان اتالفسربار ( هايهزینه
 .باشندمی وپرورشآموزشاز عدم تحقّق اصول ناب در  ییهامثال

 وپرورشآموزش وزیر. است بودجه کسري وپرورشآموزش هرساله هايچالش از یکی
است  کرده اعالم 3/13 را 99 سال در کشور عمومی بودجه از وپرورشآموزش وزارت سهم

)Dolat, 2020 (را فرهنگیان ماهیانه حقوق، نگاه ترینبینانهخوش در تنها اعتبار میزان این که 
 منابع بُعد از دارد وجود آموزشی سیستم در که اتالفی هر حذف و شناسایی لذا. کند تأمین
 .نماید یاري اهدافش به نیل در را آموزشی نظام تواندمی مالی

 که است آموزشی نظام باالدستی سند ترینجامع وپرورشآموزش بنیادین تحول سند
 اصل آخرین جایگزین تلویحاً توانیم آن را در »طیبه حیات به رسیدن و فطرت شکوفایی«

 صرفاً  نگاه از ترکامل بسیار اما، گرفت نظر در است کمال تعقیب همان که ناب مدیریت
 توسط که 17376 شماره گزارش در) 1399(غفاري  و بیات. باالتر افقی از و آن مادي
 تحول سند اجري اینکه بیان با، گرفته انجام اسالمی شوراي مجلس هايپژوهش مرکز

 تحول سند اجراي هايچالش و موانع ترینمهم، است مواجه بسیاري هايچالش با بنیادین
 مقررات و قوانین تنقیح عدم، بنیادین تحول سند اجرایی ضمانت بینیپیش عدم را

 سند در شده بینیپیش قوانین تصویب عدم، بنیادین تحول سند با متناسب وپرورشآموزش
 رسدمی نظر به اما انددانسته و غیره نهادها سایر همکاري براي نقشه تهیه عدم، بنیادین تحول

 شده نهاده بنا مستمر بهبود بر ناب مدیریت اصلی اتکاي نکته چون عملکردي بُعد از که
 هايروش تواندمی باشد مشخص راهبردي بر مبتنی اگر آن آمیزموفقیت اجراي لذا ؛است
 .بخشد بهبود و متحول را انسانی و مالی منابع مدیریت، آموزشی محتواهاي ارائه

 پژوهش پیشینه
 اندنموده تأکید وپرورشآموزش در ناب مدیریت از استفاده بر متعدّدي هايپژوهش

چالشگان ، )2019( Ziskovsky and Ziskovsky، )1399کودنی و همکاران ( مطالعات
 و جعفري ،)2016و همکاران ( Cano، )2018(سرمچو و همکاران ، )2018و مولگچی (

 را آموزش کیفیت تواندمی ناب مدیریت از استفاده که دهندمی نشان) 1387(یزدانی  و
 افزایش را ذینفعان رضایت مداوم طوربه که کند فراهم ياافزودهارزش و بخشد بهبود

 که گیردمی نتیجه ناب تدریس بر تمرکز با )Martínez Sanahuja )2020دهد. می
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 ارزشیابی هايروش و هافناوري، عملی هايفعالیت، درسی محتواهاي پیوسته باید معلمان
 شکل تغییر شروع نقطه پژوهشگر این. نمایند رصد افزودهارزش بودن دارا ازلحاظ را جدید

 که دارند عقیده )Pusca and Northwood )2016 .داندمی تدریس را ناب به آموزش
: از اندعبارت گیرند قرار موردتوجه باید که یسؤاالت آموزش وريبهره تحقق راستاي در
 یادگیري و آموزش روند -2 دهیم؟می آموزش را درست آموزشی موضوعات ما آیا -1

 تأمین یرنابغ متمرکز سیستم ناکارآمدي دلیل )1386سیمایی ( است؟ کارآمد چقدر
 تعریف نبودن روشن و اختیار خطوط و فرآیند مراحل نبودن مشخص را درسی هايکتاب

 شرطپیش )Ziskovsky and Ziskovsky )2019 کهیدرحال. است دانسته هامسئولیت
 توسعه را آن بعدي و شرط آموزشی پایدار و قوي رهبري را مدارس در ناب مؤثر اجراي

 .دانندمی ناب فرهنگ
 و دهدمی ارائه ناب مدیریت براي را عملی و جامع رویکرد یک )2020هلمولد (

 و هافعالیت روي تا سازدمی قادر را هاشرکت ناب مدیریت چگونه که دهدمی توضیح
 پیدا دست پایدار و بلندمدت رقابتی مزیت یک به تا کنند تمرکز افزودهارزش فرآیندهاي

 آموزش سیستم که اندیافته دست نتیجه این به )Lahidji and Tucker )2015. کنند
 Grudowski and. است شده شوکه خودرو همانندصنعت ناب باظهورمدل عالی

Wiśniewska )2019( و ناب مدیریت زمینه در دانشگاه فرایندهاي پدیدارشناسی به 
 خصوص این در ذینفعان نقش و هاآن بر موثّر عوامل و هاآن وقوع دالیل و اتالف شناسایی

 .پردازندمی
Alp )2001 (ارائه نظیربی سازمان یک به آموزشی سیستم تبدیل براي را مدلی 

 )2015و همکاران ( Balzer William. است ناب گانهپنج اهداف بر مبتنی که نمایدمی
 هايریزيبرنامه بر مبتنی عالی آموزش مؤسسات در ناب ياگر اجرا که گیرندمی نتیجه

