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 چکیده

ناب در  یآموزش عال یهاانطباق دانشگاه با مؤلفه زانیاز م یدیکل نفعانیذ دگاهید یپژوهش حاضر باهدف بررس
است.  یلیتحل-یفیاز نوع توص یکم ،هاداده یگردآور از منظرو  یازنظر هدف، کاربرد حاضر است. پژوهش دانشگاه تهران

ناب  یآموزش عال حوزهمرتبط در  یهاپژوهش ،یمطالعه اسناد قیتحق روشمند و نظام کردیدر بخش اول با استفاده از رو
 نهیدر زمموجود  یالگوها قیسپس بامطالعه و تلف، شد ییمؤلفه شناسا 44و تعداد  ی( موردبررسیالمللنی)در سطح ب

 یفراوان نیشتریب یمؤلفه که دارا 7اند؛ ها اشاره داشتهبه آن ژوهشگرانپ شتریکه ب ییهامرتبط و انتخاب مؤلفه یهامؤلفه
نظران نامه با استفاده ازنظر صاحبپرسش ییها ساخته شد. رواداده یبودند، انتخاب و سپس بر اساس آن ابزار گردآور

 دییتأو مورد  ( محاسبه%6/59ونباخ )کر یبا استفاده از آلفا زیآن ن یوندر یسازه و همسان ییحوزه و روا نیمتخصص در ا
 - یعلوم اجتماع سیپرد انیکارشناسان و دانشجو ،یعلمئتیه یاعضا هیپژوهش شامل کل یآمار جامعه قرار گرفت.

نفر دانشجو به  ۲14نفر کارشناس و  1۸9 ،یعلمئتیه ینفر اعضا 1۸4ها تعداد آن انیدانشگاه تهران است که از م یرفتار
 یآموزش عال یهامؤلفه نیترمهم (1 دهد؛یها نشان مداده لیوتحلهیتجز جیانتخاب شدند. نتا یتصادف یریگنمونه وهیش

انداز ناب، راهبرد و چشم ن،کارکنا یناب، فرهنگ ناب، توسعه و توانمندساز یناب، رهبر یندهایاند از؛ فراناب عبارت
و  یعلوم اجتماع سیانطباق پرد زانیاز م یدیکل نفعانیادراک ذ( ۲. یدیکل نفعانیمنابع و امکانات و تمرکز بر ذ تیریمد

 نیانگیاز م ترنییپااز ذی نفعان مؤلفه(، در هر سه گروه  7ناب )هر  یآموزش عال یهادانشگاه تهران با مؤلفه یرفتار
ناب، فرهنگ ناب،  یانداز ناب، رهبرناب، راهبرد و چشم یندهایفرا بیبه ترت یدیکل نفعانیازنظر ذ( 4 است. ینظر

 .است تیاهم دارای منابع و امکانات تیریمد تیکارکنان و درنها یتوسعه و توانمندساز نفعان،یتمرکز بر ذ
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 مقدمه .1

تغییر مداوم و  نظیر؛ هاییویژگیروزافزون علم و آگاهی، دارای  شتاببهدنیای امروز با توجه در  هاسازمان
با موفقیت عمل نمایند که اطالعات  توانندمیدر چنین شرایطی تنها مدیرانی  .[1] هستندپیچیدگی ساختارها 

را برای بهبود مداوم  یموقععملکرد سازمان خود داشته و تصمیمات درست و به  نحوهو جامعی از  روزبهمناسب، 
بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و  .[4۲] سازمان خود متناسب با تغییرات موجود اتخاذ نمایند

که به  ی، کسب بازخورد و شناسایی مواردهاسازمانپیش روی  یهاچالشدستیابی به اهداف و بدون شناسایی 
 یهاچالشبا  هاسازمانسوم  هزارهدر که  دهدمینشان  هابررسی. [1۲] نیاز دارند، میسر نخواهد شد مستمربهبود 

 هستندتحوالت عظیم فناوری اطالعات و ارتباطات در حال تجربه  هاسازمان سوکیاز ، هستندمتفاوتی روبرو 

 ضروری  موفقیت منظوربه، لذا است در حال تغییر و افزایش سرعتبهانتظاراتشان  نفعانذیو از سوی دیگر  [9۴]
 مشتریان اختیار در را تریباکیفیت و متنوع محصوالت و خدمات هزینه، و زمان کمترین صرف با هاسازمان است
 . [45] دهند افزایش را خود پذیریرقابت طریق این از و داده قرار خود

و  استدر سازمان رویکرد ناب تفکر، اصول و ابزارهای  کارگیریبهتحقق این مهم  هایروشیکی از 
یک  عنوانبهناب  تفکر نیستند. در چند دهه گذشته مستثنانیز از این امر  (هادانشگاه ازجمله) یآموزشهای سازمان
آمیز آن، توسعه پایدار موفقیت استفادهکه در صورت  است شدهشناخته هاسازمانو بهبود مستمر  سازیبهینهروش 

سنتی این  طوربهاگرچه  .[۲۸شود ]میت مشتریان تضمین از طریق بهبود مستمر فرآیندها و رضای هاسازمان
در مؤسسات  موجود هایچالشرویکرد ناب به دلیل اصول  اما امروزه ،۲است شدهیمه استفادمفهوم در تولید 

  .است شدهگرفتهبه کار راهکاری برای بهبود مستمر  عنوانبه هادانشگاهآموزشی و 

 یمسائلبا  سمیمدرنپستبه دلیل تغییر پارادایمی از مدرنیسم به  و مراکز آموزش عالی  هادانشگاهبه عبارتی 
در  جادشدهیاتغییرات  ،[17] درست زمان در دانشگاهی درست اقدامات انجام عدم ؛ازجمله هستندزیادی روبرو 

، عدم فهم درست هاستانده کیفیت افتتقاضای صنعت و  ،هاآنتوجهی به بیو نیازها و انتظارات ذینفعان دانشگاه 
زمان، افزایش  درگذردر فرآیندهای دانشگاهی  شدهاعمال، تغییرات یتغییرات فناور ،[5] از فرآیندهای دانشگاهی

، [16] ی دانشگاههاستاندهتولید  هایهزینهی دانشگاه، باال رفتن هاستاندهدر خصوص کیفیت  نفعانذینگرانی 
، [91] نفعذی هاینهادکمبود منابع مالی دولتی و فشار مستمر از سوی جامعه، کارفرمایان، دانشجویان و سایر 

زیاد، پیچیدگی و نبود شفافیت در فرآیندها، افت کارایی و اثربخشی، وجود ساختارهای غیر  هایائتالفوجود 
عام و  صورتبهاز دیگر مسائلی که همچنان نظام آموزش عالی را  ،هاآنمحور نبودن  نفعذیمنعطف، دستوری و 

 . [44] استخاص با چالش مواجه کرده  طوربهو مراکز آموزش عالی را  هادانشگاهفرآیندهای 
 مستمر بهبودو با  [11] باشند داشته آشنایی «ناب» رویکرد با که هستند کارکنانی نیازمند هادانشگاه لذا
برای . [4۸] دنایجاد کنرا  هافرصتها به راهکارهایی برای تبدیل این چالش بتوانند بخشی تعالی و هافرآیند

 یهابخشو  هاییداراجداگانه،  یهایفناورسازی دستیابی به این هدف، تفکر ناب، تمرکز مدیریت را از بهینه
، تغییر استافقی در جریان  طوربهارزش که  یهاانیجرجریان خدمات از طریق تمام  سازیبهینهعمودی به 

 عنوانبه هادانشگاهدر  خصوصبه، هاسازماناما باید این نکته را مدنظر داشت که ناب بودن در ؛ [47] دهدمی
انداز، فرهنگ، تغییر در ساختارها، فرایندهای کاری، چشم ؛ازجملهخدماتی، نیازمند تغییرات سازمانی  یهاسازمان

                                                      
مقاله پژوهشی در حوزه مدیریت ناب،  ۲4۴مند نظامتوجه به رویکرد ناب در آموزش عالی و مزایای حاصل از آن، بررسی  ضرورت رغمیعل۲ 

های آموزش عالی در مؤسسه مذکور ددارد که رویکر دیتأکقرار داده است و براین نکته  موردتوجهآموزش عالی  ژهیوبهشکاف آن را در آموزش و 
 است. قرارگرفتهو اجرا  موردتوجه ندرتبه
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بر که البته تغییرات یادشده بایستی  [4] استتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات  تیادرنهشیوه حمایت رهبران و 
 . [45] دنباشاصل بهبود مستمر و احترام به مشتری، متمرکز  دو

، بهبود فرهنگ تعهد مستمر به حذف پایدار سازمان توسعهبه ناب در دانشگاه، منجر  رویکرد اجرای موفق
 هایستگیشاو اثربخشی فرآیندهای دانشگاه، توسعه  وریبهره، افزایش نفعانیذ یرضروریغاتالف و انتظارهای 

منابع  عنوانبهکوتاه شدن زمان برخی از فرایندهای طوالنی، تسهیل امور جاری، تلقی افراد  ا،هستاندهو کیفیت 
سازمانی و مشارکت حداکثری کارکنان برای حل مسائل، تسهیل گردش اطالعات، ثبات امنیت  آفرینارزش

و مناسب  کارا هایایدهسازی شکاف هزینه و ارزش در سازمان با ارائه شغلی کارکنان و خشنودی آنان، کوچک
ن، حامیان، ، والدین، کارفرمایاعلمیهیئتاعضای اعم از دانشجویان،  [14] دانشگاه نفعانیذبرای 
 . [44] شودمیو سایرین  آموختگاندانش

غیرمستقیم بر پذیرش دانشجویان و تداوم  طوربهناب  تیریو مدتفکر  اصول یریکارگبه، از سوی دیگر
 استقادر  عالوهبه، است مؤثرنیز  هاآننیازهای  تأمین، از طریق بهبود بخشی به فرآیندها و علمیهیئتهمکاری 

توجه به رویکرد ناب و مزایای حاصل از آن برای  منظوربهلذا . دبهبود ببخش را دانشگاه یک تصویر و شهرت
یکی از راستا، و در این  [5]ویژه قرار گیرد  موردتوجه هادانشگاهکه این رویکرد در  استآموزش عالی، ضروری 

یک  عنوانبهدانشگاه )ابعاد اصلی انطباق  زانیم یبررس آموزش عالی ناب و هایمؤلفهشناسایی  ها،اولین گام
 سال گذشته ۲۴طی  که دهدمینشان  هایبررسی .است مذکور هایمؤلفهبا  ن یادگیرنده و دانایی محور(سازما

به  توانمیه ملکه از آن ج اندنمودهرویکرد ناب در کلیه فرایندهای خود  استفاده ازشروع به  هادانشگاهبرخی از 
 ،9اوکالهاما دانشگاه ،4، دانشگاه یوتا4موسسه فناوری ماساچوست نظیر؛ آموزش عالی یهامؤسسهو  هادانشگاه
 اشاره نمود.  5تکنیک رنسالیرپلی مؤسسه ،۸ایالتی گرین بولینگ دانشگاه ،7اورلئان نیم دانشگاه ،6آیووا دانشگاه

