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 چکيده
در دو دهه گذشته فضای سازمانی موسسات آموزش عالی در بسیاری از کشورها بطور بنیادی تغییر 

اند. در جهت کرده و تعداد داوطلبان بیشتری جذب دانشگاه ها شده و مشغول به تحصیل شده 

پاسخگویی به این تغییرات، موسسات آموزشی دامنه فعالیت های خود را توسعه دادند که این موضوع 

منجر به مدیریت عملیات پیچیده تر این نهادها شده است. این موسسات آموزش عالی به منظور 

ی همچون ریت سازمانپاسخگویی به این تغییرات و ارتقای توانایی رقابتی خود به رویکردهای نوین مدی

 جهت مدیریت ناب روی آورده اند. در دو دهه گذشته مدیریت ناب به عنوان ابزاری قابل اعتماد در

دستیابی به بهبود عملکرد از طریق ارائه خدماتی با کیفیتی بهتر و با هزینه کمتر مطرح شده است. 

ه جدید در سازمان می باشد ک نظام مدیریت ناب به معنای شکستن الگوهای کهنه و استقرار فرهنگی

موعه کاملی از ابزارهای جدید و چارچوبی برای بکارگیری آنها می باشیم. جبرای نیل به آن نیازمند م

زمینه مفهوم مدیریت ناب در بافت  ردر این تحقیق تالش شده تا مروری بر ادبیات و نظریات موجود د

 .سازمان های آموزشی عالی ارائه گردد

 .ناب، مدیریت ناب، سازمان های آموزش عالی :يديکل واژگان
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  علی نمکی

 .ی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیآموزش عال تیریمد یتخصص یدکتر
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی نمکی

 در موسسات آموزش عالی مروري بر مفاهيم و انگاره هاي مدیریت ناب
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 مقدمه
که  رندیگ یقرار م یتیریمد یها و ابزارها ستمیمشاوران در معرض انواع س هیتوص قیاز طر ایو  مایسازمان ها، مستق رانیامروزه مد

نسبت به  کردهایاز رو یشده و شامل تعـداد جیرا یالدیم 09شود. واژه ناب که از دهه  ینم یاثربخش منته جیاز آنها به نتا یاریبس یریبکارگ

 نیبه کمتـر یابیدست یعنی خواهنـد،یم انیاست که مشتر یزیکننده آن چ نیتأم قاًیاشاره دارد که دق یستمیسازمانهاست، به س دیلتو تیریمد

مطرح نمود: یك  ریتوان به صورت ز یرا م "ناب "تعریف واژه  ی(. به طور کلBiazzo et al., 2016تمـام شـده بـدون اتالف منابع ) یبها

 (. Barroso et al, 2010کسب وکار جامع ) یفرایندها هینگرش سیستمی، جهت حذف ضایعات از طریق بهبود مستمر در کل

ا ت ناب فقط به یك فعالیت خاص محدود نمی شود بلکه تمام فعالیتهای یك کسب و کار را از زمان طراحی محصول و خدمات مدیریت

به  یساختار فکر كیناب،  تیریگفت که ستون فقرات نظام مد توانی(. مBiazzo et al., 2016در بر می گیرد ) انیارائه آنها به مشتر یانتها

 Ansariبخشد ) ینموده و استحکام م نییسازمانها را تع اتیحاکم بر عمل یو خارج یداخل ،یپرسنل ،یکه روابط سازمان تدقت ساخته شده اس

& Moddaress, 1990 .) 

 کا،یامر یاستانداردها و فناور ی. در انجمن ملکندیکمك م عاتیضا ایدر جهت حذف اتالف  دکنندگانیناب به تول تیریمد یکهایتکن

 ندیرابدون ارزش افزوده( در سراسر ف یتهایو حذف اتالف )فعال ییشناسا یبرا كیستماتیس یکردیرو”شده است:  فیصورت تعر نیناب بد دیتول

 (.Barroso et al, 2010” ) یتعال بیدر تعق یمحصول، با توجه به کشش مشتر انیجر لهیبهبود مستمر، به وس