 Höfer and Naeve .بود خواهد تأثیرگذار بسیار، باشد استراتژیک و مدتطوالنی
 مدیریت سوي از تعهدي مستلزم ناب مدیریت موفق اجراي که اندگرفته نتیجه )2017(

 حاکی )Odero )2017هاي یافته. است ذینفعان همه ساختن متقاعد هدف با دانشگاه عالی
 پشتیبانی وي. بخشدمی بهبود را عملکرد هادانشگاه در ناب تفکر پذیرش که است آن از

 نیازهايپیش از را سازمانیفرهنگ و رهبري وجود و سازمان کارکنان همه سوي از ناب
 نحوه بررسی به )2013و همکاران ( Isaksson .داندمی آن پایداري و اثربخشی براي الزم
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 جریان تحلیل بر تمرکز با ناب اصول با مقایسه در سنتی هايدانشگاه در تحقیق و آموزش
 حذف براي حلراه یک را نوین هايفناوري از استفاده محققین این. اندپرداخته ارزش

 مدیریت اجراي براي چارچوبی )2016همکاران ( و Cano. انددانسته هااتالف اکثر
 کلیدي مفهوم 9 اساس بر بنیادداده روش از استفاده با عالی آموزش بخش در ناب عملیات

 وتحلیلتجزیه، گیرياندازه، )انتخاب( ابزار از استفاده، پذیريانعطاف، رویکرد، ابتکار
 اندداده ارائه مزایا تحقق و پروژه انتخاب، متقابل وتحلیلتجزیه، تأثیر و ریسک

 هايپایه عنوانبه تولید و ساختار، فرهنگ، رهبري اصلی ستون چهار بر) 1395( قویدل
 و ناب سازيپیاده در تربیت و تعلیم فلسفی مبانی به توجه بر و کرده اشاره ناب مدیریت

 است آن از حاکی) 1394جهانگیري ( هايیافته. کندمی تأکید آموزشی عدالت به توجه
 اند.کرده ایفا سازي ناب در را نقش بیشترین هارایانه که

 به رسیدن براي که اندیافته دست نتیجه این به) 1397(همکاران  و الساداتهوشی
 ناب بر مؤثر هايمؤلفه به بایستمی ارزشمندي بیشترین و اتالف حداقل با ناب دانشگاه

 بر آموزش که اندگرفته نتیجه) 1398، همکاران و شود. (کامکار توجه هادانشگاه شدن
 اجتماع گیريشکل لزوم اصلی عامل ذینفعان سایر و معلمان، فراگیران نیازهاي اساس

 .است ايحرفه یادگیرنده

 گرفتههاي انجاماي از پژوهشخالصه .1جدول 

 هایافته تمرکز بر سال پژوهشگران

Martínez 
Sanahuja 2020 تدریس ناب 

شـروع تغییـر شـکل آمـوزش بـه نـاب  ينقطه، تدریس
 .است

Cano and 
O’NEILL 2014 ـــوم ـــی و مفه شناس

سنجی اجـراي امکان
ـــاب در  مـــدیریت ن

 نظام آموزشی

بهبـود فراینـدهاي تویوتـا و سـایر  يهاروشبسیاري از 
کمـک  وپـرورشآمـوزشبـه بهبـود  توانندیمابزار ناب 

 توانند به بهترین شـکل درتولید ناب می يهاروشکنند. 
 .شوند گرفته کار به عالی آموزش بخش

Ziskovsky and 
Ziskovsky 2007 

Jedynak 2015 

تعیین عوامـل اصـلی 
 آمیـزیـتموفقاجراي 
 ناب مدیریت

پشـتیبانی مـدیریت و ، : روش اجـراشدهییشناساعوامل 
مـدیریت ، استفاده از استراتژي تغییـر مناسـب، ارتباطات

 کنندگانریسک و یکپارچگی تأمین
Höfer and 

Naeve - Odero 2017  سـازمان، عنصر مشتري 4طراحی خانه ناب با تمرکز بر اجراي مدیریت ناب ،
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 هایافته تمرکز بر سال پژوهشگران
- Kamp هـا تفکـر نـاب در دانشـگاه رشیپـذفرایند و کارکنـان.  در آموزش عالی

ارزش ، بــا اجــراي نــاب بخشــد.یعملکــرد را بهبــود مــ
 .یابنـدیبهبـود مـهـا عملکردو  ابـدییم شیافزا يمشتر

براي حذف اکثر  حلراههاي نوین یک استفاده از فناوري
 ها است.اتالف

Cano 2016 و همکاران 
Isaksson  و
 -همکاران

Lahidji and 
Tucker 

2015 

Pusca and 
Northwood 2016 

نــاب اصــول  کــاربرد
ــرا ــ يب دوره  یطراح

 یدر آموزش مهندس

ارائه راهکارهایی براي چگونگی کاربسـت اصـول نـاب 
هــاي روش، بــراي بهبــود محتــواي یــک دوره آموزشــی

برداري جریـان ارزش و تحلیـل نقشه، آموزش و ارزیابی
 ریشه مشکالت

 1395 قویدل
ــدیریت  ــت م کاربس
ــــاي  ــــاب در دنی ن

 آموزش

سـاختار و ، فرهنـگ، چهار ستون اصلی رهبري بر یدتأک
هاي مدیریت ناب و توجـه بـه مبـانی پایه عنوانبهتولید 

