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 رانیا، زیتبر، زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم، یتیگروه علوم ترب، اریاستاد

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

 چکیده

 ایران وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجرای پیامدهای و ملزومات اساییشن هدف با پژوهش این
 رد ایران هایدانشگاه اساتید شامل پژوهش میدان. است شده انجام کیفی رویکرد از استفاده با

 مصاحبه، گیریاندازه ابزار. بود 1400 سال در آموزشی مدیریت رشته همچنین و مدیریت یهاشیگرا
 خبرگان از نفر 15 با هامصاحبه. بود ناب مدیریت اجرای پیامدهای و ملزومات خصوص در

 از پژوهش جریان در ابزار روایی از اطمینان برای. کرد پیدا ادامه نظری اشباع حصول تا دانشگاهی
 پژوهش در کننده شرکت غیر اساتید از نفر سه نظارت همچنین و کنندهمشارکت خبرگان مرور

 417. شد هاستفاد کنندگانمشارکت مکرّر بازبینی روش از هاداده پایایی از اطمینان برای. شد استفاده
 شدند شناسایی پیامدها بخش در اولیه مفهومی گزاره 346 و ملزومات بخش در اولیه مفهومی گزاره

 به دست پیامدها برای محوری کد 19 و ملزومات برای محوریکد  18ها آن ترکیب و ادغام با و
 اتاقدام، متخصصان از استفاده، ناب روشهای ترویج و معرفی یمقوله 8، انتخابی ریکدگذا در و آمد

 باز و هانقش سمن، هااتالف شناسایی، اثربخش ارزشیابی، نفعانیذ شرایط، گام به گام و هشیارانه
، آموزشی عدالت برقراری، وپرورشآموزش تعالی یمقوله 7 و ملزومات عنوان زیر، ارزش تعریف
 و پذیریمسئولیت، آموزشی وری بهره افزایش، ذینفعان رضایتمندی افزایش، فناورانه مزایای
 ناب اجرای پیامدهای عنوان زیر جهانی عرصه در علمی حضور و اجتماعی راهبران ینیآفرارزش

ها حاکی از آن است که برای اجرای ناب در نتایج تحلیل داده .گرفتند قرار پرروش و آموزش در
ها به بازتعریف ارزش و باید با استفاده از تیمهای تخصصی و با حمایت سمن رشوپروآموزش

 و وپرورشآموزشدر نظام آموزشی پرداخته شود تا با اجرای آن مسیر تعالی  هااتالفشناسایی 
 ی جهانی هموار گردد.هاعرصهدر  ینیآفرنقش
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 مقدمه

 موجب افزایش، ارتباطی وسایل و آوریفن هایپیشرفت
افزایش  جدیدی در خصوص انتظارات توقعات جامعه شده و

در مردم ها سازمانتوسط  خدمات ارائه دقت و کیفیت، سرعت
 تمدیری جدید یهاوهیش یریکارگبه و مطالعه. شده استایجاد 

 کمک افرآینده بهبود و اهداف به دستیابی در مدیران به تواندیم
 نقش ایفای بر عالوه که آموزشی مؤسسات به امر این. کند

دانش و  یدهنده اشاعه و پرورش دهنده، آموزش در اساسی
 (.Kleine et al., 2022یابد )می تعمیم هستند نیز اطالعات
 ،صنعت از برخاسته مستمر بهبود مدیریتی هاینظریه

 اثبات آموزشی هاینظام وریبهره در را خود مثبت تأثیرات
 ینیآفرارزشکه تمرکز آن بر  «1مدیریت ناب»د نچهر  .اندکرده

نخستین بار ، هاستاز طریق شناسایی و حذف علمی اتالف
ی ا در طول دو دههبطور رسمی در صنعت خودرو اجرا شد ام

اخیر مطالعات متعددی بر مفید بودن اجرای ناب در سطوح 
 از بسیاری در اتالف اند. انواعکرده تأکیدمختلف آموزش 

 و وپرورشآموزش ازجملهها آن عملکردهای و هاسازمان
 برخی از استفاده با اما دارد وجود آن با مرتبط هایفعالیت

 ات کرد حذف و شناسایی راها آن توانمی مدیریتی یهامیپارادا
 اتالف تواندیم که رویکردهایی از یابد. یکی افزایش وریبهره

 که است «ناب مدیریت» سبک اجرای برساند حداقل به را
. گرفت قرار مورداستفاده تویوتا شرکت در بار نخستین

(Martínez Sanahuja, 2020 .)مدیریت» یویژه هایقابلیت 
 مُجاب آن از استفاده به را خدماتی و دیتولی مؤسسات «ناب
 هر بنابراین؛ (Ziskovsky & Ziskovsky, 2019) است کرده

 هایاتالف از که وپرورشآموزش ازجمله خدماتی بخش
 اگر، بردیم رنج ...و مالی، ساختاری، انسانی ابعاد در گوناگون

 تایجن با احتماالً شود هدایت نوین سبک این کاربرد سمت به
 .شد خواهد روبرو یآوررتیح مثبت

، ارزش جریان شناسایی، محصول هر ارزش دقیق تعیین
 شارز مطالبه برای مشتری به دادن امکان، وقفهیب حرکت ایجاد

 Ziskovsky) باشندیم ناب مدیریت یهامؤلفه، کمال تعقیب و

& Ziskovsky, 2019). ههزین، باال کیفیت ناب مدیریت اهداف 
 است مناسب موقع در موردنیاز مقدار هب تحویل و رقابتی