ها جهت تبدیل شدن به بنگاه اقتصادی ناب، بایستی بسترهای مناسب را جهت نهادینه شدن تفکر ناب در کلیه سطوح مهیا  سازمان

تی در سازمان بایس دنیی با نوع نگرش و ارزش های حاکم بر سازمان و کارکنان آن دارد. ناب اندیشنمایند، نهادینه شدن این تفکر ارتباط تنگاتنگ

( و بدانیم هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای اساسی و محوری سازمان )نظیر تفکر ناب( بیشتر Parkes, 2016به یك فرهنگ مبدل شود )

تر است و تأثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد، در یك فرهنگ شند، آن فرهنگ و ارزش قویبا بندیباشد و اعضای بیشتری به این ارزش پا

شود، درباره رسالت سازمان وجود دارد و وحدت هدف موجب همبستگی، وفاداری، تعهد سازمانی و کاهش ترك خدمت می تریقوی توافق بیش

های رسمی دارد چرا که وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را ز کمتری به قوانین و رویهدر یك فرهنگ قوی مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان نیا

شود. از طرفی برای اینکه افراد سازمان ارزشهای فرهنگ را بپذیرند باید آنها را بشناسند. بنابراین اولین درونی می یرفتار یبپذیرند، رهنمودها

 ,Martins et alاقدام عملی جهت بستر سازی برای نهادینه شدن تفکر ناب در یك سازمان، آموزش این مفاهیم به کارکنان آن سازمان است )

امور  یبرا یمتفاوت اریدارد. ناب بودن، روش بس ازیفرهنگ درکل سازمان ن رییبه تغ ،یدیشرکت تول كیناب در  ی(. تفکر ناب و روشها2015

 دیو تول ینتانبوه س دیتول یناب، بلکه برا دیاز تول یبانیپشت ینه برا ت،یریمد یتمام شده و حسابدار یبها نییتع یسنت یاست. روشها یتجار

 قیرا تشو ناب یکه روشها یهر شرکت یاستاندارد برا یابی نهیندارند. هز یناب ارتباط دیروشها با تول نیشده اند. ا یکار طراح یرویبر ن یمبتن

ها،  هیشحا ،یگذارمتینادرست در مورد ق یها یریگ میو موجب تصم زدیانگ یرا بر م رنابیاستاندارد، رفتار غ یابی نهیاست. هز انباریز کند،یم

(. هم اکنون همه کسب و کارها در سرتاسر جهان از تولید خودرو تا خدمات Holweg, 2007) گرددیم یدیکل لمسائ ری/ اجاره و سادیخر

دت برنامه کوتاه م كی ای نهیروش کاهش هز كیناب فقط  تیریکنند. در واقع مد یم یرویناب و تفکر ناب پ تیریاز اصول مد یو دولت یدرمان

 قیتحق نیموضوع در ا نیا تی(. باتوجه به اهمBaudi, 2004شود ) یم تیریآن اداره و مد ساست که شرکت بر اسا یستمیبلکه س ست،ین

 یمورد بررس یآموزش عال یموضوع در بافت سازمان ها نیناب ارائه شده و ا تیریمد نهیموجود در زم یبر چارچوب نظر یتالش شده تا مرور

 .ردیقرار گ

 

 يچارچوب نظر
وجود دارد. یکی نگرش سیستمی، جهت حذف ضایعات از طریق بهبود مستمر و دیگری فرایند  "ناب"طور اساسی دو تعریف از واژه  به

نه فقط تولیدی. مدیریت ناب فقط به یك فعالیت خاص محدود نمی شود بلکه تمام فعالیتهای یك کسب و کار را از زمان  -کسب وکار جامع 

 سیک که است سفر یك "بودن ناب" که دهند تشخیص بایست¬از فروش در بر می گیرد. سازمانهای مختلف می پسطراحی محصول تا خدمات 

 (.Flumerfel & Green, 2013سازمان ها کاربرد دارد ) یناب در تمام تیرمدی. رسد نمی "آن مقصد"به هرگز

که  رندیگ یقرار م یتیریمد یها و ابزارها ستمیمشاوران در معرض انواع س هیتوص قیاز طر ایو  ماًیسازمان ها، مستق رانیمد امروزه