سـازي نـاب و توجـه بـه فلسفی تعلیم و تربیت در پیاده
 عدالت آموزشی

Alagaraja and 
Thompson 2006 

شناسایی اصول نـابی 
 آموزشکه در محیط 

کــاربرد  پــرورش و
 دارند

و  نـاباسـاس اصـول تفکـر  بر یبرنامه آموزشطراحی 
 کندها مینصیب شرکترا  یمیسود سهام عظ ي آناجرا

 1394 جهانگیري

ها و ابزارهاي تکنیک
ـــاب در  مـــدیریت ن
ـــت و  ـــام بهداش نظ

 درمان ایران

ابزارهاي مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمـان ایـران 
هـا بیشـترین نقـش را در شده است و رایانـه یريکارگبه

 اند.سازي ایفا کردهناب

Alp 2001 

ارائه مـدل مـدیریت 
 ناب

نـاب در  اتیـعمل تیریمـد ياجرا يبرا یچارچوبارائه 
، ابتکـار مفهـوم کلیـدي 9ی بر اساس بخش آموزش عال

، اســتفاده از ابــزار (انتخــاب)، يریپــذانعطــاف، کــردیرو
 وتحلیلتجزیه، ریثأو ت سکیر وتحلیلتجزیه، يریگاندازه
 ایو تحقق مزا انتخاب پروژه، متقابل

Kedem 2013 
السادات و هوشی

 همکاران
1397 

 1398 کامکار و همکاران

Deshpande 2020 سـهولت و کـارآیی دلیـل بـه، کیفیت مدیریت نابِ مدل نـــابِ ارائـــه مـــدل 
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 هایافته تمرکز بر سال پژوهشگران
 در روش بهتـرین عنـوانبـه آمـوزش مسائل به رسیدگی کیفیت مدیریت

 ظهور است حال

 خدمات سایر و آموزش بخش در ناب اجراي بودن مفید آیدیبرم تحقیقات از آنچه
 مفهوم، هابخش همه در یسادگبه نه اما، اجراستقابل وپرورشآموزش در ناب .است

، رهبري اساسی نقش، ذینفعان به توجه، است متفاوت صنعت با آموزشی نظام در ارزش
 اجراي در توانندمی هااتالف حذف و شناسایی و مستمر تغییر به توجه و ساختار و فرهنگ

 توانندنمی لزوماً دیگر پژوهشگران هايیافته اما؛ کنند ایفا اساسی نقش ناب مدیریت موفق
، امکانات روز هر تکنولوژیکی هايپیشرفت همچنین. باشند ایران آموزشی نظام با متناسب

کند. با اجراي مدیریت ناب و می آموزشی هايیمپارادا وارد را جدید هايچالش و هاافق
آفرینی گام نهاد توان به سمت ارزشمی هاآنها در ابعاد گوناگون و حذف شناسایی اتالف

 راهبردهاي شناسایی هدف با حاضر پژوهش وري است. لذاکه نتیجه آن نیز افزایش بهره
 راهبردهاي که شود مشخص تا است گرفته انجام وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجراي
 ؟اندکدم وپرورشآموزش در ناب مدیریت آمیزموفقیت اجراي اصلی

 روش
 اساتید تمامی شامل پژوهش میدان. شد استفاده کیفی روش از، پژوهش در این
 در کنندهمشارکت خبرگان تعداد. بود تربیتی و علوم مدیریت رشته در ایران هايدانشگاه
 خبرگان با عمیق يهامصاحبه .بودند ایران هايدانشگاه علمییئته اعضاي از نفر 15 تحقیق

 سؤاالت که وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجراي راهبردهاي شناسایی خصوص در
 طراحی گرفته انجام تحقیقات نتایج تلفیق و موضوع ادبیات مطالعه با آن ساختاریافتهنیمه
 مرور از پژوهش جریان در ابزار روایی از اطمینان حصول براي. گرفت انجام بودند شده

 پژوهش در کنندهشرکت غیر اساتید از نفر نظارت سه همچنین و کنندهمشارکت خبرگان
 استفاده کنندگانمشارکت مکرّر بازبینی روش از هاداده پایایی از اطمینان براي. شد استفاده

 شروع از پیش نامبی صورتبه قبلی خبرگان هايپاسخ خالصه که صورت این به. شد
 تا هاداده پایایی طریق بدین تا گرفتیم قرار جدید کنندگانمشارکت اختیار در مصاحبه
 افزارنرم محیط وارد هامصاحبه متن شدهتعیین پروتکل طبق بر. شود حفظ آخر مصاحبه
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Maxqda تا. گرفت انجام بعدي هايمصاحبه و گردید استخراج اولیه يهاگزاره و شده 
، بیشتر اطمینان حصول براي اما؛ شد حاصل نظري اشباع سیزدهم مصاحبه در اینکه

، اساتید هايپاسخ تحلیل براي، هامصاحبه اتمام از پس. یافت ادامه پانزدهم نفر تا هامصاحبه
 بود شده استخراج باز کدهاي 738 باز يکدگذار مرحله در. شد تکمیل کدگذاري فرایند

 مقوله 20، مشابه موارد تلفیق و تکراري موارد حذف با محوري کدگذاري مرحله در که
 عنوانبه کد شش، انتخابی کدگذاري مرحله در یتدرنها و گرفتند شکل محوري

 شدند. شناسایی وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجراي راهبردهاي