                                                            
1. Lean Management 

(Womack et al., 2007) کاهش بر ناب مدیریت رویکرد 
 نیازهای تحقق آن هدف و بوده افزودهارزش افزایش و ضایعات
 مدیریت هدف لذا(. 1395، قویدل) است سود حفظ و مشتریان

 نظورمبه مستمر فرایند یک طی، اتالف حذف و شناسایی، ناب
 در اکنونهم سبک این. است سازمان کثریحدا وریبهره

 در هاتانمارسیب و بزرگ صنایع، یتیچندمل شرکتهای از بسیاری
 حال در آن اجرای خصوص در مطالعات یا و بوده اجرا حال
 .است انجام

 Ziskovsky and Ziskovsky (2019 عقیده دارند که )
 آموزشی خدمات محصوالت و مونتاژ خط یک تولیدات هرچند

 این تحویل یهاستمیس در زیادی شباهت اما انداوتمتف
 کند که تفکربیان مینیز Stone (2012 ) دارد. وجود هاسازمان

 صنایع و سازمان کل در تا است یافته توسعه تولید محیط از ناب
خصوص استفاده از  در باشد. استفاده قابل تولید از خارج

رفته است که ( نتیجه گ2020) Singh، مدیریت ناب در آموزش
 رسید برنامه در تجدیدنظر در موفقیت با توانمی را ناب اصول

Deshpande (2020 )همچنن  کرد اعمال کارآموزی فرآیند و
 ارآییک دلیل به کیفیت مدیریت ناب مدل معتقد است که امروزه

 هاروش بهترین از یکی عنوانبه، مسائل مدیریت در سهولت و
و  Alvesنتایج پژوهش اما ؛ است ظهور حال در آموزش در

( نشان داده است که شناخت دانشگاهیان از 2021) همکاران
 12تنها  کهیطوربهآموزش ناب در سطح پایینی قرار دارد 

 دانند که آموزش ناب چیست؟ و تنها ده درصدمیها آن درصد
 کنند.از آموزش ناب در کالسهای خود استفاده میها آن

 ایران وپرورشآموزش در توانیم را اتالف گوناگون ابعاد
 آن ینتیجه و باشدمی منابع اتالفها آن از یکی که کرد مشاهده
 مرکز اعالم طبق. است آموزشی نظام خروجی کیفیت کاهش

 دانش یهانمره میانگین وپرورشآموزش وزارت سنجش
 سال سه طی در( یازدهم کالس) یینها یهاآزمون در آموزان

 یعنی این و( 1398، همکارانغالمی و )ست ا بوده 12 حدود در
 تناسب عدم. وپرورشآموزش منابع درصد 40 حدود رفت هدر

 وجود، آموزان دانش تعداد با مدارس امکانات و کالسها فضای
 در موازی عملکردهای برخی، شیفته دو متعدد مدارس

 کتب در تجدیدنظر به نیازمند محتواهای، مختلف یهابخش
 مالی، ساختاری بُعد در ییهااتالف وجود از حکایت ...و درسی
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 نظام که رسدیم نظر به و دارد آموزشی نظام در آموزشی و
 دارند وجود متعددی موداهای و دارد فاصله ناب با ما آموزشی

 تحقق به قدم یکها آن از هرکدام حذف با توانیم که
 .شد ترکینزد ناب وپرورشآموزش

 در توانیم را ناب صولا برخی تحقّق عدم هاینشانه
خبرگزاری ایسنا در خبر  کرد مشاهده ایران وپرورشآموزش
 آمار اعالم کرده که طبق 29/05/1399 مورخه 21525 شماره

 داوطلبان درصد 50 از بیش 1399 سال در سنجش سازمان
 دانش هجوم یعنی این ؛ واندبوده تجربی علوم گروه از کنکور
 علوم یرشته در تحصیل رایب متوسطه دوم یدوره آموزان
 نیاز ودباوج پزشکی گروه یهارشته در پذیرش منظوربه تجربی
 این. هارشته سایر و فنی یهانیتکنس و متخصصان به کشور

 محصول هر ارزش دقیق تعیین در ضعف یدهندهنشان موضوع
 سال شروع در معلم هزار 26 کمبود. است آموزشی نظام در

 درسهای معلمان تعداد تناسب دمع و 1399-1400 تحصیلی
 فضع گویای موردنظر یهاتخصص به نیاز میزان با مختلف

 در کشش اصل. باشدمی ارزش در وقفهیب حرکت ایجاد در
 برایش که را آنچه که دهدمی امکان مشتری به ناب مدیریت

 ضعیتو در اصل این اگر. کند مطالبه کننده تولید از است مفید
 در هاکتاب محتواهای باید بود محقق وپرورشآموزش فعلی

 ره اعتقادات و فرهنگ، زبان به توجه با کشور مختلف مناطق
 اتالف هر انتقال امکان همچنین. بودمی متفاوت منطقه

سربار  یهانهیهز تحمیل، عالی آموزش به وپرورشآموزش
 حققت عدم دلیل به پایین اثربخشی، (ذینفعان منابع اتالف)

 در ناب اصول تحقّق عدم از ییهاثال... م و اهداف
 .باشندمی وپرورشآموزش
 کسری وپرورشآموزش یهرساله هایچالش از یکی

سایت دولت جمهوری اسالمی ایران در خبر . باشدمی بودجه
 به نقل از وزیر 26/06/1399مورخه  332424شماره 
 بودجه از وپرورشآموزش وزارت سهم وپرورشآموزش
 این که است کرده اعالم 13,3 را 1399 سال در کشور عمومی