بلندمدت را  كیتوسعه استراتژ یزیاست که برنامه ر یناب برنامه کامل تیریشود. نظام مد ینم یاثربخش منته جیاز آنها به نتا یاریبس یریبکارگ

 ,Braganzaفردا آماده سازد ) یچالش ها یو برا ریمدار، انعطاف پذ یمشتر تا سازمان را دینما یم کپارچهیبهبود روزانه همسو و  افبا اهد

افراد سازمان وجود  ریروزمره سا یها تیو فعال ندهیآ یارشد برا تیریچشم انداز مد نیب یقیشکاف عم یدیتول ی(. غالبا در شرکت ها2002
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کردن  هادیدر جهت پ رییروزمره، از تغ یها تیبه فعال كیاستراتژ تیریدادن مد وندیدهد چگونه با پ یناب به سازمان نشان م تیریدارد. نظام مد

 (. Comm & Mathaisel, 2005کنند ) یبانیپشت تیریچشم انداز مد

ارائه شده که همگی با مقوله اندازه گیری در ارتباط هستند. بسیاری ازاین ابزارها  "ناب"از بیست نوع ابزار و تکنیك  شیبه امروز ب تا

 دیتول ی. هدف اصلستیناب موجود ن تیریمد یساز ادهیپ یوابسته بهم میباشند، هرچند یك مجموعه یا نقشه راه اجرایی استقراریافته ای برا

ستفاده با ا یمشتر یتر برا شیتولید ارزش ب یعنیو حداقل کردن اتالف است. به طور ساده، تولید ناب  یمشتر یبرا کردن ارزش داکثرناب، ح

به دقت ساخته شده  یساختار فکر كیناب،  تیریگفت که ستون فقرات نظام مد توانی(. مRajaguru & Matanda, 2009تر )از منابع کم

 یلسه عنصر اص یساختار دارا نی. ادینما یم میو تحک تیسازمانها را تثب اتیحاکم بر عمل یو خارج یداخل ،یپرسنل ،یاست که روابط سازمان

 شود. ی( مKannan & Choon, 2005) ی(. چرخه بهبود راهبرد3کسب و کار و ) یبازساز ندی(. فرآ2(. چارچوب توسعه، )1است که شامل: )

 وتایتو ( که توسط شرکتیکیزیمحصوالت ف ایاست )اعم از تولید خدمات  یو تولید یتیریمد ستمیس كیناب،  دیو تول تیریواقع، مد در

 یاشد، مجموعه یووماك و دان جونز به نام تولید ناب معرف میکه بعدها توسط ج ستمیس نیاوهنو ابداع شده است(. ا یچ ی)و عمدتا توسط تائ

خصات )مش خواهدیم یرا تولید کند که مشتر یدقیقا محصول دهدیامکان م یطیدر هر مح یاست که به هر شرکت ییو ابزارها هاكیاز اصول، تکن

 خواهدیم یتولید کند که مشتر ی( و دقیقا در زمانی)از نظر تعداد خواهدیم یتولید کند که مشتر یزانیمحصول(، دقیقا به م یو خدمات یکیزیف

 یعنیوند: بهره مند ش ندیفرآ نیبتوانند از ا نفعانیکه همه ذ یرقابت باشد در حال رقابلیارائه کند که غ یمتی(، و البته با قرترید ه)نه زودتر و ن

فرمول برنده، برنده  ،یدر تولید ناب، فرمول واقع گر،ید ری(. به تعبMadeira, 2007مالکان، کارکنان، تأمین کنندگان و کل جامعه ) ان،یمشتر

شرکت از فرآیند  كیناب، همه وجوه  تیریاست. مد انیکامل به مشتر یده سیدر عین سرو هانهیکاهش هز یاست. تولید ناب، تنها راه واقع

و در هر  یرا در بر گرفته و در هر صنعت دیمحصول جد نیو توسعه و تکو یو منابع انسان یو ادار یمال ،یو خدمات یبانیتا امور پشت یکیزیتولید ف

 یازهایتر به ن عیشود که بتوان سر یباعث م ستمیس نی(. اRajaguru & Matanda, 2009است ) یساز ادهیکسب و کار قابل پ از ینوع