 هایافته
 مراحل طی براي هامصاحبه محتواي سپس. گرفت انجام خبرگان با عمیق هايمصاحبه

 در کنندهشرکت خبرگان مشخصات. شد Maxqdaافزار نرم محیط وارد کدگذاري
 .است آمده 2 جدول در پژوهش

 یافتهساختارکننده در مصاحبه نیمه نخبگان شرکت. 2جدول 
 سال)سابقه ( تخصص نوع دانشگاه مرتبه علمی کد

LM01 35 مدیریت آموزشی اسالمیآزاد  استاد 
LM02 30 مدیریت آموزشی دولتی دانشیار 
LM03 32 مدیریت آموزشی دولتی استاد 
LM04 37 مدیریت آموزشی آزاد اسالمی استاد 
LM05 31 مدیریت دولتی دولتی استاد 
LM06 28 مدیریت آموزشی دولتی دانشیار 
LM07 25 مدیریت منابع انسانی آزاد اسالمی دانشیار 
LM08 33 مدیریت آموزشی دولتی استاد 
LM09 20 انسانی منابعمدیریت  دولتی دانشیار 
LM10 21 مدیریت آموزشی آزاد اسالمی دانشیار 
LM11 36 مدیریت آموزشی دولتی استاد 
LM12 27 مدیریت دولتی دولتی دانشیار 
LM13 31 مدیریت آموزشی دولتی دانشیار 
LM14 30 دولتی مدیریت دولتی دانشیار 
LM15 27 مدیریت آموزشی آزاد اسالمی دانشیار 
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 و محوري، باز ايمرحله سه يکدگذار روند طی با موفق ناب اجراي راهبردهاي
 .است آمده 3 جدول در فرایند این خالصه که شدند شناسایی انتخابی

 وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجراي يراهبردها کدگذاري روند .3 جدول
 کدهاي باز کدهاي محوري انتخابیکدهاي 

مهندسی مجدد 
در اقتصاد 

 وپرورشآموزش

توجه و تمرکز 
به اقتصاد 

 وپرورشآموزش

تأمین منابع مالی الزم براي نوسازي تجهیزات، تهیه منابع آموزشـی جدیـد، اصـالح 
تخصیص منابع مـالی  -) 13، 10، 9، 7، 6، 5، 4، 1ساختارهاي اداري و آموزشی (م.

 )12، 11، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1اجراي تغییرات الزم در جهت اجراي ناب (م.براي 
تأمین و 

تخصیص منابع 
 انسانی

تخصیص اعتبار الزم براي شناسایی عوامل انسانی توانمند و با انگیزه بـراي اجـراي 
، 1صدور احکام مسئولیت براي مجریان نـاب (م. -) 13، 11، 8، 7، 5، 4، 3ناب (م. 

ي جـابـهکردها بـراي جـایگزینی نیروهـاي جدیـد هزینه –)، 14، 9، 8، 7، 6، 4، 2
هاي قبلـی بـا رسانی این افراد در مسئولیتمجریان ناب در صورت لزوم تا خدمات

 )15، 12، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 1اخالل مواجه نشوند (م.
تأمین و 

تخصیص منابع 
 مالی

توزیـع عادالنـه  –) 13، 9، 6، 5، 4، 2م. ناب (هاي اجراي ینههزشناسایی و تدارك 
هـا بـراي رفـع نـواقص بخشـی از هزینـه صرف –) 15، 11، 5، 4، 3م.( یمالمنابع 

 )13، 12، 11، 8، 2، 1م.موجود (
تربیت افراد  ايگزینش حرفه

 ياحرفه
، 7، 6، 4، 3، 2هسـتند (م.  مصممتربیت نیروهایی که به ناب معتقد و در اجراي آن 

، 9، 8، 7، 6، 4، 2، 1هاي ناب (م.مند به روششناسایی افراد عالقه -) 13، 10، 9، 8
10 ،13( 

شناسایی و 
انتخاب علمی 
عوامل انسانی 

 تالشگر

یی راسـتاهـمی که در سوابق کاري و اجتماعی خود کارگزارانشناسایی و استفاده از 
هـاي رعایـت مـالك -) 14، 12، 9، 8، 5، 4، 3، 2بیشتري با اصول ناب دارنـد (م. 

 )12، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1علمی در انتخاب مجریان (م.

شناسایی عوامل 
 انسانی با انگیزه

شناسایی افرادي که پیوسـته در فکـر بهبـود  -شناسایی افراد فعال با انگیزه پیشرفت 
بـا  راسـتاهـمهاي بهبود مسـتمر شناسایی کسانی که استفاده از روش –امور هستند 

 .استها اهداف و نیازهاي آن
بهبود نظام جیران  انگیزش

 خدمات
باز  -) 13، 12، 10، 8، 7، 6، 3، 2هاي مالی براي مجریان موفق ناب (م. ارائه مشوق

 )13، 12، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1گذاشتن مسیر ارتقاء براي مجریان ناب (م.
، 4، 3، 2، 1حد امکان و مقدورات سازمانی (م.ها تا گیريواگذاري مسئولیت تصمیم تفویض اختیار

، 9، 8، 6، 5، 4، 3مشورت با مجریان در حین اجـرا (م.  -) 13، 11، 10، 9، 7، 6، 5
10 ،11 ،15( 

