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 خالصه 

 ازت. سیاف خود نبه اهد يابیموثر و اثربخش قادر به دست تیریبدون مد ينظام آموزش مقدمه:

 های تولیدی، خدماتي، تجاری وها و شرکتاز سازمان یاریو موثر که امروزه در بس نینو یكردهایرو

ابعاد و  یيشناسااست. این پژوهش با هدف ناب  تیریحتي اداری مورد توجه قرار گرفته است مد

 انجام شد. ناب در مدارس دوره اول متوسطه تیریمد هایمولفه

 ساختار نیمه مصاحبه کیفي بخش در. بود( کمي و کیفي)آمیخته  نوع روش پژوهش  روش کار:

 مدیران و هادانشگاه علمي هیات اعضاء سطح دو در مدیریت حوزه متخصصین از نفر 11 با یافته

روش  از حاصل نتایج از استفاده با  و گرفت صورت شدند، انتخاب هدفمند روش به که مدارس

ها پرداخته شد و بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابي به تحلیل مصاحبهکدگذاری در سه مرحله 

گردید. پایایي پرسشنامه از طریق آلفای  ایجاد لیكرت ایمقیاس پنج درجه در ایپرسشنامه آن

 مدیران کلیه از نفر 1019 شامل پژوهش آماری جامعه کمي بخش برآورد گردید. در 99/0کرونباخ 

 کوکران فرمول از استفاده با و ایخوشه گیرینمونه طریق از که بودند تهران هرش اول دوره متوسطه

 .شدند انتخاب نمونه حجم عنوان نفر برای پاسخگویي به پرسشنامه و به 692

ساختار، منابع  ،یو رهبر تیریمدي مولفه اصل 7ها، داده يعامل لیتحلکدگذاری و بعد از  نتایج:

 .شناسایي شد يمولفه فرع  20و   ندیو فرا يفرهنگ سازمان ،یتكنولوژ ،ي، ارتباطيانسان

کارگیری آن به عنوان یک رویكرد های خاصي است که با بهمدیریت ناب دارای مولفه گیری:نتیجه

 توان در راستای دستیابي به اهداف مدرسه موثرتر عمل کرد.نوین مي

  مستمرناب، مدارس، آموزش و پرورش، بهبود  تیریمد کلمات کلیدی:

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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مقدمه 

آموزش و پرورش به منزله یک نهاد موثر در تربیت و تامین نیروی 

انساني ماهر همزمان با خلقت انسان به عنوان یک نیاز اساسي و غیر 

کارگیری استعدادهای بلقوه قابل انكار مطرح بوده و برای هدایت و به

نموده است. رشد و توسعه این نظام یكي از وجوه  انسان حرکت

نظام آموزش  اهمیت با و اساسي مسائل (. از1) مشخص عصر ماست

آموزش  در مدیریت. است آن سازماندهي و مدیریت وپرورش،

 است، متمایز تقریباً دیگر سازمان یک کردن بر مدیریت از وپرورش

عالوه  که تعلمي اس تخصصي، ظریف، امری آموزشي مدیریت زیرا

 این در مدیریت بلكه نیست کاال تولید کارش گفته شده عوامل بر

(. عملكرد مدیران به عنوان جزء کلیدی 6است ) سازمان انسان سازی

این نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به علت کارکردهای 

اساسي نقش مدیریت، اگر قرار است در آموزش تحولي صورت 

 (. 2یریت آن شروع شود)گیرد، بایستي از مد

 بهینه استفاده عدم پرورش، و آموزش در وری بهره مسئله بودن پایین

 در جامعه جویي مشارکت و پذیری مسئولیت عدم موجود، منابع از

 از و نارضایتي انساني نیروی بودن آمد ناکار پرورش، و آموزش بخش

 اساسي تغییرات ضرورت عمومي پرورش و آموزش کیفي عملكرد

(. در 4ناپذیر ساخته است) اجتناب را گیری تصمیم و مدیریتي ختارسا

چنین فضایي نظام مدیریتي آموزش و پرورش برای مواجه با مسائل 

پیش روی بایستي به ابزارها و رویكردهای نوین مدیریتي تجهیز گردد 

(1.) 

یكي از رویكردهای نوین حوزه مدیریت، مدیریت ناب مي باشد که 

-ها و کاهش هزینهها از طریق حذف اتالفسازمان راهي جهت بهبود

 شودمي نامیده ناب رو این از مدیریت این مدرن تفكر (. در2ها است)

 با را بیشترین آن طریق از که آورد فراهم را ای شیوه تواند مي که

 حد تا که است آن بر تالش رویكرد این در، رساند انجام به کمترین

، کنندمي اتالف را سازمان نیروهای و یانرژ که را هایيعامل ممكن

، سازماني ساختار، هااستراتژی و اهداف در هااتالف این خواه

 روش و هاسیستم، مدیریتي هایسبک، انساني منابع کاری، فرایندهای

(. اندیشه 7)باشد دیگر هرجای یا و سازماني هایارزش و فرهنگ یا و

ییرات و تحوالت دنیای ناب، تفكری نوین، همگام و هماهنگ با تغ

امروز است، ارمغان ناب و ناب اندیشیدن در عباراتي خالصه شامل 

موارد زیر است: جذب و افزایش مشتریان، رضایت مدیران 

وکارمندان از عملكرد خود، افزایش بهره وری در مواد، زمان و نیروی 

ها، بهبود شگرف کیفیت انساني و سرمایه، افزایش طول عمر سازمان

های والت و خدمات، کاهش قابل مالحظه و چشمگیر هزینهمحص

 (.9سازمان، افزایش توان رقابتي در دنیای کسب و کار کنوني) 

