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Abstract 

Introduction: The purpose of current qualitative research is to identify the dimensions and 

components of lean university model of the Farhangian Teacher Education University (FTEU) 

and to design the model of lean university. 

Methods: The methodology of this research is qualitative from the type of grounded theory 

(systematic approach). For this purpose, theoretical sampling and in-depth interview were 

conducted with the experts and the interviews continued to reach the theoretical saturation. 

For analyzing the data, an open, axial and selective coding system was used. 

Results: Data analysis showed that the causal conditions constitute of the four main categories 

(stakeholder needs, human capital, process improvement, effective evaluation, Being 

systematic in University, professionalism), the main phenomenon constitute of the two main 

categories (waste reduction, value creation), strategy constitute of the six main categories 

(supply and allocation of financial resources, participation, Motivation, change management, 

trust building and professional selection), environmental conditions constitute of the four 

main categories (political environment, cultural and social environment, global and 

technological conditions and the economic environment), contextual characteristics 

constitute of the five main categories (organizational structure and rules, organizational 

culture and climate, physical space and equipment, organizational identity, information and 

communication technology) and outcomes constitute of the three main categories (Individual, 

social and academic consequences). 

Conclusions: The results showed that in order to create a lean university with the least amount 

of waste and the most valuable, it should be considered the factors that affect universities' 

leanness. Also, In order to move to the lean university, a systematic and comprehensive 

approach must be considered in the form of factors and components of causal conditions, 

strategies, contextual factors, environmental conditions, and outcomes. 
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مقدمه

کیفیت نظیر مدیریت کیفیت  یهااگر چه روش شناسی ها و فلسفه

تولیدی و صنعتی از  یهافراگیر، شش زیگما، ناب و ... در سازمان

مانند تویوتا با الهام از  ییهاقبل رواج پیدا کرده است و شرکت یهادهه

و دیگر کشورها را  [1] اندنهضت کیفیت ژاپنی در این راه پیش رو بوده

اند اما کاربرد روش شناسی های تضمین و بهبود کیفیت نیز متأثر کرده

 یهایک دهه است که رواج پیدا کرده و  سازمان باًیدر بخش خدمات تقر

خدماتی مانند پزشکی، مالی و ... به استفاده از این روشها برای بهبود 

ماتی خد یهااند. یکی از این بخشخود استفاده کرده یندهایکیفیت فرا

که در چند سال اخیر به  باشندیها ممؤسسات آموزش عالی و دانشگاه

اب به ویژه ناب و تفکر ن ندهایبهبود کیفیت فرا یکردهایاستفاده از رو

اند، گرچه هنوز تحقیقات در زمینه اجرا و استقرار این روی آورده

البته در باب انطباق نظریات  [2] اندپیدا نکرده توسعه کافی کردهایرو

به کار رفته در صنعت و تولید با محیط دانشگاهی اختالف  یکردهایو رو

نظر وجود دارد. دانشگاه را چه به عنوان صنعت و چه به عنوان موسسه 

 یهامهمی که با سازمان یهاآموزشی قلمداد کنیم، علی رغم تفاوت

 که شامل هایتولیدی و صنعتی دارد) به عنوان مثال از نظر جنس ورود

، غلبه و مدیریت هیئت علمی، آزادی علمی، شودیدانشجویان و .. م

نامحسوس از  یمطالعاتی، بروندادها یهااشتغال مادام العمر، فرصت

ای تر و ...(، دارقبیل دانشها و مهارتها، اثرات اجتماعی و فرهنگی گسترده

 شودیصنعتی و تولیدی است که موجب م یهاطیبا مح ییهاباهتش

تا از نظریات و رویکردهای مورد استفاده در صنایع تولیدی، در صنایع 

 خدماتی مانند آموزش عالی جهت مدیریت و بهبود کیفیت استفاده شود

[3]. 

ها و الگوی دانشگاه ناب در ین مؤلفهاین پژوهش به شناسایی و تبی

. دانشگاه فرهنگیان در میان همه پردازدیدانشگاه فرهنگیان م

و ضمن نوپا بودن به  باشدیم یاژهیکشور دارای موقعیت و یهادانشگاه

در  یاچندین دهه یاعنوان یک نهاد دانشگاهی دولتی، دارای سابقه

ا محور ب تیانشگاهی مأمور. این دانشگاه دباشدینظام تربیت معلم م

 1411تا افق  ستیبایکه م [4] است هدف تربیت معلم کیفی و فکور

و بنا بر اسناد فرا دستی نظیر سند چشم انداز بیست ساله و سند تحول 

 "تربیت محور یارویکرد آموزش تخصصی و حرفه"بنیادین آموزش با 

 به پرورش نیازهای نیروی انسانی نظام آموزش و پرورش کشور بپردازد

پردیس دانشگاهی در سرتاسر  79دانشگاه با  از طرف دیگر این. [5]

هزار نفر دانشجو معلم، دارای  44کشور و جمعیت دانشگاهی بالغ بر 

 18/17/1374 تاریخ دریافت:

 22/12/1379 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 دانشگاه ناب

 ناب یآموزش عال

 ادیداده بن هینظر

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 یوالگ یو طراح انیدانشگاه ناب در دانشگاه فرهنگ یبوم یهاابعاد و مؤلفه ییحاضر، شناسا یفیهدف پژوهش ک :مقدمه

 .باشدیدانشگاه ناب م

 ینظر یریمنظور از نمونه گ نی. بدباشدی( مکیستماتیس کردی)رو ادیاز نوع داده بن یفیروش پژوهش حاضر ک :کار روش

 زیها نداده لی.. به منظور تحلافتیادامه  یبه اشباع نظر دنیها تا رسبا خبرگان استفاده شد و مصاحبه قیو مصاحبه عم

 .دیاستفاده گرد یو انتخاب یباز، محور یکد گذار ستمیاز س

 ندها،یاصالح فرا ،یانسان هیسرما نفعان،یذ یازهای)ن یمقوله اصل 4از  یعل طیها نشان داد که شراداده لیتحل :هایافته

راهبرد (، ینی)کاهش اتالف و ارزش آفر یمقوله اصل 2از  یاصل دهی(؛ پدیدانشگاه، حرفه مند یاثربخش، نظام مند یابیارزش

(، یاحرفه نشیو گز یاعتماد ساز ر،ییتغ تیریمد زش،یانگ ارکت،مش ،یمنابع مال صیو تخص نی)تأم یمقوله اصل 4از 

، (یاقتصاد طیو مح یو فناور یجهان طیشرا ،یو اجتماع یفرهنگ طیمح ،یاسیس طی)مح یمقوله اصل 4از  یطیمح طیشرا

 تیهو زات،یجهو ت یکالبد یفضا ،یفرهنگ و جو سازمان ،یسازمان نی)ساختار و قوان یمقوله اصل 5از  یانهیزم یهایژگیو

 شده است. لی( تشکیو دانشگاه یاجتماع ،ی)فرد یاز سه مقوله اصل امدهایاطالعات و ارتباطات( و پ یفناور ،یسازمان

 یهامؤلفه به ستیبایم یارزشمند نیشتریدانشگاه ناب با حداقل اتالف و ب جادیا ینشان داد که برا جینتا :گیرینتیجه

و همه  کیستماتینگرش س کی دیدانشگاه ناب با یحرکت به سو یبرا نیها توجه شود. همچنمؤثر بر ناب شدن دانشگاه