تسهیل روند 
ارتقاء شغلی 

 مجریان تالشگر

تـر اند براي آموزش سـطوح پـاییناستفاده از مجریانی که به نتایج مثبتی دست یافته
هاي سـازمانی بـراي مجریـان نـاب اعطاي پست -) 15، 11، 10، 9، 8، 6، 4، 3(م. 
 )14، 10، 9، 6، 5، 4، 2، 1(م.
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 کدهاي باز کدهاي محوري انتخابیکدهاي 
حمایت بجاي 

 تضعیف
دهـی از سـوي پذیرش امکان بروز اشتباهات کاري و یا ایجاد اختالالت در خدمات

ـــتان (م.  ـــت از زیردس ـــتی و حمای ـــدیران باالدس  –) 15، 14، 9، 8، 7، 6، 3، 2م
 )13، 10، 7، 6، 4، 3پوشی از اشتباهات و تزریق جو امید و سرزندگی (م. چشم

تبیین شرایط و 
 ایجاد اطمینان

ایجاد نـوعی چتـر  -) 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1توجیه مجریان (م.
 )14، 12، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 1ی از ایشان (م.و عاطفحمایت سازمانی 

، 7، 6، 5، 3، 2وپـرورش (م. نهاد در تأمین منابع مالی آموزشهاي مردمنقش سازمان هاسمن نهادهاي معین
 نهـادمـردمهـاي هاي مالی و تجهیزاتی که سازماناشکال کمک -) 13، 12، 11، 10
هـا دیدگاه سمن -) 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1توانند ارائه نمایند. (م.می

، 7، 6، 5، 4، 2، 1وپرورش (م.هاي مدیریت در آموزشاء روشدر مورد اهمیت ارتق
نهــاد در مــدیریت بهینــه هــاي مــردم) میــزان مشــارکت ســازمان13، 12، 11، 9، 8

ــرورشآمــوزش ــزان احســاس مســئولیت  -)13، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2م. ( وپ می
، 6، 5، 4، 3وپرورش (م. هاي مدیریت آموزشنهاد در ارتقاء روشهاي مردمسازمان

7 ،9 ،11 ،12 ،13( 
ظرفیت مراکز 

 فرهنگی
یري کـارگبـه –)13، 9، 7، 6هـا (م. استفاده از امکانات فیزیکی و تجهیـزات کـانون

 -)، 12، 11، 4، 3هاي فرهنگی (م. هاي مجتمعظرفیت
هاي رسانه

 دیجیتال
هـاي رسـانه –)، 11، 9، 7، 6، ، 13م. ( یجیتـالدهاي دنیاي کمک گرفتن از ظرفیت

ــرفراگ ــت ظرف –) 13، 12، 11، 9، 3م. ( ی ــی  –) 13، 12، 11، 9، 2، 1م.( یماصداوس
 )15، 12، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 1م.( یاجتماعهاي شبکه

 –)9، 8، 7، 6، 5، 1هــاي مــذهبی (م.هــاي مســاجد و مکــانیري ظرفیــتکــارگبــه مراکز مذهبی
هـاي علمیـه و سـایر نهادهـاي آفرینـی حـوزهبسترسازي براي تعامل بیشتر و نقش

 )13، 8، 7، 6، 5، 4مذهبی (م. 
) 7، 5، 4، 2، 1م.شــود (هــاي آن بــراي معلمــان تشــریح مــدیریت نــاب و ویژگــی معرفی و ترویج اقدامات اثربخش

) مـدیریت نـاب 8، 7، 6، 4، 3، 2م. شـود (هاي ناب براي مـدیران تشـریح قابلیت
ي هـادوره). 10، 8، 5، 4م.شـود (هـا معرفـی یله تهیه بروشورهایی به خـانوادهوسبه

، 6م. گـردد (ضمن خدمت براي معرفی ناب براي همه کارگزاران آموزشی برگـزار 
آمـوزان هاي درسی براي معرفی ناب بـه دانـش)، اصول ناب در محتواي کتاب9، 7

)، مزایاي مدیریت ناب به اولیاء و جامعه پیرامونی 8، 7، 5، 4، 2، 1م.د (شوگنجانده 
مـدیریت نـاب در  -)9، 8، 6، 5، 4، 3م.شـود (هـاي مقتضـی توضـیح داده به شیوه

 )10، 9، 8، 7، 5، 3م.شود (صورت عملی تمرین ها بهبرخی بخش
گذاري یاستس

 منطقی
گیري عقالیـی همـه تصمیم –هشیارانه  و گامبهگاماقدامات  –ی زدگشتابپرهیز از 

وري هاي مدیریتی نوین که با حداقل منـابع بـه حـداکثر بهـرهرا به استفاده از روش
همه را به استفاده بهینـه از منـابع موجـود –) 8، 7، 6، 5، 3م.( یمکنرسند تشویق می

نحوه شناسایی عواملی که موجب کـاهش بـازدهی  -)8، 6، 5، 4، 2م.( یمکنتشویق 
بیـان لـزوم اسـتفاده  -) 10، 9، 7، 5، 4، 1م.( یمدهـشوند را آمـوزش عملکردها می
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 کدهاي باز کدهاي محوري انتخابیکدهاي 
وپـرورش بـا آمـوزش سالههمهحداکثري از منابع مالی و انسانی در شرایط فعلی که 

 )11، 9، 8، 6، 4، 2، 1م.است (مواجه  مزمنکسري بودجه 
هاي استفاده از روش –بیان مزایاي ناب  –)11، 9، 8، 7، 2آموزش مجریان ناب (م.  آموزش ناب

هــاي دروس گنجانــدن محتواهــاي نــاب در سرفصــل –)10، 8، 7، 46، 2نــاب (م. 
 )13، 12، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1م.مختلف (هاي دوره

برآورد نیازهاي  برآورد نیازها
 منابع

ومـات بـرآورد ملز -) 13، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1برآورد نیازهـاي سـازمانی (م.
 )14، 10، 9، 6، 5، 4، 2، 1اجرا (م.