 تیریکه مد یدر حال افتیتر دست کوتاه اریبس یتر تولید کرد و به زمان انتظار تولیدمتنوع اریبس یو تغییرات آن پاسخ داد، محصوالت یمشتر

 (.Womack & Jones, 1996رساند ) ازیشده و بتوان همواره اطالعات درست را در زمان درست به محل مورد ن ترسانآ اریاطالعات، بس

رکت ش یرا برا یادیز یها تیمنسوخ شده محسوب شد چرا که محدود وهیش كی یدست دیتول وهیش ستم،یانبوه در قرن ب دیظهور تول با

 نیابه  تینهادر اما شوند آشنا  یدینظام تول نیابا  كینزداز تا کردند  دیبازدفورد کارخانه از 1581 بهاردر  وتایتو رانی. لذا مدکردیم جادیها ا

کوچك  یداخل بازارطرف  كیاز که بود  نیاهم امر  نیاعلت  (.Holweg, 2007کنند ) یرویپانبوه  دیتول وهیشاز  توانندینمکه  دندیرس جهینت

ابداع  یبرا یجرقه ا انیجر نینداشت. و ا وجود یجهان ربازادر رقابت قدرت جهان  درخودرو  بزرگ دکنندگانیتولوجود با  گرید یسوازو بود 

توان بطور خالصه اصول تفکر ناب را شامل  ی. در واقع مدیمختلف گرد عیاز شرکت ها در صنا یاریشد که بعدها سرمشق بس تیریاز مد یروش

 (. Holweg, 2007حرکت، تحقق کنش و کمال ) جادیارزش، ا ان،یجر نییارزش، تع صیموارد دانست: تشخ نیا

 به موفقیت یابیها برای دستهای مدیریت در هر سازمان، وجود منابع مورد نیاز و مدیریت بهینه آنهاست. سازماناز مهمترین دغدغه یکی

 ,Hiranoهای سازمان است )ترین فعالیتمجبورند منابع خود را به بهترین نحو تخصیص دهند. انجام این کار، یکی از مهمترین و پیچیده

عه اند که مجمو( طراحی شده ERPریزی منابع سازمان )هایی به نام برنامههای مدرن، سیستمگیری از دانش و شیوهبا بهره زه(. امرو2009

بهینه  و تخصیص یسازمان یندهایفرا یکپارچگی ریو مدیریت را در مس کنندیریزی و کنترل مهای یك سازمان را در تمامی ابعاد برنامهفعالیت

 (.Holweg, 2007) رسانندمنابع یاری می

 

 تفکر ناب

روی )یعنی با نی یورود نیتفکر به این دلیل ناب نامیده می شود که می تواند شیوه ای را فراهم آورد که از طریق آن بتوان با کمتر این

را به دست آورد و در عین حال با تامین درست نیاز مصرف کنندگان  یخروج نیانسانی کمتر، تجهیزات کمتر، زمان کمتر و فضای کمتر( بیشتر

از  وستهیاز مراحل به هم پ یشامل مجموعه ا ستمیس كی ،یسنت یستمهایس ی(. در تئورAghakhani et al., 2016شد ) یکترنزدبه آنها 

 Biazzo) کندیکمك م گر،ید یبه نگرشها ستمیس كینگرش  رییتغ ریمفهوم، به ما در جهت درك تاث نیا تیبردن به اهم یکار است. پ كی

et al., 2016است: ریبه شرح ز یاصول یتفکر ناب دارا ستمها،یس یبا توجه به گوناگون ن،ی(. بنابرا 

 نیارزش هر محصول مع قیدق نییتع•

 ارزش محصول انیجر ییشناسا•

 ارزش نیحرکت بدون وقفه در ا جادیا•

 دنیکش رونیب یبرا یدادن امکان به مشتر•

 (Goldsby & Martichenko, 2005دنبال کردن کمال )•
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نا و مع یکند و ارزش، تنها هنگام فیارزش را تعر تواندیاست که م ییتفکر ناب، ارزش است. تنها مصرف کننده نها یشروع اساس نقطه