، پژوهش و ارائه )آموزش اصلیهای که اصول ناب را در فرایندهای که دانشگاه دهدمیها نشان نتایج بررسی
اند به نتایجی از سازی آن اقدام نمودهاند و نسبت به پیادهقرار داده موردتوجهخود ( خدمات تخصصی به جامعه

 ،نفعانیذ، پاسخگویی به نیازهای در حال تغیر هاپذیری، شناسایی، کاهش و حذف اتالف؛ افزایش رقابتقبیل
جریان ارزش،  یسازنهیبهمستمر،  ینیآفرارزش مستمر در فرایندهای اصلی،بهبود  نفعان،افزایش رضایت ذی

 رغمیعلبنابراین [ و 49، 15، 4۴] اندافتهیدست وریبهبود بهرهو  افزایش درآمد ،انجام کار یهاروش یسازساده
ی این موضوع کمتر سطح ملّ در اما دارد، وجودتجارب ارزشمندی در این زمینه  المللییندر سطح ب ینکها

که در ادامه توضیح داده  گونههمانو  است قرارگرفتهآموزش عالی  گذران استیسموردتوجه پژوهشگران و 
  .سازدمیبرخوردار  یدوچنداناین امر ضرورت پرداختن به این موضوع را از اهمیت  خواهد شد،

 کار آمدن یموجب رو یدانشگاه یواحدها عیسر شیافزا نیهمچن ان،یدانشجو یرشد ناگهان رانیدر ا
عدم ثبات  نی. همچننیستندبرخوردار  شیخو فیانجام وظا یالزم برا یهایکه از توانمند استشده  یرانیمد
 ن،یاجرا نشدن قوان ژهیوبه ،یابرنامهعملکرد  یجابه یاقهیکشور و عملکرد سل یدر آموزش عال یتیریمد

 تیریمد (14۸۴) آراسته زعمبه. [۲5]دانست  یاز مشکالت نظام آموزش عال توانیها را مو بخشنامه هانامهنییآ
را از  تیریکار مد یدانشگاه رانی. اکثر مداستروبرو  یاریبس یهایکاستها و کشور با چالش یهادر دانشگاه

 زیآمو مخاطره ادیز هایاتالف یدارا نه،یپرهز اریبس تیرینوع مد نیکه ا دهندیو خطا انجام م شیآزما قیطر
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در الزم  یهاو آموزش دیآیبه عمل نم یدانشگاه رانیاز کار مد یاافتهیسازمان یابیارز گری. از طرف داست
 . [۸شود ]یارائه نم هاآنبه  یزیرو برنامه تیریمد نهیزم

بهبود  یبرا یاندک یهاتالش هادانشگاهکه  رسدیمبه این نتیجه  خوددر پژوهش  (14۸۴) استهآر
 یانساناجتماعی و  ینهادها گریمانند د نیز تهران دانشگاه .کنندمی هاآن یاو توسعه حرفه رانیمد یهایتوانمند
مدرن روبرو  یایدن یهاو چالش دهایدارد تا با تهد ازیو اثربخش ن تیو رهبران توانمند، واجد صالح رانیبه مد
به  توانیم هاآنکه از بین  که وجود دارد است یادیز هایاتالفمسائل و مشکالت دانشگاه تهران،  ازجملهشود. 

باشد اتالف آن  شتریب یتخصص یهرچه در سطوح باالتر و در کارها کهعدم تناسب شغل و شاغل  مواردی نظیر؛
ـ  یاددهی یندهایو فرآ یادار، ییاجرا یندهایمختلف اعم از اشتباهات در فرآ یارک، اشتباهات است شتریب
؛ [۲4] است کنترل مداوم، انحراف از کار ،یکاردوباره ت،کارآمد، فقدان تعامال ی، کمبود منابع انسانیریادگی

طور خاص وجود و دانشگاه تهران به یطورکلبه رانیا یکه در آموزش عال یبا توجه به مسائل و مشکالت نیبنابرا
تفکر ناب ها بر لزوم توجه مسائل و چالش نیا .شودیتوجه نم دانشگاهناب در  کردیکه به ابعاد رو است نیدارد ا

 دارد.  دیتأک هادانشگاهدر 
بخش منجر  نیناب در ا کردیدانشگاه بر اساس رو هایبرنامهبرای مؤثر و مناسب  ستمینبود س است یهیبد

بر  .شودیم تیفیک یو عدم ارتقا یشو اثربخ ییعدم کارا ،یاتالف منابع انسان ،یو ناکاف فیبه ارائه خدمات ضع
 زانیاز م یدیکل نفعانذی دگاهید یبررسحاضر هدف اصلی پژوهش  ،شدهمطرحبا توجه به مطالب  و این اساس

. بدین است دانشگاه تهران یو رفتار یعلوم اجتماع سیناب در پرد یآموزش عال هایمؤلفهانطباق دانشگاه با 
های کامالً مرتبط در مند و روش تحقیق مطالعه اسنادی، پژوهشدر بخش اول با استفاده از رویکرد نظام ،منظور
اصلی  مؤلفه 44المللی( موردبررسی قرارگرفته و تعداد آموزش عالی ناب و دانشگاه ناب )در سطح بین حوزه

ر داده شود، بامطالعه و تلفیق آموزش عالی ناب شناسایی شد. سپس بدون اینکه نظریه خاصی مبنای کار قرا
اشاره  هاآنهایی که بیشتر پژوهشگران به سو و انتخاب مؤلفههای مرتبط از یکالگوهای موجود درزمینه مؤلفه

انتخاب شدند که در  مؤلفه که دارای بیشترین فراوانی و اهمیت بودند، 7 هاآناند؛ از سوی دیگر، از بین داشته
 ده خواهد شد.توضیح دا لیتفصبهادامه 
 
 پیشینه پژوهشو نظری مبانی  .2

و راهی برای  استکن کردن اتالف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته مفهوم بنیادی تفکر ناب در ریشه
. اصطالح ناب شودمیها و اتالف محسوب آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینهوری و ارزشافزایش بهره

صنایع  ناب سازیو در صنایعی با تولید انبوه مطرح و مطالعات محدودی در جهت  15۸۴بار در سال نخستین
و  (۲۴۲۴) 1۴بالزر ازجملههای اخیر محققانی در دهه. [95] است شدهانجامآموزش عالی(  ازجملهخدماتی )

 امیلیانی. اندپرداختهمفهوم ناب در محیط و بافت دانشگاهی  اشاعهبه کاربردی کردن و ( ۲۴19) 11امیلیانی
 عنوانبه نفعانذیکه بر خلق ارزش برای  کندیممدیریت ناب در دانشگاه را یک سیستم مدیریت تعریف 

علمی  شناسیروشاز  استفادهبا  امور نامعقولو  هایناهموار، هااتالفو حذف  دماتنهایی خ کنندگاناستفاده
دانشجویان با ارائه خدمات  یتوانمندسازکه ضمن  استدانشگاه ناب، دانشگاهی  داردیم اظهار . ویتمرکز دارد

و نوآوری در  نفساعتمادبهبا  کنندگانمشارکتکه افراد و  است یپرتحرکبه دنبال ایجاد محیط کار  آفرینارزش
  .[4۲] هستندجستجوی کمال 
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سطح رضایت  ناب پیامدهایی نظیر؛ افزایشکه آموزش عالی  دنداریم اظهار( ۲۴14) و آنتونی (۲۴14) سیمون
، مقابله با هاهزینهدانشجویان، ارائه الگوهای آموزشی برای حل مسئله، تغییر فرهنگ سازمان، شناسایی و کاهش 

و  استآموزش عالی ناب یک تعهد بلندپروازانه  استفاده تالش برای. به دنبال دارد را هافرآیند مرتبط بامشکالت 
مناسبی برای اجرای ناب در  یسازمانفرهنگو  ابتدا جو، باید قبل از اجرای هر اقدام جدیدی رهبران سازمانی

کاری  ایگروهفرد و و عملکرد  کارکنان زهیانگو  هاشیگرابر  هاآن تأثیرزیرا  ،به وجود بیاورند را دانشگاه
  .[1۴] است تأثیرگذار

و با حمایت متعهدانه  دهدمیارائه  هادانشگاهکاربست آموزش عالی ناب چارچوبی برای ایجاد تغییر در 
 و کندیم تأمینانتظارات افراد را  کهیطوربه؛ آوردمیمدیریت دانشگاه، ابزار قدرتمندی برای اجرای تغییر فراهم 

در خصوص طراحی، اجرا و  هادانشگاهبرخی از  راستا،در همین  .سازدمیمجدد آزاد  گذاریسرمایهمنابع را جهت 
مرکزی مفهوم تفکر  یاوکالهامادانشگاه مثال  طوربه. هستندناب، دارای تجاربی  یهاتیفعالارزیابی اصول و 
مالی، بهبود  تأمینو به دالیل مختلفی طی چهار مرحله و با اهدافی نظیر؛ کاهش بودجه،  استناب را پذیرفته 

 است افتهیرییتغ، به یک دانشگاه ناب یوربهرهفرآیندهای اداری ناکارآمد، افزایش رضایت شغلی کارکنان و ارتقاء 
[15] . 