 اصول توان مي که باشدمي هایيسازمان جمله از آموزشي سیستم 

بخشید  بهبود را آن در موجود سیستم تا گرفت نظر در آن در را ناب

 توسعه و سازماندهي برای امندرویكردی است نظ ناب (. مدیریت9)

کمتر از طریق بهبود  هزینه و تالش با که عملیات و فرایندها محصول،

در جهت رضایت  بیشتر خدمت یا محصول تولید به مستمر منجر

 زمینه در شده ارائه مفهومي تعاریف (. تمام10)گردد مشتری مي

مثال اند؛ برای شده ارائه واحد محور یک حول عمدتا ناب مدیریت

ووماک و جونز ناب به عنوان یک فرایند تغییر پویا از طریق مجموعه 

ها جهت بهبود مستمر در سازمان اصول سیستماتیكي و بهترین شیوه

 یعملكرد یهاتیاز فعال یاناب متشكل از مجموعه تیریمدباشد. مي

 بدون ارزش افزوده در سازمان است یهاتیکه هدف آن کاهش فعال

و بوجي در تعریف خود از مدیریت ناب ذکر نمودند که (. راندر 11)

 ندهاستیبر بهبود دائم فرا يفلسفه عمل محور مبتن کیناب  تیریمد

 یهاتیکاهش فعال ای انیمشتر یارزش افزوده برا شیافزا لهیبه وس

 طی)مورا( و شرا ندهایفرا یریپذرییبدون ارزش افزوده ) مودا(، تغ

 (.16است ) (یکار )مور فیضع

های انجام شده در حوزه مدیریت ناب ر ادامه به برخي از پژوهشد

 در( 12) يمیرح ریم يحاج و انیچوبچ ،يعباس شود؛ مال،پرداخته مي

 مدیریت، تعهد متغیرهای بین که رسیدند نتیجه این به پژوهشي

 مدیریت گروهي، کار کارکنان، مشارکت کارکنان، توانمندسازی

 ناب تولید اصول سازیپیاده با مشتری با اطارتب مدیریت و انساني منابع

 داد نشان تحقیق این نهایي نتایج. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه

 و انساني منابع مدیریت مشتری، با ارتباط مدیریت متغیرهای که

 ناب تولید اصول سازیپیاده در را اثر بیشترین کارکنان توانمندسازی

 که رسیدند نتیجه این به( 14)ي برادران، دارائي و فتاح .دارند

 مدیریت و انساني منابع مدیریت رهبری، و سازماندهي هایمؤلفه

 ناب تولید به دستیابي برای را اهمیت بیشترین ترتیببه تولید فرایند

عنوان  با پژوهشي در( 11) اسماعیل محمد و لیموني طهماسبي .دارند

 هایدانشگاه هایانهکتابخ در ناب مدیریت هایمولفه کاربرد میزان

 و سازماندهي اطالعات، تكنولوژی ایران، شمال منطقه پزشكي علوم

 مدیریت، جامع کیفیت مدیریت انساني، نیروی سازماندهي رهبری،
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 سخت و تجهیزات مدیریت، کنندگان تامین مدیریت تولید، فرایند