 و وپرورشآموزش اقتصاد در مجدد مهندسی) 8.م( و) 4.م(، )2.م( کنندگانمشارکت
 انسانی منابع تخصیص و تأمین همچنین و وپرورشآموزش اقتصاد به تمرکز و توجه
کنندگان مشارکت کهیدرحال. انددانسته راهبردي هاياولویت را ناب اجراي یازموردن

 انسانی عوامل علمی انتخاب و شناسایی، ايحرفه افراد تربیت بر تأکید با) 7.م( و )3.م(
 با) 11.م( و) 4.م( کنندگانمشارکت. انددانسته راهبردها نخستین را باانگیزه و تالشگر
 مجریان شغلی ارتقاء روند تسهیل و خدمات جبران نظام بهبود، انگیزش مفهوم بر تمرکز

 از حداکثري بر استفاده) 6.م( کنندهمشارکت. اندکرده اعالم راهبردها ازجمله را تالشگر
. است نموده تأکید اجرا و گیريتصمیم فرایند در انسانی نیروي هايتوانمندي
 براي درسی محتواهاي تهیه و ناب آموزش راهبرد بر) 7.م( و) 3.مکنندگان (مشارکت

 اهمیت بر اشاره با) 10.م( کنندهمشارکت کهیدرحال کردند تأکید تحصیلی مختلف مقاطع
 اقدامات جوانب تمامی گرفتن نظر در و یزدگشتاب از پرهیز بر منطقی هايگذاريیاستس

 مراکز، هاسمن ظرفیت از گرفتن کمک به) 14.م( و) 5.م( کنندگانمشارکت. کردند تأکید
 و کردند اشاره ناب اجراي مخارج از بخشی تأمین براي مذهبی مراکز امکانات و فرهنگی

، مالی نیازهاي برآورد را راهبرد نخستین) 15.م( و) 11.م) (9.م( و) 2.م( کنندگانمشارکت
 تبیین، تضعیف بجاي حمایت، اطمینان و اعتماد جو ایجاد .کردند اعالم تجهیزات و انسانی
. باشندمی) 5.م( کنندهمشارکت توسط شدهعنوان راهبردهاي از اطمینان ایجاد و شرایط

 .باشندمی راهبردها دیگر از نیازها برآورد و مجریان هايتوانمندي تقویت، اختیار تفویض
 اجراي راهبردهاي انتخابی و محوري کدهاي براي Maxqda افزارنرم خروجی) 1( شکل

 .دهدمی نشان را وپرورشآموزش در ناب مدیریت
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 وپرورشآموزشکدهاي انتخابی راهبردهاي اجراي مدیریت ناب در  Maxqda یخروج .1شکل 
 

 

هاي بر اساس تحلیل پاسخ فراوانی هر یک از کدهاي انتخابی راهبردها
 آمده است. 5کنندگان در جدول مشارکت

 نخبگان يهاپاسخشده راهبردها در استخراج يکدها یفراوان .5 جدول
 فراوانی کد

 10 وپرورشآموزشمهندسی مجدد در اقتصاد 
 8 ايگزینش حرفه
 10 انگیزش

 11 اقدامات اثربخش
 9 نهادهاي معین
 11 برآورد نیازها

 این در که است اثربخش اقدامات، ناب اجراي راهبرد نخستین خبرگان نظرات مطابق
 منطقی هايسیاست اتخاذ با و پرداخت ناب هايروش ترویج و معرفی به نخست باید راستا

 آموزش به و نموده مهیا پروش و آموزش در را ناب سمت به حرکت هايزمینه اثربخش و
 از بخشی توانندمی که است معینی نهادهاي شناسایی، راهبرد دومین. پرداخت ناب
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 مراکز، نهادمردم هايسازمان مانند شوند متقبل را وپرورشآموزش سازيناب هايهزینه
 به باید راستا این در که است ايحرفه گزینش سوم راهبرد. هارسانه و مذهبی و فرهنگی
در  هاآن پتانسیل از و نموده اقدام باانگیزه و تالشگر انسانی عوامل انتخاب و شناسایی

 وپرورشآموزش اقتصاد در مجدد مهندسی چهارم راهبرد. کرد استفاده سازيناب یانجر
. انگیزش از است عبارت پنجم راهبرد. استانسانی  و مالی منابع تخصیص و در قالب تأمین

 حمایت، اطمینان و اعتماد جو ایجاد، ناب مجریان و ذینفعان شناختی توانمندسازي به توجه
 ایجاد راهکارهاي عمده از اختیار تفویض و اطمینان ایجاد و شرایط تبیین، تضعیف يجابه
 است عبارت ششم راهبرد یتدرنها. باشندمی ذینفعان و مجریان میان در انگیزش تقویت و
 .مالی منابع و تجهیزات، انسانی نیروي نیازهاي شامل نیازها برآورد از

 گیريبحث و نتیجه
 تربیت، یادینبن تحول سند اساس بر .است نگريآینده و بلندمدت فلسفه بر ناب تمرکز

