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  کیدهچ

 نیا. است شده انجام یاجتماع نیتام سازمان در آموزش بر اساس تفکر ناب تیفیارتقاء ک یبرا یپژوهش حاضر با هدف ارائه مدل

 پژوهش یآمار جامعه. شودیم محسوب یشیمایپ - یفیتوص ها داده گردآوری وهیش لحاظ از و یکاربرد هدف، نظر از پژوهش

 تابعه یهامارستانیب یآموزش نیزریسوپروا و ییاجرا و یستاد یواحدها در آموزش رشناسانکا و روسا ن،یمعاون ران،یمد شامل

 یریگنمونه روش قیطر از و برآورد نفر 500 مورگان جدول مطابق یآمار نمونه حجم. است بوده( نفر 450) یاجتماع نیتام سازمان

. استفاده شد هیگو 759مولفه و  71سشنامه محقق ساخته، شامل اطالعات از پر یبه منظور گردآور. انتخاب شدند یا طبقه – یتصادف

 سازه ییو قضاوت خبرگان و روا اتیمرور جامع ادب قیاز طر ییمحتوا ییروا ،یشیآزما یاجرا قیپرسشنامه از طر یصور ییروا

 و هیتجز منظور به. شد رآوردب 31/0 کرونباخ آلفای بیضر محاسبه قیطر از آن ییایپا و گرفت قرار دییتا مورد یعامل لیتحل توسط

 رنفیاسم کولموگروفآزمون ) یاستنباط آمار و( اریمع انحراف انس،یوار ن،یانگیم ،یفراوانجداول ) یفیتوص آمار از هاداده لیتحل

 بعنوان را مولفه 771 و بعد 71، 0007 سطح در هاداده لیتحل و هیتجز از حاصل نتایج. شد استفاده( یدییتا و یاکتشاف یعامل لیتحل و

 بعد و بوده درصد 19/99 برابر ابعاد نیا یکل اثرات زانیم که داد نشان یاجتماع نیتام سازمان در ناب آموزش یهامولفه و ابعاد

( 44/0) سهم نیترکم یانسان منابع تیریمد بعد و( 25/44) سهم نیباالتر( نیآفرارزش یهاتیفعال و هااتالف ییشناسا) ارزش انیجر

بررسی وضعیت آموزش در سازمان تامین اجتماعی نشان داد که مقادیر هریک از ابعاد کمی باالتر از میانگین جامعه  .داشت را

ارائه سازوکارهای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، ضمن  بیترت نیبد. باشد لیکن هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد می

شده مشخص و  درجه تناسب مدل ارائه ،طراحی یاجتماع نیناب در سازمان تامآموزش بر اساس تفکر  تیفیارتقاء ک ییمدل نها

 . گرفت قرار دییمورد تا یعال جهیبرازش آن با نت
 

 اجتماعی تامین سازمان ناب، تفکر آموزش،: کلیدی های واژه
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 مقدمه 

 است ای نکته همان این. باشدمی هتجرب و دانش با و ماهر کار نیروی به وابسته سازمان یک افراد آینده کامیابی و موفقیت

 نه آموزش. است سازمان غایات و اهداف به آمیز موفقیت دستیابی در اساسی و اثربخش ابزاری آموزش چرا گویدمی که

 عملیی  صورت به را خود شغل که دهد می هاآن به را شانس این بلکه شود،می افراد نوآوری و ابتکار افزایش باعث تنها

  (.5070 ،7ندیم) یابد افزایش وری بهره طریق این از تا دهند انجام را آن ایشایسته طرز هب و گرفته یاد

 درانی،) است شده تبدیل آموزشی هاینظام دغدغه ترینمهم به آموزشی واحدهای به بخشی کیفیت تفکر امروزه        

بخش در چه آموزشی استانداردهای رعایت شآموز فرآیند در مسأله ترینمهم(. 1390 واجارگاه، فتحی از نقل به 4213

 سایر با زمانهم آموزش فرآیند استانداردسازی این. محتواست ارائه هایبخش در چه و ساختاری و مدیریتی های

 هاینظام دیگر یکپارچگی استانداردها این رعایت و پذیردمی صورت کارکنان عملکرد ارتقاء برای سازمان فرآیندهای

فالحی و موحدصفایی) دهدمی افزایش ازآموزش گیری بهره با را سازمان اثربخشی و کارایی و کندمی حفظ را سازمان

 (.7932 نیا،

 در گذاریسرمایه بازگشت نرخ افزایش و فرایندها به بخشی کیفیت و هانارسایی این رفع جهت رسد،می نظر به لذا    

 جدیدی هایایده از یکی ناب تفکر .باشد مفید ناب تفکر اصول یریبکارگ آموزش، فوائد از سازمان مندیبهره و آموزش

 کاهش اتالف، کردن کنریشه جهت سیستمی دیدگاهی با فرآیندها بهینه معماری در تحوالت مایهجان عنوان به که است

 حذف ناب، هایین هدف(. 5077 ،5بوچی و رندور) شودمی استفاده وریبهره افزایش نتیجه در و ارزش آفرینش ها، هزینه

 (.7331 ،9هلپر و دوفیل مک) است ها اتالف

ها به یکدیگر، زدن آنها و سپس با تالش برای گرهدر پنج اصل خالصه کرد و با درك دقیق این اصل توانناب را می    

. آن دست یافیت سازی سازمان و فرآیندهایهیا و فنون ناب به راهکاری پایدار در نابیوهتوان ضمن بکیارگیری کامل شمی

ایجاد حرکت بدون وقفه در این ، 2شناسایی جریان ارزش محصول، 4ارزش تعیین و تعریف - :ایین پنج اصل عبارتند از

 .(5002 ،3ادواردز) 4تعقیب کمال، 1.دبکش رونانید ایین ارزش را از تولیید کننده بیا بتوامکان دادن بیه میشتری ت، 9ارزش

 یمحور و یاساس یها ارزش به افراد تعهد و التزام قدر هر. شود لیتبد فرهنگ کی به انسازم در دیبا دنیشیاند ناب

 و است تریقو ارزش و فرهنگ آن باشند، معتقد ارزش نیا به یشتریب یاعضا و باشد شتریب دنیشیاند ناب رینظ سازمان،

 در انسان دانش، و یتکنولوژ نه است افراد شهیاند از برخاسته زیچ همه چون و دارد سازمان یاعضا رفتار بر یشتریب ریتأث

 (.7939 همکاران، و یازآذرین) بخشد یم معنا و روح آن به و ردیگیم یجا ستمیس مرکز در دیتول نینو وهیش

                                                       
1. Nadeem 

2. Randor & Bucci 

3. MacDufile & Helper  

4. Value 

5. Value Stream 

6. Flow  

7. Pull  

8. Prefection  

9. Edwards 
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 و تیرضا بر که ناب ساختار ناب، فرهنگ ناب، یرهبر رااستقرار ناب  یبرا یآمادگ عوامل (5077) یبوچ و رندور    

 بر و کرده یمعرف هستند متمرکز داران سهام و هیاول مواد کنندگان نیتأم کارکنان، ،یمشتر مانند عاننفیذ یها خواسته

 تیحما و کار یاجرا لزوم و ایمزا هدف، ت،یماه با کارکنان ییآشنا ودرك  ه،یتوج جهت کیاستراتژ برنامه کی داشتن

 مدل کی در( 5071 همکاران، و یانیآشت از نقل به) 5007 7شلیم و جردن .کنند یم دیتاک ناب ندیفرا یاجرا یط آنان

 آن قیطر از که را راه سه هاآن. کنند یم دیتاک یسازناب عوامل از یکی عنوان به کیاستراتژ اهداف وجود بر یابتکار

 کی وجود. مداوم بهبود( 9 اتیعمل رییتغ یاصل یها طرح( 5 یفرهنگ تحول( 7: اندداده حیتوض دهدیم رخ ناب تحول

 کندیم قیتشو را مناسب اقدام و تیموقع لیتحل و هیتجز کارکنان، بهبود یهاطرح جهت کیاستراتژ یزیر برنامه

خدمات، /محصول یطراح یسازساده ،یاندازراه زمان مداوم کاهششامل ) زاتیتجه و ندهایفرا(. 5070 ،5آالگاراجا)

 و یآورفن از مداوم استفاده ،9اس 2و اشتباه،  خطا اثبات زاتیتجه ندها،یفرآ بهبود ،یسلول دیتول ق،یدق ینگهدار و ریتعم