 ماهیانه حقوق، نگاه نیترنانهیبخوش در تنها اعتبار میزان
 در هک اتالفی هر حذف و شناسایی لذا. کند تأمین را فرهنگیان

 نظام تواندیم مالی منابع بُعد از دارد وجود آموزشی سیستم
 .نماید یاری اهدافش به نیل در را آموزشی

 در ناب مدیریت از استفاده بر متعدّدی هایپژوهش
، Cudney et al) مطالعاتاند نموده تأکید وپرورشآموزش

2020) ،(Ziskovsky & Ziskovsky ،2019) ،(Çalişkan & 

Mulgeci ،2018) ،(Sremcev et al ،2018) ،(Vukadinovic, 

Djapan & Macuzic ،2016 )( 1387، یزدانی و جعفری) و
 کیفیت تواندمی ناب مدیریت از استفاده که دهندمی نشان

 رطوبه که کند فراهم ایافزودهارزش و بخشد بهبود را آموزش
 Martínez .دهدیم افزایش را ذینفعان رضایت مداوم

Sanahuja (2020 )که ردیگیم نتیجه ناب تدریس بر تمرکز با 
 ،عملی هایفعالیت، درسی محتواهای پیوسته باید معلمان
 بودن دارا ازلحاظ را جدید ارزشیابی روشهای و اهفناوری
 تغییر شروع ینقطه پژوهشگر این. نمایند رصد افزودهارزش
 Pusca and. داندمی تدریس را ناب به آموزش شکل

Northwood (2016 )تحقق راستای در که دارند عقیده 
 گیرند قرار موردتوجه باید که یسؤاالت آموزش وریبهره

 آموزش را درست آموزشی موضوعات ما آیا -1: از اندعبارت
 است؟ کارآمد چقدر یادگیری و آموزش روند -2 ؟میدهیم

Simayi (2008 )أمینت ناب غیر متمرکز سیستم ناکارآمدی دلیل 
 خطوط و فرآیند مراحل نبودن مشخص را درسی یهاکتاب
 در .است دانسته هاتیمسئول تعریف نبودن روشن و اختیار
 شرط پیشZiskovsky and Ziskovsky (2007 )  که حالی

 آموزشی پایدار و قوی رهبری را مدارس در نابمؤثر  اجرای
 .دانندیم ناب فرهنگ توسعه را آن بعدی و شرط

Helmold (2020 )برای را عملی و جامع رویکرد یک 
 مدیریت چگونه که دهدیم توضیح و دهدیم ارائه ناب مدیریت

 فرآیندهای و فعالیتها روی تا سازدیم قادر راها شرکت ناب
 و دتم بلند رقابتی مزیت یک به تا کنند تمرکز افزودهارزش
 این بهLahidji and Tucker (2015 ) .کنند پیدا دست پایدار
 ناب لمد ظهور با عالی آموزش سیستم که اندهیافتدست نتیجه

 Grudowski and. است شده شوکه خودرو صنعت همانند

Wiśniewska (2019 )در دانشگاه فرایندهای یدارشناسیپد به 
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 وها آن وقوع دالیل و اتالف شناسایی و ناب مدیریت یزمینه
 .پردازندیم خصوص این در ذینفعان نقش وها آن بر موّثر عوامل

Alp (2001 )کی به آموزشی سیستم تبدیل برای را مدلی 
 یگانهنجپ اهداف بر مبتنی که دینمایم ارائه نظیر بی سازمان

 که رندیگیم نتیجه( 2015) و همکاران Balzer. باشدمی ناب
یزیربرنامه بر مبتنی عالی آموزش مؤسسات در ناب یاگر اجرا

 واهدخ تأثیرگذار بسیار، باشد استراتژیک و مدت طوالنی یها
 اجرای کهاند گرفته نتیجهNaeve andHöfer  (2017 ). بود

 عالی مدیریت سوی از یتعهد مستلزم ناب مدیریت موفق
 یهاافتهی .است ذینفعان همه ساختن متقاعد هدف با دانشگاه
Odero (2017 )در ناب تفکر پذیرش که است آن از حاکی 
 از ناب پشتیبانی وی. بخشدیم بهبود را عملکردها دانشگاه

 یسازمانفرهنگ و رهبری وجود و سازمان کارکنان یهمه سوی
. ددانمی آن پایداری و اثربخشی برای الزم یازهاینشیپ از را

Isaksson  تحقیق و آموزش نحوه بررسی به( 2013)و همکاران 
 رب تمرکز با ناب اصول با مقایسه در سنتی یهادانشگاه در

یناورف از استفاده محققین ایناند. پرداخته ارزش جریان تحلیل
ند. ادانسته هااتالف اکثر حذف برای حل راه یک را نوین یها

Cano مدیریت اجرای برای چارچوبی( 2016) و همکاران 
 داده روش از استفاده با عالی آموزش بخش در ناب عملیات

، یریپذانعطاف، رویکرد، ابتکار کلیدی مفهوم 9 اساس بر بنیاد
 و یسکر وتحلیلتجزیه، گیریاندازه، (انتخاب) ابزار از استفاده

 ارائه زایام تحقق، و پروژه انتخاب، متقابل وتحلیلتجزیه، ریتأث
 اندداده

، فرهنگ، رهبری اصلی ستون چهار بر( 1395) قویدل
 بر و کرده اشاره ناب مدیریت یهاهیپا عنوانبه تولید و ساختار