 .ردیمورد توجه قرار گ امدهایو پ یطیمح طیشرا ،یانهیزم لراهبردها، عوام ،یعل طیشرا یهاجانبه در قالب عوامل و مؤلفه

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.17         مقاله پژوهشی

 (انی)مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگ یدولت یهادانشگاه یدانشگاه ناب برا یفیک یالگو یطراح
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مانند بودجه محدود دولتی، تحصیل  یاچالشها و مسائل عمده

و  یابرای امور توسعه هانهیاختصاصی، عدم کفایت هز یدرآمدها

 که موجب کاهش باشدیکیفیت پایین تجهیزات و فضاهای کالبدی م

 انگیزه، رضایت و روحیه در میان ذینفعان مختلف دانشگاه شده است

کارایی در بهره گیری از منابع موجود همراه با . بنابراین مسئله [5]

و این امر بدون اصالح  ابدییکسب نتایج و کار حداکثری اهمیت وافر م

مختلف دانشگاه و در نتیجه براورده ساختن انتظارات  یندهایو بهبود فرا

مشتریان و ذینفعان دانشگاه و ایجاد ارزش آفرینی از خالل این مسیر، 

 محقق نخواهد گشت.

طراحی الگوی دانشگاه ناب برای  نابراین هدف اصلی پژوهش حاضرب

دانشگاه فرهنگیان بود. با توجه به ماهیت و چارچوب روش پژوهش و 

بر اساس مدل پارادیمی نظریه مبتنی بر زمینه، اهداف فرعی دیگری 

اصلی و فرعی الگوی دانشگاه ناب، شناسایی  یهامانند شناسایی مؤلفه

مؤثر بر دانشگاه ناب، شناسایی عوامل تسهیل  یانهیشرایط محیطی و زم

گر مؤثر بر الگوی دانشگاه ناب و شناسایی نتایج الگوی دانشگاه ناب در 

دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شد. نوآوری این تحقیق از آن جهت 

است که تا کنون چنین پژوهشی در چهارچوب طراحی الگویی جامع و 

گاه ناب در محیط و متن آموزش عالی، چه همه جانبه در زمینه دانش

 یهادر خارج کشور و چه در داخل کشور انجام نگرفته است و مؤلفه

ایجاد یک دانشگاه ناب در داخل چنین الگویی مورد بررسی قرار نگرفته 

 است.

 پیشینه پژوهش

به کاربردی  Emilianiو  Balzerدر دهه اخیر محققانی من جمله 

وم در محیط و بافت دانشگاهی مختلف کردن و اشاعه این مفه

، به کاربردی Womack Jones&ب ها با الهام از کتااند. آنپرداخته

ا هخدماتی به ویژه در دانشگاه یهاکردن کاربرد تفکر ناب در سازمان

در کتاب دانشگاه ناب، سیستم مدیریت  Emiliani [4, 3] پرداختند

مدیریت پیش رونده از سده گذشته تا  یهاستمیناب را ادامه همان س

یت . مدیرکندیانسانی سازمان توجه م یهابه امروز دانسته که به جنبه

ناب در دانشگاه را یک سیستم مدیریت اصول محور با حاصل جمع غیر 

که بر خلق ارزش برای مشتریان  کندیبرد( تعریف م -صفر) بازی برد

به عنوان استفاده کنندگان نهایی خدمت و حذف اتالف، ناهمواری و نا 

تفکر ناب . [9] می تمرکز داردبا استفاده از روش شناسی عل هایمعقول

 ندهایر فراد و به عبارتی فلسفه بهبود و تضمین کیفیت کردهاییکی از رو

است که سیستم تولید کارخانه تویوتا پس از جنگ جهانی دوم آغازگر 

در هندبوک مدیریت کیفیت، تفکر ناب  .[8] این حرکت بوده است

یک نوع روش شناسی برای بهبود زمان و "اینطور تعریف شده است: 

این مفهوم منبعث از مفهوم  .[7] "هاه از طریق حذف اتالفکیفیت چرخ

در کتابی  Womack & Jones دیگری به نام تولید ناب بوده است.

، این مفاهیم را پرورده و "دهدیماشینی که جهان را تغییر م"با عنوان

با الهام از سیستم تولید کارخانه تویوتا یا کارخانه ناب، تولید ناب را در 

در کتاب  Womack & Jones. [11] برابر تولید انبوه مطرح کردند

،  "تفکر ناب: حذف اتالف و تولید ثروت در سازمانتان"دیگری با عنوان 

با ارائه مفهوم جدید تفکر ناب، بیان کردند که این مفهوم بر خالف تولید 

 پردازدیناب، به کارآمد ترکردن کل سازمان و نه فقط فرایند تولید آن م

 نمدیریت کیفیتی همچو یها. تفکر ناب در ادامه و دنباله نهضت[11]

(، شش زیگما و مهندسی مجدد TQMمدیریت کیفیت فراگیر)

. در ابتدا تفکر ناب از نظر محققان [12] مطرح گشته است  ندهایفرا

شناسایی ارزش، شناسایی  اصل شامل 5اصل بود. این  5مذکور به معنی 

جریان ارزش، حرکت، کشش و کمال بوده است. تمرکز تفکر ناب فراتر 

برای خلق ارزش است و اهداف موجودیت سازمان و  ندهایاز بهبود فرا

که در فرایند خلق ارزش  ردیگیافراد) مدیران و کارکنان( را در بر م

فنی  سیستم -در هر حال، ایشان جنبه اجتماعی .[13] مشارکت دارند

ها و خلق ارزش د توجه و دقت نظر قرار داده وکاهش اتالفناب را مور

برای مشتریان را از طریق بیرون کشیدن ارزش از منظر ذینفعان و 

به  Schierenbeck. دانندیرساندن سیستم به کمال و بهبود مداوم م

با تاکید بر عبارت تفکر ناب،  Womack & Jonesنقل از

 .[14] خدماتی بیان کردند یهاکاربردپذیری آن را برای سازمان

 بیان داشت که هرچه توانیبه طور کلی در توصیف ناب بودن سازمان م

کوتاهتر باشند سازمان نابتر است و متعاقبًا دارای اتالف و  ندهایفرا

ریان ناب بر ساده سازی بیشتر ج. بنابراین تفکر باشدیضایعات کمتری م

 ندهایاصلی با قصد اجتناب از هرگونه اتالف و سرعت بخشیدن به فرا

اصل تفکر  5این پژوهش مبتنی بر الگوی  .[12] تاکید دارد

و بر اساس مطالعات موردی ارائه  باشدیم Womack  Jones&ناب

مدیریت ناب در کتاب  یهاو اصول و روش Balzerشده در کتاب 

Emiliani  ارائه شده است. تا کنون تحقیقات زیادی در ارتباط با

خدماتی و به ویژه دانشگاه انجام شده  یهاکاربرد تفکر ناب در سازمان

ستفاده از روش مطالعه موردی به است. به عنوان مثال تحقیقی با ا

خدماتی و نهاد دانشگاه  یهامطابقت مفهوم تفکر ناب در سازمان

به  Nightingaleبه نقل از  Macintyre & Bestwickپرداخت. 