بهبود فرهنگ تغییر،  ؛نظیر یتوجهقابل تأثیرات استگروه راسل  یهادانشگاهاصول ناب در  سازیپیاده

 با دیگر  . از تجارب مرتبطاسته پی داشتدر و پیشرفت کارکنان را  ی انجام کارهاشیوهبازنگری فرآیندها و 

؛ اول مرحله. پذیرفت صورت مرحله پنج طی که است 1۲سوتا مینه دانشگاه در  عالی آموزش در ناب سازیپیاده

 ایجاد ؛دوم مرحله داشتند؛ عالقه خود کاری فرآیندهای بهبود به که آموزشی غیر یهابخش از  افرادی شناسایی

 یهاتیفعال اجرای  از پشتیبانی  منظوربه مراکزی ایجاد ؛سوم مرحله ناب؛ اصول کردن درونی برای آموزشی ابزار
 برای ناب کنندهلیتسه یک و شد یزیربرنامه هم از یاهفتهشش بافاصله رویداد سه م؛چهار مرحله مستمر؛ بهبود

 هایبخشو فرهنگ ناب به دیگر  هافعالیتگسترش  ؛پنجمو در مرحله  شد گرفته نظر در اولیه یدادهایرو
 . [47] دانشگاهی بود

 یهاسالاصول ناب، در  کارگیریبهو مؤسسات آموزش عالی در خصوص  هادانشگاهعالوه بر تجارب برخی 
آنان اشاره  ترینمهمکه در ادامه به  است شدهانجامدر بستر آموزش عالی  نیز در این خصوص ییهاپژوهشاخیر 

اصول ناب را شامل؛ بهبود مداوم، احترام به افراد، از بردن اتالف، کیفیت و ( ۲۴15همکاران )و  14. قانمشودمی

سه ( ۲۴1۸) 14. ماهالینگام[1۲] ندینمایممطرح ایمنی، سرزنش نکردن افراد، کار تیمی و مسئولیت مشترک، 
مهم در موفقیت اجرای عوامل  را از و رهبری مشارکتی ، بهبود مستمر، آموزش مدیریتنفعانیذعامل مشارکت 

 عواملی که دهدمی نشان( ۲۴1۸) و همکاران 19پیرسو. نتایج تحقیق [64] نمایدمیمعرفی  ناب در آموزش عالی
 اظهار( ۲۴1۸) 16هافر .[44منابع ]و  فرهنگ ،انسانی کیفی عوامل از؛ اندعبارت مؤثرند ناب سازیپیاده در که
ی برای مشتریان، بهبود مستمر، توازن و هماهنگی، رشد پایدار و آفرینارزش ؛شامل ناب اصل کلیدی پنج ،داردیم

  .[۲7] هستندو نوآوری  بلندمدت
حاکی از این بود که سطح واقعی آگاهی از رویکرد ناب در ( ۲۴1۸) 17خیری و رحمانعظیم نتایج پژوهش 

ن و همکارا 1۸تونیآن. [5کرد ] اشاره اتالف کاهش  توان بهو از مزایای ناب می استجامعه دانشگاهی بسیار کم 
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که فقدان پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد در پایداری شش سیگمای ناب، عدم درک  دارندمیبیان  (۲۴1۸)
ابزارهای ناب برای رسیدن به کارایی و اثربخشی از  استفاده از ،فقدان دانش ،آموزش عالی نهیدرزممزایای ناب 
مدلی را برای اجرای شش سیگمای ناب ( ۲۴1۸) 15ساندرو آنتونی. [7] استناب در دانشگاه اصول موانع اجرای 

( ایجاد نیاز به ناب ۲( آمادگی برای شش سیگمای ناب؛ 1اند که مراحل آن شامل: در آموزش عالی ارائه داده
 اندازیراه( شناسایی و 6( تشکیل تیم 9 نفعانیذ( آموزش 4ناب  راهبرد( توسعه یک 4ی؛ بودن توسط رهبر

که موارد  کندیمبیان ( ۲۴17) ۲۴موکوپادیای. [9۲] است بررسی و تکمیلو ( 7شش سیگمای ناب  هایپروژه
از: مشارکت، تعهد، حمایت از مدیریت ارشد،  اندعبارتشش سیگمای ناب  آمیزموفقیتاجرای  منظوربهضروری 
و  هامؤلفهکه  ندداریم اظهار( ۲۴17)و همکاران  ۲1نادئو. [4۴ها ]و مسئولیت هانقشبرای تعریف  یدهسازمان

ناب در آموزش عالی شامل؛ عوامل مدیریتی و سازمانی، پژوهشی، فرآیندهای  یندهایفرآعوامل بهبود کیفیت و 
اصولی اجرای شش ( ۲۴17)همکاران و  ۲۲لو. [41] استیادگیری، عوامل مالی و بهبود کیفیت خدمات -یاددهی

هنگ کردن اهداف مدیریت سطح باال با اهداف از؛ هما ندعبارت که نمایندمیمطرح سیگمای ناب در دانشگاه را 
؛ تغییرات فرهنگی؛ شناسایی و پاداش و بردادهمبتنی  گیریتصمیمهر دانشکده؛ تعامل و مشارکت کارکنان؛ 

 . [49] هاپروژه موقعبهتکمیل 
مختلفی از کاربرد موفق شش سیگمای ناب در آموزش  هاینمونهضمن تشریح ( ۲۴1۸) ۲4و مهالینگام ساندر

فرهنگ تعالی کیفیت را برای  تواندمیدرک ارزش شش سیگمای ناب  که افتیدستعالی به این نتیجه 
 .[9۲] دهدفرآیند تفکر و یادگیری عملی را در میان دانشجویان ترویج  و مؤسسات آموزش عالی به ارمغان آورد

، پردازش ندهایفرآبر نتایج و  تأکیدناب،  اندازچشمبا توجه به  ،که رهبران دانشگاه استمعتقد ( ۲۴17) آنتونی
 یبازطراحگروهی، موجبات بهبود مستمر و  یهاتیفعالافراد و  یهایستگیشابر باورها، رفتارها و  تأکیداطالعات، 

کاربرد اصول و که  داردمیبیان ( ۲۴17) ۲4ویوکدنویک. [4] ناب در دانشگاه را فراهم خواهد کرد یندهایفرآ
هزینه، افزایش  و اتالف سبب کاهش که شودمیآموزشی عقالنی و بهینه  نظامبهناب منجر به دستیابی  یابزارها

در هزینه، عملکرد بهتر کارکنان، رضایت شغلی و بهبود  جوییصرفه، علمیهیئترضایت دانشجویان و اعضای 
 بلندمدتکه اجرای ناب در آموزش عالی در  معتقدند( ۲۴17) همکارانو  ۲9. لی[97] استفرایند کلی سازمان 

 . [44دارد ]در پی را  ندهایفرآدر  غیرضروریکاهش زمان خدمات، کاهش کارهای  ؛ازجملهمزایایی 
این امر  و دهدمیافزایش که ناب شانس بهبود مدیریت مؤسسات آموزش عالی را  داردمیبیان ( ۲۴1۸) هافر

تا بتواند با محیط  کندیم. یک فرهنگ ناب به دانشگاه کمک استنیازمند تعهد در بخش مدیریت ارشد دانشگاه 
تحقیق خود اصول ناب را شامل: احترام  در زین( ۲۴17) ۲6گونگ و بلیجلین. [۲7شود ]متغیر آموزش عالی سازگار 

 دارند عوامل اظهارمی (۲۴16) ۲7کراگر .[۲۲] دانندیم، بهبود مستمر، تفکر سیستمی و رفتار فعاالنه افرادبه 
؛ آموزش و یادگیری مناسب؛ تغییرات فرهنگی؛ سهیرئئتیه: مشارکت و همدلی از اندعبارتموفقیت روش ناب 

و  ۲۸داگت. [41سازمان ]مالی؛ بررسی اطالعات؛ ارتباط اجرایی با تدابیر  یهاپرداختنسبت دادن دستاوردها به 

: شامل توسط دانشجویان شدهشناسایی هایاتالف  ازجملهکه  کنندیم دیتأکنیز بر این نکته ( ۲۴16)همکاران 
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بین ، ارتباط ناکافی برنامه درسی ضعیف درک کالس، نامساعد ریزیبرنامه دانشگاه، محوطه ضعیف طراحی
  .[17بود ]مدیریت نادرست منابع و موجودی تسهیالت  ،علمی و دانشجویانهیئت

: استدر تحقیق خود سه دسته چالش را برای اجرای ناب در آموزش عالی شناسایی کرده  (۲۴19) آنتونی
عوامل  ترینمهمنشان داد که یکی از  (۲۴19) ۲5. نتایج پژوهش واتربری[6] سازمانی، فنی و فردی یهاچالش

و همچنین به این نتیجه رسید  استناب مدیران و رهبران دانشگاهی  راهبردیاجرای آموزش عالی ناب، تفکر 
، رهبری ارشد سازمان، ارتباطات، فناوری بلندمدت یراهبردهاضمن خدمت مرتبط، طراحی  یهاآموزشارائه  که

عوامل کلیدی او  ،استآموزش عالی ناب  آمیزموفقیت عوامل ازجمله ،اطالعات و ارتباطات و آزادی علمی
ها )محدودیت ( و چالشITآموزش، حمایت رهبر، مدیران ماهر، انتخاب پروژه، تخصیص کارکنان، منابع )موفقیت 

هس و . [9۸] قرارداد یموردبررسو درک متفاوت( را در طی کاربرد مفهوم ناب  های مالیزمانی، توانایی

همچون  ییهانهیدر زمناب در محیط دانشگاهی   اصول و که تفکر هستنداین اعتقاد  بر ،(۲۴19) 4۴بنجامین
 . [۲9] استو پژوهش قابل کاربرد  نامثبتتسهیل بهبود فرآیند ارائه برنامه درسی، مدیریت پذیرش و 

در  یهاپژوهش یالمللنیباینکه در سطح  برخالف ،شدهانجامبر اساس تجارب و تحقیقات  یطورکلبه
 ،هاآناز  استفادهمرتبط با آموزش عالی ناب و طراحی الگو و چارچوب مناسب برای  هایمؤلفهخصوص شناسایی 

. اندکردهآموزش عالی به این موضوع کمتر توجه  سیاست گذران، اما در سطح ملی پژوهشگران و است شدهانجام
که  گونههمانبراین بنا؛ استاز اهمیت زیادی برخوردار  هادانشگاهاین موضوع برای موفقیت  به پرداختن شکیب

 هایمؤلفه نیترمهم ،شدهانجامی هاپژوهشبعد از بررسی پیشینه در پژوهش حاضر  شودیممالحظه  1در جدول 
در  مرتبط هایمؤلفهبا  آن میزان انطباق دانشگاه بر اساسو سپس  شد یبنددسته مؤلفه 7در  لی نابآموزش عا

 قرار گرفت. یموردبررس کلیدی نفعانذیاز دیدگاه دانشگاه  یو رفتار یعلوم اجتماع سیپرد
 

 پژوهش نهیشیشده بر اساس پشناسایی یهامؤلفه یبنددسته. 1جدول 

 پژوهشگران آموزش عالی ناب هایمؤلفه

 مدیریت منابع و امکانات
وان ، [۲6] (۲۴۴۸) 4۲و لیسبریج سهین ،[۲9] (۲۴19) نیو بنجامهس ، [4۸] (۲۴۴7همکاران )و  41مور

 [۲7] (۲۴1۸) 49هافر ،[41] (۲۴16) 44کراگر ،[69] (۲۴17) 44دون

 رهبری ناب

 (۲۴۴7) مور و همکاران ،[1۴] (۲۴1۴ر )بالز، [9۸] (۲۴19) 47واتربری، [99] (۲۴19) و همکاران 46توماس
 ،[9] (۲۴14) 4۴آنتونی، [41] (۲۴17)و همکاران  45نادئو، [۲۴] (۲۴19) امیلیانی، [۲4] (۲۴1۸) 4۸گوپتا، [4۸]

پیرسو و ، [69] (۲۴17) وان دون، [49] (۲۴1۸) 41ساتین، [۲6] (۲۴۴۸) لیسبریج هینس و، [94] (۲۴17) لو
 (۲۴1۸) ماهالینگام، [14] (۲۴۴9) 44کام و ماتایسل ،[46] (۲۴11) 4۲رادنور و بوچی ،[44] (۲۴1۸همکاران )

