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    علم و پژوهش   

 
 
 

 آموزش عالی ناب
 ،*1زارع نظرزادهمحسن  

 
 چکیده

در    یو اثربخش  تی فیک  بهبود  آن  متعاقب  و   هاو اتالف  هانهی کاهش هز  يبرا  يراهبرد  عنوانناب به  یالمروز اصول آموزش ع ا

  مؤسسات   و   ها ناب در دانشگاه  ی اصول آموزش عال  یاساس هدف پژوهش حاضر، بررس  نی . براشود  ی م  گرفته  بکار   ها دانشگاه

  ن ی شی پ  يهاگزارش  و  ها مقاله  کی ستماتیمقصود، از روش مرور س   نیبه ا  لی ن  يداخل و خارج از کشور بود. برا  یعال  آموزش

پژوهش نشان داد که همه مطالعات انجام شده در سطح داخل و خارج از    نیا  جی استفاده شد. نتا  2019تا    2005  يها   سال   نیب

خصوص ارائه    نیرا در ا  یقیعم  لیتحل  ما،   پژوهش  اگرچه.  اندهکرد  تیحما  یعال  اصول ناب در آموزش   ير یکشور از بکارگ

  شتر یدرك ب   شیبه افزا  تواند  ی وجود، م  نی با ا  ی انجام شده پرداخته است، ول  ي ها  و صرفاً به ارائه جوانب پژوهش  دهد  ینم

  ن ی ا  يها   افتهی اصول کمک کند. براساس    ن یا  ي ریبکارگ   ت یاهم  ي راستا  در   ها در نگرش آن  ریی کشور و تغ  ی دانشگاه  رانیمد

و    نی تدو  ، یدانشگاه  رانی مد  تیدر ذهن   ریی کشور مستلزم تغ  یناب در نظام دانشگاه  یاصول آموزش عال  يساز ادهیپژوهش، پ 

ش  آموز  رامونیپ  ییافزادانش  يها-کارگاه  يبرگزار  ناب،   گانهبر اصول پنج  یمبتن  ها  دانشگاه   يراهبرد  يزیدر برنامه ر  يبازنگر

 .است ها  ناب در دانشگاه  یتحت عنوان دفتر آموزش عال يدفتر  جادیناب و ا یعال

 ها آفرینی، دانشگاهناب، آموزش عالی ناب، ارزشاصول واژگان کلیدي: 
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 مقدمه
نظام آموزش دانشگاهامروزه  با فشارها و عالی و متعاقب آن  ها 

،  ی دانشگاههاي  هایی از قبیل کمبود بودجه، افزایش هزینهچالش
تعداد   يناکارآمد  کاهش  متخصص،  انسانی  سرمایه  تربیت  در 

دانش بیکاري  بین   و  آموختگان دانشجویان،  رقابت  افزایش 
ها اغلب  اند، در پاسخ به این فشارها و چالشها مواجهدانشگاه
اند. یکی از راهبردهاي ها اقدام به اتخاد راهبردهایی کردهدانشگاه

نظام توسط  عاتخاذ شده  آموزش  دانشگاههاي  و  پیاده الی  -ها، 
است بوده  عالی  آموزش  در  ناب  اصول  به  ]1[  سازي  ، چراکه 

سازي صحیح این اصول در برخی  ) پیاده2014(  1استناد آنتونی
دانشگاه (کاردیفاز  پورتسموث2ها  مرکزي3،  اوکالهاما   ،4 ،

  90تا    40کاهش  )  7، میشیگان 7، آیووا 6، سنت آندروز5نیواورلئان 
ها، کاهش چرخه زمانی انجام فرایندهاي اداري، درصدي هزینه

ها و متعاقب آن بهبود کارایی  کاهش نرخ خطا در انجام فعالیت
اما مقصود از اصول ناب   .]2[  همراه داشته استها را بهدانشگاه