 تیمی، گیریمیتصم آموزش یندهایفرا شامل) یانسان منابع تیریمد کارخانه، در یزگیپاک و نظم د،یجد یندهایفرا

 و ریزیامهبرن ،(کیفیت مداوم بهبود هایبرنامه در کارکنان مشارکت مسئولیت، و استقالل گسترش تیم، متقابل عملکرد

 گذاریاشتراك به شامل) مشتری با ارتباط خطا، و اشتباه تصحیح کانبان، مدیریت دیداری، مدیریت شامل) تولید کنترل

انعطاف مشتری، با بهنگام تولید پیوند کیفیت، برنامه در مشتری مشارکت محصول، طراحی در مشتری مشارکت اطالعات،

 ؛5077 ، همکاران و نوردین ؛5001 ، وارد و شاه) شوندمی برشمرده سازیناب ایهشیوه از( مشتری نیاز مورد در پذیری

 منصوری از نقل به 5004 همکاران، و محمد و 5009 ، همکاران و فلپز ؛5002 ، یر می و لیکر ؛5009 ، همکاران و پاوناسکار

 موجب متناسب پاداش اعطای و ناب دافاه با سوهم عملکرد ارزیابی و گیریاندازه سیستم طرفی از(. 5074 همکاران، و

 ارزیابی سیستم یک اجرای و طراحی عبارتی به(. 5001 ،4فیلینگهام) شودمی ناب اقدامات از ناشی هایپیشرفت تداوم

 فراهم را پیشرفت ساده تشخیص امکان و هامسئولیت تعیین که است ناب سازیپیاده برای مهم آمادگی عامل یک کارآمد،

 ،4هنگامبه تولید ،1جامع وربهره نگهداری نیز، 9تویوتا ناب تولیدی سیستم در(. 5004 ،2لتبریج و هاینز) کرد خواهد

 ،79پوکایوکه دیداری، مدیریت مسئله، حل هایتکنیک ،75کایزنی های چرخه ،77کانری هوشین ،70هیجونکا ،3جیدوکا

 به هزینه ترینکم با کیفیت باالترین ایجاد طریق زا کمال به دستیابی و مداری مشتری ،استانداردسازی کارکنان، مشارکت

 داشتن به که است ضروری ظرفیت و تقاضا بین تطابق وجود طرفی از. است شده داده نشان زیربنایی اصول و عوامل عنوان

 ارزش حداکثر به دستیابی برای فرآیندها و هافعالیت سازماندهی و تقاضا مجدد ارزیابی و گیریاندازه برای روش، یک

                                                       
1. Jordan & Mishel  

2. Alagaraja  

3. 5s 

4. Fillingham 

5. Hines & Lethbridge 

6. Toyota Production System 

7. Total productive maintenance 

8. Just time production  

9. Jidoka 

10. Heijunka 

11. Hoshin Kannri  

12. Kaizeny cycles 

13. Poka-yuke 
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 به ارزش تعیین توانایی با ناب سیستم در ارزش ایجاد توانایی یا مشتری های گروه هایارزش درك. است وابسته افزوده

 هایگروه برای ارزش درست تعریف که چرا. است شده گرفته نظر در ناب اجرای الزمه و شده توصیف مشتری جای

(. 5074 ،7همکاران و بالوشی) دهد می کاهش را تغییر برابر در اومتمق و کرده جلوگیری اهداف و نیازها تضاد از مشتری،

 و پایه عنوان به مداریمشتری (.5077 ،5همکاران و گریووندو) است تعیین قابل نهایی مشتری توسط فقط ارزش عبارتی، به

 به .شد خواهد رقابت صحنه از سازمان حذف سبب مهم، اصل این به توجهیبی و شودمی محسوب کارها و کسب اساس

 گیریشکل موجب شکل کارآمدترین و مؤثرترین به که است سازمانی گیریجهت یک مداریمشتری دیگر عبارت

 سنتی سیستم با مقایسه در(. 5074 ،9همکاران و بالوشی) شودمی مشتریان به برتر هایارزش ارائه جهت مطلوب رفتارهای

 تولید به مشتری نیازهای از فراتر تر،کوتاه زمان و کمتر سرمایه فضا،/کار نیروی از استفاده با ناب مدل انبوه، تولید

 عنوان به دانش مدیریت به( 5002) 2ملتون(. 7939 شریفی، و آقائی از نقل به 5007 ،4سیلیگر) پردازدمی متنوع محصوالت

 حمایت وجود فرایندها سازیناب جهت آمادگی عوامل از دیگر یکی. داردمی اشاره سازیناب فرایندهای با مرتبط عاملی

 مشتاق و آماده ناب هایپروژه از خود حمایت دادن نشان در باید ارشد مدیریت که طوری به است ناب رهبری تعهد و

 منابع تامین و تغییر فرآیند در کارکنان مؤثر مشارکت مسئول ارشد، مدیران همچنین(. 5001 ،9همکاران و بنتوویم) باشد

 و ناب سازی پیاده برای نیاز مورد زمان و منابع طرفی از(. 7339 ،1همکاران و آرمناکیس) هستند ناب یاجرا برای الزم

 و ابزار( 5004) امیلیانی(. 7339 ،4همکاران و باتلر) شود فراهم باید ناب، هایفعالیت در مشارکت جهت کارکنان آموزش

 :داندمی زیر موارد شامل را سازیناب فرایندهای

 اخذ) بودن هنگام به ،(داشتننگه درخشندگی، کردن، مرتب کردن، تمیز کردن، بندی طبقه) کار محیط ارتقاء یا سااس پنج

 همچنین "شدن بهتر برای تغییر" معنای به که 3کایزن، (بعدی مراحل انجام برای قبلی مراحل از موقع به منابع و اطالعات

 برای ناب ابزار و اصول کاربرد یا ناب رفتار ،شودمی تفسیر نیز اتالف حذف و تعیین جهت فرایندها مستمر بهبود عنوان به

 عملیات انجام زمان مدت یعنی شودمی نامیده 70هیجونکا ژاپنی به که همواربار، رفتاری اتالف حذف و رهبری رفتار بهبود

 یا گذاریسیاست، کندیم کمک بارکاری تعادل عدم تشخیص به و کرده تعیین مشتری تقاضای میزان با مقایسه در را

 که عملکرد کیفیت گسترش یا مشتری صدای، رودمی بکار اهداف و منابع با استراتژی بین ارتباط ایجاد برای که فرایندی

ریشه علل وتحلیل تجزیه، شودمی استفاده خدمات طراحان و مشتریان نظر مورد مطلوب موارد و هاخواسته هماهنگی برای

 استفاده تکراری وقایع از اجتناب منظور به متقابل رفتارهای تعیین و مشکالت ایریشه علل تعیین رایب که هاییروش یا ای

 مان، زدهدمی نشان را شود انجام باید که بعدی کار که ایصفحه یک نمودار یک یعنی استاندارد کار مودار، نشودمی

                                                       
1. Balushi et al  

2. Goriwondo et al  

3. Balushi et al  

4. Siliger 

5. Melton  

6. Ben-Tovim et al 

7. Armenakis et al 

8. Butler et al  

9. Kaizen 

10. Heijunka 
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 یک تصویری نمودار یک یا ارزش جریان قشه، نکند برابری مشتری تقاضای نرخ با تولید آهنگ که کندمی مقرر 7تکت

 هایکنترل، شودمی استفاده اتالف حذف و بهبود های فرصت تعیین برای که است مواد و اطالعات جریان از ایصفحه

  طبیعی غیر موارد تشخیص برای آن سازیآسان و کار محل سازیساده برای بصری

 نژادرستم و مرامپاك از نقل به( 5003) 5هالوگ و بیچینو ناب سازیپیاده ایندهایفر زمینه در ایمقایسه بررسی یک در    

 نقص ذهنیت ایجاد فرآیندها، تعریف عملکردی، اهداف تعریف تیم، ایجاد شامل را ناب سازیپیاده فرایندهای( 7934)

 دانندمی مستمر بهبود و کشش مسیست عمودی، اطالعاتی هایسیستم یادگیری،/آموزش ،(اشتباهات و خطا شناسایی) صفر

 ایجاد تیمی، کار سازمانی، ساختار موارد به نیز( 7934) نژادرستم و مرامپاك از نقل به( 7334) 9آلشتروم که حالی در