 ابعاد عنوان به را موجودی کنترل و تدارکات خرید سیستم و افزار

 در( 12) نمودند. آقایي معرفي هاکتابخانه در ناب مدیریت گانه هشت

 سازیچابک و ناب بر موثر عوامل ترتیب به که که داد نشان پژوهشي

 ساختار و زیرساختار راهبردها، ها،قابلیت: از عبارتند ناجا نت سیستم

همچنین پژوهشگران  .باشندمي سازماني و فناورانه راهبردی، انساني،

 این به پژوهشي در( 17) برای مصال آلفری، سالونیتیس و خوخارجي 

 ناب موفقیت در کلیدی نقش باال سطح مدیریت که رسیدند نتیجه

 سازیپیاده تنهایي به ناب رویكردهای و ابزارهای از استفاده و دارد

 در باید باال سطح مدیران حمایت بلكه کندنمي تضمین را ناب موفق

 موجب که را عواملي( 19) سالونیتس و نيالمعا . شود گرفته نظر

 ذیل شرح به خالصه طور به را شود مي ناب موفق سازیپیاده

 آمادگي توسعه   -6مالكیت و سازماني فرهنگ -1:برشمردند

 برای کافي منابع تامین -4 مدیریت توانایي و تعهد   -2سازماني

-2 مونهن اولین در مشاوران از خارجي پشتیباني -1 تغییر از حمایت

 تیمي کار-9 پیشرفت جهت راهبردی رویكرد-7تعامل و موثر ارتباط

 بینانه واقع زمانبندی تنظیم برای زمان -9 مشترک سیستمي تفكر و

 .تغییر برای شوق و شور و تعهدات از موثر استفاده و تغییر ایجاد برای

 سازی پیاده برای مهم( 19) لودگارد، اینگوالسدن، گامه و اچهوگ

 -2 دانش -6 مدیریت -1 شمردند بر ذیل شرح به را ناب مدیریت

 پژوهشي کاربردها؛ در و ابزارهای از استفاده -4 ناب سازماني فرهنگ

 هاروش لحاظ از سازماني یادگیری و ناب مدیریت که نشان داده شد

 جهت ناب کارگیریبه و هستند مرتبط بسیار  بنیادین هایفلسفه و

 جمله از دارد، سازماني گذاری سرمایه از یيباال سطح به نیاز موفقیت

 پیاده موثر عوامل وی همچنین. (60فرهنگ ) در گذاری سرمایه

 -6 اجرایي رهبری -1: شمارد مي بر زیر صورت به را ناب سازی

-1 اطالعات تكنولوژی-4 دانش مدیریت -2 توسعه و آموزش

 به بيدستیا" عنوان با پژوهشي در( 61) الشنوی و مشاوران؛ سیوسن

-در به کلیدی عوامل تحلیل و تجزیه ناب، مدیریت با موفقیت

 را کلیدی ساختار شش " هاشرکت سایر و تویوتا در ناب  کارگیری

 عوامل این که برشمرند ناب کردن عملي و اجرا برای عوامل عنوان به

 -1 هافرایند -4 آموزش -2 گرفتن کاربه-6 گسترش -1 از عبارتند

 با پژوهشي در( 16) بوچي و و در نهایت راندر گ؛فرهن -2 راهبران

 تجاری مدارس و هادانشگاه در ناب سازی پیاده تحلیل" عنوان

 نتیجه این به بریتانیا  دانشگاه 1 روی بر موردی مطالعه با  "بریتانیا

 قابل اثرات دارای هادانشگاه در ناب سازی پیاده که یافتن دست

 و هاشیوه و فرایندها بازبیني یر،تغی و فرهنگ بهبود مانند توجهي

.است آنها کار مورد در پیشرفت و کارکنان
 

گذشته هایناب در پژوهش تیریگذار در مد رتاثی عوامل و هااز مولفه يبرخ .3جدول  

 های مدیریت نابمولفه بخش سال مطالعه پژوهشگر

الخریف، رشید و مک 

 الغلینا
 رهبری و مدیریت نوع-4، نیروی انساني -2لي،ما منابع-6سازماني فرهنگ-1 تولید 6019

هوشي السادات، 

، پور عباس، انیمیرح

 ياثیغی و خورسند

 ندوشن

 خدمات 1297
 ویژگیهای -4راهبرد) مشارکت و انگیزش(  -2پدیده اصلي) کاهش اتالف( -6شرایط علي ) فرایندها(  -1

 ای) فرهنگ سازماني ( زمینه

 مشتری با ارتباط مدیریت -2 انساني منابع -6یریت،مد-1 تولیدی 1297 مال و همكاران

 .کاربردها و ابزارهای از استفاده -4 ناب سازماني فرهنگ -2 دانش -6 مدیریت -1 خدمات 6012 لوگارد و همكارن

 فرهنگ -2 راهبران -1 هافرایند -4 آموزش -2 گرفتن کاربه-6 گسترش -1 تولید 6014 الشنوی و سیوسن

 خدماتي 1294 مكاراننصرتي پور و ه
-7 کیفیت،-2 اطالعات،-1 مدیریت، سبک-4 بهبود، فرهنگ-2 انساني، نیروی مشارکت -6سازماندهي،-1

 مجدد مهندسي -9و هادارائي و تجهیزات-9 فرآیند، بهبود

 تولید فرایند -2 انساني منابع-6 رهبری، و سازماندهي-1 تولیدی 1294 برادران و همكاران

و  طهماسبي لیموني

 محمد اسماعیل
 خدمات 1292

سیستم خرید و تدارکات و -4ساماندهي منابع انساني  -2سازماندهي و رهبری  -6تكنولوژی اطالعات -1

مدیریت  -9مدیریت فرایند تولید  -7مدیریت کیفیت جامع -2مدیریت تامین کنندگان  -1کنترل موجودی 
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 تجهیزات و سخت افزار 

 تولید 6016 دکر
 کاری پتانسیل -9 مناسب، انگیزه-7، ارتباطات-4 گذاری، هدف-2 سازماني جو-6 انساني عمناب مدیریت-1

 و مدیریت رهبری -9افراد،

شفیعي رودپشتي و 

 میرغفوری
 تولید 1290

 مشارکت-1، انساني منابع مدیریت-4، جامع کیفیت مدیریت-2 بهنگام، تولید -6فرایندها، استاندارسازی -1

  -9،کنندگان تامین با ارتباط-9، مداری مشتری -7،جامع ور بهره نگهداری-2، دتولی بهبود در کارکنان

 تولید به انساني هوش انتقال

 سازمان -2فناوری،  -1ساختار انساني،  -4زیر ساخت، -2راهبردها،  -6ها، قابلیت-1 تولید 1290 آقایي

 پیشرفت کارکنان -2ها شیوهبهبود فرایندها و  -6تغییر در فرهنگ -1 خدمات 6011 راندر و بوچي

 رهبری-7تعامل و  -2رفتار، -1ها، استراتژی -4ها، ابزار و تكنیک-2تكنولوژی،  -6فرایند، -1 خدمات 6009 هینز و لسبریج