 [47] (۲۴۴5) 44نیکلسالوسکی و ، [64]
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 پژوهشگران آموزش عالی ناب هایمؤلفه

 نفعانیذتمرکز بر 
آنتونی  ،[41] (۲۴17)و همکاران  نادئو ،[۲۴] (۲۴19) امیلیانی، [4۲] (۲۴1۸) گوپتا، [1۸] (۲۴۴۲) 49دنیس

 ساتین، [۲6] (۲۴۴۸) هینس و لیسبریج ،[۲9] (۲۴19) نیبنجامهس و ، [49] (۲۴17) لو ،[9] (۲۴14)
 [4۸] (۲۴۴7) مور و همکاران ،[۲1] (۲۴15همکاران )و  قانم ،[96] (۲۴17) وان دون ،[94] (۲۴1۸)

 فرهنگ ناب
 (۲۴19) نیبنجامهس و  ،[1۴] (۲۴1۴بالزر )، [۲] (۲۴14) 46آل بالوشی ،[99] (۲۴19) توماس و همکاران

 کراگر، [46] (۲۴11) رادنور و بوچی، [96] (۲۴17) وان دون، [۲6] (۲۴۴۸) هینس و لیسبریج ،[۲9]
 [14] (۲۴۴9) کام و ماتایسل ،[41] (۲۴16)

 ناب یندهایفرآ
هینس و ، [۲9] (۲۴19) نیبنجامهس و  ،[9] (۲۴14آنتونی )، [۲4] (۲۴1۸) گوپتا ،[1۴] (۲۴1۴) بالزر

 (۲۴1۸) ماهالینگام، [۲1] (۲۴15) و همکاران قانم ،[44] (۲۴1۸همکاران )پیرسو و ، [۲6] (۲۴۴۸) لیسبریج
[46] 

 ناب اندازچشمراهبرد و 
 ساتین، [۲9] (۲۴19) هس و بنجامین ،[9] (۲۴14) آنتونی ،[1۴] (۲۴1۴) بالزر ،[9۸] (۲۴19) واتربری

 [47] (۲۴۴5) سالوسکی و کلین ،[44] (۲۴1۸) پیرسو و همکاران ،[94] (۲۴1۸)

 کارکنان توانمندسازیتوسعه و 
 (۲۴17دون )وان  ،[9] (۲۴14آنتونی ) ،[1۴] (۲۴1۴بالزر ) ،[۲] (۲۴14) آلبالوشی ،[9۸] (۲۴19) یواتربر

 ،[1۸] (۲۴۴۲) دنیس، [46] (۲۴1۸)  ماهالینگام، [14] (۲۴۴9) کام و ماتایسل ،[44] (۲۴16) کراگر ،[96]
 [۲1] (۲۴15همکاران )و  قانم ،[94] (۲۴1۸) ساتین ،[۲۴] (۲۴19) یانیلیام

 
مدیریت منابع و امکانات،  :از عبارتند گانههفت یهامؤلفه، شودیممالحظه  1 و شکل جدول که در گونههمان

 توانمندسازیناب، توسعه و  اندازچشم، فرهنگ ناب، فرآیندهای ناب، راهبرد و انذینفعرهبری ناب، تمرکز بر 
 .کارکنان

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش: 1شکل 

 
ی به شرح ذیل مطرح سؤاالتو در راستای موضوع پژوهش،  1شکل  لذا با توجه به چارچوب مفهومی 

 شود.یم
 ؟استناب کدام  یعال آموزش کردیرومرتبط با  هایمؤلفه .1

                                                      
Dennis 45 
Balushi-Al 46 

ارزیابی 

آمادگی 

 دانشگاه ناب

 
مدیریت منابع و 

 امکانات مالی

 

 رهبری ناب 

 تمرکز بر مشتری 

 فرایندهای ناب  فرهنگ ناب 

 

 

راهبرد و 

چشم انداز 

 ناب

توسعه و 

 توانمندسازی

 کارکنان



 9  ناب یآموزش عال یهاانطباق دانشگاه با مؤلفه زانیاز م یدیکل نفعانیادراک ذ

 ؟از چه وضعیتی برخوردار است شدهییشناسا یهامؤلفها و زیر همؤلفهروایی  .۲

انطباق دانشگاه  زانی( در مورد مانیکارشناسان و دانشجو ،یعلمئتیه ی)اعضا یدیکل نفعانیادراک ذ .4

 ؟استچگونه  ناب یآموزش عال یهابا مؤلفه

 ؟استچگونه  (تیاهم ازنظردانشگاه ) یدیکل نفعانیذ دگاهیناب از د یآموزش عال یهامؤلفه یبندرتبه .4

 
 پژوهش یشناسروش .3

در بخش . بود یتحلیل-کمی از نوع توصیفی هاداده یگردآور ظرمن و از هدف کاربردی ازنظرروش پژوهش 
آموزش  حوزهمرتبط در  کامالًپژوهش  ۲4، تعداد اسنادی مطالعهو روش تحقیق  مندنظامرویکرد از  استفادهاول با 

 خاصی نظریه اینکه بدونسپس  .مؤلفه شناسایی شد 44 تعدادو  قرارگرفته یموردبررسعالی ناب و دانشگاه ناب 
 از عالی ناب مرتبط با آموزش هایمؤلفه نهیدرزم موجود یالگوها تلفیق و بامطالعه شود، داده قرار کار مبنای

مؤلفه  7 ،هاآناز بین  دیگر، سوی از اندداشته اشاره هاآن به پژوهشگران بیشتر ی کههایمؤلفه انتخاب و سوکی
 مؤلفههر  که ، الزم به ذکر استساخته شد (گویه 49شامل ) هادادهگردآوری ابزار  و سپس بر اساس آنانتخاب 

 تائیدبه  سوکیروایی پرسشنامه از . از طیف لیکرت ساخته شد استفادهبا  و اصلی از پرسشنامه دارای پنج گویه
شد و  استفادهموضوع آموزش عالی ناب در دانشگاه رسید و از سوی دیگر از روایی سازه نیز  نظرانصاحب

محاسبه  %54با ضریب آلفای کرونباخ  دهندگانپاسخروی تعداد کافی از  آزمونشیپهمسانی درونی آن با یک 
نفر( و دانشجویان  46۴نفر(، کارشناسان ) 49۴علمی )هیئت یاعضا یهتعداد کل ؛جامعه آماری پژوهش شامل .شد

به  با توجه. هستند 145۸-1455پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران در سال تحصیلی نفر(  7۴6۲)
 یریگنمونهتصادفی و از طریق فرمول  یریگنمونهاز روش  استفاده، حجم نمونه آماری با موردنظرجامعه آماری 

از  هاافتهیتحلیل  منظوربه. شدتعیین دانشجو  4۸۴کارشناس و  1۸9، علمیهیئت عضو 1۸4 ،کوکران
استفاده  و آزمون فریدمن یدییتأ تحلیل عاملی ،مستقل tتک متغیره،  tو آزمون  Lisrelو  SPSS هایافزارنرم
 .شد

 
 پژوهش یهاافتهیو  هادادهتحلیل  .4

اختیار قرار دادن لینک این پرسشنامه به سه گروه مربوطه، اقدام به آنالین و در  پرسشنامهدر ابتدا با ساخت 
دانشجو  46۴نفر و از بین  1۲1 کارشناس 1۸9از بین  نفر، 74 علمیهیئت 1۸4از بین که  شدها ی دادهآورجمع
 دارای نقص و ناکامل توسط پژوهشگران کنار یهادادند )پرسشنامهکامل پاسخ  طوربه هاپرسشنامهبه  ۲14

 .گذاشته شد
 

 نمونه پژوهش به تفکیک دانشکده توزیع  :۲جدول 

 نام دانشکده ردیف
به نسبت  شدهانتخابنمونه 

 ی(علمئتی)هجامعه 

به  شدهانتخابنمونه 

 نسبت جامعه )کارشناسان(

به  شدهانتخابنمونه 

نسبت جامعه 

 (انیدانشجو)

 4۲ 15 19 اقتصاد 1

 44 4۲ 16 ی و علوم ورزشیبدنتیترب ۲

 4۲ ۲۴ 4۴ جغرافیا 4

 96 44 ۲7 ی و علوم تربیتیشناسروان 4

 94 ۲4 41 علوم اجتماعی 9

 ۲9 15 1۸ کارآفرینی 6
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 تحقیق به شرح ذیل صورت پذیرفت. سؤالت بر اساس هاافتهیتحلیل 
 برخوردار است؟ یتیاز چه وضع شدهییشناسا یهامؤلفه ریها و زمؤلفه ییرواالف.  

 استفادهمرتبط با آموزش عالی ناب با  هایمؤلفهپس از شناسایی  شودمی مالحظه 4ول که در جد گونههمان
از  استفادهبا  ازآنپسو  شدند تائید و یموردبررس آماری ازنظر شدهییشناسا هایمؤلفه ،یدییتأاز تحلیل عاملی 

 .قرار گرفت یموردبررسساختاری برازش مدل  تمعادالمدل یابی 
 

 یتأیید یعامل لیتحل برازش یهاشاخص :4جدول 

 تفسیر مالک میزان برازش یهاشاخص

 مطلق

 - - ۴17/1446 (x2)کای اسکوئر 

 - - 945 (df)درجه آزادی 

 برازش مطلوب 9کمتر از  945 بربخش ۴17/1446 (x2 /df) شدهنهیبهکای اسکوئر 

 برازش مطلوب ۸9/۴بیشتر از  5۴/۴ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 برازش مطلوب ۸۴/۴بیشتر از  ۸۸/۴ (AGFI) شدهاصالحشاخص نیکویی برازش 

 برازش مطلوب 1/۴کمتر از  ۴99/۴ (RMR)ریشه دوم میانگین مربعات خطای باقیمانده 

 تطبیقی

 برازش مطلوب 5۴/۴بیشتر از  5۲/۴ (RFI)شاخص برازش نسبی 

 برازش مطلوب 5۴/۴بیشتر از  56/۴ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 برازش مطلوب 5۴/۴بیشتر از  54/۴ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 برازش مطلوب 5۴/۴بیشتر از  54/۴ (NFI) یقیتطبشاخص برازش 

 برازش مطلوب 5۴/۴بیشتر از  5۴/۴ (NNFI)شاخص برازش نرمال نشده 

 مقتصد
 برازش مطلوب 1/۴کمتر از  ۴9۸/۴ (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 برازش مطلوب 6۴/۴بیشتر از  79/۴ (PNFIشده )شاخص برازش مقتصد هنجار 