 فعلی وضعیت در نگريهاي آیندهاما مؤلفه، است مدنظربلندمدت  جانبههمه
و همکاران  Balzer) و 2015و همکاران ( Antony. باشندمی مغفول وپرورشآموزش

 ناب در اجراي استراتژیک و مدتطوالنیریزي بر برنامه) 2017( Kampو  )2015(
 بروز و ظهور براي مستمر فرایندي خلق، ناب اند. یکی از اهداف رویکردتأکید کرده

 وجود وپرورشآموزش در فرایندي چنین. است هافعالیت جریان در احتمالی مشکالت
 همه براي اجراي موفق ناب باید )Cano and O’NEILL )2014 هايیافته مطابق. ندارد

 اعمال یعنی، کشش سیستم از استفاده. شوند شناسایی سطوح تمامی در موفقیت عوامل
از نکات ، مشتري نیاز با مغایر و ارزش فاقد هايفعالیت از پیشگیري براي ذینفعان نظرات
 کامل طوربه متمرکز آموزشی هاينظام در تواندنمی موضوع این اما ؛است ناب کلیدي
 جریان در ايکنندهتعیین نقش هاسیستم این در باال به رو بازخور زیرا باشد محقق

 آموزشی نظام هايگیريتصمیم در تمرکز عدم يسوبه حرکت لذا. ندارد هاگیريتصمیم
) 1398( کامکاردر این راستا . ناب تفکر کشش اصل تحقق سمت به برداشتن گام یعنی
 عامل ذینفعان سایر و معلّمان، فراگیران نیازهاي اساس بر آموزش است که گرفته نتیجه
 .است ياحرفه یادگیرنده اجتماع گیريشکل لزوم اصلی

 اتکاي نقطه هاآن پیشرفت و ارتقا به کمک و کنندگانتأمین و شرکا شبکه گسترش
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 و محروم مناطق مدارس مایحتاج تأمین و ساخت در سازمدرسه خیرین مشارکت. است ناب
 شبکه، احمرهالل، هاشهرداري مانند هاییسازمان با وپرورشآموزش امکانات تبادل

 این تحقق از نشان نهادها این ظرفیت از متقابل استفاده و هاارگان سایر و درمان و بهداشت
 .دارد ایران وپرورشآموزش در اصل

، هشیارانه ناب اجراي که است الزم وپرورشآموزش در ناب اصول تمامی تحقق براي
 اثربخش رهبري میان این در که پذیرد انجام تدریجی تغییر اصول رعایت با و گامبهگام

 و Balzer و) 2015( همکاران و Antony کهچنان زیرا کندمی ایفا ايویژه نقش
 ممکن حداقل به را تغییر حین هايتنش، اثربخش رهبري اندگرفته نتیجه) 2016( همکاران

 اقدامات در نتایج و گرفته انجام مستمر طوربه اقدامات از ارزشیابی باید. دهدمی کاهش
 در ارزش مفهوم و شناسایی وپرورشآموزش هاياتالف و شوند لحاظ آتی

 وضعیت. شود بازتعریف فرهنگی و مذهبی باورهاي دادن قرار مدنظر با وپرورشآموزش
 که کندمی تعیین متغیر و ثابت درآمدهاي و وپرورشآموزش براي بودجه تخصیص
 در رسدمی نظر به. کند ایفا نقش خود سازيناب در تواندمی میزانی چه تا وپرورشآموزش
 عالمت، است مواجه مزمن بودجه کسري مشکل با سالههمه که ایران وپرورشآموزش

 .گیرد قرار ناب اجراي مالی هايهزینه تأمین روي پیش بزرگی سؤال
 مأیوس موجب تواندمی ناب اجراي در زدگیشتاب. شود اتخاذ بلندمدت راهبرد باید

 ریزيبرنامه و اهداف پلکانی چینش با و بلندمدت دید با باید لذا. شود اجرا عوامل شدن
 تغییر و جدید منابع صرف نیازمند مؤثري تغییر هر. نمود طی را سازي ناب مسیر هدفمند
 نوین هايفناوري از سازمان منديبهره. است کردهاهزینه نحوه خصوص در مجریان نگرش

پژوهش . سازد هموار را ناب اجراي مسیر تواندمی روز هايتکنولوژي آخرین به تجهیز و
 عدم یا و بودجه کمبود دلیل به مدیران که است آن از حاکی) 1399، همکاران و ابراهیمی(

 .کنندنمی توجهی هافناوري این با مدارس تجهیز و نوین هايفناوري به، کافی آموزش
 مسیر این تداوم و آن حذف و بیافتد اتفاق کشور آموزشی نظام در نباید آنچه شناسایی

 اجراي که آموزشی نظام مسئولین عهده بر است رسالتی مطلوب وپرورشآموزش به نیل تا
 آموزشی نظام در تحول ایجاد و هدف این تحقق براي شروعی نقطه تواندمی ناب مدیریت

 پرورش و جذب راه نقشه عنوانبه تواندمی وپرورشآموزش در ناب مدیریت آید. شمار به
 را راه و کرده عمل و غیره درسی کتب تألیف، آموزشی فضاهاي ساماندهی، انسانی نیروي
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 اصلی تکلیف، اتالف رساندن صفر به جهت در تالش. سازد هموار امور بهبود براي
 حداکثر به نیل و ناب وپرورشآموزش به رسیدن براي. است آموزشی کارگزاران