 داشته اشاره مستمر بهبود و کشش سیستم عمودی، اطالعاتی هایسیستم ،(اشتباهات و خطا شناسایی) صفر نقص ذهنیت

 . اندداشته

 نشده انجام کشور از خارج و کشور در سازمانی ناب آموزش زمینه در پژوهشی دهد می نشان گرفته صورت هایبررسی    

 تولید حوزه در ناب رویکرد و ناب مدیریت با رابطه در که هاییمقاله و تجربی مطالعات از هایینمونه به ادامه در اما است،

 . دش خواهد اشاره شده ارائه آموزشی موسسات و

 ستمیس وارزش  انیجر یابینهیهز ناب، دیتول نیب معنادار و مثبت رابطه بهخود  پژوهش در( 7939) یپورزمانو  زارع    

 ارائه ناب دیتول برای سازه هشت با یمدل شد انجام( 7939) فرهمند یفقه توسط که یقیتحق در. بردند یپ تیفیک تیریمد

 تیریمد ان،یمشتر با روابط کنندگان، نیتأم با روابط نگهداری، و راتیتعم جامع، تیفیک تیریمد موقع، دبهیتول که دیگرد

 در( 7932)همکاران  و یسهراب نیهمچن. ردیگ یدربرم را کارخانه سطح بهسازی های برنامه و ندیفرآ تیریمد ،یانسان منابع

 که نمودند یبندرتبه را یسازابن عامل هفت ناب، ستمیس یسازادهیپ در یانهیزم عوامل درك هدف با خود پژوهش

 یابزارها و هاکیتکن یریبکارگ زانیم و موارد" پژوهش در. بود هااتالف حذف و ییشناسا به مربوط رتبه نیباالتر

 مراکز یسازناب یهاروش نیترمهم شد انجام( 7934) یریجهانگ توسط که "رانیا درمان و بهداشت نظام در ناب تیریمد

 قیدرتحق نیچن هم. باشدیموارد م نیاز ا یکیارزش  انیاتالف و جر ییکه شناسا شدند ییشناسا رانیا یدرمان و یبهداشت

 گانه 4 یها مولفه عنوان به "یانسان یروین یسامانده" و "جامع تیفیک تیریمد"( 7939) لیمحمداسماع و یمونیل یطهماسب

 را ناب کردیرو یاصل یبنا ریز که افتندیدر خود پژوهش در( 7944) یعبد و ینیدحسیس. شدند یمعرف ناب تیریمد

 عنوان تحتخود  یقاتیتحق مقاله در( 5071) 4همکاران و کینوویووکاد. دهدیم لیتشک اتالف حذف و ییشناسا

 اصول و ابزار که موضوع نیا درك و یبا هدف بررس "اتیادب یبررس و نقد: آموزش یبرا ناب و ناب یبرا آموزش"

 آموزش یاثربخش بهبود یبرا رقابت توان شیافزا و نییپا یهانهیهز موجب فراتر خدمات ارائه با تواندیم چگونه ناب فلسفه

 و داشته یشتریب تیاولو که ندهایفرا گرید در توانندیم هااتالف حذف توسط شده رهیذخ منابع که افتندیدر شود یمهندس

 عنوان تحت( 5071) 2تاینیلوم توسط که یگرید یپژوهش مقاله در. شوند گرفته بکار کنندیم جادیا ارزش کاربران یبرا

 کی عنوان به ناب تیریمد است، شده ارائه "(یمورد مطالعه) ناب تیریمد یابزارها از استفاده با مستمر بهبود یندهایفرا"

                                                       
1. Takt Time 

2. Bicheno & Holweg 

3. Ahlstrom 

4. Vukadinovic et al 

5. Luminita  
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 ستفادها) اتالف حذف و یمشتر یبرا ارزش جادیا یبرا ،(یاتیعمل-یکیتاکت-کیاستراتژ) یسطح سه تیریمد ستمیس

 و یبررس" عنوان تحت یقیتحق در( 5079) همکاران و بالزر. شودیم فیتعر( یعلم یهاروش از ناعادالنه و ناهماهنگ

 باشد، مدت یطوالن کیاستراتژ یزیر برنامه یدارا اگر ناب یاجرا دارند یم اذعان "یعال آموزش در ناب انداز چشم

 یساز ادهیپ عوامل عنوان به را کیاستراتژ یزیر برنامه خود قیتحق در زین( 5072) همکاران و بالزر. دارد را ریتأث نیشتریب

 را ناب یگمایس شش یداریپا و اجرا یبرا یآمادگ یفاکتورها یقیتحق در زین( 5074) یآنتون. کند یم ییشناسا ناب

 یمشتر بر تمرکز - دانشگاه یها یاستراتژ به ناب یگمایس شش دادن وندیپ - منابع و تیریمد تعهد - انداز چشم و یرهبر)

 عنوان تحت خود قیتحق در زین( 5074) ونگیمان موخنونگو و کانگ نقیس. کند یم یمعرف( مناسب افراد انتخاب -

 در ناب اصول یاجرا که دادند نشان "آن ضرورت و اجرا زانیم اساس بر: یآموزش موسسات در ناب اصول ییشناسا"

 هستند، سازمان هر اهداف از که خدمات تیفیک شیافزا و اتالف و نهیهز ندنرسا حداقل به موجب یآموزش موسسات

 یریادگی بهبود جهت ناب تیریمد یهاکیتکن کاربرد" عنوان تحت( 5079) کن و مارخام یمرور مقاله در. گردد یم

( هنگام به و جامع تیفیک کنترل شاواکا،یا ینمودارها) رینظ ناب تیریمد یها کیتکن که است شده داده نشان "نیال آن

مقاله در( 5001) 7یکووسکیز و یکووسکیز. شود برده کار به نیال آن یآموزش یها ستمیس یاثربخش بهبود یبرا تواند یم

که  "آموزان دانش یریادگی بهبود هدف با آموزش در ناب ورود - کمترمنابع  صرف با شتریب کار انجام" عنوان تحت یا

 یندهایفرا چگونه که دهندیم نشان است آموزش یبرا آن یکاربردها و ناب تیریمد ولاص نهیزم در یمرور مقاله کی

 ییجوصرفه هانهیهر در حال نیع در و شده آموزان دانش عملکرد و آموزش هیارا بهبود به منجر افتهی بهبود و ناب

 . گردد یم

 ولی باشدمی هاسازمان آموزش نظام در هایینارسایی وجود از حاکی پیشین هایپژوهش نتایج که این به توجه با بنابراین    

 جهت جدید رویکردی عنوانبه – ناب تفکر اساس بر هاسازمان در آموزش زمینه در پژوهشی شده انجام مطالعات مبنای بر

 و شارز آفرینش ها،هزینه کاهش اتالف، کردن کنریشه جهت سیستمی دیدگاهی با فرآیندها سازی بهینه و تحول ایجاد

بیمه سازمان ترینبزرگ عنوانبه اجتماعی تامین سازمان که جاییآن از و است نگرفته صورت وریبهره افزایش نتیجه در

 گیرنده و دهندهارائه آن در و دارد برعهده جامعه سطح ارتقای در بزرگی سهم کشور درمانی خدمات متولی دومین و گر

 آن کارکنان در توانمندی افزایش نیازمند شدگان بیمه و بیماران در یتمندیرضا افزایش است بدیهی است، انسان خدمات

 دلیل به طرفی از .باشد تحقق قابل( آفرینارزش و اتالف بدون) ناب و کارآمد آموزش سایه در تواندمی امر این که بوده

 بر آموزش های مولفه و ابعاد از آگاهی عدم و کارکنان آموزش درنظام ناب تفکر کارگیری به در موجود فقدان و خالء

 با تا است آن بر ناب تفکر اساس بر آموزش هایمولفه و ابعاد شناسایی هدف با حاضر پژوهش رویکرد، این اساس

 آن اساس بر ریزیبرنامه امکان ایجاد و آموزشی فرایندهای در اتالف موارد شناسایی و مدیریتی فلسفه این کارگیری به

 . نماید اقدام اجتماعی تامین سازمان در هاآن سازیناب و هازشآمو کیفیت ارتقاء جهت

 شناسیروش

 را پژوهش آماری جامعه. باشدمی پیمایشی - توصیفی نوع از روش نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش    