 
 نفعان کلیدیدیدگاه ذی ها ازمؤلفه ریمس یداریمعن و بیضرا: 4جدول 

 آلفای کل مقیاس هامؤلفهآلفای کرونباخ  ضرایب مسیر سؤاالت هامؤلفه

مدیریت منابع و 

 امکانات

1 7۴/۴ ** 

۸۲4/۴ 

 
596/۴ 

۲ 79/۴ ** 

4 71/۴ ** 

4 79/۴ ** 

9 64/۴ ** 

 رهبری ناب

6 66/۴ ** 

۸۲7/۴ 

7 76/۴ ** 

۸ ۸۴/۴ ** 

5 6۸/۴ ** 

1۴ 74/۴ ** 

 نفعانیذ برتمرکز 

 کلیدی

11 6۴/۴ ** 

756/۴ 

1۲ 7۴/۴ ** 

14 7۲/۴ ** 

14 67/۴ ** 

19 7۲/۴ ** 

 فرهنگ ناب
16 7۲/۴ ** 

۸16/۴ 
17 65/۴ ** 

 1۴7 47 49 مدیریت 7
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 آلفای کل مقیاس هامؤلفهآلفای کرونباخ  ضرایب مسیر سؤاالت هامؤلفه

1۸ 7۲/۴ ** 

15 71/۴ ** 

۲۴ 65/۴ ** 

 فرآیندهای ناب

۲1 65/۴ ** 

۸17/۴ 

۲۲ 6۲/۴ ** 

۲4 74/۴ ** 

۲4 74/۴ ** 

۲9 7۲/۴ ** 

 انداز نابراهبرد و چشم

۲6 71/۴ ** 

۸49/۴ 

۲7 7۸/۴ ** 

۲۸ 75/۴ ** 

۲5 67/۴ ** 

4۴ 69/۴ ** 

توسعه و توانمندسازی 

 کارکنان

41 6۸/۴ ** 

۸۲4/۴ 

4۲ 7۲/۴ ** 

44 79/۴ ** 

44 6۸/۴ ** 

49 67/۴ ** 

 

 
 نفعان کلیدیذیدیدگاه  از مرتبط با آموزش عالی ناب یهامؤلفه لیتحل نمودار: ۲شکل 

 
مدل  ،تر باشد، هر چه مقدار کای اسکوئر مدل کوچکاستمطلق  یهاشاخصیکی از دو  شاخص کای 

تاباچینک و فیدل، ) دانندیمقبول را برای این شاخص قابل 9تا  1اغلب مقادیر بین  و استو بهتر  تربخشتیرضا
 457/۲ موردنظراین مقدار برای مدل  شودمیطور که در جدول مشاهده همان. (145۴؛ به نقل از مروتی، ۲۴۴7
که نشان از برازش  است به دست آمد 5۴/۴ ،برای مدل GFI. مقدار است قبولقابلکه مقداری مناسب و  است



 ۰411  ناتسمز ـ 4۸شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۰2

ه کاست  ۴99/۴ ، عددبرای مدل مذکور RMRمانده یا دوم میانگین مربعات باقی طرفی ریشهاز . خوب مدل دارد
که  است 54/۴برای مدل مذکور  CFIشاخص برازش تطبیقی یا و  شودیممحسوب برای مدل مقدار مطلوب 

. شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا ددارنبسیار خوبی برازش  طوربه هادادهگفت  توانیم
RMSEA  نیز همانند شاخصRMR  قبول دارای قابل یهامدل. قرار دارد ماندهیباقبر مبنای تحلیل ماتریس

ضعیف  هستند، 1/۴که دارای مقادیر باالتر از  ییهامدلبرازش  هستند.برای این شاخص  1/۴مقداری کمتر از 
 .استقبول بودن مدل قابل گرنشانکه  است آمدهدستبه ۴9۸/۴برای این مدل  RMSEA. مقدار شودمیبرآورد 

a. انطباق  زانی( در مورد مانیکارشناسان و دانشجو ،یعلمئتیه ی)اعضا یدیکل نفعانیادراک ذ

 ؟استچگونه  ناب یآموزش عال یهادانشگاه با مؤلفه

. استآمده  9 ر جدول. نتایج این آزمون داست شدهاستفادهاز آزمون تی تک گروهی  هدفرای بررسی این ب
(، -۴7۸/۸)در مؤلفه مدیریت منابع و امکانات  علمیهیئت بین اعضایدر تی  که مقدار  دهدمینتایج نشان 

راهبرد (، -۲47/۸ناب ) فرآیندهای، (-۸14/7ناب )فرهنگ (، -94۲/7) نفعانیذتمرکز بر ، (-۸11/۸ناب )رهبری 
در گروه  Tهمچنین مقدار . است( -7۴۴/7کارکنان ) توانمندسازیتوسعه و ، (-117/۸)ناب  اندازچشمو 

(، -4۲6/۸نفعان )یبر ذتمرکز ، (-44۲/۸ناب )رهبری (، -994/1۴امکانات )مدیریت منابع و  مؤلفهکارشناسان در 
 توانمندسازی( و توسعه و -46۲/۸ناب ) اندازچشمراهبرد و ، (-454/۸ناب ) فرآیندهای(، -۲9۸/۸ناب )فرهنگ 

ناب رهبری (، -۸54/1۲)در مؤلفه مدیریت منابع و امکانات دانشجویان دیدگاه از ، درنهایت و (-۲54/5کارکنان )
راهبرد و (، -۸۸۴/5ناب ) فرآیندهای، (-17۸/11ناب )فرهنگ (، -45۸/1۴) نفعانیذتمرکز بر ، (-7۸4/5)

میانگین هر مؤلفه و نیز میانگین کل . است (-۲۲۴/11کارکنان ) توانمندسازیتوسعه و ، (-94۸/۸)ناب  اندازچشم
گفت که وضعیت  توانیم درنتیجه؛ است ترنییپا 4آموزش عالی ناب از مقدار میانگین نظری  انطباق بابرای 
در  و دانشجویان کارشناسان، علمیهیئتاعضای گروه  سه ازنظر آموزش عالی ناب هایمؤلفهبا  دانشگاه انطباق

 .استاز سطح متوسط  ترپایینپردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران 
 

 آموزش عالی ناب هایمؤلفهها و گویه یانمونهنتایج آزمون تی تک : 9جدول 

 tآماره  میانگین گروه سؤال متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

ت
ت منابع و امکانا

مدیری
 

( به کارکنان در تمام سطوح، زمان 1
کافی برای مشارکت در فرآیندهای 

 .شودمیبهبود مستمر داده 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -495/7 4۴/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -774/۸ 47/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -۸4۲/1۴ 4۸/4 دانشجویان

بر ( مدیران ارشد دانشگاه، افراد را ۲
و  هاشایستگی، هامهارت اساس

 .دهندمیتجارب، در جای مناسب قرار 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -4۲4/6 4۲/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۲5۲/5 ۲9/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -1۲۲/11 44/۲ دانشجویان

تیم مدیریت ارشد سازمان امکان  (4
تخصیص منابع الزم برای بهبود 
 .مستمر فرآیندهای دانشگاه را دارد

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۲15/6 ۲5/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -449/5 ۲1/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -49۸/۸ 49/۲ دانشجویان

تیم مدیریت ارشد دانشگاه در ( 4
، ارزیابی توجه بندیبودجه، ریزیبرنامه

 .به بهبود مستمر فرآیندها دارد یاژهیو

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸4۴/6 ۲۲/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -951/۸ 4۴/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -44۸/5 44/۲ دانشجویان

در  کنندهمشارکت هایتیم( 9
بهبود مستمر، ترکیبی از  فرآیندهای

متنوع و  یهاتیصالحافراد مختلف با 
 .هستندمکمل 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۴44/6 44/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۲97/7 45/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -5۲4/7 47/۲ دانشجویان



 ۰3  ناب یآموزش عال یهاانطباق دانشگاه با مؤلفه زانیاز م یدیکل نفعانیادراک ذ

 tآماره  میانگین گروه سؤال متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 کل
 ۴۴۴/۴ 7۲ -۴7۸/۸ ۲5/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -6۸4/1۴ 4۴/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -757/1۲ 45/۲ دانشجویان

ب
ی نا

رهبر
 

کارکنان  یدانشگاه از تمام یرهبر( 6
ارشد( در  رانیاز کارشناسان تا مد)

و  تیتمام سطوح دانشگاه حما
 .کندمی یانیبپشت

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸91/6 ۲9/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۴44/۸ 4۴/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -166/۸ 4۲/۲ دانشجویان

)در  هاایدهدانشگاه از اکثر  یرهبر( 7
را  هاآناستقبال، تمام سطوح دانشگاه( 

را فراهم  موردنیازو منابع  یابیارز
 .کنندمی

 ۴۴۴/۴ 7۲ -71۲/6 44/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۸۲۲/9 9۲/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -454/5 47/۲ دانشجویان

دانشگاه از قدرت، نفوذ الزم  یرهبر( ۸
افراد به مشارکت در  ختنیبرانگ یبرا

برخوردار  تیفیبهبود ک یندهایفرا
 .است

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۴67/7 4۴/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -1۲1/6 9۴/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲1۴ -744/6 94/۲ دانشجویان

و  پذیریریسکدانشگاه از  یرهبر( 5
 .کندمی تیاشتباهات حما از یریادگی

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۴95/6 41/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۲54/7 45/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -76۲/6 99/۲ دانشجویان

دانشگاه، در حرف و عمل  یرهبر( 1۴
 .استافراد دانشگاه  ریسا یالگو

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸44/6 ۲5/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -744/6 49/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -4۴۴/7 46/۲ دانشجویان

 کل

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸11/۸ 417۸/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -944/۸ 4411/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲1۴ -614/5 46۸۲/۲ دانشجویان

ن
تمرکز بر ذینفعا

 
ی

کلید
 

 نفعانیذ یهاخواستهو  انتظارات( 11
دانشگاه  یندهایفرا لیدر مرکز تحل

 .قرار دارد

 ۴۴۴/۴ 7۲ -4۸9/9 4۴/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۲4۸/۸ 44/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲1۲ -4۲۲/7 91/۲ دانشجویان

قبل  نفعانیذبازخورد از  افتیدر( 1۲
بهبود  منظوربه ندهایفرا لیو بعد از تحل

 .قرار دارد تیمستمر در اولو

 ۴۴۴/۴ 7۲ -1۲9/9 49/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -1۸۸/7 45/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲1۲ -6۲4/۸ 44/۲ دانشجویان

 رانیدر تمام سطوح )از مد کارکنان 14
که  پذیرندی( مارشد تا کارشناسان

 یمتنوع نفعانیذ یدارا یآموزش عال
 .است

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۲4۲/9 4۴/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -65۲/4 94/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲1۲ -۴11/6 96/۲ دانشجویان

 هستند یطرز فکر یدارا کارکنان 14
، چگونه پرسندمیکه مدام از خود 

 کرد؟ خشنودتررا  نفعانیذ توانمی

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸45/9 47/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -175/6 44/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲1۲ -449/1۴ 44/۲ دانشجویان