 MITشیوه عملی چترگونه در چهارچوب ناب سازی در دانشگاه  7

که  نیز نشان دادند Comm and Mathaisel [15] کنندیاشاره م

در آموزش عالی قابل  هاوهیروشهای ناب سازی به عنوان بهترین ش

مدیریت کیفیت  یهادر چهارچوب تالش هاوهیکاربرد است. این ش

 .[14] شوندیجامع در یک سازمان خدماتی محسوب م

Thomas  در پژوهشی با عنوان مطالعه تطبیقی اجرای ناب در

مؤسسات آموزش عالی و فراتر در انگلستان، با هدف تحقیق و فهم 

عملی  یهاها و روشمیان مؤسسات آموزشی از نظر روش تفاوتهایی که

ناب وجود دارد، به این  یهابه کارگرفته شده در توسعه و اجرای پروژه

تحقیق پرداختند. هدف این تحقیق ارزیابی این مؤسسات آموزش عالی 

فراتر در رسیدن به اهداف ناب سازی و نیز بررسی مؤسسات آموزش 

وزی از مؤسسات آموزش عالی فراتر در عالی در یادگیری و درس آم

زمینه دانشگاه ناب بود. نتایج نشان داد که اگرچه مؤسسات آموزش 

ناب  یهاعالی فراتر تجربیات زیادی در طراحی، توسعه و اجرای طرح

سازمانی به سوی هدایت ناب  یهاییایو پو هارساختیسازی داشتند، ز

رفته بود از آچه قباًل در مؤسسات مربوطه کمتر در فرهنگشان جای گ

شگاه از بیرون دان یا، و بنابراین ناب سازی با رویکرد مشاورهشدیتصور م

در  Svensson & Et al. [19] و نیز ابزارمند هدایت و توسعه یافت

عالی درآموزش ( LSS) پژوهشی با عنوان یک برنامه شش زیگمای ناب

با هدف کمک به بدنه دانش شش زیگمای ناب در حوزه مؤسسات 

آموزش عالی به این تحقیق پرداختند. این پژوهش به گام اولیه اجرای 

آینده به  یهاو چالش پردازدییک پروژه ناب سازی در دانشگاه م

کارگیری روش مزبور را در یک محیط تبادلی پیچیده مورد بررسی قرار 
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یق با استفاده از روش مشاهده در خالل اجرای یک .روش تحقدهدیم

پروژه اجرای شش زیگمای ناب در یک دانشگاه تازه استقرار یافته انجام 

گرفته است. نتایج نشان داد که اجرای روش شناسی شش زیگمای ناب 

در دانشگاه علوم و تکنولوژی ملک عبداهلل عربستان منجر بهبودهایی 

وکار شده است. این مقصود از طریق اجرای و کارایی کسب  ندهایدر فرا

در  Doman .[18] الزم برآورده شد یهاپروژه و دادن آموزش

پژوهشی با عنوان یک پارادایم جدید ناب در آموزش عالی: مطالعه 

عملی ناب که در  یهاموردی، برای نشان دادن اینکه اصول و روش

اداری آموزش  یندهایدر بهبود فرا تواندیکار رفته است مصنعت به 

عالی از طریق تجربه یادگیری مشارکتی و ابتکاری با شرکت دانشجویان 

دوره کارشناسی، بکار رود، انجام گرفته است. این یک گزارش دست 

اولی از آموزش دهنده گروه کوچک دانشجویان کارشناسی در یک 

ها و طراحی مجدد برای شناسایی اتالف سمینار بود که به عنوان تیم

عه این مطال یهاافتهیفرایند اداری تغییر پایه دانشگاهی کار کردند. 

 دتواننیموردی نشان داد که گروه کوچکی از دانشجویان کارشناسی م

ناب را فرا بگیرند و  یاهیها و ابزارهای پابه سرعت اصول، روش

ها در تالشی تیمی برای بهبود از طریق به کارگیری آن شانیریادگی

 .[17] معنادار یک فرایند اداری دانشگاه تقویت شود

Hess & Benjamin  شش زیگمای در پژوهشی با عنوان به کارگیری

برای بهبود فرایند و تغییر فرهنگی، با  ییهاناب درون دانشگاه، فرصت

هدف مروری بر توسعه تاریخی شش زیگمای ناب و شناسایی 

مربوط برای کاربرد شش زیگمای ناب درون موقعیت  یهافرصت

دانشگاهی، این پژوهش را انجام دادند. این تحقیق به بررسی کاربردهای 

مانند ارائه  ییهانهیدر موقعیت دانشگاهی و در زم شش زیگمای ناب

برنامه درسی، خدمات کسب وکار و کمکی، مدیریت ثبت نام و پذیرش 

این مطالعه مروری نشان داد که شش  یهاافتهی. پردازدیو پژوهش م

همچون تسهیل بهبود  ییهانهیزیگمای ناب در محیط دانشگاهی در زم

مات کسب و کار و کمکی، مدیریت پذیرش فرایند ارائه برنامه درسی، خد

و ثبت نام و پژوهش قابل کاربرد است. گرچه موانعی بر سر راه اجرای 

شش زیگمای ناب در دانشگاه وجود دارد اما نتایج آن در زمینه بهبود 

 و تغییرات فرهنگی ایجاد شده ارزشمند و قابل توجه است ندهایفرا

[21]. 

Francis  در پژوهشی با عنوان ناب و سازمان یادگیرنده در آموزش

عالی، بیان نمودند که مؤسسات آموزش عالی کانادایی در جستجوی 

تدریس، تحقیق و ارتقای کارایی به علت کمبود بودجه و گسترش 

این مؤسسات روش شناسی ناب  رسدیخدمات خود هستند. به نظر م

دولتی و سالمت در سطح  یهامختلف سازمان یهارا در نتیجه گزارش

اند. به عقیده محققان ناب نیازمند سرمایه گذاری جهانی به کار بسته

زیادی بخصوص در زمینه فرهنگ دارد. این تحقیق بر اساس پیمایش 

یات نظری، ارتباطات میان ناب و یادگیری سازمانی را برجسته ادب

 ندتوانیساخته و پیشنهاداتی در ارتباط با اینکه چگونه مؤسسات م

 .[21] ناب را اجرایی و ارزیابی کنند، ارائه کرده است یهاطرح

KizhakethalackalBalzer, Brodke &   در پژوهشی با عنوان

ها و رها کردن توان بالقوه، با هدف ، چالشهاتیموفقآموزش عالی ناب: 

فراهم نمودن شواهد از تجربیات و ادبیات نظری در باب تغییر و تحول 

سازمانی برای اجرا و حفظ طرحهای آموزش عالی نابِ طراحی شده 

ین ، اکندیبرای منافع دانشگاه، کارکنانش و افرادی که به آن خدمت م

 -: الفیهاپژوهش بر اهمیت و روش یهاافتهیتحقیق را انجام دادند. 