 فرهنگ بهبود-1معماری اطالعات  -4مشارکت  -2رهبری  -6تمرکز به مشتری -1 خدمات 1992 ووماک و جونز

 

رور پژوهشي نشان داد، مدیریت ناب همانطور که بحث شد و م

یكي از رویكردهای موثر در دستیابي به اهداف آموزش و پرورش 

های گذشته مخصوصا در داخل تواند باشد اما بررسي پژوهشمي

های کشور نشان از وجود شكاف پژوهشي در زمینه شناسایي مولفه

مدیریت ناب در مدارس کشور را است؛ بر این اساس هدف اصلي 

های مدیریت ناب در مدارس مي ن تحقیق شناسایي ابعاد و مولفهای

های باشد و سئوال اصلي پژوهش حاضر این است: ابعاد و مولفه

 مدیریت ناب در مدارس کدامند؟
 

 

 

 

 کار روش

ای و های کتابخانهدر بخش نخست با استفاده از مطالعات و بررسي

ها و ها، مدلظریهنیز مطالعات اسناد و مدارک ) شامل تاریخچه، ن

رویكردها و ...( مقاالت داخلي و خارجي در حوزه مدیریت ناب، 

-به بررسي و مطالعه موضوع پرداخته شد. ابتدا جهت شناسایي مولفه

ها و ابعاد مدیریت ناب از روش تحلیل محتوای کالسیک بهره 

گرفته شده است. این روش یک استراتژی کلي ) تحلیل محتوای 

( و فراواني انجام شده 6قالب کد )جدول شماره کالسیک( و در 

بعد  با بیشترین  7(. خروجي کار منجر به 2است )جدول شماره 

های اصلي مدیریت ناب مورد نظرخواهي در فراواني به عنوان مولفه

 مصاحبه با صاحبنظران قرار گرفت.

 
مطرح شده هایمدل در هاآن یناب و فراوان های. مولفه2جدول   

 تعداد فراواني عناوین

 66 کارگرفتن، تدارکات، ابزارها(ساختارها )به

 60 مدیریت و رهبری

 12 ) ارتباط با مشتری، تامین کنندگان، ارتباط با کارکنان( ارتباطات

 12 منابع انساني

 12 ) دانش، منابع اطالعاتي، سیستم اطالعات(كنولوژی و اطالعاتت

 10 فرایندها

 10 گ، جو سازماني() فرهنفرهنگ سازماني

 

نفر از  11در مرحله بعد جامعه آماری این پژوهش را تعداد 

ها  ها عضو هیات علمي دانشگاهنفر از آن 9متخصصان مدیریت که 

نفر دیگر از مدیران مدارس متوسطه دوره اول که سابقه  7و 

 نمونه مدیریتي باالی پانزده سال داشتند، تشكیل مي دادند. روش

 بود. هدفمند صورت به مرحله از پژوهش این گیری

مصاحبه با متخصصان: به منظور نظرخواهي از صاحبنظران و خبرگان 

 4های ناب، مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیریتي پیرامون زیر مولفه
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سئوال صورت گرفت، ضمن اینكه سئواالت فرعي دیگری نیز در 

حین  کنار هر سئوال برای درک تجارب شرکت کنندگان در

-پرسش و محتوایي صوری روایي بررسي مصاحبه مطرح شد. برای

 صاحب نیز اساتید مدیریت آموزشي و از چند تني با مصاحبه های

 سنجش برای چنین،هم. شد مشورت کیفي حوزه پژوهش نظران

 بر ناظر که زمانپایای هم روش از مصاحبه هایپرسش پایایي

شد. زمان  استفاده است، نهمزما هایمشاهده افزایيهم و مقایسه

دقیقه در نظر گرفته شد. پس از  20الي  60مصاحبه برای هر فرد بین 

ها از روی دستگاه ضبط پیاده گردید و برای انجام مصاحبه، مصاحبه

ها در سه ها ساختاری بود و دادهتحلیل آماده شد، فرایند تحلیل داده

. گردآوری و مرحله کدگذاری، باز، محوری و منتخب تحلیل شدند

 کدگذاری و تحلیل و تجزیه و ها، گردآوریتجزیه و تحلیل داده

 چند طي هاآن گذاری نیز نام و هامقوله و طبقات تشكیل و هاداده

 ضبط از پس مصاحبه هر نتایج نخست، مرحله در. یافت انجام مرحله

 مرحله دوم در. گرفت قرار تحلیل مورد کاغذ روی سازیو پیاده

 که شد تحلیل باز گذاری کد فن از استفاده با مصاحبه هایداده

 هایجمله و مفاهیم استخراج ها،خط داده به خط خواندن شامل

 تمامي این مرحله در. باشدمي اولیه طبقات و هامقوله تشكیل اصلي،

-آن شباهت به توجه با و استخراج هامصاحبه موجود در نشانگرهای

بدست  نتایج سوم مرحله در. ندگرفت قرار طبقات گوناگون در ها

 شامل که محوری کدگذاری از استفاده با پیش مرحله دو از آمده

 نهایي طبقات تشكیل طبقات، زیر مشخص کردن ها،داده بندی طبقه

 این در. تحلیل گردید و تجزیه است، نهایي هایمقوله گذارینام و

 و فتگر قرار گوناگون طبقات در شده استخراج مرحله نشانگرهای

 بیانگر وجود با آمده بدست نتایج تا شد انجام چند مرحله در امر این

شوند. نیز سازیخالصه بودن، مشخص و
 

 