 هایمدیریت و کل ادارات آموزش کارشناسان و روسا و ستادی کارشناسان و ادارات/گروه روسای معاونین، مدیران،

                                                       
1. Ziskovsky & Ziskovsky 
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 نفر 450 شامل کشور سراسر در اجتماعی تامین سازمان تابعه هایبیمارستان آموزشی سوپروایزرین و هااستان در درمان

 از نیاز مورد نمونه انتخاب منظور به و گردیده برآورد نفر 500 تعداد کوکران فرمول اساس بر نمونه حجم. دهندمی تشکیل

 .است شده داده نشان 7 شماره جدول در هانمونه مشخصات. است شده استفاده ساده تصادفی گیرینمونه روش

 سازمانی واحد برحسب هانمونه فراوانی توزیع :7 جدول

 درصد فراوانی سازمانی واحد

 7702 59 مرکزی ستاد

 5402 43 استان کل اداره ستاد

 53 24 استان درمان مدیریت ستاد

 92 10 بیمارستان

 700 500 جمع

 پژوهش ابزار

 ناب آموزش ساختهمحقق پرسشنامة ابزار و میدانی روش از اطالعات و هاداده گردآوری منظور به حاضر، پژوهش در    

 اجرای) صوری روایی ،(خبرگان قضاوت) محتوایی روایی تایید از بعد که است شده استفاده گویه 759 و مولفه 71 شامل

 آمار طریق از هاداده تحلیل و تجزیه. گردید اجرا( 31/0 کرونباخ آلفای) پایایی و( عاملی تحلیل) سازه روایی و( آزمایشی

 اکتشافی عاملی تحلیل و 7اسمیرنف کولموگروف آزمون) استنباطی آمار و( استاندارد انحراف و میانگین فراوانی،) توصیفی

 . شد انجام لیزرل و SPSS افزارهاینرم طریق از و( تاییدی و

 هاافتهی

 درصد ویژه، ارزش مقادیر :5 جدولکدامند؟ یاجتماع نیتام سازمان در ناب آموزش یهامولفه و ابعاد: پژوهش اول سوال

 ابعاد هفده گانه یتجمع واریانس درصد و واریانس

 هامولفه

 ماکسیوار چرخش از بعد

 ها مولفه

 ماکسیوار چرخش از بعد

 ارزش

 ویژه
 ویژه ارزش تجمعی درصد واریانس درصد

 درصد

 واریانس

 درصد

 تجمعی

7 1.794 74.352 74.352 70 7.911 5.493 49.994 

5 5.499 2.794 50.095 77 7.929 5.473 43.444 

9 7.455 9.139 59.423 75 7.525 5.901 25.037 

4 7.127 9.944 51.209 79 7.579 5.254 24.973 

2 7.153 9.905 97.704 74 7.749 5.410 21.043 

9 7.230 9.979 94.455 72 7.704 5.903 23.934 

1 7.294 9.504 91.952 79 7.014 5.591 97.992 

4 7.439 9.771 40.145 71 7.001 5.034 99.195 

                                                       
1. Kolmogorov–Smirnov 
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3 7.499 9.029 49.132 

   

 ابعاد عنوان به را مولفه 71 نمونه، افراد از نفر 500 هایپاسخ روی بر عاملی تحلیل از حاصل جینتا جدول، به توجه با  

 .شود مى  تبیین بعد هفده نیا توسط واریانس کل درصد 19/99 که دهد یم نشان یاجتماع نیتام سازمان در ناب آموزش

 است؟ چگونه یاجتماع نیتام سازمان در ناب آموزش یهامولفه و ابعاد از کیهر سهم: پژوهش دوم سوال

 
 هاآن از یک هر سهم تعیین برای هاعامل چرخش و تاییدی عاملی لتحلی از پس ناب آموزش ابعاد عاملی بارهای :9 جدول

 سطح t عاملی بار ابعاد

 معناداری

 0.07 3.09 0090 کیاستراتژ یها برنامه و اهداف

 0.07 74.99 0.44 (نیآفرارزش یهاتیفعال و هااتالف ییشناسا) ارزش انیجر

 0.07 1.05 0.44 مناسب یانسان منابع تیریمد

 0.07 1.11 0.29 عملکرد تیریمد

 0.07 1.35 0.24 رییتغ یهابرنامه

 0.07 75.44 0.14 تیفیک تیریمد ستمیس

 0.07 9.32 0.44 جامع ور بهره ینگهدار

 0.07 4.47 0.29 دانش میتسه

 0.07 70.94 0.94 یمداریمشتر

 0.07 70.15 0.94 ناب تیریمد و یرهبر

 0.07 70.77 0.92 ناب فرهنگ

 0.07 3.24 0.99 ناب ساختار

 0.07 77.95 0.17 کار طیمح ارتقاء

 0.07 3.57 0.97 متنوع و نینو یهایفناور و هاروش یریکارگ به

 0.07 3.24 0.95 اشتباهات اصالح و یریشگیپ

 0.07 77.00 0.10 یکشش ستمیس

 0.07 70.73 0.99 یدارید تیریمد

 هر سهم و بوده داریمعن 07/0 سطح در هامولفه یتمام یعامل بار است، دهش داده نشان 9شماره  جدول در که طورهمان    

 ییشناسا) ارزش انیجر" مولفه اساس،نیبرا. است شده داده نشان یاجتماع نیتام سازمان در ناب آموزش ابعاد از کی

 یعامل بار با "مناسب یانسان بعمنا تیریمد" مولفه و سهم نیشتریب 44/0 یعامل بار با "(نیآفرارزش یهاتیفعال و هااتالف

 .اندداشته یاجتماع نیتام سازمان در ناب آموزش ابعاد نیب در را سهم نیترکم 44/0
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 هاعامل چرخش از پس اجتماعی تامین سازمان در ناب آموزش های مولفه عاملی بار: 4 جدول

 هامولفه ابعاد
 بار

 یعامل
 هامولفه ابعاد

 بار

 یعامل

ف
دا

اه
 و 

نام
بر

هاه
 ی

اتژ
ستر

ا
ی

 ک

 تعریف اهداف و مشخص انداز چشم -7

  شده
(232/0) 

سه
ت

 می
ش

دان
 

 (243/0)  کارکنان بین دانش تسهیم -23

 آموزش هایاستراتژی و اهداف تدوین -5

  سازمان های استراتژی و ماموریت اساس بر
(211/0) 

 باارزش تجربیات مستندسازی -90

  موثر و
(250/0) 

 جهت بلندمدت اهداف ادنقرارد نظر مد -9

 مدت کوتاه نیازهای به دستیابی
(919/0) 

 عملکردهای گذاریاشتراك -97

  بهتر
(449/0) 

 (910/0)  ذینفعان خواسته بر انداز چشم تمرکز-4

شتر
م

ی
دار

م
 ی

 مشتریان فعال مشارکت -95

 ( ذینفعان)
(275/0) 

 و اهداف تعیین در کارکنان مشارکت -2

 هاسیاست
(274/0) 

 ذینفعان نیازهای شناخت -99

  آموزش
(441/0) 

 کلیه برای آموزش هایاستراتژی ابالغ -9

 کارکنان
 (240/0)  ذینفعان رضایت مداوم سنجش -94 (912/0)

 و طراحی جهت استراتژیک ریزیبرنامه -1

  آموزش بهبود های پروژه سازیپیاده
(957/0) 

 مشتریان نظرات به توجه -92

 ( ذینفعان)
(904/0) 

یجر
 ان

ش
رز

ا
(

سا
شنا

 یی
عال

و ف
ف 

تال
ا

ی
هات

 ی
ش

رز
ا

 (نیآفر
 (912/0)  علمی هایروش انواع از استفاده -4

 فعلیی  نیازهای ساختن برآورده -99

 تیرین مهیم  عنیوان  به مشتریان آتی و

  اولویت

(290/0) 

 هایسازمان به نسبت بهتر عملکرد بروز -3

 رقیب
(940/0) 

 کیفیییت بییودن رانتظییا از فراتییر -91

 هادوره
(255/0) 

 (299/0)  استاندارد و مناسب فرایندهای تعریف -70

هبر
ر

 ی
ب

ت نا
یری

مد
و 

 

 هایبرنامه در مدیران مشارکت -94

 بهبود
(294/0) 

 زائد هایبوروکراسی وجود عدم -77

  اداری
(929/0) 

 نیاب  فرهنیگ  تیرویج  بر تاکید -93

 ایجاد و هااتالف حذف و شناسایی)