 توجه و ناب یسازادهیپ در تربیت و تعلیم فلسفی مبانی به توجه
( 1394) جهانگیری هاییافته. کندیم تأکید آموزشی عدالت به

 سازی ناب در را نقش بیشترین هارایانه که است آن از حاکی
 .اندکرده ایفا

 نتیجه این به( 1397) و همکاران السادات هوشی
 تالفا حداقل با ناب دانشگاه به رسیدن برای که اندهیافتدست

 دنش ناب بر مؤثر یهامؤلفه به ستیبایم ارزشمندی بیشترین و
 نتیجه( 1398)و همکاران کامکار . شود توجهها دانشگاه

 سایر و معلمان، فراگیران نیازهای اساس بر آموزش که اندگرفته
 ییادگیرنده اجتماع یریگشکل لزوم اصلی عامل ذینفعان

 .است ایحرفه
 بخش در ناب اجرای بودن مفید دیآیبرم تحقیقات از آنچه
اما شناخت از آموزش ناب ؛ باشدمی خدمات سایر و آموزش

 قابل وپرورشآموزش در ناب پایینی قرار دارد.در سطح 
 در ارزش مفهوم، بخشها یهمه در یسادگبه نه اما، اجراست

 نقش ،ذینفعان به توجه، است متفاوت صنعت با آموزشی نظام
 و رمستم تغییر به توجه و ساختار و فرهنگ، رهبری اساسی

 مدیریت موفق اجرای در توانندیها ماتالف حذف و شناسایی
 لزوماً ردیگ پژوهشگران هاییافتهاما ؛ کنند ایفا اساسی نقش ناب
 همچنین. باشند ایران آموزشی نظام با متناسب توانندنمی

 هایچالش و هاافق، امکانات روز هر تکنولوژیکی پیشرفتهای
 مدیریت اجرای با. کندمی آموزشی پارادیمهای وارد را جدید

یمها آن حذف و گوناگون ابعاد در هااتالف شناسایی و ناب
 ایشافز نیز آن نتیجه که نهاد گام ینیآفرارزش سمت به توان
 و ملزومات شناسایی هدف با حاضر پژوهش. است وریبهره

 با ایران وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجرای پیامدهای
 که ودش مشخص تا. است گرفته انجام کیفی رویکرد از استفاده

 و ؟اندکدم وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجرای ملزومات
 دنبال به وپرورشآموزش برای را پیامدهایی چه ناب اجرای
 داشت؟ خواهد

 روش

 و ملزومات. شد استفاده کیفی روش از، پژوهش نیدر ا
 طی با ایران وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجرای پیامدهای

 پژوهش میدان. است شده شناسایی بنیاد داده روش مراحل
 مختلف یهاشیگرا در ایران هایدانشگاه اساتید تمامی شامل

 ابزار. بود آموزشی مدیریت رشته همچنین و مدیریت
 در افتهیساختار نیمه سؤاالت حاوی، مصاحبه گیریاندازه

 در ناب مدیریت اجرای پیامدهای و ملزومات خصوص
 قتلفی و موضوع ادبیات یمطالعه با که بود وپرورشآموزش

 طمینانا حصول برای. شد طراحی گرفته انجام قاتتحقی نتایج
 خبرگان مرور از پژوهش جریان در ابزار روایی از
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 نندهک شرکت غیر اساتید از نفر سه همچنین و کنندهمشارکت
 دهش انتخاب کنندهمشارکت خبرگان معرفی با که پژوهش در

 روش از هاداده پایایی از اطمینان برای. شد استفاده بودند
 که ورتص این به. شد استفاده کنندگانمشارکت مکرّر نیبازبی

 زا پیش نامبی صورتبه قبلی خبرگان هایپاسخ یخالصه
یم قرار جدید کنندگانمشارکت اختیار در مصاحبه شروع
. شود ظحف آخر یمصاحبه تا هاداده پایایی طریق بدین تا گرفت

 که شد نیا بر قرار نیمحقق توسط شدهنییتع پروتکل طبق بر
 کدهای و شده Maxqda افزارنرم محیط وارد هامصاحبه متن
 احبهمص شروع از پیش بعدی هایمصاحبه در شده استخراج باز
 جریان در ؛ وگیرد قرار کنندهمشارکت خبرگان اختیار در

 یرغ اساتید توسط آمده بدست کدهای مکرر طوربه نیز پژوهش
 یریگنمونه روش از دهاستفا با. شوند ارزیابی کنندهمشارکت
 تتحصیال نظیر ییهامالک با مصاحبه مورد نخستین هدفمند

 اب مرتبط متعدد پژوهشی سوابق، آموزشی مدیریت در عالی
 مورا در مدت طوالنی مدیریت یسابقه، کتاب تألیف، موضوع
 برای گرفت انجام مصاحبه اولین و شد انتخاب... و آموزشی

 .بود شده گرفته نظر در دقیقه 60 تا 40 بین زمانی مصاحبه هر

 Maxqda افزارنرم در مصاحبه محتوای یسازادهیپ از پس
 با بعدی خبرگان سپس. گردید استخراج اولیه یهاگزاره

 یبعد یهامصاحبه مشخص و، کننده شرکت خبرگان مشورت
 نظری اشباع سیزدهم یمصاحبه در اینکه تا. گرفت انجام

 نفر تاها مصاحبه، بیشتر میناناط حصول برای اما؛ شد حاصل
 تحلیل برای، هامصاحبه اتمام از پس. یافت ادامه پانزدهم