 یک نمونه از کدگذاری باز بر اساس بخشي از یک مصاحبه .3شکل

 مصاحبه کیاز  يباز بر اساس بخش ینمونه از کدگذار کی .1جدول 

 کد منتخب کد محوری کد باز

ز در تصمیم گیری ) مشارکت با کارکنان و اولیاء در تصمیم عدم تمرک-1

 گیری

 تفویض اختیارات به کارکنان-6

 ساختار سازماني پویا و هماهنگ با تغییرات -2

 به کار بستن مفاهیم کار تیمي و گروهي-4

ب
ن نا

زما
سا

ار 
خت

سا
 

ب
ت نا

یری
مد
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 یعني کیفي روایي بررسي. است اهمیت دارای نیز کیفي روایي 

 آوری گرد راه از آمده بدست هایآیا داده که موضوع این جشسن

 اعتبارنتایج، از اطمینان برای بنابراین،.نه یا است دقیق کیفي هایداده

 کد اولیه، سازیپیاده از پس نخست. گرفت انجام زیر هایاقدام

 شده بیني باز پژوهشگر چند وسیله به شده انجام هایمصاحبه گذاری

 و هامقوله که آن دوم گردید، رفع و شناسایي وجودم هایاختالف و

 در شده مصاحبه افراد از برخي با شده استخراج هایمقوله زیر

 قرار بررسي مورد هاآن هایدیدگاه و شد گذاشته میان در پژوهش

 شدند. نهایي تأیید و گرفته

های بخش کیفي، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای بر مبنای تحلیل

 و صوری گویه ایجاد گردید. درستي 20رت و مشتمل بر مقیاس لیك

پرسشنامه با توجه به روش ایجاد آن مورد تایید اساتید و  محتوایي

 تعیین منظور به متخصصین حوزه مدیریت مورد قرار گرفت و

کرونباخ برای این  آلفای هاداده گردآوری ابزار قابلیت اعتماد

 مقدار این که شد، حاسبهم 99/0 پرسشنامه محسابه گردید و مقدار

 . کند مي تایید را پرسشنامه قابلیت اعتماد

 کلیه از نفر 1019 شامل پژوهش آماری جامعه کمي در بخش

 پراکندگي به توجه با که بودند تهران شهر اول دوره متوسطه مدیران

 از استفاده با و ای خوشه گیری نمونه طریق از مدارس، جغرافیایي

شدند و  انتخاب نمونه حجم عنوان به رنف 692 کوکران فرمول

 پرسشنامه را تكمیل نمودند.

 

 نتایج

های مدیریت در این بخش به این سوال پاسخ داده مي شود که مولفه

ناب در مدارس کدامند؟ برای پاسخ به این سوال از تحلیل عامل 

 کفایت شاخص -1تاییدی با رعایت مفروضات زیر استفاده مي شود:

 آن از باالتر ترجیحا یا 2/0 حداقل باید که(  KMO)برداری نمونه

 رعایت بیانگر که است آمده بدست  704/0 مقدار تحقیق این باشد در

 آیا که مطلب این بررسي برای -6 . است کافي حد در نمونه حجم

 کرویت آزمون از نیست، صفر جامعه در هاداده همبستگي ماتریس

 سطح و 924/4296 برابر آماری شد. این مشخصه استفاده بارتلت

 بین همبستگي وجود کننده تأیید که بود p= 000/0 آن معناداری

.متغیرهاست
 

 و نتایج آزمون کرویت بارتلت ماتریس همبستگي KMOاندازه  .4جدول

KMO سطح معناداری درجه آزادی آزمون کرویت بارتلت 

704/0 924/4296 1770 000/0 

 

 این برای. انجام مي باشد کتشافيا مرحله بعد انجام تحلیل عاملي

 عوامل واریانس تبیین ها،شاخص اشتراکي جداول مقادیر منظور

مدیریت  ابعاد از یک هر برای یافته چرخش عوامل و ماتریس مؤثر

 این تعیین خواهد گرفت. جهت قرار بررسي در مدارس مورد ناب

 ده،ش اشباع معنادار عامل چند از ناب مدیریت هایمولفه که مطلب

 -6ویژه،  ارزش -1 :است گرفته قرار توجه مورد اصلي شاخص سه

 ویژه ارزش نمودار-2عامل،   هر توسط شده تبیین واریانس نسبت

 کل واریانس از طرحي اسكری نمودار. شودمي نامیده اسكری که

 نشان دیگر متغیرهای با ارتباط در را متغیر هر توسط شده تبیین

 در را هاعامل نقش (1سكری ) نمودار ا دار شیب نمودار. دهدمي

 .دهدمي نشان واریانس تبیین
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 نمودار شیب دار اسكری کتل-3نمودار

 يهفت عامل اصل یشده برا نییتب انسیو درصد وار ژهی. ارزش و1جدول 

 مجموع مجذور شده بارهای عاملي استخراج شده ارزش ویژه اولیه 
مجموع مجذور شده بارهای عاملي چرخش 