 (افزودهزشار

(127/0) 

 (195/0)  آموزش کارکنان فاداری و و تعهد -75
 به رهبری هایسبک از استفاده -10

 شرایط تناسب
(249/0) 

 (254/0) برانگییز  چیالش  اهداف تعریف -17 (944/0)  هاوچالش مشکالت حل توانایی -79
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 رهبر توسط

 و مناسب ارتباطی هایکانال وجود -74

  کافی
(297/0) 

 در نیاب  هیای شایسیتگی  ایجاد -15

  کارکنان
(949/0) 

 مهم فعالیت عنوان به یادگیری بر تاکید -72

 روزانه
(431/0) 

 احترام و اعتماد فرهنگ ترویج -19

  متقابل
(255/0) 

 (229/0)  العمرمادام یادگیری ظرفیت ایجاد -79
 در شییفافیت ترغیییب و تشییویق -14

  امور انجام
(210/0) 

 (100/0)  خودیادگیری ظرفیت ایجاد -71
 و وظایف قبال در پاسخگویی -12

 هامسئولیت
(294/0) 

 نظر از آموزشی هایبرنامه تناسب-74

  کیفیت
(944/0) 

 و یابیمساله سمت به هدایت -19

  هاحل راه یافتن
(294/0) 

 نظر از آموزشی هایبرنامه تناسب -73

  هزینه
(995/0) 

 به که کارکنانی با مشورت -11

  هستند مواجه مشکل با مستقیم طور
(159/0) 

 (231/0) محتوا با ارزشیابی هایروش تناسب -50
 طوربه موثر ارتباط برقراری -14

 ( نوشتاری/کالمی)
(995/0) 

 (970/0)  هادستورالعمل قراردادن اختیار در -57
 مستمر بهبود به تعهد و باور -13

 کیفیت
(293/0) 

استفاده موثر از منابع و امکانات  -55

  یآموزش
(904/0) 

گ
رهن

ف
 

ب
نا

 

 هایاستراتژی به عمومی باور -40

 هزینه کاهش
(443/0) 

 (499/0) خدمات  افتیمراحل و مکان در نییتع -59
ایده ارایه و ابتکار از حمایت -47

 نو های
(499/0) 

 (445/0) و امکانات آموزش  لیوسا تیجذاب -54
 در خودانضباطی شدننهادینه -45

 کارکنان
(972/0) 

 از نظر مورد انتظارات و نتایج تعیین -52

  هادوره
 (219/0) تیمی کار شدننهادینه -49 (974/0)

 (242/0)  کاریموازی وجود عدم -59
 با برخورد در پاسخگویی -44

 ذینفعان
(295/0) 

 (947/0)  اضافی هایفعالیت حذف -51
 با آموزش عملکرد باقانط -42

 قانونی الزامات
(429/0) 

 (944/0)  هاهزینه کاهش مناسب هایاستراتژی -54
 هایموفقیت جشن برگزاری -49

 کاری
(213/0) 
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 سوی از اضافی کار تحمیل عدم -53

  مدیران
 (935/0)  مودبانه و محترمانه رفتار -41 (949/0)

 تیظرف و تقاضاها نیب یهماهنگ -90

  وزشآم
(247/0) 

تار
اخ

س
 

ب
نا

 

 آماده و منعطف ساختار -44

  تغییرات به واکنش
(215/0) 

 (232/0)  خودگردان تخصصی هایتیم -43 (414/0)  ارزش فاقد یضرور یهاتیفعال نییتع -97

 ارزش و یضرور یهاتیفعال نییتع -95

  نیآفر
(249/0) 

ی 
تگ

راس
م آ

ظا
ن

(2 
س

ا
) 

ذرا  
آ

 

قاء
ارت

 
یمح

 ط
 کار

 

ک
کار

ار
 

 

 و ساماندهی نظام استانداردهای -30

  آراستگی
(204/0) 

 فاقد یرضروریغ یهاتیفعال نییتع -99

  ارزش
(910/0) 

 نگهداری مقررات از پیروی -37

 مطلوب
(947/0) 

 (275/0) .کار در چیدمان و طراحی -35 (903/0)  افزوده ارزش جادیا نییتع و برآورد -94

 کل کی مثابه به ها دوره یسازمانده -92

 منسجم
 (211/0) غیرضروری اقالم شناسایی  -39 (292/0)

یریمد
 ت

ابع
من

 
سان

ان
 ی

ب
اس

من
 

 (215/0)  جذب های سیستم سازی پیاده و طراحی -99
 نظمی با ضروری اقالم ترتیب -34

 خاص
(227/0) 

 (440/0)  منعطف کارکنان پرورش بر تاکید -91
 ههم ساختن پاکیزه و تمیز -32

 اقالم
(294/0) 

 (979/0)  ادواری های ارزیابی و ها برنامه وجود -94
 نور، و روشنایی سکوت، -39

  مطبوع تهویه
(435/0) 

 (240/0)  کارکنان عمل آزادی و استقالل -93

ش
رو

ی 
ها

شی
وز

آم
ن 

وی
ن

 

 (299/0)  روز به تجهیزات به دسترسی -31

 (273/0) کاری های فعالیت در شغلی گردش -40
 متنوع های روش از استفاده -34

 آموزشی
(444/0) 

 (290/0) منعطف طور به ها فعالیت انجام زمان -47

یپ
ریشگ

 و ی
الح

اص
 

ت
اها

شتب
ا

 

 حل راه و علل مسائل شناسایی -33

  ها آن
(959/0) 

 (255/0)  منظوره چند کاری نیروهای -45
 خطا مجدد بروز از جلوگیری -700

  اشتباهات و
(230/0) 

یریمد
 ت

رد
لک

عم
 

 (449/0)  شفاف طور به عملکردی انتظارات ابالغ -49
 کنترل ابزارهای از استفاده -707

  کیفیت
(105/0) 

 (215/0)  عملکردی انتظارات بازنگری -44
 و موانع رفع و شناسایی -705

  ها محدودیت
(979/0) 

 نوع هر پیامدهای بینی پیش قابلیت -42

  عملکرد
 (295/0)  اشتباه و خطا بدون ها فعالیت -709 (211/0)
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 (919/0)  اصولی شغلی عملکرد سنجش -49
 اشتباهات اصالح و یادآوری -704

  رایج
(209/0) 

 هنگام، به عملکردی بازخوردهای -41

  دقیق و مناسب
(910/0) 

یس
تم

س
 

شش
ک

 ی

 نیازهای اساس بر اهداف -702

  واقعی
(291/0) 

 (102/0)  منطقی و عادالنه خدمت جبران -44
 زمان در ها دوره برگزاری -709

  مقتضی
(295/0) 

ت
یری

مد
 

ییر
تغ

 

 (970/0)  محیطی تغییرات سریع درك -43
 ترین کم در آموزش طراحی -701

 ممکن زمان
(271/0) 

 وضع کشیدن چالش به از حمایت -20

  موجود
(439/0) 

 ترین کم در آموزش ارایه -704

  ممکن زمان
(979/0) 

 (244/0)  تغییر به نسبت کارکنان در تعهد -27

دی
م

ت
ری

 
ی

دار
دی

 

 مطلوب وضعیت ارائه و تعیین -703

 آموزش
(220/0) 

ت
یری

مد
 

ت
یفی

ک
 

مع
جا

 

 (430/0)  اولویت ترین مهم عنوان به کیفیت -25
 فعلی وضعیت ارائه و تعیین -770

 آموزش
(231/0) 

 (254/0)  کیفی خدمات ارایه برای الزم آمادگی -29
 از دیداری تصویر یک ارایه -777

  دوره
(445/0) 

 استانداردهای با مطابق های ویژگی  -24

  برتر
(192/0) 

 دوره از دیداری خالصه -775

  آموزشی
(209/0) 

 های تکنیک و ابزار از استفاده -22

  استاندارد
(419/0) 

 آموزشی خدمات برکیفیت نظارت -29

  کارکنان توسط
(490/0) 

 تشخیص دیداری سیستم -779

  استاندارد غیر موارد
(277/0) 

 مراحل طی کیفیت بهبود و ایجاد -21

  مختلف
(294/0) 

 های دوره عملکرد داشبورد -774

  آموزشی
(957/0) 

 خدمات ارائه عملکردی الزامات-24

 کیفی آموزشی
(249/0) 