 مرحله در. شد تکمیل کدگذاری فرایند، اساتید هایپاسخ
 و ملزومات بخش در اولیه مفهومی گزاره 417 باز یکدگذار

 با و شدند شناسایی پیامدها بخش در اولیه مفهومی گزاره 346
 کد 19 و ملزومات برای محوریکد  18ها آن ترکیب و ادغام

 8، انتخابی کدگذاری در و آمد به دست پیامدها برای محوری
 اجرای پیامدهای عنوان زیرمقوله  7 و ملزومات عنوان زیرمقوله 

 .گرفتند قرار پرروش و آموزش در ناب

 هایافته

آمده  1در جدول  مصاحبه در کننده شرکت مشخصات خبرگان
 است.

 .1 جدول

 افتهیساختارخبرگان شرکت کننده در مصاحبه نیمه 

 سال(سابقه ) تخصص نوع دانشگاه مرتبه علمی کد
LM01 35 مدیریت آموزشی آزاد اسالمی استاد 
LM02 30 مدیریت آموزشی دولتی دانشیار 
LM03 32 مدیریت آموزشی دولتی استاد 
LM04 37 مدیریت آموزشی آزاد اسالمی استاد 
LM05 31 مدیریت آموزشی دولتی داستا 
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 آموزشی مدیریت دولتی استاد 
LM12 27 مدیریت آموزشی دولتی دانشیار 
LM13 31 مدیریت آموزشی دولتی دانشیار 
LM14 27 مدیریت آموزشی آزاد اسالمی دانشیار 
LM15 34 مدیریت منابع انسانی دولتی استاد 
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اول: ملزومات اساسی اجرای  یافتهیساختارپرسش نیمه 
 ؟دیدانیمکدام موارد  را شامل وپرورشآموزشمدیریت ناب در 

( باید با استفاده از 3( و )م.1)م. کنندگانمشارکتاز دیدگاه 
 جیتروباورهای عمومی و مذهبی عموم جامعه به معرفی و 

، (4)م. کنندگانمشارکتاز روشهای ناب پرداخت.  استفاده
اب ن یهاتیقابلکه باید با معرفی  دارندیم( بیان 10( و )م.7)م.

ده از روشهایی که با حداقل منابع به حداکثر و ترویج استفا
رسند مقدمات اجرای ناب را فراهم کرد. بازدهی می

( بر کمک گرفتن از متخصصان 4( و )م.2)م. کنندگانمشارکت
ی الزم را در خصوص روشهای و افرادی که توانایی و تجربه

( و 3م.) کنندگانمشارکتو  کنندیم تأکیدبهبود مستمر دارند 
با تمامی مؤسسات آموزش عالی  یریگارتباط( 9و )م. (5)م.
یمرا مفید ارزیابی ها آن مندی از دانش و امکاناتبهره منظوربه

ی ( شناسایی همه5( و )م.4)م.، (2م.) کنندگانمشارکت کنند
را از اقدامات ها آن یهایتوانمندذینفعان و احصاء نیازها و 

( و 1م.) کنندگانمشارکت کنند.سازی عنوان می اولیه در ناب
( بر لزوم کسب آمادگی برای مقابله با 6)م.، (5)م.، (3)م.
ی احتمالی حین اجرای ناب اشاره کرده و عقیده دارند هابیآس

که اقدامات باید هشیارانه و با رعایت اصول تغییر تدریجی 
انجام پذیرد تا مشکالت حین اجرا به حداقل ممکن برسند. 

 یهااتالفبر لزوم شناسایی  گانکنندمشارکتی همه

انسانی و ، ساختاری، مالی، در ابعاد اداری وپرورشآموزش
را ضروری  هااتالفی لیستی از هیتهآموزشی اشاره کرده و 

( ارزشیابی 11( و )م.5)م.، (3م.) کنندگانمشارکت. انددانسته
 هایکاستو  هاضعفمستمر عملکردها را در راستای شناسایی 

 لحاظ با یآموزش نظام در ارزش فیبازتعر. اندنستهداالزم 
ی از نکات مورد اشاره هاارزش یسامانده ی واعتقاد مختصات

فراوانی هر یک از  درنهایت. باشندیم کنندگانمشارکتی همه
 هایپاسخکدهای انتخابی موجبات علّی بر اساس تحلیل 

 آمده است. 2در جدول  کنندگانمشارکت

 .2 جدول

 گانرخب هایپاسخ ملزومات دراستخراج شده  یکدها یفراوان

 فراوانی کد
 9 ناب یهاروش جیترو و یمعرف

 10 اقدام هشیارانه و گام به گام
 8 ارزشیابی اثربخش

 11 هااتالفشناسایی 
 10 باز تعریف ارزش

 8 هاسمن
 9 شرایط ذینفعان

 9 استفاده از متخصصان

 

 .1شکل 

 ی ملزوماتهامقوله Maxqdaخروجی  
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 در ناب اجرای مدیریت: دوم یافتهیساختار نیمه پرسش
 داشت؟ خواهد پی در را پیامدهایی چه وپرورشآموزش

 یبرا ینیآفرارزش (7.( م( و 3)م.، (2م.) کنندگانمشارکت
 تیظرف یتوسعه (5( و )م.1م.) کنندگانمشارکتو  نفعانیذ

و  ابتکار و تیخالق کنترل (8م.) کنندهمشارکتی و سازمان
 بر اساس یپرورنی( جانش10)م. کنندهمشارکتهمچنین 