مجموعه اصولی گفته    در آموزش عالی چیست؟ اصول ناب به
آفرینی  اه در راستاي ارزشبهبود فرآیندهاي دانشگ  شود که بهمی

می کهبه  .]3[کندکمک  است  دلیل  در  نهاصول  این    همین  تنها 
آموزش عالی هاي نظامبلکه در  ، هاي دولتی و خصوصیسازمان 

 .]4[ شده استکار گرفته هنیز ب
  ي ها ما و متعاقب آن دانشگاه  یعالنظام آموزشاز سوي دیگر،  

ناشی از   هايبا فشارهاي دنیا  نیز همسو با سایر دانشگاه   کشور
رقابت و  مالی  منابع  بینکاهش  و  ملی  سطح  در  المللی پذیري 

ا ،  اندمواجه بر  میبه  ن، یعالوه  باز  سیستم  یک  بایست عنوان 
خود ذینفعان  انتظارات  و  نیازها  همین   .باشند  نیز  پاسخگوي 

گواهی  ،دالیل پیاده  متقنی  خود  ناب    سازيبراي  در اصول 
سازي اصول ناب در در خصوص پیادهاست.    هاي کشور دانشگاه

ها، مطالعات مختلفی در سطح عالی و دانشگاه هاي آموزشنظام
د به جدول  داخل و خارج از کشور انجام شده است (رجوع شو

کشور   نظام دانشگاهیتواند به مدیران  )، که آشنایی با آنها می1
هاي ارگیري صحیح این اصول در راستاي غلبه بر چالشدر بک
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براین .  ها کمک کندروي و متعاقب آن بهبود کارایی دانشگاهپیشِ
 اصول سعی دارد که با نگاهی کوتاه به ادبیات    مقاله حاضر  اساس،

آموزش  ناب اهمیت  عالی  در  بر    سازيپیاده و  تکیه  با  مرور آن 
چشممطالعات   خارجی،  و  اختیار داخلی  در  را  مناسبی  انداز 

 . قرار دهدمدیران نظام دانشگاهی کشور  

 آموزش عالی ناب

-هاي گذشته اصول ناب در سراسر جهان و در سازمان طی دهه
هاي مختلف از قبیل دولتی، بهداشتی، خدماتی  موریتأهایی با م

ها نیز اصول شده است. در آموزش عالی و دانشگاه  کار گرفتههب
در   (انتظارات  ناب  عالی  آموزش  بازار  تقاضاهاي  به  پاسخ 

کارفرمایان،  اساتید،  ،دانشجویان  مالی  کارکنان،  منابع    و   کاهش 
دانشگاه ازپاسخگویی  ب  ها  اثربخشی)  ه  کار گرفتهنظر کارایی و 

است   دانشگاه.  ]5[شده  دیگر،  سخن  از  به  در  نا  اصول ها  ب 
فرایندهایی از قبیل، پذیرش، مدیریت بودجه، استخدام و تقریباً 

  اي فرایندهاي چندمرحلهبا    ینفعان نیازهاي ذهرجایی که در آن  
ادبیات علمی در مورد   .]3[کنند  ، استفاده میپیوند خورده است 

و    ،]6[21از آغاز قرن  ناب در آموزش عالی    اصولبکارگیري  

  سازي پیاده  پیرامون )  2004(  6امیلیانی  مطالعه  با  خصوصبه
دوره  اصول در  تکمیلیِ ناب  تحصیالت  وکار  کسب  هاي 
 آموزش عالی   اصول ناب در  و در عمل،  با این حال  .]7[شدشروع

تر از آن در  و حتی شاید کمی قبل  2000اوایل سال    از  حداقل  
اینکه  .]6[شد  بکار گرفتهمتحده آمریکا  ایاالت امروزه   با وجود 

ها و مؤسسات آموزش عالی  ناب در دانشگاه  اصولبکارگیري  
  آن بکارگیري  در مقایسه با  اما  ،  ]3[رودشمار میبه روشی معمول  