ی
دار

گه
ن

 
ره

به
 

 ور
مع

جا
 

 از صحیح استفاده آموزش -772

  وسایل و یزاتتجه
(247/0) 

 پیشگیرانه نگهداری آموزش -779

  وسایل از
(952/0) 

 و وسایل تعمیر های سیستم -771

  تجهیزات
(231/0) 
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 تامین سازمان در ناب آموزش های مولفه عنوان به مولفه هفده است، شده داده نشان 4 شماره جدول در که طورهمان   

 از هریک گذارینام. است بوده درصد 19/99 با برابر ها مولفه این کلی اثرات میزان که اندشده شناسایی اجتماعی

 :است گرفته صورت زیر شرح به اهمیت میزان ترتیب به شده استخراج های مولفه

 794/2 مولفه این. است گرفته نام« (آفرین ارزش های فعالیت و ها اتالف شناسایی) ارزش جریان» عنوان تحت اول مولفه -7

 79 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 99 و کند می تبیین را کل واریانس از درصد

 .دارد تعلق 499/0 وزن با 54 شماره شاخص به عاملی وزن ترین کم و 195/0 وزن با

 تبیین را کل واریانس از درصد 979/9 مولفه این. است گرفته نام «کیفیت مدیریت سیستم» عنوان تحت دوم مولفه -5

 وزن ترین کم و 192/0 وزن با 97 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 1 و کند می

 .دارد تعلق 490/0 وزن با 99 شماره شاخص به عاملی

 1 و کند می تبیین را کل واریانس از درصد 254/5 مولفه این. است گرفته نام «کار محیط ارتقاء» عنوان تحت سوم مولفه -9

 به عاملی وزن ترین کم و 947/0 وزن با 707 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه

 .دارد تعلق 435/0 وزن با 709 شماره شاخص

 9 و کند می تبیین را کل واریانس از درصد 591/5 مولفه این. است گرفته نام «کششی سیستم» عنوان تحت چهارم مولفه -4

 به عاملی وزن ترین کم و 979/0 وزن با 773 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه

 .دارد تعلق 423/0 وزن با 779 شماره شاخص

 تبیین را کل واریانس از درصد 493/5 فهمول این. است گرفته نام «ناب مدیریت و رهبری» عنوان تحت پنجم مولفه -2

 وزن ترین کم و 127/0 وزن با 13 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 77 و کند می

 .دارد تعلق 255/0 وزن با 49 شماره شاخص به عاملی

 1 و کند می تبیین را کل واریانس از درصد 029/9 مولفه این. است گرفته نام «مداری مشتری» عنوان تحت ششم مولفه -9

 به عاملی وزن ترین کم و 953/0 وزن با 11 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه

 .دارد تعلق 441/0 وزن با 15 شماره شاخص

 و کند می تبیین را کل واریانس از درصد 034/5 مولفه این. است گرفته نام «دیداری مدیریت» عنوان تحت هفتم مولفه -7

 به عاملی وزن ترین کم و 957/0 وزن با 759 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 9

 .دارد تعلق 445/0 وزن با 759 شماره شاخص

 3 و کند می تبیین را کل واریانس از رصدد 473/5 مولفه این. است گرفته نام «ناب فرهنگ» عنوان تحت هشتم مولفه -4

 به عاملی وزن ترین کم و 935/0 وزن با 31 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه

 .دارد تعلق 429/0 وزن با 32 شماره شاخص
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 گویه 5 و کند می تبیین را کل واریانس از درصد 901/5 مولفه این. است گرفته نام «ناب ساختار» عنوان تحت نهم مولفه -3

 شاخص به عاملی وزن ترین کم و 232/0 وزن با 33 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را

 .دارد تعلق 215/0 وزن با 34 شماره

 را کل واریانس از درصد 903/5 مولفه این. است گرفته نام «اشتباهات اصالح و پیشگیری» عنوان تحت دهم مولفه -70

 ترین کم و 105/0 وزن با 777 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 9 و کند می تبیین

 .دارد تعلق 209/0 وزن با 774 شماره شاخص به عاملی وزن

 از درصد 410/5 مولفه این. است گرفته نام «متنوع و نوین های فناوری و ها روش بکارگیری» عنوان تحت یازدهم مولفه -77

 وزن با 701 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 5 و کند می تبیین را کل واریانس

 .دارد تعلق 444/0 وزن با 704 شماره شاخص به عاملی وزن ترین کم و 299/0

 واریانس از درصد 352/74 مولفه این. است گرفته نام «استراتژیک های رنامهب و اهداف» عنوان تحت دوازدهم مولفه -75

 و 912/0 وزن با 9 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را شاخص 1 و کند می تبیین را کل

 .دارد تعلق 274/0 وزن با 2 شماره شاخص به عاملی وزن ترینکم

 و کند می تبیین را کل واریانس از درصد 771/9 مولفه این. است گرفته نام «دانش تسهیم» نوانع تحت سیزدهم مولفه -79

 به عاملی وزن ترین کم و 243/0 وزن با 94 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 9

 .دارد تعلق 449/0 وزن با 10 شماره شاخص

 تبیین را کل واریانس از درصد 905/9 مولفه این. است گرفته نام «تغییر های برنامه» وانعن تحت چهاردهم مولفه -74

 وزن ترین کم و 970/0 وزن با 22 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 9 و کند می

 .دارد تعلق 439/0 وزن با 29 شماره شاخص به عاملی

 تبیین را کل واریانس از درصد 944/9 مولفه این. است گرفته نام «عملکرد مدیریت» عنوان حتت پانزدهم مولفه -72

 وزن ترین کم و 102/0 وزن با 24 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 9 و کند می

 .دارد تعلق 449/0 وزن با 43 شماره شاخص به عاملی

 تبیین را کل واریانس از درصد 504/9 مولفه این. است گرفته نام «جامع ور بهره نگهداری» عنوان تحت شانزدهم مولفه -79

 وزن ترین کم و 952/0 وزن با 99 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 9 و کند می

 .دارد تعلق 247/0 وزن با 92 شماره شاخص به عاملی

 را کل واریانس از درصد 139/9 مولفه این. است گرفته نام «مناسب انسانی منابع مدیریت» عنوان تحت هفدهم همولف -71

 ترینکم و 990/0 وزن با 44 شماره شاخص به عاملی وزن بیشترین مولفه، این در. شود می شامل را گویه 4 و کند می تبیین

 .رددا تعلق 440/0 وزن با 45 شماره شاخص به عاملی وزن

 است؟ چگونه اجتماعی تامین سازمان در ناب تفکر های مولفه و ابعاد اساس بر آموزش موجود وضع: پژوهش سوم سوال
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تامین سازمان آموزش کیفیت ارتقای مدل های مولفه موجود وضعیت تعیین برای ای نمونه تک تی آزمون نتایج :2 جدول

 ناب تفکر بر مبتنی اجتماعی

 یردهد که مقاد مولفه نشان می 71محاسبه شده در تمام  tآماره  ،نشان داده شده است 2طور که در جدول شماره  همان    

لذا فرض صفر مبنی بر . هستند( 39/7)انی بحر tبزرگتر از مقدار  07/0و آلفای  مشخصآزادی  اتبه دست آمده با درج

مشاهده شده  های یانگینم ینکه ب شود یرد شده و مشخص م( 9)مشاهده شده و میانگین جامعه  یها عدم تفاوت بین میانگین

 آموزش کیفیت ارتقای مدل هایمولفه موجود وضعیت یجه،نت دروجود دارد و  یتفاوت معنادار( 9)جامعه  یانگینو م

 . باالتر از متوسط جامعه است ناب تفکر بر مبتنی اجتماعی تامین سازمان

 داد؟ ارائه توان می مدلی چه اجتماعی تامین سازمان در ناب تفکر اساس بر آموزش کیفیت ارتقای برای: چهارم سوال

 9= جامعه  یانگینم

 t df Sig استانداردانحراف  یانگینم ها ولفهم
 .000 733 22.47 4.55 73.91 استراتژیک های برنامه و اهداف

 اتالف شناسایی) ارزش جریان

 (آفرین ارزش های فعالیت و ها

44.25 79.19 49.39 733 000. 