 تهیاف

 تجمعي% واریانس% کل تجمعي% واریانس% کل تجمعي% واریانس% کل مولفه

1 92/61 109/42 109/42 92/61 109/42 109/42 471/2 791/10 791/10 

6 261/6 274/4 492/47 261/6 274/4 492/47 214/2 16/10 209/61 

2 117/6 191/2 079/11 117/6 191/2 079/11 771/1 261/9 924/20 

4 911/1 196/2 671/14 911/1 196/2 671/14 211/1 216/9 692/40 

1 222/1 776/6 042/17 222/1 776/6 042/17 191/1 206/9 197/49 

2 192/1 220/6 702/19 192/1 220/6 702/19 972/2 420/2 047/12 

7 291/1 219/6 061/26 291/1 219/6 061/26 191/2 974/1 061/26 
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 دارند قرار خود حالت ترینابتدایي در شچرخ از پیش هایداده

 این بردن بین از برای. نیست حاکم آنها بر معیني نظم هیچ و

 واریماکس چرخش از عاملي ترکیب بهترین به دستیابي و حالت

 و همبستگي ضرایب ترکیب واریماکس چرخش. شد استفاده

 .دهدمي قرار مناسب شرایطي در را هاعامل

مشخص شده است، چرخش  1 همانگونه که در جدول

قادر به   47/2واریماکس نشان داد که عامل اول با ارزش ویژه 

درصد از واریانس است و بیشترین سهم را در  79/10تبیین 

قادر به تبیین  21/2واریانس کل دارد، عامل دوم با ارزش ویژه 

قادر  77/1درصد از واریانس، عامل سوم با ارزش ویژه  16/10

درصد از واریانس، عامل چهارم با ارزش ویژه  26/9به تبیین 

درصد از واریانس، عامل پنجم با  21/9قادر به تبیین  21/1

درصد از واریانس، عامل  20/9قادر به تبیین  19/1ارزش ویژه 

درصد از واریانس  42/2قادر به تبیین  97/2ششم با ارزش ویژه 

درصد از  97/1قادر به تبیین  19/2و عامل هفتم با ارزش ویژه 

شود، که در مجموع هفت عامل با واریانس کل را شامل مي

درصد از واریانس کل را  06/26ارزش ویژه بیشتر از یک، 

دهد که کند. مقایسه تمامي این ضرایب نشان ميتبیین مي

اند و ها پس از چرخش اصالح شدهتمامي ضرایب همبستگي

 اند. در بهترین حالت خود قرار گرفته

 

 يآموزش هایآزمون جهت استقرار مدیریت ناب در سازمان جینتا .6 جدول
 t sigآماره انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 000/0 90/19 279/0 72/2 مدیریت و رهبری

 000/0 666/7 711/0 26/2 ساختاری

 000/0 17/14 709/0 19/2 منابع انساني

 000/0 20/66 211/0 97/2 ارتباطي

 000/0 69/19 740/0 94/2 تكنولوژیكي

 000/0 12/19 702/0 90/2 فرهنگ سازماني

 000/0 41/10 266/0 29/2 فرآیندی

 
تک نمونه ای مالحظه  tو طبق اطالعات آزمون  2مطابق جدول 

های مي گردد که میانگین شاخص محاسبه شده برای مولفه

 01/0های آموزشي در سطح اصلي مدیریت ناب در سازمان

=  بزرگتر از میانگین فرضي سطح متوسط %99و با اطمینان ،

 ها است.بحراني است که نشان دهنده اهمیت آن t( و مقدار 2)

 

های مربوط به مدیریت ناب در مولفه یرتبه بند .1جدول 

 يآموزش هایسازمان

 میانگین رتبه عوامل

 22/4 مدیریت و رهبری

 69/6 ساختاری

 49/2 نسانيمنابع ا

 67/1 ارتباطي

 1 تكنولوژیكي

 70/4 فرهنگ سازماني

 20/6 فرآیندی

های مربوط به مدیریت ناب در جدول باال رتبه بندی مولفه

دهد؛ در جدول زیر به نتیجه های آموزشي را نشان ميسازمان

 آزمون فریدمن آورده شده است.

 

 دمنیآزمون فر جهینت .9جدول 
 692 تعداد

6χ 22/122 

 2 درجه آزادی

 000/0 سطح معني داری

 

با توجه به آزمون فریدمن انجام گرفته جهت رتبه بندی و 

های های مربوط به مدیریت ناب در سازماناولویت بندی مولفه
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بعد ارتباطي  9گردد مطابق با جدول آموزشي مالحظه مي 

مدیریت ناب بیشترین نمره و بعد ساختاری کمترین نمره را 

با سطح  6χ=  22/122مقدار  10اند. همچنین مطابق جدول گرفته

این اولویت  01/0و کمتر از  p=  000/0معني داری آزمون 

 حیث از که داد نشان فوق فرضیه باشد. آزمونبندی معتبر مي

 داری بینتفاوت معني 01/0و خطای  99/0  اطمینان با آماری،

استقرار  بر رمؤث عوامل میانگین درباره پاسخگویان دیدگاه

 وجود دارد.  های آموزشيمدیریت ناب در سازمان

بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش، مدیریت ناب در مدارس 

های متعدد ها و زیر مولفههای گوناگوني در قالب مولفهاز جنبه

کنندگان قرار گرفت که به شرح زیر به آن مورد توجه شرکت

پرداخته شده است:

 

 
 ناب در مدارس تیریمد هاید و مولفهابعا . 0شکل 

یرگیجهیبحث و نت

های مدیریت ناب در هدف از این پژوهش شناسایي ابعاد و مولفه

مدارس متوسطه دوره اول  بود که  برای رسیدن به این هدف در 

های داخلي و خارجي مرحله اول به مطالعه مقاالت و پایان نامه

متخصصین حوزه مدیریت  پرداخته شد در مرحله بعد مصاحبه با

ها و  کدگذاری، صورت گرفت و بعد از تحلیل مصاحبه

ای مبتني بر آن  تنظیم و در اختیار نمونه آماری که پرسشنامه

مدیران مدارس متوسطه دوره اول بودند قرار گرفت. با تحلیل 

های پرسشنامه هفت مولفه اصلي ) مدیریت و رهبری، داده

رتباطات، تكنولوژی، فرهنگ سازماني ساختاری، منابع انساني، ا

های پژوهش زیر مولفه شناسایي گردید. یافته 20و فرایند( و

های های پژوهشحاضر در مولفه مدیریت و رهبری با یافته

 مهم اصول از را مدیریت تعهد که( 12) همكاران و مال پژوهش

 پژوهش با. دارد سویي هم بود کرده معرفي ناب سازیپیاده در

 برآوردن و ارزش شناسایي با رابطه در( 1) یزداني و جعفری

 راستا هم والدین و معلمان آموزان،دانش نیازهای و هاخواسته

 نیازهای به توجه و تغییر مدیریت مولفه زیر در همچنین. باشدمي

-مي سوهم( 66)همكاران  و الساداتهوشي پژوهش با نفعانذی

 کنندکه بیان مي( 17)همكاران  و با پژوهش آلفری باشد و

 و ابزارها از استفاده و دارند ناب موفقیت در کلیدی نقش مدیران

 تضمین را ناب موفق سازی پیاده تنهایي به ناب رویكردهای

 این هایشاخص و مدیریتي بخش انتظارات جمله از و کنندنمي

همسو  رهبری سبک تعهدات،: چون مواردی به توان مي بخش

 پیاده برای قوی رهبری یک نیز وجود( 62) لسبریج و هینز است.

 رابطه در کلي طور به.کند مي معرفي کلیدی امری را ناب سازی

 و طهماسبي هایپژوهش با همراستای رهبری و مدیریت مولفه با

 و المعاني ،(64)همكاران  و الخریف ،(11) لیموني

 .باشد مي( 61) دکر و (19) همكاران و لوگارد ،(19)همكاران

 و مدیریت کیفیت نوع از انعكاسي زیادی حد تا مدارس تموفقی
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اهداف  مهارکننده تواندمي موثر رهبری فقدان. است رهبری