کارخانه صنعتی  هادر  مراکز  هم  و  هنوز  اصول  ،  براي این 
جدید  ها  دانشگاه و  بهناشناخته  و  در    صورت  است  کامل 
استدانشگاه نشده  پیاده  در  و  ها  فرایندهاي   معدودي  تنها  از 
 شده است؛ که دلیل آن را شاید بتوان در گفتهکار گرفتهه اداري ب

کرد  )  2017(  10نادیو مهمجستجو  است  معتقد  موانع ترین  که 
میزان    دقیقتعیین    دانشگاهی  هايناب در بستر  اصول  بکارگیري



  

 ناب  یآموزش عال    

   1400نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره اول، دي ماه 
23 

ذینفع ارزش از منظر  ها و تعریف  تعیین انواع اتالف  افزوده،ارزش
 .]8[است  هابهبود فرایند در راستاي

ها و مؤسسات درمجموع با توجه به رقابت بسیار نزدیک دانشگاه
سطح   در  ناب  عالی  آموزش  اصول  بکارگیري  عالی  آموزش 

و به   شودتواند مفید فایده واقع  می  راهبرديعملیاتی، اداري و  
 . ]6[ گرددمنتج  در آنها  اثربخشیافزایش 

 نگاهی به اصول آموزش عالی ناب

خود تحت عنوان «آموزش عالی ناب»  در کتاب  )  2010(  1بالزر
(شکل   ]9[  پنج اصل را براي آموزش عالی ناب مطرح کرده است

1.(  

 ناب  ی: اصول آموزش عال1شکل 

 ) از منظر ذینفع ارزش شناساییاصل اول ( •
می اصل  این  ارزش  در  منظر  هر  بایست  از  ،  ینفعان ذفرایند 

، در آغاز  ذینفع  منظربراي شناسایی ارزش از    .]9[مشخص شود  
که   است  کنیم.    ذینفعالزم  تعریف  و    ذینفعان را  عالی  آموزش 

-خانوادهو    دانشجویان فعلی یا آینده  شامل  توانندمیها  دانشگاه
آن  هیئتهاي  اعضاي  دانشگاه،   علمی،ها،  -دانش  کارکنان 

آموختگان دانشگاهی را  آموختگان دانشگاه، کارفرمایانی که دانش
  براین اساس،   . ]10[باشند  غیرهو    گذاران کنند، قانون استخدام می

ارزش  ذینفعان  است  ممکن  بهمختلف  را  متفاوتی ها  صورت 
ارزش از  دانشگاه  یک  اینکه  براي  نمایند.  مدنظر  تعریف  هاي 

اده از ابزارها و فنون خاصی خودآگاه شود، نیازمند استف  ذینفعان 
ازجمله آن  به مشاهده مستقیم، مصاحبهها میاست که  ها،  توان 

گروهنظرسنجی تحلیل  ها،  کانونی،  اشاره    غیره  و  2کانوهاي 
 . ]9[کرد

 

1 Balzer  
2 Kano analysis 

   )جریان ارزشصل دوم (ا •

که باعث ایجاد ارزش افزوده براي یک    هاییدر این اصل، فعالیت
می میفرایند  مشخص  دنبال  لذا   ،]10[شودشوند،  به  اصل  این 

فرایند،   از منظر  شناسایی و مشاهده جریان  از    ذینفعهم  و هم 
  است که   نکته   تعیین این  دنبالچراکه به  است،  دهندهمنظر ارائه

فعالیت  آیا و  در  مراحل  ارزشها  موجب  فرایند  افزوده  یک 
    .]9[شود) یا خیر؟ دیده می  ذینفع منظرگونه که از شوند (آن می

   )ارزش  جریانپیوستگی صل سوم ( ا •

انجام مستمر جریان فرایند بصورت یکنواخت، روان  این اصل به  
وقتی فرایندي جریان  لذا    ،]10[اشاره داردو بدون ایجاد اتالف،  