 .000 733 21.44 9.33 73.55 مناسب انسانی منابع مدیریت

 .000 733 45.42 9.44 79.94 عملکرد مدیریت

 .000 733 54.79 5.51 9.43 تغییر های برنامه

 .000 733 47.95 4.44 71.51 کیفیت مدیریت سیستم

 .000 733 54.34 5.45 1.32 جامع ور بهره نگهداری

 .000 733 55.91 5.70 9.99 دانش تسهیم

 .000 733 20.71 4.57 71.34 مداری مشتری

 .000 733 41.41 9.12 52.41 ناب مدیریت و رهبری

 .000 733 93.94 4.94 59.04 ناب فرهنگ

 .000 733 75.44 7.30 4.94 ناب ساختار

 .000 733 49.05 4.47 71.94 کار محیط ارتقاء

 فناوری و ها روش بکارگیری

 متنوع و نوین های

4.12 7.13 79.40 733 000. 

 .000 733 45.34 9.14 74.91 اشتباهات اصالح و پیشگیری

 .000 733 44.43 9.12 72.33 کششی سیستم

 .000 733 94.31 9.31 75.45 دیداری مدیریت
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 و ابعاد و انجام عاملی تحلیل بارتلت، آزمون طریق از ها گویه پذیری عامل تأیید از پس سؤال این به پاسخ برای    

 بر سازوکارهایی و گردیده مشخص اجتماعی تامین سازمان در آموزش موجود وضع. شدند تعیین ناب آموزش های مولفه

 7 شماره شکل شرح به آموزش کیفیت ارتقای مدل نهایت در و تدوین پژوهش پیشینه و نظری مبانی بررسی و آن اساس

 .گردید ارائه

 یاجتماع یندر سازمان تام ناب تفکر اساس بر آموزش کیفیت ارتقاء پیشنهادی مدل :7شکل

 است؟ میزان چه به ناب تفکر اساس بر آموزش کیفیت ارتقای برای پیشنهادی مدل تناسب: پنجم سوال

 نهایی الگوی ارائه جهت پیشنهادی الگویتناسب  درجه تعیینای برای  تک نمونه t آزمون نتایج :9جدول 

 9= جامعه  یانگینم

 t df Sig استانداردانحراف  یانگینم لفهمو
استراتژیک های برنامه و اهداف  55.29 2.41 73.21 53 000. 

 .000 53 99.29 79.4 707.29  ارزش جریان

 .000 53 79.34 2.94 50.20  انسانی منابع مدیریت

عملکرد مدیریت  74.49 4.54 74.47 53 000. 

تغییر های برنامه  1.30 5.92 77.40 53 000. 

کیفیت مدیریت سیستم  57.19 9.91 79.70 53 000. 

جامع ور بهره نگهداری  3.30 5.19 79.45 53 000. 

دانش تسهیم  1.79 5.35 1.12 53 000. 

مداری مشتری  57.19 2.44 71.24 53 000. 
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ناب مدیریت و رهبری  53.39 77.72 79.59 53 000. 

ناب فرهنگ  53.29 9.19 57.25 53 000. 

ناب ارساخت  9.50 5.99 1.93 53 000. 

کار محیط ارتقاء  50.99 9.74 72.97 53 000. 

متنوع های فناوری و ها روش بکارگیری  9.79 5.09 4.94 53 000. 

اشتباهات اصالح و پیشگیری  71.10 2.03 72.40 53 000. 

کششی سیستم  50.79 4.74 55.92 53 000. 

دیداری مدیریت  79.59 2.72 74.70 53 000. 

به  یردهد که مقاد نشان می ها مولفهمحاسبه شده در تمام  tآماره  ،نشان داده شده است 9همان طور که در جدول شماره     

لذا فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین . بحرانی هستند tبزرگتر از مقدار  07/0و آلفای  53دست آمده با درجه آزادی 

 یانگینمشاهده شده و م های یانگینم ینکه ب شود یرد شده و مشخص م( 9)معه مشاهده شده و میانگین جا یها میانگین

 مورد درصد 33 اطمینان با و است باالیی اعتبار دارای پژوهش الگوی یجه،نت دروجود دارد و  یتفاوت معنادار( 9)جامعه 

 .است گرفته قرار تایید

 گیری نتیجه و بحث

 بعد. است پرداخته اجتماعی تامین سازمان در ناب تفکر اساس بر آموزش کیفیت ارتقاء برای مدلی ارائه به پژوهش این    

 نتیجه که شد گذارینام آموزش سازی ناب عامل ترین مهم "(آفرینارزش هایفعالیت و هااتالف شناسایی) ارزش جریان"

 و سیدحسینی ،(7934) نگیریجها ،(7932) همکاران و سهرابی ،(7939) پورزمانی و زارع هایپژوهش نتایج با حاصله

 و زیکووسکی ،(5071) لومینیتا ،(5074) همکاران و بتمن ،(5075) آنتونی ،(5071) ووکادینوویک ،(7944) عبدی

 و دوفیلمک نظر با طرفی از. باشدمی هماهنگ و سوهم( 5074) مانیونگ موخنونگو و کانگ سینق و( 5001) زیکووسکی

 . دارد مطابقت هااتالف حذف با ناب نهایی هدف ییراستاهم بر مبنی( 7331) هلپر

 پورزمانی و زارع هایپژوهش نتایج با حاصله نتیجه که شد گذارینام "کیفیت مدیریت سیستم" عنوان تحت بعد دومین    

 ،(5074) موخنونگومانیونگ و کانگسینق ،(7939) محمداسماعیل و لیمونیطهماسبی ،(7939) فرهمندفقهی ،(7939)

 . باشدمی هماهنگ و سوهم( 5079) کن و مارخام

 و شاه) و( 5004) امیلیانی هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذارینام "کار محیط ارتقاء" عنوان تحت بعد سومین    

 و 5009 همکاران، و فلپز ؛5002 یر،می و لیکر ؛5009 همکاران، و پاوناسکار ؛5077 همکاران، و نوردین ؛5001 وارد،

  .باشدمی منطبق( 5074 همکاران، و منصوری از نقل به 5004 همکاران، و محمد

 ،(5077) بوچی و رندور هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذارینام "کششی سیستم" عنوان تحت بعد چهارمین    

 و مرامپاك از نقل به 5003 هالوگ و ینوبیچ) ،(5002) ادواردز ،(5074) همکاران و بالوشی ،(5009) ولدپویوان و پینتلون

رستم و مرامپاك از نقل به 7334 آلشتروم،) ،(7934 نژاد،رستم و مرامپاك از از نقل به 5004 هابز،) ،(7934 نژاد، رستم

 ،(7932 همکاران، و صالحی از نقل به ،7942 زاده، عظیم و سقایی) ،(5070) آالگاراجا ،(5004) امیلیانی ،(7934 نژاد،
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 و باروسو و( 5002) ملتون ،(7930) میرغفوری و رودپشتی شفیعی ،(7939 شریفی، و آقائی از نقل به 5007 سیلیگر،)

 . باشدمی منطبق( 5070) همکاران

 همکاران و باتلر هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذارینام "ناب مدیریت و رهبری" عنوان تحت بعد پنجمین    

 .مطابقت دارد( 7339) همکاران و آرمناکیس و( 5004) همکاران و یمبنتوو ،(7339)

 ،(5074) همکاران و بالوشی هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذارینام "مداریمشتری" عنوان تحت بعد ششمین    

 ،(5077) بوچی و ندورر ،(7932 همکاران، و صالحی از نقل به ،7942 زاده،عظیم و سقایی) ،(5077) همکاران و گریووندو

 .باشدمی منطبق( 7939 شریفی، و آقائی از نقل به 5007 سیلیگر،) و( 5075کاراند، و آراندت)

 و شاه) ،(5004) امیلیانی هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذارینام "دیداری مدیریت" عنوان تحت بعد هفتمین    

 و 5009 همکاران، و فلپز ؛5002 یر، می و لیکر ؛5009 همکاران، و کارپاوناس ؛5077 همکاران، و نوردین ؛5001 وارد،

 و صالحی از نقل به ،7942 زاده،عظیم و سقایی) و( 5074 همکاران، و منصوری از نقل به 5004 همکاران، و محمد

 .باشد منطبق می( 7932 همکاران،

 ،(5077) بوچی و رندور هایدیدگاه با پژوهش فتهیا این. شد گذارینام "سازمانی فرهنگ" عنوان تحت بعد هشتمین    