 نیعم یو در زمانها نیمع یمتیمصرف کننده خود را با ق یازهایکه ن یشود؛ محصول انیب نیمحصول مع كیکه در چارچوب  کندیم دایمفهوم پ

 قیدق فیدر تعر یآگاهانه سع ی(. تفکر ناب با چالشBraganza, 2002) ندیآفریاست که ارزش را م دکنندهیتول نیا تیو در نها سازدیبراورده م

 یارزش به طور مستمر بازنگر نی. البته، اشودیارائه م نیمع ییبها یهستند و در ازا ینیمع یتهایقابل یدارد که دارا یارزش در چارچوب محصوالت

که چگونه شرکت نوپا  دهدی(. روش تفکر ناب به افراد آموزش مBraganza, 2002خود جلب کند ) یرا به سو دارانیخر بتواندتا آنکه  شودیم

 Lyonsشتاب رشد کند ) نیشتریخود ادامه دهند تا کسب و کارشان با ب تیبه فعال یطیچرخش کنند و تحت چه شرا یرا اداره کنند، چه زمان

et al, 2013.) 

 

 ناب تیریمد

ناب یك نگرش سیستمی جهت حذف ضایعات از طریق بهبود مستمر و فرایند کسب وکار جامع است. مدیریت ناب فقط به یك  تیریمد

فعالیت خاص محدود نمی شود بلکه تمام فعالیتهای یك کسب و کار را از زمان طراحی محصول تا خدمات پس از فروش در بر می گیرد. امروزه 

سازمان ها  ییکارا یمسئله و ارتقا نیبه ا ییپاسخگو یموسسات و نهادها شده است. برا یاصل یاز دغدغه ها یکیبه  لیبدکاهش اتالف ت

 (.Barroso et al, 2010ناب توسعه داده شده است ) تیریهمچون مد ینینو یندهایفرآ

سیستم ناب بر چهار ستون اصلی رهبری، فرهنگ، ساختار و تولید استوار است که همگی آنها بر رضایت و خواسته های ذینفعان از  مدل

 (. Biazzo et al., 2016باشند ) یجمله مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان مواد اولیه و سهامداران متمرکز م

ز آنها مطلع می سازد. با هم فکری آنان اهدافی را برای فائق آمدن بر مشکالت ایجاد می کند ناب مشکالت را می یابد و دیگران را ا رهبری

 (.Comm & Mathaisel, 2005و دیگران را آزاد می گذارد که راه حلی را برای مشکالت پیدا کنند )

خود ترسیم کرده، و همه در آن نقش آینده  یکه سازمان برا یشود که همه کارکنان سازمان از چشم انداز یناب نیز موجب م فرهنگ

 دارند، آگاه باشند. خود چشم انداز نیز متمرکز بر مشتری و خواسته ها و انتظارات او باشد.

ناب مشخصه های مختلفی دارد از جمله مهمترین آنها مسطح بودن سازمان و همکاری های افراد به دور از دیوارها و حصارهای  ساختار

 یل تیم های تخصصی مختلف از نتایج ساختار ناب است.وظیفه ای می باشد. تشک

ناب بزرگترین فعالیتی که تقریبا اکثر فعالیت های دیگر به دنبال تقویت و یا کمك به آن می باشند  تیریناب: بر اساس مفهوم مد تولید

ن آنها اتالف های کلی سازمان و از بین بردرفتاری سیستماتیك برای پیدا کردن  د،یفعالیت های سیستم حذف اتالف می باشد. این سیستم تول

 (. Comm & Mathaisel, 2005دارد )

 تیری. مدباشدیانجام کارها م ندیدر فرا یتأمین، و کاهش زمان آماده ساز رهیسرعت در زنج شیها، افزاناب، حذف اتالف تیریاز مد هدف

تمام شده محصوالت  متیدرصد ق 09تا  18حمل و نقل،  نهیاست. هز كیلجست ستمیها در سکاهش اتالف یبرا یاتیفرهنگ ح كی نیناب همچن

د خواه یها رو نهیدر هز یریناب، کاهش چشمگ تیریمد یریکارگبه قیاز طر كیلجست ستمیها در سونقلو حمل هایموجود هشاست. لذا با کا

(. Golsby & Martichenko, 2005) افتیکسب و کار بهبود خواهد  یهاندیسازمانها باال خواهد رفت و فرا یتوان رقابت جه،یداد و در نت

تند هس یها در حوزه فروش و ارتباط با مشتر امدیپ نیاز ا یاند که برخرا مطالعه کرده امدهایپ گریبا د یسازاز پژوهشگران رابطه ناب یاریبس

(Ansari & Moddaress, 1990 .) 