شود و متعاقب آن  طور پیوسته انجام مییعنی اینکه کار به  ،دارد
می برآورده  را  ذینفعان  انتظارات  و  این    . ]4[کندنیازها  بنابراین 

(انسانی، فرایندي، اطالعاتی    هااصل به دنبال حذف تمام اتالف
  اي افزوده است، چراکه اتالف هیچ ارزش  فرایندیک  از    و دارایی) 

   .]9[کندبه فرایند اضافه نمی

   )نظام پاسخ به کشش و تقاضا صل چهارم ( ا •

  ذینفعانهاي  این اصل درواقع مبتنی بر پاسخگویی به درخواست
شیوه که  به  دار  آنهااي  اصل  نانتظار  این  در  موفقیت  کلید  د. 

از  مشاهده جریان   انجام ندادن فعالیتذینفع  منظرفرایند  هایی ، 
می اتالف  موجب  زمان  که  در  خدمات  درست  ارائه  و  شوند 

کمیت   گرفتن  نظر  در  با  و  کیفیت  مناسب  ذینفع   مطلوبو    به 
 .]4[است 

  کمال مطلوب)  پیگیرياصل پنجم ( •

این است که از وضعیت موجود  پیگیري کمال مطلوب به معناي  
دنبال بهبود مستمر در فرایندها از طریق حذف ناراضی باشیم و به 

طور مداوم افتد که افراد بهاتفاق می  یها باشیم و این زماناتالف
این  لذا    .]10[  بهبود فرایند هم فکر کننددر حین انجام فعالیت به

توانیم در دانشگاه اصل بر این نکته تأکید دارد که ما همیشه می
    .]4[ بهتر عمل کنیم
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 روش پژوهش 

  هاي ها و گزارشمرور سیستماتیک مقاله  دنبالبهحاضر    پژوهش
انگلیسی و  آموزش  فارسی  در  ناب  اصول  با  و عالی  مرتبط 

اي از روش شش مرحله پژوهشگر  براین اساس،  بود.    هادانشگاه
   .]18[ کرد) استفاده 2020( 1مرورسیستماتیک نیومن و گاف

هاي اصلی پژوهش براي طرح سؤال یا سؤال:  مرحله اول •
 مرور سیستماتیک. 

دوم • عبارت :  مرحله  که  مطالعه  به  ورود  معیارهاي  تعیین 
پژوهش زبان  از:  روش بودند  فارسی)،  و  (انگلیسی  ها 

پژوهشپژوهش انتشار  سال  آمیخته)،  کیفی،  (کمی،    هاها 
 ).2019تا  2005(

-تدوین راهبرد جستجو که شامل نوع پایگاه:  حله سوممر •
 Googleو    Noormags  ،SID  ،ERICاي اطالعاتی (ه

Scholarمدنظر کلمات  و  اصول   )  ناب،  عالی  (آموزش 
ناب، عالی   Lean Higher  آموزش 

Education،Principles of Lean Higher 

Education .براي جستجو بود ( 
هاي بدست آمده جهت گزارشها و  مقالهمرحله چهارم:   •

گري  قرار گرفتند  هاي مدنظر مورد غربالانتخاب پژوهش
انتخاب   مورد  19مقاله و گزارش، تعداد    38و در نهایت از  

 گردید. 

ها براساس هدف پژوهش، کدگذاري پژوهش   مرحله پنجم:  •
 روش پژوهش، ابزار پژوهش و... 