فهم و  -ارزیابی و بهبود آمادگی سازمانی و ارتقای آگاهی رهبری، ب

 کمک-درک آموزش عالی ناب و برنامه ریزی استراتژیک رهبری ناب، ج

گرفتن برای آموزش عالی ناب و تسهیل انتقال در سطح موسسه به 

 Robinson & Yorkstone. [22] آموزش عالی ناب تاکید داشت

در پژوهشی با عنوان تبدیل شدن به دانشگاه ناب: نمونه دانشگاه 

( ، به بررسی نمونه University of St Andrewsآندریوس )

دانشگاه آندریوس در زمینه آغاز ناب سازی در این دانشگاه به طور 

، شودیه مموفقیت آمیز و بحث درباره آنچه مدل آدریوس خواند

پرداختند. یکی از نتایج این پژوهش قابل انطباق بودن ناب با موقعیت 

خاص هر موسسه بود. همینطور ناب شدن که در  یهایژگیو و

 یهاصنعتی و تولیدی به کار رفته، قابل تسری به بخش یهاتیموقع

. گرچه این مدل ناب برگرفته از حجم مشترکی از باشدیدیگر نیز م

ها و مدلی قابل کاربرد برای همه سازمان تواندیاما نم شدبایدانش م

 .[23] ها باشددانشگاه

 گفت که کاربرد تفکر ناب و توانیبنابراین با توجه به مطالب فوق، م

جنبه عملیاتی آن یعنی دانشگاه ناب در ادبیات نظری مورد توجه قرار 

کاربرد آن از نظر محققین بهبود و اصالح  نیتریگرفته است و اصل

ف مختل یندهای. در نتیجه بهبود در فراباشدیدانشگاهی م یندهایفرا

غیر ضرور  یهانهی. هزاداری، آموزشی و فرهنگی و .. یندهایاز قبیل فرا

 ندهایو بهبود کارایی فرا آوردیدر منابع کاهش یافته و کارایی را به بار م

موجب برآورده شدن بیشتر و بهتر ارزشهای مد نظر ذینفعان اصلی 

. نکته دیگری که در جمع بندی شودییعنی دانشجویان م ندهایفرا

ناب در  یوهابر شمرد، انطباق الگ توانیصورت گرفته م یهاپژوهش

صنعت و تولید با فضای آکادمیک و دانشگاهی است. بنابراین این 

مورد توجه قرار بگیرد و یکی از اهداف این  ستیبایچالشی است که م

پژوهش منطبق کردن الگوهای ناب با وضعیت فعلی آموزش عالی ایران 

 است.

 کار روش

با رویکرد در این پژوهش از روش کیفی به عنوان راهبرد پژوهش و 

این نظریه  کهیها استفاده شده است. از آنجائنظریه برخاسته از داده

و  باشدیهاست، متناسب با موقعیت مورد مطالعه مبرخاسته از داده

 آوردیموجود برای موقعیت نامعین فراهم م یهاهیتبیین بهتری از نظر

محدود در داخل کشور و عدم تعین  یها. به دلیل وجود پژوهش[24]

مفاهیم شکل گرفته برای دانشگاه ناب و دستیابی به توصیف عمیق از 

اعضای هیات علمی و سایر صاحبنظران  یهاتجارب، ادراکات و نگرش

در دانشگاه فرهنگیان در جهت تبیین ابعاد و شرایط حاکم و پیامدهای 

ها استفاده شده است. یکی آن از روش کیفی نظریه برخاسته از داده

م ها و مفاهیدیگر از دالیل استفاده از این رویکرد لزوم تطبیق مؤلفه

و باقت  هانهیرهنگیان و زمداشگاه ناب با محیط خاص دانشگاه ف

مخصوص این دانشگاه است که در این زمینه الگوی جدیدی ارائه شد. 

ها یک پروتکل مصاحبه تدوین گشت و قبل از هر ابتدا برای مصاحبه

مصاحبه با مصاحبه شوندگان هماهنگی به عمل آمد تا در این زمینه 

تید و مدیران ها عمدتاً با اسااطالع کافی را کسب نمایند.  مصاحبه

دانشگاه که سابقه مدیریت و سیاست گذاری داشتند با هدف اکتشاف 

الگوی دانشگاه ناب ترتیب داده شد؛ برای جلوگیری از سوگیری، 
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و  هایژگیسؤال حول محور ابعاد، و 11با  یمندساختمهیمصاحبه ن

دانشگاه ناب، عوامل مؤثر بر الگوی دانشگاه ناب و نیز  یهامؤلفه

و الزامات، افراد و  هایژگیراهبردهای ناب کردن دانشگاه در قالب و

درگیر، موانع و عوامل تسهیل گر ناب کردن دانشگاه، تغییرات  یهاگروه

ایجاد شده و موارد مشابه مطرح شد که محتوا، راهبردها، شرایط 

 .کندینیز پیامدهای دانشگاه ناب را استخراج م و محیطی و یانهیزم

دقیقه و به صورت حضوری  121تا  41ها بین مدت زمان انجام مصاحبه

شد.  یسازادهیبود که موارد مطروحه به شکل صوتی ضبط و بعد از آن پ

از  ها پسالگو، داده یهاجهت تکمیل بهتر فرایند تدوین ابعاد و مؤلفه

 Maxqdaصله پیاده سازی شده و در نرم افزار انجام هر مصاحبه بالفا

آینده مورد استفاده قرار  یهامورد تحلیل قرار گرفت تا در مصاحبه 12

 گیرد.

نفر از اساتید و مدیران  15مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر شامل 

و در جهت  [25]دانشگاه فرهنگیان بودند که برمبنای منطق تکرار 

د انتخاب شدند که تحت عنوان منساخت نظریه به شکل هدف

و تا آن جا ادامه پیدا نمود  شودیاز آن یاد م [24]نظری  یریگنمونه

اطالعات گردآوری شده حاصل شود. در فرآیند گردآوری  که اشباع در

 شدندها در این خصوص انباشته میمفاهیم و گزاره جیتدراطالعات به

 ها، به مقوله اصلیو بررسی گزاره یبندتا اینکه از مصاحبه هشتم جمع

رهنمون شد؛ بعد از آن نیز سعی شد تا « ها و خلق ارزشحذف اتالف»

سؤاالت بعدی در حول و حوش آن تنظیم و ادامه یابند. در مصاحبه 

ها تا حدودی محرز شده بود؛ ولی جهت دوازدهم اشباع نظری داده

ها مدل، مصاحبه های مفهومیاطمینان از این موضوع و پرکردن حفره

برای حصول اطمینان از روایی  تا مصاحبه پانزدهم هم تداوم یافت.

دگان کنناز منظر پژوهشگر، مشارکت هاافتهیپژوهش، یعنی دقیق بودن 

، از راهبردهای تطبیق توسط اعضا، [29]یا خوانندگان گزارش پژوهش

بررسی همکار و مشارکتی بودن و انعکاس پذیری پژوهشگر استفاده شد 

کنندگان گزارش نهایی مرحلة نخست، که در طی آنها برخی از مشارکت

خود را  مده را بازبینی کرده و نظربه دست آ یهافرآیند تحلیل یا مقوله

در ارتباط با آنها ابراز داشتند؛ چند تن از اساتید و دانشجویان دکتری 

و اظهار نظر درباره آنها پرداختند؛ به  هاافتهیعلوم تربیتی، به بررسی 

ها از نظرات مشارکت جویان کمک طور همزمان در تحلیل و تفسیر داده

نه محقق در حوزه علوم تربیتی، سعی شد گرفته شد و با توجه به پیشی

تا با تکیه بر پرسیدن سؤاالت باز و نیز کدگذاری با ذهن باز و با توجه 

مند اشتراوس و کوربین به به مسئله اصلی پژوهش در قالب مدل نظام

احتراز شود. در تجزیه و تحلیل  هایریپیش رود تا در حد امکان از سوگ

و مداوم به  یاسهیور، ابتدا با رویکرد مقاها مطابق با چارچوب مذکداده

کدگذاری باز، محوری و انتخابی پرداخته شد تا هنگامی که طبقات 

بدست آمده با هم ادغام شدند و منجر به شناسایی مفهوم یا پدیده 

 .[28] اصلی دانشگاه ناب شدند

 هاافتهی

در سطوح متن کل  عنوان واحد تحلیلدر این پژوهش، ابتدا مفاهیم به

مصاحبه، پاراگراف، عبارت و جمالت مورد توجه قرار گرفتند و با تفکیک 

 ها تالشمتن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف

 مفهوم 1119شد تا کدهای باز استخراج شوند. از طریق کدگذاری باز، 

این مفاهیم  یبنداز طریق کدگذاری محوری با طبقه به دست آمد که

 24مقوله فرعی شکل گرفتند و در مرحله کدگذاری انتخابی حول  91

(.1 تصویرشدند ) یبندمقوله اصلی طبقه

 ها و تکامل مدل در سه مرحله کدگذاریفرآیند مدیریت داده :1 تصویر

 