 نفعانذی بازخوردهایو  هاایده از 19
 یندهایو بهبود فرا تیفیکنترل ک یبرا

 .شودمی استفادهدانشگاه 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸۴۸/6 ۲6/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -9۸۴/9 44/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲1۲ -169/7 4۸/۲ دانشجویان

 کل

 ۴۴۴/۴ 7۲ -94۲/7 4794/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -474/۸ 4۲59/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -464/1۴ 464۲/۲ دانشجویان

 بان گنهرف

 ۴۴۴/۴ 7۲ -4۴5/6 46/۲ علمیهیئتدر  غیرضروریمراحل  افتنی 16



 ۰411  ناتسمز ـ 4۸شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۰4

 tآماره  میانگین گروه سؤال متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

و نقاط ضعف در  یکار یندهایفرا
 .شودمی یدانشگاه، ارزش تلق

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۴7۴/6 4۲/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -۸54/7 4۲/۲ دانشجویان

را  یجار یندهایکه فرا یافراد به 17
بهبود مستمر به چالش  منظوربه
 .شودمی، احترام گذاشته کشندمی

 ۴۴۴/۴ 7۲ -955/6 ۲6/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۴61/5 ۲۲/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -5۴۲/5 ۲5/۲ دانشجویان

و مشارکت فعال  یمیکار ت انجام 1۸
بهبود  یندهایکارکنان دانشگاه در فرا

 .شودمی یمستمر ارزش تلق

 ۴۴۴/۴ 7۲ -76۲/9 44/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -16۴/6 41/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -795/7 46/۲ دانشجویان

و مرتبط  یواقع هایداده یگردآور 15
و  شوندمیدر دانشگاه، ارزش محسوب 

 .هستندبند  یکارکنان به آن پا یتمام

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۴44/9 41/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -1۲۲/6 44/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -۲67/5 4۴/۲ دانشجویان

مرتبط با  هایپروژهدر  کارکنان ۲۴
بهبود مستمر به اصول و  یندهایفرا

 صداقت، لیاز قب یاخالق یمبان
 گرانیو کمک به د تیحما ،یدرستکار

 .هستندمتعهد 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -464/6 4۴/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -719/9 46/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -795/7 46/۲ دانشجویان

 کل

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸14/7 444۲/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۲7۲/۸ 4۸۸9/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -167/11 4۴97/۲ دانشجویان

فرا
ی

ند
ی

ها
 

ب
نا

 

مشخص و  ندهایفرا دانشگاه ۲1
داشته،  ینیمع یعملکرد یارهایمع
را  هاآنهمه کارکنان  کهطوریبه

 .برندمیبه کار  درستیبه

 ۴۴۴/۴ 7۲ -965/4 4۸/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -96۴/4 97/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -۲71/9 64/۲ دانشجویان

 ریدست و پاگ یادار یندهایفرا ۲۲
مرتبط با  هایفعالیت یاجرا یبرا

در دانشگاه  ندهایبهبود مستمر فرا
 .وجود دارد ندرتبه

 ۴۴۴/۴ 7۲ -4۸1/4 4۸/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -64۴/4 97/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -497/6 94/۲ دانشجویان

 یبرا یالزم و کاف هایفرصت ۲4
مشارکت در  منظوربهکارکنان  همه

 ندها،یبهبود مستمر فرا هایپروژه
 .شودمی جادیا

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸65/7 ۴۸/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۴14/5 11/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -655/۸ 45/۲ دانشجویان

 ندهایفرا مستمر طوربهدانشگاه  در ۲4
 منظوربهمشابه  یندهایو فرا یبررس

ادغام  یرضروریکاهش مراحل غ
 .شوندمی

 ۴۴۴/۴ 7۲ -444/۸ 15/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -71۴/۸ ۲5/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -644/5 4۸/۲ دانشجویان

 یبررس یبرا یمشخص سازوکار ۲9
از  کیهر  یزمان صرف شده برا

وجود دارد تا بتوان زمان را  ندهایفرا
 .دیرا بهبود بخش تیفیکاهش و ک

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸74/6 44/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -465/7 4۴/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -579/6 99/۲ دانشجویان

 کل

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۲74/۸ 41۲4/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -6۴1/۸ 4۸65/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -755/5 457۲/۲ دانشجویان

راهبر

د و 

ش
مچ

ب زاندا
نا

 

، اندازچشمبا  کامالًدانشگاه  اهداف ۲6
آن در ارتباط  یو راهبردها تیمأمور

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۲44/7 ۲5/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۴69/6 4۸/۲ کارشناسان



 ۰5  ناب یآموزش عال یهاانطباق دانشگاه با مؤلفه زانیاز م یدیکل نفعانیادراک ذ

 tآماره  میانگین گروه سؤال متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 ۴۴۴/۴ ۲11 -5۸۸/6 9۴/۲ دانشجویان .است

 منظوربه یابیوجود نظام ارز تیماه ۲7
 یتحقق راهبردها زانیم یبررس

 .استدانشگاه 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -179/6 44/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -641/6 45/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -45۸/6 91/۲ دانشجویان

به عملکرد دانشگاه  نسبت ۲۸
 یوجود دارد و راهبردها یاریهوش

 ندهایمستمر فرا بهبود یبرا یمشخص
 .و عملکرد آن وجود دارد

 ۴۴۴/۴ 7۲ -616/6 44/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۴99/7 45/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -19۲/7 45/۲ دانشجویان

به بهبود مستمر و احترام  توجه ۲5
 تیمأمور هیانیدر ب نفعانذی تمامیبه

 .دانشگاه وجود دارد

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۸۴9/9 4۸/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -195/6 45/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -454/9 64/۲ دانشجویان

دانشگاه از  یندهایمستمر فرا بهبود 4۴
 راهبردیبرنامه  یراهبرد یهاتیاولو

 .استدانشگاه 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -49۲/9 41/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -9۸۸/7 45/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -677/7 45/۲ دانشجویان

 کل

 ۴۴۴/۴ 7۲ -117/۸ 4475/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -44۲/۸ 4۲6۲/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -999/۸ 9۲46/۲ دانشجویان

سعه و 
تو

ساز
توانمند

 ی
ن

کارکنا
 

در  کنندهمشارکت هایتیم 41
بهبود مستمر متشکل از  یندهایفرا

 .است یدیکل نفعانذی

 ۴۴۴/۴ 7۲ -994/6 ۲7/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -444/7 47/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -11۲/5 41/۲ دانشجویان

در  کنندهمشارکت هایتیم 4۲
 یهاآموزشبهبود مستمر  یندهایفرا

 .نندیبیم نهیزم نیرا در ا یو کاف الزم

 ۴۴۴/۴ 7۲ -1۲4/6 4۲/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۴97/7 44/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -۲۸6/۸ 49/۲ دانشجویان

ارشد به  رانیو مد دانشگاه یرهبر 44
آموزش ضمن خدمت  یهابرنامه

 .استکارکنان خود متعهد  یتمام

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۲79/9 47/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -545/7 96/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -4۲1/6 9۸/۲ دانشجویان

در  کنندهمشارکت کارکنان 44
به کار  یادیبهبود عالقه ز یندهایفرا

 .یدارند تا انفراد یمیت

 ۴۴۴/۴ 7۲ -۴5۴/6 46/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -57۴/7 41/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -۸64/6 41/۲ دانشجویان

 نفعانذیکارکنان و  یتمام 49
مشارکت  هایریگمیتصمدانشگاه در 

 .شوندمیداده 

 ۴۴۴/۴ 7۲ -644/6 1۸/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -۸55/۸ ۲۲/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -۸64/5 41/۲ دانشجویان

 کل

 ۴۴۴/۴ 7۲ -7۴۴/7 ۲5۸6/۲ علمیهیئت

 ۴۴۴/۴ 1۲1 -46۸/5 4۸۴4/۲ کارشناسان

 ۴۴۴/۴ ۲11 -169/11 4۲5۲/۲ دانشجویان

 
( چگونه تیاهم ازنظردانشگاه ) یدیکل نفعانیذ دگاهیناب از د یآموزش عال یهامؤلفه یبندرتبهب.  

 ؟است

 
 فریدوننتایج آزمون  :6 جدول

 نتیجه مولفه

 4۴7 تعداد



 ۰411  ناتسمز ـ 4۸شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۰6

 494/5 دوکای  آماره 

 6 درجه آزادی

 ۴۴۴/۴ آزمون داریامعنسطح 

گرفته ، نتیجه است( ۴۴۴/۴)برای آزمون  آمدهدستبه داریمعن، چون سطح فریدونبا توجه به نتایج آزمون 
با  تفاوت معناداری مرتبط با آموزش عالی ناب هایمؤلفهمیزان اولویت  %59که در سطح اطمینان  شودمی

 .استآمده  7جدول عوامل در  یبندتیاولو جینتا که با توجه به این تفاوت، دارندیکدیگر 
 

 یدیکل نفعانذیآموزش عالی از دیدگاه  هایمؤلفه اهمیت() یبندرتبهنتایج : 7 جدول

 هارتبهمیانگین  مؤلفه اولویت

 1۲/4 فرایندهای ناب 1

 11/4 اندازراهبرد و چشم ۲

 ۴7/4 رهبری ناب 4

 ۴1/4 فرهنگ ناب 4

 54/4 نفعانیذتمرکز بر  9

 54/4 توسعه و توانمندسازی کارکنان 6

 76/4 مدیریت منابع و امکانات 7

 
و  ( راهبرد۲ناب  یندهایفرا (1های آموزش عالی ناب به ترتیب اهمیت شامل مؤلفه ،7 با توجه به جدول

( 7کارکنان  توانمندسازیو  ( توسعه6 نفعانیذبر  ( تمرکز9ناب  ( فرهنگ4( رهبری ناب 4انداز ناب چشم
 هستند.منابع و امکانات  تیریمد

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه .5

زمان هایی از قبیل عدم انجام اقدامات درست دانشگاهی در تر بیان شد وجود چالشبر اساس آنچه پیش
ها، تقاضای صنعت و توجهی به آن[، تغییرات ایجادشده در نیازها و انتظارات ذینفعان دانشگاه و بی17مناسب ]

نفعان در خصوص [، افزایش نگرانی ذی5ها، عدم فهم درست از فرآیندهای دانشگاهی ]افت کیفیت ستانده
و  هادانشگاهصورت عام و ظام آموزش عالی را به[ ن16های دانشگاه ]کیفیت پیامدهای دانشگاه، باال رفتن هزینه

کارگیری اصول و تفکر ناب [. در این میان به44طور خاص با چالش مواجه کرده است ]مراکز آموزش عالی را به
نفعان کلیدی آموزش عالی باشد، به نحوی به آنان اجازه تواند سازوکار مناسبی برای افزایش رضایت ذیمی
ها آموزشی را بررسی کرده و در فرایند بهبود مستمر آن مشارکت و در جهت کاستن نابرابریدهد که سیستم می