 سیستمی رویکرد اتخاذ با و نموده شناسایی را موفقیت عوامل باید، منابع حداقل با وريبهره
اي افراد با انگیزه و توانمند حرفه یعنی با گزینش؛ نمود عملیاتی را ناب اجراي راهبردهاي

، وپرورشآموزش اقتصاد در مجدد کیفیت خدمات آموزشی را افزایش داده و با مهندسی
ها را به حداقل رساند و با اتخاذ اقدامات اثربخش با به یاري طلبیدن نهادهاي معین و اتالف

تواند می وپرورشآموزش وع کرد.را شر وپرورشآموزشسفر ناب  برآورد علمی نیازها
 وپرورشآموزش دیگرعبارتبه؛ کند آفرینینقش آن در اجراي هم و ناب آموزش در هم

هاي ناب را آموزش دهد و تواند در راستاي ایفاي مسئولیت محوري خود تکنیکهم می
 وري استفاده کند.ها در جهت افزایش بهرهتواند از این تکنیکهم می

 مطابق) 1برگرفته از نتایج پژوهش بدین شرح ارائه گردید:  کاربردي هايپیشنهاد
 هايریزيبرنامه در بلندمدت افق و استراتژیک ریزيبرنامه باید مدیران، ناب اصول

 براي مستمر فرایندي باید )2 .دهند قرار مدنظر را هابرنامه اجرایی ینتضم و آموزشی
 کشش اصل اساس بر )3 .شود ریزيطرح ابعاد همه در آموزشی نظام هاياتالف شناسایی

 آموزشی هايیزيربرنامه در فرهنگی و جغرافیایی مختلف مناطق هاينیازمندي است الزم
 با هامسئولیت و وظایف بازتعریف با آموزشی نظام مسئوالن )4 .گیرد قرار مدنظر تربیتی و

 )5 .نمایند کمک آموزشی نظام در فعال نیروهاي کاري فشار تعدیل به شرایط به توجه
 اساس بر را آموزشی کارگزاران هايمسئولیت و وظایف باید آموزشی کالن ریزانبرنامه

 مدیران رهبري هايتوانمندي ارتقاء) 6 .نمایند استانداردسازي روز هايتکنولوژي آخرین
 به توجه با )7؛ آموزشی هايکارگاه و آموزشی هايدوره برگزاري طریق از آموزشی
 هايفعالیت در همکاري اي بر هاسمن مشارکت جلب، وپرورشآموزش مالی مشکالت
 نظام گیرانتصمیم )8 .نماید برطرف را آموزشی نظام مشکالت از برخی تواندمی آموزشی
 .دهند قرار خود عملیاتی اقدامات اولویت در را ناب سازيفرهنگ آموزشی

 سپاسگزاري
 نویسندگان. است تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتري رساله از برگرفته پژوهش این

 همه و هادانشگاه رؤساي و مدیران مساعدت و همکاري از دانندمی الزم خود بر مقاله
 .نمایند سپاسگزاري اندنموده یاري را ما پژوهش این در که اساتیدي
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 منابع
 مدیریت براي الگویی ارائه). 1399( .حمید، زادهیعشف و نادر، سلیمانی ،مجتبی، ابراهیمی

 در پژوهش نشریه. بنیاد داده نظریه یک اساس بر وپرورشدر آموزش غیرمتمرکز
 .269-255، )نامهیژهو(14، آموزشی هاينظام

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم .کیفی تحقیقات شناسیروش). 1391( محمدتقی.، ایمان
 در ناب و سیگما شش مدیریتی رویکردهاي .)1387( .سهراب، یزدانی و پریوش، جعفري

 .40-7، )3(1، تربیتی علوم. وپرورشآموزش
 در ناب مدیریت ابزارهاي و هاتکنیک یريکارگبه میزان و موارد). 1394( .عباس، جهانگیري

 .704-681، )5(12، سالمت اطالعات مدیریت .ایران درمان و بهداشت نظام
 توانمندسازي رابطه تجربی مطالعه .)1393( .فهیمه و حیدري، الهامکشاورزي،  ،قاسم، سلیمی

 فصلنامه .شیراز دانشگاه دکتري دانشجویان دانش تسهیم رفتار بلوغ و شناختیروان
 .22-1 ،)19(5، آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی - علمی

 بر مؤثر عوامل شناسایی). 1398( .احمدیان، ناصر و ، احمدي خانمینی، سارهسمیه، غالمی
 و دبیران دیدگاه از یازدهم پایه هماهنگ نهایی و مستمر ارزشیابی هاينمره تفاوت
مطالعات اندازه گیري و ارزشیابی  .آمیخته پژوهش روش به ايمطالعه: آموزان دانش

 .170-139)، 28(9، آموزشی
 فراگیر مدیریت فصلنامه .آموزش دنیاي در آن کاربست و ناب مدیریت .)1395( .اعظم، قویدل

 .52-1)، 1(1 ،سال
 در ناب ايحرفه یادگیرندة جوامع تلفیقی الگوي ارائۀ ).1398( .همکاران و زهره، کامکار

 .162-147 ،)1(7 ،مدرسه مدیریت. مدرسه
 غیاثی خورسندي، علی و پور، عباس، عباس رحیمیان، حمید، ،سیدعلیرضا، الساداتهوشی

 یدولت هايدانشگاه براي ناب دانشگاه کیفی الگوي طراحی .)1397( .ندوشن، سعید
)، 3(11، پزشکی علوم در آموزشی راهبردهاي نشریه .)فرهنگیان دانشگاه: موردمطالعه(

132-141. 
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