 یسازکپارچهیدر طول فرایند کدگذاری انتخابی و فرایند تلفیق جهت 

انجام شده چندین بار مورد بررسی  یهاو پاالیش نظریه، متن مصاحبه

قرار گرفت و بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی )پدیده اصلی( و 

ر که بیانگ ییهادهیها، عبارات و ااستفاده از آن جهت نزدیک کردن مقوله

اصلی و فرعی بود مورد توجه قرار گرفت. بر همین  یهامقوله روابط بین

اصلی و مدل پارادیمی دانشگاه ناب شکل  یهااساس، روابط بین مقوله

گانه مدل پارادایمی،  4آشکار شده در قالب ابعاد  یهاگرفت. نهایتاً مقوله

مقوله(، مقوله  4با روابطی که بین آنها وجود دارد، بصورت شرایط علّی )
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مقوله(، شرایط محیطی  9صلی )کاهش اتالف، ارزش آفرینی(، راهبرد )ا

مقوله(، جای  3مقوله( و پیامد ) 5) یانهیزم یهایژگیمقوله(، و 4)

(.2 تصویرگرفتند )

 
 مدل پارادایمی الگوی دانشگاه ناب برای دانشگاه فرهنگیان :2 تصویر

 

که در این مدل کانون توجه اطالع رسانان )مقوله  شودیمالحظه م

ها و ارزش آقرینی دانشگاه است. اصلی؛ یعنی حذف اتالف دهیکانونی( پد

چه چیزی در » دیگویاست که به ما م یاپدیده اصلی عبارت از مقوله

اطالع رسانان این پدیده را از طریق موجبات علّی آن «. جریان است؟

بیان کنند که چه موجباتی در فرایند  خواستندیو م دادندیتوضیح م

شکل گیری این پدیده تأثیر دارند و این فرایند در کدام زمینه و با چه 

و چه مداخالت و  ردیگیو در چه شرایط محیطی صورت م ییهایژگیو

در تحقیق حاضر . [27] در این فرایند اثر گذارند توانندیراهبردهایی م

است که همه عوامل و  ییهامقوله« ارزش آفرینی»و « حذف اتالف»

 کنند.تاثیرات در جهت توصیف آن حرکت می

 موجبات علّی

هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی دانشگاه ناب برای دانشگاه 

تایج پژوهش نشان داد که الگوی دانشگاه ناب با توجه فرهنگیان بود. ن

مقوله کلی است که  28به شرایط و مقتضیات دانشگاه فرهنگیان شامل 

کد گذاری در چارچوب مدل  یندهایو فرا هاافتهیپس از تحلیل 

ه توجه ب". موجبات علّی شامل عواملی نظیر: اندافتهیپارادایمی سامان 

 اصالح" ،"ارزشیابی اثربخش"،"انسانی سرمایه"،"نیازهای ذینفعان

است که به طور  "نظام مند بودن دانشگاه" و "حرفه مندی" ،"ندهایفرا

 وند.شمستقیم به پدیده اصلی کاهش اتالف و ارزش آفرینی منجر می

اه حیاتی که دانشگ یهاتوجه به نیازهای ذینفعان: یکی از عوامل و مؤلفه

ینفعان مختلف در داخل نظام آموزش ، ابتدا شناسایی ذسازدیناب را م

عالی و سپس دسته بندی آن و اولویت دهی به هریک از ایشان است. 

ه ب توانیها و انتظارات مد نظر ایشان مدر مرحله بعد با شناسایی ارزش

ها پرداخت. بر این مختلف و کاهش اتالف یندهایبهبود و اصالح فرا

نقش مهم   Balzer, Brodke &lKizhakethalackaاساس 

انتظارات و ارزشهای ذینفعان در مراحل مختلف ناب سازی دانشگاه از 

 ییهاو بر شاخص شمارندیشناسایی ارزش تا پیگیری کمال را بر م

 یهاتاکید کردند که منعکس کننده انتظارات و نیازها و خواسته

است. این مقوله دارای سه مقوله فرعی نیاز  ندهایذینفعان از فرا

 دهدیذینفعان، انتظارات مشتریان و مشتریان دانشگاه است و نشان م

که ابتدا باید مشتریان دانشگاه را شناسایی نمود و سپس نیازها و 

 .[22] مختلف برآورده ساخت یندهایانتظارات آنان را از فرا

اجرای  یهادون شک یکی از مهمترین پیش شرطانسانی: ب هیسرما

 سرمایه انسانی یهااستیها توجه به سها و اصول ناب در دانشگاهبرنامه

آموزشی در  ییهاطیها به عنوان محاست. عوامل انسانی در دانشگاه

مقایسه با صنایع تولیدی اهمیت بیشتری دارد و وجود اعضای هیات 

 ریعلمی و غیر هیات علمی و نیز دانشجو معلمان در روند ناب شدن تأث

که بر اهمیت این  Emilianiگذار هستند. عالوه بر محققانی نظیر 
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، تحقیقات دیگر هم بر ارتباط [31] مقوله در دانشگاه ناب را ذکرکرده اند

صحیح مدیریت منابع انسانی به عنوان  یهاوهیمعنادار میان اتخاذ ش

اند. این مقوله اصلی دارای ها تاکید نمودهتسهیل گر ناب کردن سازمان

دو مقوله فرعی هرم نیروی انسانی و نظام بالندگی نیروی انسانی است. 