 . [6۴تالش کنند ]
، تأکید بر حذف نفعیذهای پایه اصلی تفکر آموزش عالی ناب، تمرکز بر تأمین یا فراتر رفتن از انتظارات گروه

فرایندهای دانشگاه است. در همین راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر،  هیکلاتالف و ایجاد جریان ارزش در 
های آموزش عالی ناب است. برای تحقق هدف نفعان کلیدی از میزان انطباق دانشگاه با مؤلفهبررسی دیدگاه ذی

با آموزش  مرتبطموجود و با بررسی اسناد و متون علمی  یهانهیشیپو  هامقالهیادشده در گام نخست با بررسی 
های مذکور تعداد پژوهش کامالً مرتبط انتخاب و پس از بررسی محتوایی پژوهش ۲4عالی ناب و دانشگاه ناب، 

ها تر اشاره شد، از بین آنگونه که پیشهای اصلی آموزش عالی ناب شناسایی شد همانعنوان مؤلفهمؤلفه به 44
، نفعانیذدیریت منابع و امکانات، رهبری ناب، تمرکز بر مؤلفه که دارای بیشترین فراوانی بودند )شامل؛ م 7

انداز ناب و توسعه و توانمندسازی کارکنان(، انتخاب و بر اساس آن فرهنگ ناب، فرایندهای ناب، راهبرد و چشم
 گویه( ساخته شد.  49ها )شامل ابزار گردآوری داده
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 جینتا یبررس د.شویم یبحث و بررس قیاز سؤاالت تحق کیصورت جداگانه هر به ژوهشپ جیبر اساس نتا
اسناد،  یبررس ،یاکتابخانه یهایآمده از بررسدستبه یهاافتهیکه بر اساس  دهدیسؤال اول نشان م لیتحل

 قرار گرفت.  دیها مورد تائبرازش آن ،یعامل لیشدند و با تحل ییمؤلفه، شناسا 7موجود،  یهانهیشیها و پمقاله
انطباق  زانینشان داد م جیاستفاده شد. نتا یاتک نمونهتی   پاسخ به سؤال دوم پژوهش، از آزمون یاستادر ر

 ترنییپا 4 ینظر نیانگیاز مقدار م یصورت کلبه زیدانشگاه تهران با هر مؤلفه ن یو رفتار یعلوم اجتماع سیپرد
 نفعیناب ازنظر سه گروه ذ یآموزش عال یهاانطباق دانشگاه با مؤلفه تیگفت که وضع توانیم جهیاست؛ درنت

منابع و امکانات از  تیریاز آن است که مؤلفه مد یحاک قیتحق جیراستا، نتا نیاز سطح متوسط است. در ا ترنییپا
آموزش  یسازادهیپ یکمتر از حد متوسط است. چنانچه دانشگاه تهران بخواهد در راستا کنندگانرکتمشا دگاهید

جهت بهبود مستمر داده  یفرصت کاف یبه کارکنان در تمام سطوح سازمان دیبا ابد،یبعد بهبود  نیناب در ا یعال
مناسب خود قرار دهند و  یدر جا تجارب،و  هایستگیها، شاارشد دانشگاه، افراد را بر اساس مهارت رانیشود و مد

دانشگاه را دارا و  یندهایبهبود مستمر فرآ یمنابع الزم برا صیارشد دانشگاه امکان تخص تیریمد میت تیدرنها
 داشته باشد.  ندهایبه بهبود مستمر فرآ یاژهیوو ... توجه  یابیارز ،یبندبودجه ،یزیردر برنامه

متنوع  یهاتیصالحاز افراد مختلف با  یبیبهبود مستمر، ترک یندهایفرآ رکننده دمشارکت یهامیت نیهمچن
و همکاران  یثان ینارنج یهامنابع و امکانات با پژوهش تیریمد مؤلفهپژوهش در خصوص  جیو مکمل باشند. نتا

(، ۲۴17(، وان دون )۲۴۴۸) جیسبریو ل نسی(، ه۲۴17(، لو )۲۴۴7(، مور و همکاران )۲۴1۲) ی(، آنتون1457)
دیگر نتایج تحقیق حاضر این است که  از ( همسو و هماهنگ است.۲۴1۸) نی( و سات۲۴19توماس و همکاران )

کنندگان، رهبری ناب از دیدگاه مشارکت مؤلفهمیزان انطباق پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران در 
کارگیری رویکرد ناب در دهد که برای موفقیت در بهاست. نتایج این بخش نیز نشان میکمتر از حد متوسط 

رهبری دانشگاه از تمامی کارکنان )از کارشناسان تا مدیران ارشد( در تمام سطوح دانشگاه تهران الزم است، 
ها )در تمام سطوح دانشگاه( استقبال و منابع موردنیاز را جهت دانشگاه حمایت و پشتیبانی نماید، از بیان ایده

مشارکت در فرایندهای پرورش آن فراهم نماید؛ از سوی دیگر، از قدرت و نفوذ الزم برای برانگیختن افراد به 
پذیری و یادگیری از اشتباهات حمایت و همچنین در حرف و عمل الگوی بهبود کیفیت برخوردار باشد، از ریسک

 سایر افراد دانشگاه باشد. 
(، ۲۴19توماس و همکاران )(، 1457نتایج پژوهش در این بخش با تحقیقات نارنجی ثانی و همکاران )

لو (، ۲۴17(، نادئو و همکاران )۲۴19امیلیانی )، (۲۴1۸گوپتا )(، ۲۴۴7مور )، (۲۴1۴)بالزر ، (۲۴19واتربری )
همسو و ( ۲۴1۸پیرسو و همکاران )(، ۲۴17وان دون )، (۲۴1۸ساتین )، (۲۴۴۸هینس و لیسبریج )، (۲۴17)

ه به تمرکز و توج مؤلفههماهنگ است. میزان انطباق پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران در 
دهد که اگر دانشگاه گروه کمتر از حد متوسط است. نتایج در این بخش نشان می هر سهنفعان نیز از دیدگاه ذی

نفعان در مرکز تحلیل فرایندهای های ذیتهران بخواهد رویکرد ناب را پیاده کند، الزم است انتظارات و خواسته
فرایندها برای بهبود مستمر موردتوجه ویژه  ل و بعد از تحلیلنفعان قبدانشگاه قرار گیرد و دریافت بازخورد از ذی

که  رندیپذیارشد تا کارشناسان( م رانیناب، کارکنان در تمام سطوح )از مد یآموزش عال استقراری برا باشد.
را خشنودتر  نفعانیذ توانیچگونه م پرسند،یاست؛ لذا مدام از خود م یمتنوع نفعانیذ یدارا یآموزش عال
دانشگاه  یندهایو بهبود فرا تیفیکنترل ک یبرا نفعانیذ یو بازخوردها هادهیراستا الزم است از ا نیکرد؟ در هم

 استفاده شود. 
(، ۲۴19) یانیلی(، ام۲۴1۸(، گوپتا )۲۴۴۲) سی(، دن1457و همکاران ) یثان یپژوهش با پژوهش نارنج جینتا

( و وان ۲۴1۸) نی(، سات۲۴۴۸) جیسبریو ل نسی(، ه۲۴19) نی(، هس و بنجام۲۴17(، لو )۲۴17نادئو و همکاران )
دانشگاه تهران در مؤلفه  یو رفتار یعلوم اجتماع سیانطباق پرد زانی( همسو و هماهنگ است. م۲۴17دون )
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مؤلفه، الزم است  نیدر ا بهبود یبرا دهدینشان م یهاافتهی جیکمتر از حد متوسط است. نتا زیفرهنگ ناب ن
 یجار یندهایکه فرا یافراد یو نقاط ضعف در دانشگاه، ارزش تلق یکار یندهایدر فرا یرضروریمراحل غ افتنی

و مشارکت فعال کارکنان دانشگاه  یمیاحترام گذاشته شود و انجام کار ت کشند،یمستمر به چالش م بهبود یرا برا
و مرتبط در دانشگاه، ارزش محسوب شده  یواقع یهاداده یگردآور ،شود یبهبود مستمر ارزش تلق یندهایدر فرا
بهبود مستمر به اصول  یندهایمرتبط با فرا یهاکارکنان در پروژه تیباشند و درنها بندیکارکنان به آن پا یو تمام
 ژوهشپژوهش با پ جیمتعهد باشند. نتا گرانیو کمک به د تیحما ،یصداقت، درستکار لیاز قب یاخالق یو مبان
 نی(، هس و بنجام۲۴1۴(، بالزر )۲۴14) ی(، آل بالوش۲۴19(، توماس و همکاران )1457و همکاران ) یثان ینارنج

علوم  سیانطباق پرد زانی( همسو و هماهنگ است. م۲۴17(، وان دون )۲۴۴۸) جیسبریو ل نسی(، ه۲۴19)
هر سه گروه کمتر از حد متوسط است.  دگاهیداز  زین ندهایدانشگاه تهران در مؤلفه اصالح فرا یو رفتار یاجتماع

 کارکنان همه کهیطوروجود داشته باشد، به ینیمع یعملکرد یارهایو مع ندهایفرا ،یستیمؤلفه با نیمنظور ابه

 یاجرا یبرا ریوپا گدست یادار یندهایافزود که فرا دیراستا با نیبه کار ببرند. در هم یدرسترا به هاآن
کارکنان  همه یبرا یالزم و کاف یهافرصت ،ف شوددر دانشگاه حذ ندهایمرتبط با بهبود مستمر فرا یهاتیفعال
مشابه  یندهایو فرا یبررس ندهایطور مستمر فراشود به جادیا ندهایبهبود مستمر فرا یهادر پروژه مشارکتی برا
 یشده برازمان صرف یبررس یبرا یمشخص سازوکار تیادغام شوند؛ درنها یرضروریمراحل غ کاهشی برا
 . دیرا بهبود بخش تیفیوجود داشته باشد تا بتوان زمان را کاهش و ک ندهایاز فرا کیهر

(، هس ۲۴17) ی(، آنتون۲۴1۸(، گوپتا )۲۴1۴(، بالزر )1457و همکاران ) یثان یپژوهش با پژوهش نارنج جینتا
 زانی( همسو و هماهنگ است. م۲۴1۸و همکاران ) رسوی( و پ۲۴۴۸) جیسبریو ل نسی(، ه۲۴19) نیو بنجام

سه گروه  دگاهیانداز دانشگاه از ددانشگاه تهران در مؤلفه راهبرد و چشم یو رفتار یعلوم اجتماع سیانطباق پرد
توان بدین نکته اشاره کرد که اگر دانشگاهی بخواهد اصول و این راستا می کمتر از حد متوسط است. درنفع،  ید

انداز، مأموریت و راهبردهای آن در ارتباط باشد سازی نماید باید، اهداف دانشگاه کامالً با چشمرا نهادینهتفکر ناب 
و وجود نظام ارزیابی برای بررسی میزان تحقق راهبردهای دانشگاه از الزامات است. همچنین نسبت به عملکرد 