ه ناب توج یها و ابزارها وهیبه همان اندازه که به ش نکهیشوند مگر ا یکوچك نظام ناب متوقف م یسازمانها در منافع و فرصتها شتریب

 (.Holweg, 2007. )ندیتوجه نما زین رییتغ نیا یاجرا یرساختهایمرتبط با آن و ز یدادهایرو ح،یفرهنگ صح كیدارند به خلق 

 

  یناب در موسسات آموزش عال تیریمد

 یو ارائه خدمات آموزش افتهی شیافزا انیشده و تعداد دانشجو ینیادیبن راتییدچار تغ یآموزش عال یسازمان ها طیمح ریدو دهه اخ در

(، بخش خدمات 2999محققان همچون کاتلر ) یبرخ یها افتهیشده است. باتوجه به  لیاز افراد تبد یشتریتعداد ب یگسترده برا یندیبه فرآ

 یکشورها یبرا زانیم نی( و اBarroso et al, 2010را به خود اختصاص داده است ) افتهیتوسعه  یحجم اقتصاد کشورها %09در حدود  یزیچ

تمرکز بخش آموزش  ،یخینکته اشاره کرده که بصورت تار نی( به ا2998) زلیحدود است. کوم و مات نیدر هم یمقدار زین افتهیکمتر توسعه 

 ریینهاد تغ نیاز ا یانتظارات عموم رایاست ز رییامروز در حال تغ یاینهاد در دن نیکارکرد ا یبوده است ول قاتیتحق تیبر آموزش و هدا یعال

 یشناس تیجمع راتییدانشگاه ها، تغ یبر رتبه بند شتریب دی(. تاکFrancis, 2014پررنگ تر شده است ) یآموزش تیفیکرده و توجه به ک

روبرو بوده و  یاریبس یبودجه ا ینهادها امروزه با فشارها نیرا به خود معطوف کرده است. ا یادیتوجهات ز شتر،یب یها نهیهزو  انیدانشجو

 راتییتغ نیا نیخارج هستند. بنابرا یایدن یازهایبه ن ییبهتر منابع خود به منظور پاسخگو تیریساختار و مد ،یدر سازمانده یبازنگر ازمندین
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 و جذب یرقابت تیفرهنگ به منظور حفظ موقع رییهمچون ارائه خدمات چابك و تغ ینینو ییروش ها یریرا به بکارگ یعالموسسات آموزش 

 (. Barroso et al, 2010کرده است ) بیترغ شتریمخاطبان ب

که با گذشت  ییدهد. تا جا یاست که به نقش کارکنان در تمام سطوح سازمان م یفوق العاده ا تیناب اهم تیریمهم در نظام مد نکته

از اتالف  ییباال ریخود به مقاد یها یمحققان در بررس یبرخ ،یتیرینظام مد نیابعاد گوناگون ا لیتفکر ناب در سازمان ها و تحل یقرن از اجرا مین

از  یانسان یروین یتوانمندساز (.Holweg, 2007ناب دارد ) تیرینادرست مد یدر سازمان ها اشاره نموده اند که نشان از اجرا یمنابع انسان

ها،  یاستراتژ هیطرف کل كیهستند. از  گریکدیناب الزم و ملزوم  تیریدر مد گر،ید ییناب از سو یها و ابزارها وهیها، ش یسو و استراتژ كی

جود و گر،یدارد و از طرف د یرا در پ یکارکنان در سطوح مختلف سازمان یتوانمندساز شیافزا م،یرمستقیغ ای میناب مستق یابزارها وها  وهیش

 دینظام تول انگذارینمونه، اوهنو بن ی(. براKotler, 2000است ) تیریاز مد یا وهیش نیچن یکارکنان توانمند، کارآزموده و فکور الزمه اجرا

ه در ک داردیم انیب یو یسازاستوار است. در مورد خودگردان  یبه هنگام و خودگردان ساز دینظام بر دو اصل تول نیمعتقد است ا وتایشرکت تو

 & Kannanها و... را فراهم آورد ) تیتوقف فعال ،یریگ میخودگردان وجود داشته باشد که امکان تصم ینظام عصب كی ستیبا یسازمان ها م

Choon, 2005 .) 