ششم:   • پژوهشمرحله  کیفیت  ازبررسی  روش   ها  نظر 
   .وهش و کیفیت اجراي آنهاپژ

 هاي پژوهشیافته

مورد  مقاله و گزارش    19  حاصل از مرور سیستماتیکهاي  یافته
با توجه به رویکرد    .) تنظیم گردید1ر قالب جدول (د،  بررسی

تعدادي از  به    تنها  ، در جدول مذکوردر محدودیت کلمات  مجله
گزارشپژوهش و  است.  هاها  شده  سیستماتیک   اشاره    مرور 

  که تعداد مطالعات   دهدنشان می  هاي موجودها و گزارش مقاله 
  هاي کشور دانشگاهاصول ناب در  بکارگیري  پیرامون    انجام شده

در این    موردي  مطالعاتپژوهش) و    6شمار بوده است (  انگشت
(تهران، فرهنگیان و دانشگاه   تنها در سه دانشگاه کشور  خصوص

از سوي دیگر، از نظر روش   .  استشده    نجاما   عالی دفاع ملی) 
به شیوه   هاي مورد بررسی،ها و گزارشپژوهشاغلب  پژوهش  

 ،داخلی و خارجیاند و تنها چهار پژوهش  کیفی انجام شده بوده
به شیوه کمی انجام شده بودند. از نظر ابزار مورد استفاده، تقریباً  

ها از ابزار مصاحبه استفاده کرده بودند و در درصد پژوهش  50
پژوهش استفاده شده  سایر  لیست  پرسشنامه و چک  ابزار  از  ها 

روش  نظر  از  دادهبود.  تحلیل  نیز،  هاي  پژوهشها  با  اغلب  ها 
انجام شده بودند، همچنین در  روش تحلیل محتوا و فراترکیب  
 یک  استفاده کرده بودند، غیر ازچهار پژوهشی که از روش کمی  

پژوهش که از روش معادالت ساختاري استفاده کرده بود، سایر  
اي استفاده نکرده بودند. هاي آماري پیشرفته ها از روشپژوهش

 هاي انجام شده پیرامون اصول ناب در مؤسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور پژوهش سیستماتیکمرور  :1جدول 
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چک 
 لیست

ها و مؤسسات  هاي ناب در دانشگاه شناسایی مؤلفه 
 آموزش عالی 

 فرا ترکیب 

 باقري هشی و همکاران
 

 مصاحبه  کیفی مقاله  1398
ها  دانشگاه  ارائه مدلی براي بازمهندسی فرایندهاي

 براساس رویکرد ناب
تحلیل 
 مضمون

 

1 Newman & Gough 
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 پرسشنامه  کمی مقاله  1397

ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه تهران براي استقرار  
 آموزش عالی ناب 

 هاي روش
آمار  

 استنباطی 
  -کازانچوغلو و اوزکان 

 1اوزن 
 

 پرسشنامه  کمی مقاله  2019
بررسی هشت اتالف فلسفه ناب در مؤسسات آموزش  

 عالی 
 گیري تصمیم

 چند معیاري

و   سلووا یکوروم
 2همکاران 

 
 مصاحبه  کیفی مقاله  2018

دانشگاه ایالتی در  بکارگیري اصول آموزش عالی ناب
 3داکوتا جنوبی

 تحلیل محتوا

 4خیري و رحمان 
 

 پرسشنامه  کمی مقاله  2017
میزان سطح آگاهی نسبت به اصول آموزش بررسی 

 هاي مالزي در دانشگاه عالی ناب

 هاي روش
آمار  

 توصیفی
بالزر، برودك و 

 5کیژاکتاالکال
 

 کیفی مقاله  2015
چک 
 لیست

براي پیاده سازي اصول ناب در آموزش ي ارائه شواهد
 عالی 

 فراترکیب 

 6رابینسون و یورکستون 
 

 مصاحبه  کیفی گزارش  2014
اصول ناب در دانشگاه سنت آندروز   يریبکارگ

   7 اسکاتلند
 تحلیل محتوا

 8رادنور و بوچی
 

 مصاحبه  کیفی گزارش  2011
هاي  ها و دانشکدهبکارگیري اصول ناب در دانشگاه

 کسب و کار انگلستان
 تحلیل محتوا

 9مور، نش و هندرسون
 

 کیفی گزارش  2007
گروه  
 کانونی 

بکارگیري اصول آموزش عالی ناب در دانشگاه 
 10اوکالهاماي مرکزي

 تحلیل محتوا

       