ستمر فرایندها و عملکرد آن و توجه به بهبود دانشگاه هوشیاری وجود داشته و راهبردهای مشخصی برای بهبود م
مأموریت دانشگاه وجود داشته باشد و بهبود مستمر فرایندهای  هیانیبنفعان در تمامی ذیمستمر و احترام به

بلندمدت دانشگاه باشد. نتایج پژوهش با پژوهش نارنجی ثانی و همکاران  برنامههای راهبردی دانشگاه از اولویت
همسو و ( ۲۴1۸پیرسو و همکاران )و  (۲۴1۸ساتین )، (۲۴1۲آنتونی )(، ۲۴1۴(، بالزر )۲۴19واتربری )(، 1457)

توسعه و توانمندسازی  مؤلفههماهنگ است. میزان انطباق پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران در 
 متوسط است. علمی، کارشناسان و دانشجویان کمتر از حد کارکنان از دیدگاه سه گروه هیئت

کننده در فرایندهای های مشارکترسد؛ تیممی به نظرتوجه به چند نکته، ضروری  مؤلفهبرای بهبود این 
های الزم و کافی را در این نفعان کلیدی باشند و در فرایندهای بهبود مستمر آموزشبهبود مستمر، متشکل از ذی

های آموزش ضمن خدمت تمامی کارکنان خود متعهد امهزمینه ببینند، رهبری دانشگاه و مدیران ارشد به برن
ها مشارکت داده شوند. نتایج پژوهش با گیرینفعان دانشگاه در تصمیمباشند و درنهایت تمامی کارکنان و ذی

، (۲۴۴۲(، دنیس )۲۴17وان دون )(، ۲۴1۴(، بالزر )۲۴19واتربری )(، 1457پژوهش نارنجی ثانی و همکاران )
در پاسخ به سؤال سوم پژوهش میزان  همسو و هماهنگ است.( ۲۴1۸ساتین )و ( ۲۴17آنتونی )، (۲۴19امیلیانی )

ی آموزش عالی هامؤلفهاولویت عوامل مؤثر بر انطباق دانشگاه تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛ بر این اساس 
( 9( فرهنگ ناب 4بری ناب ( ره4انداز ناب ( راهبرد و چشم۲( فرایندهای ناب 1اهمیت شامل  بیبه ترتناب 

 ( مدیریت منابع و امکانات است. 7( توسعه و توانمندسازی کارکنان 6نفعان تمرکز بر ذی
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سازی آموزش عالی ناب در توان پیشنهادهای کاربردی برای موفقیت پیادهگیری از نتایج پژوهش میبا بهره
های خود را بر رویکرد بهبود بایستی پایه و اساس تمام فعالیترهبران دانشگاه طور مثال؛ دانشگاه ارائه داد. به

های واالی مدیریت بهتر منابع، بهبود ارائه خدمات حمایتی مبتنی بر ارزشمستمر بنانهاده و در همین راستا، 
نده کنتواند، تسهیلانسانی، کمک و پشتیبانی از واحدها برای رسیدن به اهداف دانشگاه و داشتن ابتکار عمل می

از رویکرد و اصول آموزش عالی ناب از اهمیت به سزایی در موفقیت آن رهبران دانشگاه تعهد و حمایت  باشد.
توان اظهار نمود که موفقیت بلندمدت آموزش عالی ناب درگرو دو اصل بهبود مستمر و احترام به دارد؛ لذا می

سیاست  از سوی دیگر، ای دارد.ن از اهمیت ویژهنفعان است و نقش رهبران ارشد دانشگاه در نهادینه کردن آذی
بندی، ریزی، بودجههای مرتبط با فرایندهای برنامهریزان اصلی دانشگاه بایستی در کلیه فعالیتگذران و برنامه

نفعان داشته باشند و از ای به اصل بهبود مستمر، کاهش اتالف و افزایش رضایت ذیارزیابی و ... توجه ویژه
سازی برای موفقیت در پیادهی ذینفعان سازمان نیاز به تغییر را احساس کرده و به استقبال آن بروند. تمامطرفی 

، مشخص و روزهای بههای انسانی، تهیه فناوریآموزش عالی ناب الزم است، برای توانمندسازی سرمایه
شته باشد و افراد نسبت به اجرای های انجام کار سازوکارهای اجرایی مدونی وجود دامستندسازی فرایندها و روش

  آن نیز متعهد باشند.
دانشگاه با طراحی سازوکارهایی، این نگرش را در کارکنان تقویت نمایند که مدام از خود بپرسند، چگونه 

احساس غرور کنند  دیکارکنان با ریو سا یعلمئتیه یاعضا گر،ید یاز سو نفعان را خشنودتر کنند؟توانند ذیمی
 یبرا یشخص تیمسئول کیلذا الزم است هر دهند؛یم تیآن اهم تیاز دانشگاه هستند و به موفق یکه عضو

 قیتحق جی. بر اساس نتاندینما فیناب تعر یکمک به واحد / بخش و دانشگاه جهت تحقق اهداف آموزش عال
جو دانشگاه  ،ییهاتیسازوکارها و فعال یبا طراح ندیارشد تالش نما رانیالزم است مد که شودیشنهاد میحاضر پ

را  شانیا یو تعهد سازمان یداده و احساس وفادار زهیو کارکنان انگ یعلمئتیبهبود دهند که به ه یاگونهرا به
خواهد  تیتقو زین یریپذسکیر ز،از مانع به توانمند سا یو بهبود جوسازمان رییتغ جهیدرنت د؛یو حفظ نما تیتقو

 شد. 
 یدیکل نفعانیذ یو بازخوردها هادهیاز ا شنهادها،ینظام پ یاندازو راه یبا طراح شود،یم شنهادیپ یاز طرف

انداز، بازخورد داده شود. چشم شانیدانشگاه استفاده و به ا یندهایو بهبود مستمر فرا تیفیکنترل ک یبرا
 یهاو ارزش یطراحناب  یآموزش عال کردیرو یسازادهیدر جهت پ یستیراهبردها و اهداف دانشگاه با ت،یمأمور

 یاریشود. نسبت به عملکرد دانشگاه هوش فیتعر نفعانیبر بهبود مستمر و احترام به ذ یمبتن زیدانشگاه ن یدیکل
 تیتقو با تیدرنها. و اجرا شود یطراح ندهایبهبود مستمر فرا یبرا یمشخص یوجود داشته باشد و راهبردها

 نیو همچن کنندیناب مشارکت م یآموزش عال کردیرو یسازادهیکه در پ یالزم است کارکنان یمیفرهنگ کار ت
سازوکار  نی. با ارندیقرار بگ یبانیو پشت تیدارند، موردحما یبهبود مداوم نقش مؤثر یندهایکه در فرا یرهبران

بر اطالعات کامالً از همه  ی)مبتن هایریگمیدر تصم گاهدانش نفعانیکارکنان و ذ یانتظار داشت که تمام توانیم
 .ندینما ینیآفربهبود مستمر مشارکت نموده و نقش یندهایسطوح( و فرا

بوده  تیحائز اهم ینظران آموزش عالو صاحب ییاجرا رانیمد یبعد برا نیاز چند قیتحق نیطور خالصه، ابه
 یدیو عوامل کل یسسات آموزش عالها و مؤاهداف دانشگاه ،ینو به آموزش عال ینگاه یبرا یاچهیدر تواندیو م

با عوامل مذکور  هانطباق دانشگا زانیناب و م یاستقرار آموزش عال یبرا یآن باشد. عوامل آمادگ تیموفق
 نیناب در دانشگاه است؛ بنابرا کردیرو یسازادهیپ یو اثربخش تیموفق یهاشرطشیو پ هاستهیعنوان بابه

عوامل و  به ستیبایم ندیو اجرا نما یاتالف طراح حذف یبهبود مستمر را برا یهااز آنکه برنامه شیها پدانشگاه
و  یماد ،یدر منابع مال یناب توجه الزم را داشته باشند و قبل از آنکه حت کردیرو تیموفق یدیکل یهامؤلفه
 یدیکل نفعانیهمت گمارند، نظر ذ تیفیبهبود مستمر ک یهابرنامه شبردیاستقرار و پ یخود در سازمان برا یانسان
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 یسازو فراهم یسازناب بدانند تا بتواند به آماده کردیرو یهاو انطباق دانشگاه با مؤلفه یآمادگ زانیخود را از م
 . ندیآن توجه نما یسازادهیپ یهانهیزم

 یسازمان ،یفرد مقاومت ران،یمد انیدر م یناب منجر به فرسودگ یهاطرح یاجرا یالزم برا یفقدان آمادگ
 شود؛یها مطرح نیاهداف ا یسوبه میمستق ریدادن دقت و تمرکز در مسدر برابر آن و ازدست یاسیس یحت ایو 
 کردیرو یناب از الزامات استقرار و اجرا یآموزش عال یهاموجود دانشگاه با مؤلفه تیو وضع یآمادگ یابیارز لذا

 یناب در آموزش عال یهابرنامه زیآمتیموفق یو اجرا یگذارهیبه سرما توجه یناب در دانشگاه است؛ به عبارت
 یباق یسازمان به رشد خود ادامه دهد و بتواند در بازار رقابت هاست تابه آن یتوجه کامل رهبران دانشگاه ازمندین

 در دانشگاه کمتر از حد مطلوب خواهد بود؛ لذا تیفیک ها مطابق انتظار نباشد آنگاهحوزه نیدر ا جیبماند. اگر نتا
 یدیکل نفعانیذ دگاهیناب از د یآموزش عال یهاانطباق دانشگاه با مؤلفه زانیبار م نینخست یبرا قیتحق نیا

 یهر پژوهش دارا .( موردتوجه قرارگرفته استیعلمئتیه ریو کارکنان غ یعلمئتیه ان،ی)دانشجو
پژوهش اثر  جینتای ها خارج از کنترل پژوهشگر است و ممکن است روز آنا یاست که بعض ییهاتیمحدود

شیوع  .1اند از:ها اشاره کرد عبارتبه آن توانیپژوهش م نیکه در ا ییهاتیمحدود ازجمله ن،یبگذارد؛ بنابرا
ی موفق به سختبهمشکل مواجه ساخته و باعث شد که پژوهشگر با را  هادادهآوری بیماری کرونا فرآیند جمع

عدد  بر اساسکامل  طوربه هاپرسشنامهی علمئتیهدر بخش  کهیطوربهشود  هادادهآوری کامل جمع
های کیفی استفاده از روش توانستیمبا توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر  .۲نشد ی آورجمعی شده ریگنمونه

 پذیر نبود.زمانی امکان یهاتیمحدودبه دلیل  ؛ کهکند و راهکارهایی برای ناب شدن دانشگاه ارائه دهد
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