اط ارتب رندهیادگی یمربوط به سازمان ها میناب با مفاه تیریبکارگرفته شده در روش مد یو روش ها یگفت که فلسفه وجود توانیم

در موسسات  ژهیموضوع به و نی(. اHu et al., 2016قرار گرفته است ) دییمورد تا یاریارتباط در مطالعات بس نیدارد که صحت ا یتنگاتنگ

 یناگونگو یناب راهکارها تیریمد یایاز مزا ی. به منظور بهره بردارخوردیبه چشم م شتریب تیفعال نهیبه نوع کارکرد و زم هبا توج یآموزش عال

 نمود:   میاز آنها اشاره خواه یوجود دارد که در ادامه به برخ

 تحقق اهداف یناب و آموزش آن در راستا تیریمد تیبه اهم ستیبا یموسسات م نیا یمسائل مال انیو متول یمال انی: حامرانیمد نقش

 ییااست. مسئوالن اجر دیامر مف نیا لیفرهنگ اعتماد در تسه تیراستا تقو نیمبذول دارند. در ا یشتریکوتاه مدت و بلند مدت سازمان توجه ب

 Kannanداشته باشند ) اریتوسعه و بهبود مستمر در اخت یبرا یمختلف یکارکنان سازمان فرصتها یکنند که تمام جادیرا ا یجو ستیبا یم

& Choon, 2005 .) 

 یستیبا یآموزش ها م نیاست. ا یکار یها میآموزش کارکنان و توسعه ت رندهیناب دربرگ تیریمد یریآموزش و توسعه: بکارگ نقش

 یساز ینیراستا ع نیناب باشد. در ا تیریو عمل در مفهوم مد یتئور قیتلف یچگونگ نهیدر زم یفلسفه آموزش در سازمان و اطالعات رندهیدربرگ

 (.Stevenson, 2007رساند ) یم یاری رندهیادگی یناب و سازمان ها تیریبه ادراك بهتر مد

 یدانش در سازمان فراهم م تیریکاربست مد یچگونگ نهیرا در زم یدیجد یناب، فرصت ها تیریمد یریدانش: بکارگ تیریمد نقش

 (. Rajaguru & Matanda, 2009شوند ) یم یساز رهیذخ یها استیو س قیدق یفرصت ها شامل مستندساز نیآورد. ا

 یشوند که به اشتراك گذار یطراح یطور ستیبایاطالعات م یبر فناور یمبتن یها ستمیناب، س تیریاطالعات : در مد یفناور نقش

به  دیاطالعات نبا ی. رهبران فناورندینما نیمطلوب تر تضم جیبه نتا یابیو دست شتریب یهمکار یخالقانه را برا یها نهیاطالعات و ارائه گز

 Womackداشته باشند ) ادیرا به  یموفق جهان یحاصل از موردها یدرس ها یستیبا یشبکه کرده و م تیامن یانرا قرب انشد یاشتراك گذار

& Jones, 1996 .) 

 یمشاوران م نیشود. ا یاستفاده م یناب از مشاوران خارج تیریمد ستمیس تیهدا ایشروع  ی/مشاوران پروژه: اغلب برارانیمد نقش

 یسازمان را مشخص م یریکه جهت گ یدیکل میمفاه یساز یاتیعمل ییآشنا بوده و توانا رندهیادگی یو عمل در سازمان ها یبا تئور یستیبا

 طلبدیبه مستندات سازمان را م یو دسترس یدیبه زمان دارد و مشارکت رهبران سازمان، کارکنان کل ازین موضوع نیکند داشته باشند. ا