ر د انددانستهرا از عمده پیامدهای اجرای ناب  کارکنان استعداد
 از تیحما (11( و )م.4)م.، (9م.) کنندگانمشارکت حالی که

 دنش برآورده اند.پیامد عنوان کرده ترینمهمرا  برجسته جینتا
 عوامل یتمندیرضا و نفعانیذ یازهاین بر رکزتم، نفعانیذ نظرات

دیده  هاپاسخی در اغلب سودمند احساس لیدل به ناب یاجرا
، یاثربخش و ییکارا شیافزا (6)م. کنندهمشارکتشوند. می

را  ناب یمحتواها دیتول ی وآموزش اهداف یحداکثر تحقق
( بر 3م.) کنندهمشارکت .کندیمپیامدها ارزیابی  ترینمهم

 یهایتکنولوژ نیآخر از استفاده لیدل به کارها انجام تسهول
 نفوذ بیضر شیافزا .کندیم تأکیدی مجاز یفضا یایمزا و روز

 در ریدرگ یهاهیال تمام کسانی یمند بهره و وپرورشآموزش
 هایپاسخی در آموزش و یادار زاتیتجه و امکانات از آموزش

( 1م.) کنندگانمشارکتشود. دیده می کنندگانمشارکتی همه

 راهبران نیآفرارزش یو عملکردها پذیریمسئولیت (10و )م.
 افراد و یمحل یآموزش رهبران تیمسئول احساسی اجتماع

ی را محل رهبران ینیآفرارزش ی وآموزش امور در نفوذیذ
 در یآموزش یعملکردها بهبود اند.پیامدها دانسته ترینمهم

 المللیینب مسابقات در تربر یهارتبه کسب و المللیبین سطح
 هاپاسخی در اغلب جهان عرصه در یعلم حضور در قالب

ر ب فراوانی هر یک از کدهای انتخابی پیامدها شوند.مشاهده می
آمده  3در جدول  کنندگانمشارکت هایپاسخاساس تحلیل 

 است.

 .3 جدول

 گانرخب هایپاسخ در امدهایاستخراج شده پ یکدها یفراوان 

 نیفراوا کد
 10 وپرورشآموزشتعالی 

 9 عدالت آموزشی
 9 حضور علمی در عرصه جهانی

 7 مزایای فناورانه
 8 افزایش بهره وری آموزشی

 10 افزایش رضایتمندی ذینفعان
 10 یراهبران اجتماع آفرینیارزشو  پذیریمسئولیت

 .2شکل 

 ی پیامدهاهامقوله Maxqdaخروجی 
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 گیریبحث و نتیجه

 در تحول، آموزشی نظام یعملکردها در واقعی تحوّل یزمهال
 که است مدیریتی کارآمد یهاسبک از استفاده و هانگرش

 ار عملکردها و افراد، منابع، ساختار اتالف مختلف هایجنبه
 شدهثابت علمی متد با راها آن بردن بین از یهاراه و شناسایی

 لزوماتم شناسایی به هک بود آن بر حاضر تحقیق. دهندمی نشان
 دیدگاه از وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجرای پیامدهای و

 باید نخست نخبگان نظرات مطابق بپردازد. دانشگاهی خبرگان
 هک همچنان ازآنپس. پرداخت ناب روشهای ترویج و معرفی به

Thirkell & Ashman (2014 )و Kamp (2017 )یم اشاره
 ابن مفهوم از یکسانی درک به انذینفع و مجریان باید، کنند

 یهمهCano. & O’NEILL (2014 ) نظرات مطابق و برسند
 افراد یتترب و شناسایی به باید. شوند شناسایی موفقیت عوامل
 یتشناخروان توانمندسازی به و نموده مبادرت ناب به مندعالقه
 ابعاد( 1393) یدریحکشاورز و ، سلیمی. داد بها آنان

، شایستگی احساس شامل را یشناختروان توانمندسازی
یم اعتماد و بودن دارمعنی، بودن مؤثر، عمل آزادی احساس

 دیگر از مجریان انتخاب در علمی یهامالک رعایت. دانند
 یزدانی و جعفری. گیرند قرار مدنظر باید که است مواردی

 امنظ در سازی ناب رویکرد اجرای کهاند گرفته نتیجه( 1387)
، ماهر و متخصص معلمان و کارکنان مستلزم آموزشی

 است اهداف با همسو و سازگار و منعطف، یادگیرنده
 اصول رعایت با و گام به گام، هشیارانه باید ناب اجرای

 اییژهو نقش اثربخش رهبری میان این در. باشد تدریجی تغییر
، (2015) و همکاران Thomas که چنان زیرا کندیم ایفا

Douglas و( 2015ران )و همکا Balzer ( 2016) همکاران و
 به ار تغییر حین هایتنش، اثربخش رهبریاند گرفته نتیجه

 امانج مستمر طوربه ارزشیابی باید .دهدیم کاهش ممکن حداقل
 یهااتالف، شوند لحاظ آتی اقدامات در نتایج و گرفته

 وپرورشآموزش در ارزش مفهوم و شناسایی وپرورشآموزش
. ودش تعریف باز فرهنگی و مذهبی باورهای دادن قرار مدنظر با

 و ودش استفاده تصمیمات در محلی رهبران نفوذ قدرت از باید
 و وقت حداقل صرف با سازی ناب، مناسب قوانین تدوین با