 هدایت باید تنها نه رهبر ناب سازمان در. باشد ناب مدیریت

 را ناب فلسفه که باشد مدلي باید بلكه باشد تغییرات کننده

 . دهد ارائه و آموزش

-پژوهش هایبا یافته ساختار مولفه بعد در پژوهش این هاییافته

 و رودپشتي شفیعي ،(66)همكاران  و الساداتهوشي های

 .بود همراستا( 1)یزداني و جعفری ،(12)آقایي ،(62)میرغفوری

تفویض  باشد و متمرکز ساختاری، سازمان باید غیر بعد در

 و گروهي کار مشارکت، اصل و شود داده کارکنان به اختیارات

 بایست در نظر گرفته شود.مي تیمي

 و برادران هایپژوهش با یافته انساني منابع ها در مولفهیافته

 شفیعي ،(11) محمداسماعیل و لیموني طهماسبي ،(14)همكاران

 بود. همسو( 61) دکر و( 12) آقایي(، 62)میرغفوری و رودپشتي

 منابع متغیر بین  که نمودند بیان( 12) همكاران و مال نمونه برای

 مدیریت. دارد وجود معناداری  مثبت رابطه ناب اصول و انساني

. دارد قرار اولویت در ناب هایسیستم زیر میان از انساني منابع

 توسعه و رشد که است شده مشخص زمان هر از بیش امروزه

 نیروی از صحیح استفاده گرو در جوامع آن پي در و سازمانها

 به نیست گذشته مانند ریبش سازمان حاضر حال در. است انساني

 این از. است تغییر حال در توجهي قابل طور به کار نیروی ویژه

 افراد مختلف گرایشات و الگوها با را خود مدیران است الزم رو

 بي. نمایند منطبق برهم را آنها تا باشند آماده و نموده هماهنگ

 آنچه امروز رقابت و تحول از سرشار و شتاب پر جهان در شک

 نیروی کند،مي تضمین را سازمانها رقابتي مزیت تحقق باتموج

 عصر در که روست ازاین. پویاست و خالق کیفیت، با انساني

 اثربخشي و کارائي افزایش فرآیند اصلي بنای انساني منابع حاضر

 در. است شده قلمداد رقابت طالیي کلید و سرمایه ارزشترین با و

 و ایشان هایتوانمندی اساس بر افراد انتصاب انساني منابع بعد

 انگیزشي، هایسیستم به توجه نیاز، مورد هایمهارت آموزش

 پاداش ارائه و عملكرد صحیح ارزیابي کارکنان، رضایت جلب

 به رسیدن تحقق راستای در باید که هستند هایيزیرمولفه از

 .شوند گرفته نظر در ناب مدرسه

 هاییافته اطي باحاضر در بخش مولفه ارتب پژوهش هاییافته

 و موثر ارتباط هایعامل که( 19) همكاران و المعاني پژوهش

 سازی پیاده در مهم عوامل از را مشترک و کارتیمي و تعاول

 .باشد مي جهت هم و راستا هم دانند مي ناب مدیریت موفق

 هوشي هاییافته با پژوهش در بخش مولفه تكنولوژی هاییافته

 محمد و طهماسبي لیموني ،(66)همكاران و السادات

 دانش مدیریت و (62)لسبریج  و ، هینز(12)آقایي ،(11)اسماعیل

 .سو بود هم (60داند )مي ناب سازی پیاده در موثر عوامل از را

 تولید، در آن باالی ظرفیت و توان سبب به اطالعات فناوری

 باالیي حساسیت و اهمیت از اطالعات، سریع انتشار و پردازش

 برای آن پردازش جریان و اطالعات که چرا است؛ برخوردار

 پیچیده و هاسازمان رشد و شودمي محسوب حیاتي امری سازمان

 هماهنگي ایجاد ضرورت و رقابت ها،افزایشآن محیط شدن تر

 .کندمي مضاعف را کارایي افزایش جهت در واحدها میان

 هایشپژوه هایها در بخش مولفه فرهنگ سازماني با یافتهیافته

 و لودگارد ،(19)همكاران  و المعاني ،(64)همكاران  و  الخریف

. است راستا هم (66)همكاران و السادات ، هوشي(19)همكاران

 جهت در خود پژوهش در( 62) لسبریج و هینز که طور همان

 فرهنگ که دهند مي نشان یافته عنوان به ناب دانشگاه یک ایجاد

 حائز بسیار هادانشگاه در بنا موفق اجرای در مثبت سازماني

 .است اهمیت

 هایپژوهش هاییافته در مولفه فرایندی با پژوهش هاییافته

 ،(14) همكاران و برادران ،(66) همكاران و السادات هوشي

 و نیز با .است همراستا (11)محمد اسماعیل  و لیموني طهماسبي

زیر  با رابطه در( 62) میرغفوری و رودپشتي شفیعي پژوهش

 از آنجاییكه استفاده .است سو فرایندها هم سازی مولفه استاندارد

 نظام به دستیابي به منجر ناب، فلسفه هایایده و اصول از

، اتالف هرگونه از عاری که است مطلوب و منطقي آموزشي

 و باشد مي مربیان و دانشجویان اقتصادی غیر هایفعالیت و زیان

 آموزشي هایسازمان در ناب مدیریت کارگیریبه مزایای

 سطح افزایش کمتر، چرخه زمان هزینه، کاهش: از عبارتند

 عملكرد هزینه، در جویي صرفه مدرسان، و دانشجویان رضایت

 (67)سازمان  کلي فرآیند بهبود و شغلي رضایت، کارکنان بهتر
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 صنعت در ناب از استفاده مانند مدارس در ناب از و استفاده 

 هایزمان کاهش به منجر جمله از شدبا داشته بزرگي تاثیرهای

ها و ابعاد مدیریت ناب در شود. شناخت مولفه مي شده هدر

مدارس بسیار حائز اهمیت است که هدف اصلي این پژوهش را 

توانند با بهدر بر مي گرفت. مدیران و برنامه ریزان آموزشي مي

های آن کارگیری اصول مدیریت ناب و توجه به ابعاد و مولفه

مند شوند. سازمان خود از مزایایي این رویكرد نوین بهرهدر 

های آتي در مورد مدیریت شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد مي

 ها نیز پژوهش صورت بگیرد.ناب دانشگاه
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 Abstract 

Introduction: Without an effective management system, the education 

system will not be able to achieve its goals. Lean management is one of the 

most effective and innovative approaches today in many manufacturing, 

service, commercial and even administrative organizations and companies. 

The purpose of this study was to identify the dimensions and components of 

lean management in first grade high schools. 

Materials and Methods:  The research method was mixed (quantitative and 

qualitative). In the qualitative part, semi-structured interviews were 

conducted with 15 management experts at two levels of faculty members of 

universities and school principals who were selected by purposeful method 

and using the results of coding method in three stages of open coding, the 

central and selective analyzes of the interviews were conducted and a five-

point Likert scale questionnaire was developed. The reliability of the 

questionnaire was estimated as 0.98 by Cronbach's alpha. In the quantitative 

part of the statistical population, 1059 high school principals in Tehran were 

selected by cluster sampling and 283 individuals were selected by using 

Cochran formula to answer the questionnaire and as the sample size. 

Results: After data coding and factor analysis, 7 key components of 

management and leadership, structure, human resources, communication, 

technology, organizational culture and process and 60 sub-components were 

identified.  

Conclusion:  Lean management has certain components that can be used to 

achieve school goals more effectively as a new approach. 

 Key words: Lean management, schools, education, continuous improvement 
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