(Francis, 2014.) 
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  شنهاداتيو پ يبندجمع 
 ییکارا یمسئله و ارتقا نیبه ا ییپاسخگو یموسسات و نهادها شده است. برا یاصل یاز دغدغه ها یکیبه  لیکاهش اتالف تبد امروزه

 قیو بهبود مستمر از طر رییتغ یایپو ندیناب به عنوان فرآ تیریناب توسعه داده شده است. مد تیریهمچون مد ینینو یندهایسازمان ها فرآ

اب ن تیریموجود در نظام مد ینکات فرهنگ یامروز، تامل و بررس یایتوان گفت که در دن یشود. م یاز عوامل شناخته م یمجموعه ا یریبکارگ

موفق جهان  یاز بنگاه ها یاریبس نکهیناب است. ا تیریموفق مد یفرهنگ موجود سازمان و اجرا انیرابطه دوطرفه م انگریآن، ب یو ابزارها

 است. با توجه به مطالعات یتحول سازمان ریتوانمند در مس کردیرو كینظام  نیکه ا دهدیکرده اند نشان م یگوبردارناب را ال تیریمد دکریرو

 یاجرا کهییاست. از آنجا یهمچون فرهنگ سازمان ییآن متاثر از اجزا یناب و پروژه ها تیریمد زیآم تیموفق یتوان گفت که اجرا یگذشته م

 طیدر مح یشود جو همکار یرابطه مطرح م نیکه در ا یموانع نیاز بارزتر یکیاست،  یبر کارگروه یمبتن ابن تیریمد یها وهیاز ش یاریبس

 باشد. یم یآموزش عال یها

 یتوجه یاز ب ینوع مشکالت ناش نیعلت ا نیاما مهمتر د،ینما یم جادیمانع را ا نیما ا یو اجتماع یاز مختصات فرهنگ یاریاگرچه بس 

 یاثرگذار توانیکار داوطلبانه م یرینمونه با بکارگ یآنهاست. برا یو گسترش اجرا یساز ادهیپ یالزم برا یو بسترها ازهاین شیپ تیبه لزوم رعا

 گرفته یکارمندان جد یبرخ یاز سو لیدل نیناب ساده بوده و به هم تیریمد یها وهیگفت که ش توانیم نیرا کمتر نمود. همچن عوامل نیا

 دیآنها مورد تاک تیداده شده و توجه آنها به اهم حیکارمندان توض یمختلف ناب و اثرات مثبت آن برا یها و ابزارها وهیاگر ش نیشود. بنابرا ینم

ناب است اما کمتر به آن  یارکان نظام ها نیاز مهمتر یآنها بود. دقت فوق العاده در کارسنج یدر اجرا شتریب تیشاهد موفق توانیم رد،یگقرار 

شاهد  یفرهنگ سازمان رییتوان با تغ یآنهاست که م یسادگ نیهم زیابزارها ن نیشود. در واقع نقطه قوت ا یم ستهینگر تیفعال كیبه عنوان 

آموزش و  ازمندیده که نتفکر نظام مند بو كیاست. تفکر ناب  ریتفکر امکانپذ رییتغ لهیبوس یفرهنگ سازمان رییعملکرد سازمان بود. تغ یارتقا

 مستمر است.  یریبکارگ

 یموضوع در سازمان ها نیاست که ا یاتیسطح عمل ژهیکارکنان در تمام سطوح سازمان بو یناب نقش محور تیریمهم در نظام مد نکته

ها و  وهیها، ش یطرف و استراتژ كیاز  یانسان یروین یخورد. توانمندساز یبه چشم م شتریب یهمچون موسسات آموزش عال یانسان محور

 یوربر فنا یمبتن یها ستمیس نیناب اثرگذار هستند. همچن تیریبوده که بر عملکرد مد گریکدیالزم و ملزوم  گر،یناب از طرف د یابزارها

 یهمکار یخالقانه را برا یها نهیاطالعات و ارائه گز یشوند که به اشتراك گذار یطراح یطور ستیبایم یاطالعات در موسسات آموزش عال

 .ندینما فراهممطلوب تر  جیبه نتا یابیو دست شتریب
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