 مدیریت قبال درها سمن تکلیف احساس. گیرد انجام انرژی

 وضعیت. باشد ناب موفق اجرای سازنهیزم تواندمی ناب
 که کندیم تعیین، متغیر و ثابت درآمدهای و بودجه تخصیص

 خود سازی ناب در تواندیم میزانی چه تا وپرورشآموزش
 همه که ایران وپرورشآموزش در رسدیم نظر به. کند ایفا نقش
 سؤالعالمت ، است مواجه مزمن بودجه کسری مشکل با ساله

 .ردگی قرار بنا اجرای مالی یهانهیهز تأمین روی پیش بزرگی
 Cano. & O’NEILL. شود اتخاذ مدت بلند استراتژی باید

 ایدب، ناب اصول به کامل دستیابی برای که معتقدند( 2014)
 کندیم اشارهKamp (2017 ). شود اتخاذ راهبردی رویکردی

 مدت بلند تعهد و است برزمان واقعی معنای به ناب اجرای که
 است ضروری ناب برنامه موفقیت برای عالی مدیریت

 شدن مأیوس موجب تواندیم ناب اجرای در یزدگشتاب
 انیپلک چینش با و مدت بلند دید با باید لذا. شود اجرا عوامل
 هر. نمود طی را سازی ناب مسیر هدفمند ریزیبرنامه و اهداف

 مجریان نگرش تغییر و جدید منابع صرف نیازمند مؤثری تغییر
 مندی بهره میزان. باشدمی کردها هزینه ینحوه خصوص در

 یهایتکنولوژ آخرین به تجهیز و نوین یهایفناور از سازمان
. رندیگیم قرار ناب اجرای تکنولوژیکی مختصات جزو روز

 که است آن از حاکی( 1399)و همکاران پژوهش ابراهیمی 
یناورف به، کافی آموزش عدم یا و بودجه کمبود دلیل به مدیران

 .کنندنمی توجهی فناوریها این با مدارس زتجهی و نوین یها
، وییگپاسخ و انتظارات بینیپیش با ناب وپرورشآموزش

. ستا آنان رضایت موجب و کندمی آفرینیارزش ذینفعان برای
 محیط در پایدار و برجسته نتایجی به تغییر مؤثرِ مدیریت با

. وپرورشآموزش تعالی یعنی اینها و رسدمی خود عملیاتی
Kamp (2017 )املش ناب اصلی مزایای که است گرفته نتیجه 
 قابلمت درک افزایش و بهتر همکاری، کارکنان رضایت افزایش

 و اداریزوائد  و افرایش عوامل کارایی ناب اجرای با. است
 ستمرم بهبود قابلیت با محتواهایی و ابندییم کاهش آموزشی

 تعداد یاراخت در وپرورشآموزش امکانات. شوندمی تولید
 مسابقات در مناسب عملکرد. ردیگیم قرار مدارس از بیشتری

 قموف شرکت هدف با آموزشی یهاشاخص ارتقاء، المللیبین
 به المللیبین علمی مراکز توجه و جهانی مسابقات در

 باشندیم ناب پیامدهای ازجمله وپرورشآموزش هایفعالیت
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حاکی از آن ( 1399نتایج پژوهش گالبگیرنیک و همکاران )
 کاهش مانند متعددی سازمانی پیامدهای است که تعالی

 کیفیت و هااتالف حذف، مشتریان نیاز به توجه، هاهزینه
 .دارد دنبال به را محوری
 شاهد احتماالً شود شروع محتوایی بُعد از ناب اجرای اگر
 اداری بخش در ناب اجرای ازآنپس. باشیمها مخالفت حداقل

، امکانات سازی ناب درنهایت و گرددیم پیشنهاد تشکیالتی و
 آنچه ییشناسا .دارند قرار هاییدارا و تجهیزات، هاساختمان

 داومت و آن حذف و بیافتد اتفاق کشور آموزشی نظام در نیاید
 بر است رسالتی مطلوب وپرورشآموزش به نیل تا مسیر این

 تواندیم ناب مدیریت اجرای که آموزشی نظام مسئولین یعهده
 نظام در تحول ایجاد و هدف این تحقق برای شروعی نقطه

یم وپرورشآموزش در ناب مدیریت آید شمار به آموزشی
، انسانی نیروی پرورش و جذب راه ینقشه بعنوان تواند

 ردهک عمل... و درسی کتب تألیف، آموزشی فضاهای ساماندهی
 عنوانبه ارزش شناسایی. سازد هموار امور بهبود برای را راه و

 در اتالف شناسایی منظوربه عملکردها تطابق و هافعالیت آماج
 نیتریاصل آموزشی و محتوایی، یعملکرد، ساختاری، ابعاد

، الفات رساندن صفر به جهت در تالش و امر متخصّصان وظیفه
 به رسیدن برای. است آموزشی کارگزاران اصلی تکلیف
 حداقل با وری بهره رحداکث به نیل و ناب وپرورشآموزش

 کی اتخاذ با و نمود توجه ذینفعان یهمه نظر به باید، منابع
تن از و با کمک گرف سیستمی رویکرد با و اثربخش استراتژی

ملزومات اجرای ناب را  نهادمردم یهاسازمان ویژهبهذینفعان و 
است لذا با اجرای صحیح آن  بخشیتعالناب . فراهم نمود

 عدالت تواند از پیامدهای آن شامل تحققمی وپرورشآموزش
 در علمی حضور و وری آموزشیافزایش بهره، آموزشی