وع بیانگر این است که در دانشگاه فرهنگیان برای ناب کردن این موض

هم به اصالح هرم نیروی انسانی آن توجه نمود و هم  ستیبایدانشگاه م

 .[33-31] به ارتقای نظام بالندگی دانشگاه توجه کرد

 ناب شدن دانشگاه را به تواندیعاملی که م نیتری: اصلندهایاصالح فرا

مختلف دانشگاهی است.  یندهایهمراه آورد، اصالح و بهبود مداوم فرا

ها کاهش یافته و انتظارات و ارزشهای مشتریان ، اتالفندهایبا اصالح فرا

 وانتیدانشگاهی م یندهایو بنابراین کارامدی را در فرا شودیبرآورده م

 و خدمات ندهاییت بهبود فرامشاهده نمود. در تحقیقات مختلف بر اهم

 ناب سازی یهاوهیدر بخشهای دولتی و مؤسسات دانشگاهی با اجرای ش

, 2] تاکید شده است و کارامدی را برای نظام دانشگاهی به همراه دارد

آموزشی، فرهنگی و پژوهشی  یندهایاین مقوله شامل: فرا . .[35, 34

 .باشدیفرعی م یهابه عنوان مقوله

دانشگاه  یهاارزشیابی اثربخش: ارزشیابی عملکرد در تمامی جنبه

عملکردی و در نتیجه به کار گیری  یهاموجب شناسایی شکاف تواندیم

بهبود ناب در دانشگاه باشد. بنا بر تحقیقات  یهاوهیها و شراه حل

 تواندیمختلف، ارزشیابی اثربخش که منتج به نتایج ملموس شود، هم م

ناب سازی در دانشگاه نشان دهد و هم  یهانتایج اجرای برنامه ریتأث

با .  [34] شودیخود موجب رفع موانع بر سر راه ناب کردن دانشگاه م

 اثربخش یهایابیعملکردی مناسب و انجام ارزش یهاشناسایی شاخص

پایین اثربخشی و کارایی را در دانشگاه  یهاجنبه توانیعملکردی م

. [39] راهم نمودناب را ف یهاشناسایی نمود و ارزشیابی مداوم برنامه

 یهاستمیمقوله فرعی: ارزشیابی، س 4شامل  ارزشیابی اثربخش

. حرفه مندی: یکی شودیبازخوردی، پایش مداوم و ارزشیابی عملکرد م

 یاروند ناب شدن دانشگاه را تسهیل نماید، حرفه تواندیاز عواملی که م

بودن ساختار و نیروی انسانی دانشگاه است و این موضوع که تخصص 

شد تا اتالف و هدررفت منابع به کمترین در همه سطوح در اولویت اول با

در پژوهش خود  Timmons, Coffey& Vezyridisمیزان برسد.

ناب سازی اشاره  یهاگرایی و قبول روش یابه ارتباط میان حرفه

یت که موقع دهندیکه در محیط پزشکی انجام گرفته و نشان م کندیم

ایشان ارتباط مستقیمی با پذیرش  یاشاغالن و مسیر حرفه یاحرفه

ناب سازی دارد. این مقوله اصلی دارای سه مقوله فرعی حرفه  یهاروش

 .[38] مندی مدیران، حرفه مندی اساتید و تخصص گرایی است

نظام مند بودن دانشگاه: از نگاه مدیریت ناب دانشگاه و بهبود وضعیت 

گرانه برابر کل ن ، داشتن دیدگاه و رویکرد محلی و جزیی نگر درندهایفرا

زیادی بر جای بگذارد. در اجرای مؤثر  ریتأث تواندینظام مند بودن نم و

ناب سازی و کسب نتایج ارزشمند و کاهش  یهاو راه حل هاوهیش

 را از ندهایتمامی نظام دانشگاه و همه فرا ستیبایاحتمال شکست م

سطوح دخیل نمود و تنها به یک یا  نیترنییسطوح باالی سازمانی تا پا

دو فرایند اکتفا ننمود. در ادبیات نظری تفکر ناب نیز تمایز این رویکرد 

مدیریت کیفیت همین موضوع داشتن دید  یکردهاینسبت به سایر رو

 .[3] کل نگرانه و نظام مند به مجموعه دانشگاه است

 حیطیشرایط م

عمومی و کلی هستند  یانهیشرایط محیطی همان شرایط بافتی و زم

که بر راهبردها و اقدامات ایجاد یک دانشگاه ناب در دانشگاه فرهنگیان 

چند مقوله فرعی  . مقوله شرایط محیطی خود از[27]گذارندیم ریتأث

. محیط سیاسی؛ 1تشکیل شده است که بدون ترتیب اهمیت عبارتند از: 

. محیط جهانی و 4فرهنگی؛  –. محیط اجتماعی 3. محیط اقتصادی؛ 2

 فناوری؛

محیط سیاسی: یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه دانشگاه فرهنگیان 

یروهای سیاسی است و ن یهایو در مدیریت آن موضوعات و چانه زن

دارد. به عقیده مصاحبه  ریمختلف سیاسی که در آن دانشگاه تأث

سیاسی متغیر در جامعه ایران، عوامل  یشودگان عواملی نظیر روندها

ار، گذ ریسیاسی تأث یقانون گذار، ارتباط با نهادها یقانونی و نهادها

 قرار توانندیحاکمیتی و ... در ای زمره م یهاجایگاه دانشگاه در نگاه

 گیرند.

اقتصادی از جمله عوامل محیطی  یهامحیط اقتصادی: عوامل و مؤلفه

. از جمله مواردی که دهندیهستند که محیط دانشگاه ناب را تشکیل م

ها عنوان شد درآمدزایی و کسب درآمدهای در این رابطه در مصاحبه

اختصاصی از طرق متنوع برای دانشگاه فرهنگیان، روند اقتصادی در 

ی توسعه یافته و در حال توسعه، وضعیت اقتصادی جامعه از کشورها

نظر رکود یا پویایی، کارآفرینی و ارتباط با پایگاه ای اقتصادی و نهادی 

آموزشی  یهااشاره نمود. در یک پژوهش به بررسی روش توانیثروت م

ناب در دروس مرتبط با کارآفرینی در مدارس کسب و کار پرداخته شد 

راه  یهاوهیسنتی مطرح نمودند و ش یهاایسه با روشو آن را در مق

ناب که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی جامعه  یهااندازی شرکت

لت دو ری، مورد بررسی قرار گرفت. در این میان به نقش و تأثانجامدیم

در یک بازار آزاد نیر پرداخته شده است و عوامل اقتصادی در ناب نمودن 

نو در اقتصاد جامعه مورد بررسی  یهاآموزش و نیز شرکت یهاروش

 .[37] قرار گرفته است

فرهنگی: به دلیل ماهیت فرهنگی و تاثیرات  –محیط اجتماعی 

اً ناجتماعی که دانشگاه فرهنگیان بر جامعه و محیط بیرونی دارد، مطمئ

به مؤلفه این محیط از قبیل  ستیبایدر جهت ناب ساختن دانشگاه م

فرهنگی و علمی جامعه، اتصال به خبرگان  یهاارتباط دانشگاه با انجمن

فرهنگی، توجه به نظام باور و اعتقاد جامعه، تاثیرات اجتماعی تربیت 

معلمین شایسته بر نسل آینده کشور و ... توجه شود که از خالل 

ها بدست آمده است. همچنین در تحقیقات مختلف مصاحبه یهاداده

مختلف و توسعه پایدار  یهاو سازمان ندهایبه رابطه میان ناب سازی فرا

 .[41] انداجتماعی و زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده

نو موجب  یهایمحیط جهانی و فناوری: جهانی شدن و فراگیری فناور

از  یاندهیها در عرصه بین المللی با فشارهای فزاگشته است تا سازمان

و ناب  هانهیطرف ذینفعان خود مواجه شوند تا به کارایی و کاهش هز

 یهاینظیر اقتباس از فناور ییهامؤلفه .[41] کردن سازمان بپردازند

ی، برتر جهان یهاانی، توانایی بنچ مارکینگ دانشگاهجدید در عرصه جه

استفاده از تجربه زیست جهانی در آموزش عالی و تربیت معلم و ... را 

ها به عنوان عوامل مؤثر در این زمینه دانست که در مصاحبه توانیم

 نیز بدان اشاره شده است.