 . است هماهنگ

( 5077) بوچی و رندور هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذارینام "سازمانی ساختار" عنوان تحت بعد نهمین    

 . مطابقت دارد

 وارد، و شاه) هایدیدگاه با شپژوه یافته این. شد گذارینام "اشتباهات اصالح و پیشگیری" عنوان تحت بعد دهمین    

 و محمد و 5009 همکاران، و فلپز ؛5002 یر،می و لیکر ؛5009 همکاران، و پاوناسکار ؛5077 همکاران، و نوردین ؛5001

 ،(7934 نژاد،رستم و مرامپاك از نقل به 5003 هالوگ، و بیچینو) ،(5074 همکاران، و منصوری از نقل به 5004 همکاران،

 . باشدمی منطبق ،(5070) آالگاراجا ،(7334 نژاد،رستم و مرامپاك از نقل به 7334 آلشتروم،)

 با زیادی حدود تا که شد گذارینام "متنوع و نوین هایفناوری و هاروش بکارگیری" عنوان تحت بعد یازدهمین    

 و فلپز ؛5002 یر،می و لیکر ؛5009 همکاران، و پاوناسکار ؛5077 همکاران، و نوردین ؛5001 وارد، و شاه) هایدیدگاه

 .باشدمی منطبق( 5074 همکاران، و منصوری از نقل به 5004 همکاران، و محمد و 5009 همکاران،

 هایپژوهش نتایج با پژوهش این نتایج. شد گذارینام "استراتژیک های برنامه و اهداف" عنوان تحت بعد دوازدهمین    

 .باشدمی هماهنگ و سوهم( 5079) همکاران و بالزر و (5072) انهمکار و بالزر ،(5074) آنتونی

 ملتون توسط شده مطرح هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذاری نام"دانش تسهیم" عنوان تحت بعد سیزدهمین    

 باشدمی منطبق سازمانی فرایندهای سازیناب ابعاد از یکی عنوان به دانش مدیریت بر مبنی( 5002)

 به 5007 میشل، و جردن) هایدیدگاه با پژوهش یافته این. شد گذارینام "تغییر هایبرنامه" عنوان تحت بعد چهاردهمین    

 .باشدمی راستاهم و هماهنگ( 5071 همکاران، و آشتیانی از نقل

 مطرح هایدیدگاه با یادیز اندازه تا تواندمی یافته این. شد گذارینام "عملکرد مدیریت" عنوان تحت بعد پانزدهمین    

 . باشد داشته مطابقت( 5004) لتبریج و هاینز و( 5001) فیلینگهام توسط شده
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 شده مطرح هایدیدگاه با حاضر پژوهش یافته این. شد گذارینام "جامع وربهره نگهداری" عنوان تحت بعد شانزدهمین    

 . است هماهنگ( 7932 ران،همکا و صالحی از نقل به ،7942 زاده،عظیم و سقایی) توسط

 ؛5001 ،7وارد و شاه) نظرات با مطابق تواندمی بعد این. شد گذارینام "انسانی منابع مدیریت" عنوان تحت بعد هفدهمین    

 و محمد و 5009 ،2همکاران و فلپز ؛5002 ،4یرمی و لیکر ؛5009 ،9همکاران و پاوناسکار ؛5077 ،5همکاران و نوردین

 . گیرد قرار( 5074 همکاران، و منصوری از نقل به 5004 همکاران،

 به آن هایشاخص و هامولفه ابعاد، مفاهیم، ناب، رویکرد کردن نهادینه جهت شودمی پیشنهاد آمده بدست نتایج بنابر    

 امینت سازمان آموزش نظام عملیاتی و راهبردی هایبرنامه و هاگذاریسیاست در شده ریزیبرنامه و هدفمند صورت

 اقدام ها آن مبنای بر هاآموزش کیفیت ارتقاء جهت اجرایی هایدستورالعمل تهیه به نسبت و گرفته قرار نظر مد اجتماعی

 و هادوره برگزاری و هاآموزش سازیناب جهت سیاستگزاری و ریزیبرنامه تخصصی هایکمیته تشکیل همچنین. گردد

 نحوه و ناب تفکر مفاهیم با آشنایی جهت آموزش کارشناسان و مدیران برای هاهمایش یا و سمینار آموزشی، هایکارگاه

 .گرددمی توصیه آموزش کیفیت ارتقاء جهت آن کاربرد

 منابع

 آماد، اندیشه ترویجی - علمی نامه فصل. ناجا ناب تأمین زنجیره مفهومی الگوی(. 7939. )عیسی شریفی، و میالد آقائی،

 .13-700  صص ،34 شماره سیزدهم، سال

 ناب سازی پیاده فرآیند یک سوی بهERP: و ناب تولید همزمان کاربرد(. 7934. )ابراهیم نژاد، رستم و عسگر مرام، پاك

 .41-709 صص ،51 شماره هشتم، سال مدیریت، حسابداری پژوهشی _علمی نامه فصل ERP. بر مبتنی

. ایران درمان و بهداشت نظام در ناب مدیریت ابزارهای و ها تکنیک بکارگیری میزان و موارد(. 7939. )عباس جهانگیری،

 .2 شماره دوازدهم، دوره سالمت، اطالعات مدیریت

 از استفاده با ارزش جریان یابی هزینه و عملکرد بهبود بر ناب تولید محیط تاثیر(. 7939. )زهرا. پورزمانی و میثم زارع،

 .91-19صص ،92 شماره دهم، سال مدیریت، حسابداری پژوهشیی _علمی فصلنامیه. ساختاری معادالت

 استقرار برای دولتی هایبیمارستان آمادگی سطح سنجش(. 7932. )هدیه مبشری، و عباس صمدی، اله؛ روح سهرابی،

 شماره هفتم، دوره درمان، و بهداشت مدیریت مجله. (همدان شهر دولتی هایبیمارستان: موردی مطالعه. )ناب سیستم

 .12-43 صص ،5

 خدمات ارزیابی رویکرد با خدماتی صنایع در ناب مدل تدوین و ارایه(. 7944. )فرشید عبدی، و محمد سید حسینی، سید

 .29-10 صص ،5شماره بیستم، دوره مدیریت، پژوهشی-علمی مجله. جهانی کالس در

 صنایع: مورد) مراتبی سلسله رویکرد با ناب تولید ارزیابی(. 7930. )اله حبیب سید میرغفوری، و میثم رودپشتی، شفیعی

 .43-14 صص ،5 شماره نهم، سال صنعتی، مدیریت مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه. (یزد استان سرامیک و کاشی

                                                       
1. Shah & ward 

2. Nordin et al 

3. Pavnaskar et al 

4. Liker  & Meier  

5. Phelps et al 
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 مادی پایان) ژاپن در نوین مدیریت از الگویی ناب تولید(. 7932. )فاطمه مالچی، و مهدی قصابی، طالب کرم؛ اله صالحی،

 .24-14 صص ،54 شماره حسابداری، و مدیریت هایپژوهش ماهنامه. (معنویت شروع و گرایی

 های کتابخانه در ناب مدیریت های مولفه کاربرد میزان(. 7939. )صدیقه اسماعیل، محمد و صفیه لیمونی، طهماسبی

 .91-49 صص ،99 شماره یازدهم، سال مدیریت، نامه فصل. ایران شمال منطقه پزشکی علوم های دانشگاه

 .سمت: تهران. کارکنان خدمت ضمن آموزش ریزی برنامه(. 7930. )کورش واجارگاه، فتحی

 هایروش ترکیب از استفاده با متوسط و کوچک صنایع در ناب تولید ارزیابی جهت مدلی(. 7939. )ناصر فرهمند، فقهی

 و اساسی فلزات متوسط و کوچک صنایع مطالعه مورد)  LINMAPتکنیک و بندی خوشه تأییدی، عاملی تحلیل

 .557-524 صص ،40 شماره دهم، سال وری،بهره مدیریت مجله. (فابریکی

 شرکت در آموزش مدیران و کارشناسان ایحرفه توسعه برنامه تدوین(. 7932. )حسین نیا، فالحی و سعید موحدصفایی،

 .31-755. 32 بهار ،4شماره سوم، سال انسانی، منابع توسعه و آموزش فصلنامه. کیفی پژوهش یک: ایران نفت ملی

 .مهرالنبی :انتشارات. (سوم چاپ. )سوم هزاره در مدیریت و سازمان های نظریه(. 7939. )همکاران و نیازآذری
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