پذیری و مند گشته و از مسئولیتبهره جهانی یعرصه
راهبران اجتماعی در جهت برقراری عدالت  آفرینیارزش

 آموزشی افزایش ضریب نفوذ خود استفاده کند.
 این است که به رپژوهش حاض یهاتیمحدود ترینمهماز 

 انامک، اخیر سال دو در کشور بر حاکم کرونایی شرایط دلیل
 احبهمص و نیامد به وجود خبرگان از برخی با حضوری مصاحبه

د کیفیت توانمی امر این که گرفت انجام تلفنی بصورت ایشان با

ها را تحت تأثیر قرار یافته یریپذمیتعمها و های مصاحبهداده
های پژوهش مهم در یافته یامدهایپومات و یا دهد و برخی ملز

به چشم نخورند لذا برای پژوهشگران دیگر انجام پژوهشی 
مشابه که مسیر را برای تدوین مدل مناسب اجرایی ناب هموار 

 یسنجامکان هایی با موضوعاتنماید و همچنین پژوهش
 یپژوهندهیآایران و  وپرورشآموزش در ناب مدیریت اجرای
گردد. در سطح آموزشی پیشنهاد می یهانظام در ابن اجرای

 که گرددیم پیشنهاد حاضر تحقیق نتایج اساس کاربردی بر
، استفاده از مزایای ناب و وپرورشآموزشتعالی  منظوربه

 اولویت در را ناب یسازفرهنگ آموزشی نظام گیران تصمیم
 دهند و ضمن باز تعریف ارزش در قرار خود عملیاتی اقدامات

نظام آموزشی با تشکیل تیمهای تخصصی به شناسایی 
بپردازند و در راستای رعایت  وپرورشآموزش یهااتالف

 و جغرافیایی مختلف مناطق یهایازمندین، شرایط ذینفعان
 رارق مدنظر تربیتی و آموزشی هایریزیبرنامه در فرهنگی را

 مالی مشکالت به توجه با، اینکه درنهایت. دهند
 در همکاری ای بر هاسمن مشارکت جلب، رورشوپآموزش
 آموزشی نظام مشکالت از برخی تواندیم آموزشی هایفعالیت

 .نماید طرف بر وپرورشآموزشسازی ناب مسیر در را

 سپاسگزاری

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتری رساله از برگرفته پژوهش این
 همکاری از دانندیم الزم خود بر مقاله نویسندگان. است تبریز

 اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای رؤسای و مدیران مساعدت و
 نمودهاند یاری را ما شھپژو این در که عزیزانی همه و

 نمایند سپاسگزاری

 تعارض منافع

 ندارند منافع تعارض نویسندگان هیچ گونه

 منابع

 برای الگویی(. ارائه 1399. )ح، زادهعیشف، ن.، سلیمانی، م.، ابراهیمی
 یهنظر یک اساس بر وپرورشدر آموزش غیرمتمرکز ریتمدی
 ویژه)14، آموزشی یهانظام در پژوهش نشریه .بنیاد داده
 .269-255، (نامه
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 شش مدیریتی رویکردهای .(1387) س.، یزدانی، پ.، جعفری
-7(, 3)1 یتیترب علوم. وپرورشآموزش در ناب و سیگما

40. 
 و هاکیتکن ارگیریبک میزان و موارد(. 1394) ع.، جهانگیری

 *ایران درمان و بهداشت نظام در ناب مدیریت ابزارهای
 آذر، پنجم شماره، دوازدهم دوره، سالمت اطالعات مدیریت

 .704-681(, 5)12، 94 دی و
 رابطه تجربی مطالعه( 1393) ا.، حیدری، ف، کشاورزی، ق، سلیمی

 دانش تسهیم رفتار بلوغ و شناختیروان توانمندسازی
 هشیپژو-علمی فصلنامه. شیراز دانشگاه دکتری ویاندانشج

 .22-1(, 19)5، آموزشی مدیریت در نو رهیافتی
 شناسایی( 1398) ن.، احمدیان، س، خانمینی احمدی، س، غالمی

 نهایی و مستمر ارزشیابی یهانمره تفاوت برمؤثر  عوامل
: آموزان دانش و دبیران دیدگاه از یازدهم پایه هماهنگ

 .آمیخته پژوهش روش به یامطالعه
، آموزش دنیای در آن کاربست و ناب مدیریت( 1395) ا.، قویدل

 61-52. (1:1سال ) فراگیر مدیریت فصلنامه
 ارائه(. 1398) ح.، عباسیان، ح. ر، یآبادنیز، ب، عبدالهی، ز، کامکار

 .مدرسه در ناب یاحرفه یادگیرندة جوامع تلفیقی الگوی
 .162-147(: 1)7 مدرسه مدیریت

 م.، چرابین &، س ن.، ناصری، ع، معقول، س، س، گالبگیرنیک
 فرهنگیان دانشگاه سازمانی تعالی مدل طراحی(. 1399)

، آموزشی یهانظام در پژوهش نشریه. کشور شرق شمال
14(48 ,)59-74. 

ع ، خورسندی، ع، پور عباس، ح، رحیمیان، ع، س، السادات هوشی
 دانشگاه کیفی الگوی یطراح(. 2018) س.، ندوشن غیاثی &

 دانشگاه: موردمطالعه) دولتی هایدانشگاه برای ناب
 آموزش راهبــردهای پژوهشی-علمی دوماهنامه(. فرهنگیان

 .141-132(, 3)11، پزشکی علوم در
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