 یانهیزم یهایژگیو
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که همبافت  گرددیبه عوامل و شرایط خاصی بر م یانهیزم یهایژگیو

و بی واسطه، مؤثر بر راهبردها و اقدامات ایجاد یک دانشگاه ناب داللت 

، از چند شودیمشاهده م 2همانطور که در شکل شماره  .[24] دارند

مقوله فرعی تشکیل شده است که بدون قید ترتیب اهمیت عبارتند از: 

 و کالبدی فضای سازمانی، جو و فرهنگ سازمانی، قوانین و ساختار

 .ارتباطات و اطالعات فناوری سازمانی، هویت تجهیزات،

سازمانی: ایجاد یک ساختار سازمانی که بتواند از اجرای ساختار و قوانین 

ناب سازی در دانشگاه حمایت کند و به راهبردهای ایجاد  یهاپروژه

 دانشگاه ناب است یانهیدانشگاه ناب یاری رساند از جمله شرایط زم

 یانهیزم یهایژگیی از وهمینطور از نظر مصاحبه شوندگان یک .[3]

دانشگاه را به سوی ناب شدن هدایت کند و یا موجب   تواندیکه م

 ها و خلق ارزش کمتر در فرایندها شود.افزایش اتالف

که بسیار برای موفقیت  یانهیفرهنگ و جو سازمانی: یکی از عوامل زم

ناب سازی در دانشگاه اهمیت دارد، فرنگ سازمانی است. جو سازمانی 

جزیی تر فرهنگ سازمانی محسوب  یهایژگینیز به عنوان مجموعه و

داشتن  .[42]ردیگیمورد توجه قرار م ندهایکه در بهبود فرا شودیم

درک و فهم مشترک از اهداف، ایجاد فرهنگ بهبود مستمر، باور و 

است که از نظر مصاحبه  یهایژگیپایمردی در سازمان و ... از جمله و

زمینه ایجاد دانشگاه ناب و راهبردهای منتج به آن  تواندیشوندگان م

 راهم سازد.را ف

فضای کالبدی و تجهیزات: یکی از موضوعات مهم که به نوعی 

یک دانشگاه ناب به لحاظ فیزیکی و نیز روانی را شامل  یهارساختیز

فضای کالبدی دانشگاه است و برای دانشگاهی که به تربیت  شودیم

معلم مشغول است ضرورت فضای کالبدی که هم مناسب یادگیری و 

سایر امکانات را داشته باشد از ضروریات است. از آموزش باشد و هم 

 یهارساختیها بدان اشاره رفت زمهمترین مواردی که در مصاحبه

سازمان یادگیرنده، فرسودگی تجهیزات و فضاهای آموزشی و 

فضا و تجهیزات و ...  یهامهیدانشجویی، نگهدای فضاها و نجهیزات، ب

ود ف پشتیبانی نیز در گرو بهبمختل یندهای. بهبود و اصالح فراباشدیم

 .باشدیفضاها و امکانات مورد نیاز دانشجو معلمان م نیو تأم

هویت سازمانی: در اینجا هویت سازمانی به معنای داشتن اهداف و 

خاص هر  یانهیخاص برای دانشگاه و بافت و شرایط زم یهاتیمأمور

دانشگاه به ویژه دانشگاه فرهنگیان است. هر دانشگاهی برای ناب شدن 

نیازمند درک و فهم شرایط خاص و نیز الزامات و شرایط بومی خود 

دانشگاه نظیر اهداف،  یانهیاست و بدون در نظر گرفتن عوامل زم

ها، ماهیت خاص دانشگاه، الگوی دانشگاه ناب ابتر ، برنامههاتیمأمور

ها بدان اشاره رفته شامل ماهیت ت. از جمله مواردی که در مصاحبهاس

فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، تفاوت دانشگاه با محیط صنعت، دولتی 

درونی دانشگاه، قدمت دانشگاه، مشتریان  یهایژگیبودن دانشگاه، و

 .باشدیخاص، شبانه روزی بودن دانشگاه و سایر عوامل م

هر دانشگاه  یانهیزم یهایژگیت: از جمله وفناوری اطالعات و ارتباطا

اطالعاتی و ارتباطاتی اشاره نمود که بدون  یهایبه فناور توانیناب م

 هاندیناب کردن دانشگاه و بهبود فرا یهایابزارها و فناور توانیآن نم

 ارتباطی و اطالعاتی یهایرا مد نظر داشت. بر اساس تحقیقات تکنولوژ

 مختلف یندهایدر فرا ریاتالف و تأخ یهازمان نقش بسزایی در کاهش

مجزا جهت بهبود در  یندهایبه عنوان فرا توانندیدارند، ضمن آنکه م

ها به مواردی همچون تقویت . در مصاحبه[44, 43] نظر گرفته شوند

موقع، هوشمندی سازمانی، ها، اطالعات هشداردنده و به سامانه

 اطالعاتی اشاره شده است.  یهادورکاری و بهره مندی از بانک

 راهبردها

راهبردها اعمال، تعامالت،  Strauss & Corbinمطابق نظر 

هستند که در طرز عمل عادی و چگونگی مدیریت  ییهاکنش

 هانی. ارودیتوسط افراد در مواجهه با مسائل به کار م هاتیموقع

یا  دهندیها و جوامع انجام مارهایی هستند که مردم، سازمانرفت

عمدی هستند که برای حل مسئله  یها. این اقدامات، کنشندیگویم

. ردیگیو با صورت گرفتن آنها پدیده خاصی شکل م رندیگیصورت م

 صتخصی و تامیندر این پژوهش نیز شش دسته راهبرد اساسی شامل: 

 نشگزی اعتمادسازی، تغییر، مدیریت انگیزش، مشارکت، مالی، منابع

 .ای حرفه

 توانیتأمین و تخصیص منابع مالی: یکی از راهبردهای دانشگاه ناب را م

منابع مالی و تخصیص آن دانست. نقش حمایتی منابع مالی و  نیتأم

ناب سازی در دانشگاه در  یهانقش پیش برندگی آن برای پروژه

منابع مالی مناسب و نیز  نیتحقیقات مورد اشاره قرار گرفته است. تأم

ود بهب یهادر پیشبرد برنامه تواندیتخصیص عادالنه و به موقع آن م

شگاه و نیز برانگیختن کارکنان به مشارکت در مختلف دان یندهایفرا

. مواردی نظیر تناسب بودجه با [45] ناب سازی مؤثر باشد یهابرنامه

ها، پرداخت متناسب با عملکرد، تخصیص منابع در امور اساسی، برنامه

 ها مورد اشاره قرار گرفتند.خود اتکایی، درآمد زایی و ...در مصاحبه

مشارکت: مشارکت جویی کارکنان و مدیران دانشگاه در بهبود و تغییر 

ها و راهبردهای کلیدی در رسیدن به ز عاملهمواره یکی ا ندهایفرا

ناب سازی  یهادانشگاه ناب است. بر اساس تحقیقات در اجرای برنامه

ها در همه سطوح دانشگاه بهره برد تا باید از مشارکت همه عامل

یکی از تاثیرات به  .[44] تغییر به خوبی هدایت شوند یندهایفرا

کارگیری راهبرد مشارکت در ایجاد یک دانشگاه ناب به اشتراک گذاری 

و نظرات در خالل جلسات کانونی تغییر است و برای اینکار الزم  هادهیا

ها کارکنان را تشویق نمود تا و کاهش اتالف ندهایاست تا در بهبود فرا

 .[44] در این فرایند بهبود مداوم شرکت جویند

رای هر برنامه ناب اج تواندیم یتیانگیزش: یکی از راهبردهای با اهم

سازی در دانشگاه را به موفقیت برساند، انگیز کارکنان و مدیران شرکت 

ناب سازی هم نیاز به کسب  یهامیکننده است. کارکنان و اعضای ت

افزایش انگیزش از قبیل  یهاوهیالزم دارند و هم اینکه ش یهامهارت

و  ندهایفرا ایشان را در ناب کردن تواندیمختلف م یهاارائه پاداش

ها به مواردی همچون . در مصاحبه[22] ها تشویق نمایدکاهش اتالف

انگیزش اساتید، انگیزش ذینفعان، پاداش متناسب با عملکرد و شناسایی 

 اشاره شده است. هازانندهیانگ

 ندهایو نیز اصالح و بهبود فرا ندهایمدیریت تغییر: مدیریت تغییر در فرا

به منظور کاهش اتالف و ضایعات ارتباط و پیوند نزدیکی به هم دارند و 

تغییر سازمانی نیز محسوب  یهاناب سازی به نوعی پروژه یهابرنامه

. مدیریت موفقیت آمیز تغییرات در رویه ناب سازی دانشگاه به شوندیم

یل بیشتر فرایند بهبود و اصالح به تسه تواندیعنوان یک راهبرد م

. از موارد مورد اشاره در راهبرد مدیریت تغییر [49] یاری رساند ندهایفرا

ی، به دگرگونی در ارزشها، دگرگونی در خروج توانیها مدر مصاحبه

 عوامل پیشران و ... اشاره نمود.
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اعتماد سازی: راهبرد اعتماد سازی به عنوان یکی یاز ضروریات در  

شناخته شود. برخورد و رفتار عادالنه  تواندیها ممدیریت ناب دانشگاه

 ندهایتغییر و بهبود فرا یهامیو وجود شفافیت در اقوال و اعمال ت

در اجرای  .[48] گذار در ناب کردن دانشگاه باشد ریعاملی تأث تواندیم

ناب سازی در دانشگاه، هم کارکنان و هم دانشگاه نیازمند ایجاد جوی 

یط کاری . بافت و مح[3] از اعتماد و حمایت متقابل از یکدیگر هستند

ن مورد تاکید آ یهابر انگیزه شروع ناب سازی، نحوه تفسیر آن و جنبه

دارد و و یکی از این عوامل اعتماد سازمانی است و سطوح باالی  ریتأث

بر اجرای موفقیت آمیز آن  تواندیاعتماد میان کارکنان و مدیریت م

 .[47] داشته باشد ریتأث

 یها: جذب و به کارگیری افراد شایسته در پستیاگزینش حرفه

 . به کارگیریباشدیمناسب سازمانی از جمله راهبردهای دانشگاه ناب م

و راهبردهای مدیریت استعدادها در سازمان ضمن  هااستیجرای سو ا

 تواندیدانشگاهی م یکمک به دانشگاه در جذب و پرورش استعدادها

ناب سازی را بوسیله جذب افراد شایسته از نظر  یهازمینه اجرای برنامه

ر میس ندهایناب سازی و بهبود فرا یهامیتخصصی و تحصیالت در ت

 .[51] سازد

 پیامدها

هرانجام یا عدم انجام  Strauss & Corbinمطابق مدل پارادایمی 

عمل /تعامل معینی در پاسخ به امر یا مسئله یا به منظور اداره یا حفظ 

نتخاب شود پیامدهای خواسته یا موقعیتی از سوی فرد یا افرادی ا

. پیامدها در پژوهش حاضر شامل سه دسته دیآیپدید م یاناخواسته

 فردی، دانشگاهی و اجتماعی است. یامدهایکلی پ

پیامدهای فردی: شامل نتایجی است که در سطح فردی منتج از اجرای 

. به عقیده مصاحبه شوندگان یکی از این نتایج شودیناب م یهاپروژه

 ناب سازی یهاها و برنامهخالقیت است. بر طبق تحقیقات اجرای پروژه

منجر به پرورش نوآوری و خالقیت در ابعاد فرایند/محصول و  تواندیم

. نتیجه دیگری که از [51] افراد شود یهاتینیز در ابعاد پرورش قابل

حاصل شود افزایش تعهد فردی  تواندیاجرای ناب سازی در دانشگاه م

فاده از  ابزارهای ناب و کاهش اتالف و افزایش ارزش در است. با است

تعهد افراد را نسبت به قبول مسئولیت در زمینه  توانیم ندهایفرا

 .[52] شناسایی نمود ندهایدر فرا هایها و کندشناسایی ضعف

که سیستم دانشگاه را  کندیپیامدهای دانشگاهی: به نتایجی اشاره م

 و خود دارای مقوله فرعی تعالی سازمانی است. سازدیمتأثر م

پیامدهای اجتماعی: به بروندادهایی که فراتر از یک دانشگاه است، 

 دازد و خود دارای مقوله فرعی پاسخگویی است.پرمی

 نتیجه گیری

ی ها به شناسایاین پژوهش با استفاده از رویکرد نظریه برخاسته از داده

مربوط به الگوی دانشگاه ناب در دانشگاه فرهنگیان  یهاابعاد و مقوله

پرداخت. اگرچه این الگو با توجه به محیط بافتی دانشگاه فرهنگیان 

 آن را به سایر توانیها مبدست آمده است اما با توجه به اشتراک مؤلفه

دانشگاهی نیز تعمیم داد. نتایج نشان داد که برای رسیدن  یهاتیموقع

 ستیابیویژگی حداکثر کارایی و صرف حداقل منابع، مبه دانشگاهی با 

 یندهایها و زوائد و ایجاد بیشترین ارزشمندی در فرابه کاهش اتالف

مختلف دانشگاهی از منظر ذینفعان مختلف توجه نمود. همچنین برای 

حرکت به سوی دانشگاه ناب باید یک نگرش سیستماتیک و همه جانبه 

شرایط علی که مستقیم با پدیده اصلی  یهادر قالب الگویی شامل مؤلفه

و شرایط محیطی که بر پدیده اصلی  یانهیارتباط دارند، عوامل زم

 ستیبایداشگاه ناب موثرند، راهبردهایی که با توجه به پدیده اصلی م

فردیی، سازمانی و اجتماعی مورد نظر  یامدهایبه کار گرفته شوند تا پ

 ر داد.را ایجاد نمایند، را مد نظر قرا

 سپاسگزاری

این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان طراحی الگوی دانشگاه ناب 

. در این زمینه از همکاری و مساعدت باشدیبرای دانشگاه فرهنگیان م

 ها تقدیر و تشکرمدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه در انجام مصاحبه

و مشاور در انجام این . ضمنًا از زحمات اساتید راهنما دیآیبه عمل م

 رسانه کمال قدردانی را دارد.

 تعارض منافع

 گونه هیچ علوم پزشکی در آموزش راهبردهای مجله و نویسندگان بین

 .ندارد وجود منافع تعارض

 مالی منابع

 .نبوده است نهادی و سازمان هیچ عهده بر مقاله این مالی منابع تأمین
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