   گیريو نتیجه بحث

در    سیستماتیک مرور   ناب  اصول  پیرامون  گذشته  مطالعات 
ها نشان داد که همه مطالعات انجام شده عالی و دانشگاهآموزش 

در سطح داخل و خارج از کشور از بکارگیري اصول ناب در  

 

1 Kazançoğlu & Ozkan-Ozen    6 Robinson & Yorkstone 
2 Koromyslova, Steinlicht, Hall, Yordanova & Garry 7 St Andrew 
3 South Dakota State University   8 Radnor & Bucci 
4 Khairi & Rahman     9 Moore, Nash & Henderson 
5 Balzer, Brodke & Kizhakethalackal   10 University of Central Oklahoma 

کردهآموزش  حمایت  یافته عالی  حاضر اند.  پژوهش  دیگر  هاي 
در   ناب  اصول  پیرامون  گذشته  مطالعات  اغلب  که  داد  نشان 

هاي کیفی است تا کمی، دلیل آن عالی مبتنی بر پژوهش آموزش
از اصول  محدود  بتوان در درك  را شاید   آموزش  نهاد دانشگاه 

بودن ناب و  عالی   براي سنجش    کم    این اصولمعیارهاي الزم 
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ب اغلب مطالعات گذشته  باعث شده  صورت کیفی  هبرشمرد که 
 انجام شود.  

مرور  بر  تکیه  با  ما  پژوهش  اگرچه  دیگر،  سوي  از 
الی،  مطالعات قبلی در زمینه اصول ناب در آموزش ع  سیستماتیک

ارائه نمی با این وجود، میتحلیل عمیقی را  تواند به  دهد، ولی 
افزایش درك بیشتر مدیران دانشگاهی کشور و تغییر در نگرش 

که    کند؛ چرا آنها در راستاي اهمیت بکارگیري این اصول کمک  
سازي اصول ناب در ) پیاده2015(  1به استناد توماس و همکاران 

وهله نخست نیازمند تغییر ذهنیت مدیران  هر نظام دانشگاهی در  
دانشگاهی و برخورداري آنها از یک چشم انداز قوي در رهبري 

پیاده از  پشتیبانی  و  راستاي حمایت  است در  اصول  این    سازي 
سازي این اصول براي بسیاري از با این وجود، نحوه پیاده  .  ]12[

نیست؛   روشن  دانشگاهی  نظام  کهمدیران  دلیل  این  ط  محی   به 
در    ناب  اصولهایی که  در مقایسه با بسیاري از محیط  دانشگاهی

این   .کندسختی تغییر می، بهاست   شده  طور مطلوبی اجرا به  آنجا
سازي ) پیاده2016(  2درحالی است که به استناد بالزر و همکاران 

برنامه یک  از  برخورداري  نیازمند  ناب  اصول  ریزي  صحیح 
ه و تغییرات فرهنگی قابل توجه  راهبردي منسجم، رهبري متعهدان

است    نهاددر   دیگر    .]12[دانشگاه  سوي  ممکن  دانشگاهاز  ها 
در   و پیادهاست  موانع  با  عالی  آموزش  اصول  صحیح  سازي 

شده  گونه که مطالعات تجربی انجامهمان   شوند.مشکالتی مواجه  
است.نیز   کرده  را تصدیق  ادعا  این  درستی  بالزر،    به  استناد  به 

درك محدود مدیران دانشگاهی  )  2014(  3برودك و کیژاکتاالکال
سازي  پیادههاي جدي  عنوان یکی از محدودیتاصول ناب بهاز  

است  عالی  آموزش  در  ناب  بر    . ]1[اصول  ناتوانی اینعالوه   ،
  و  کارکنان دانشگاه در اجراي صحیح اصول آموزش عالی ناب

ناب  بکارگیري  کند بودن پیشرفت به  اصول آموزش عالی  -را 
سازي اصول آموزش عالی عنوان بخش دیگري از موانع در پیاده

باعث   مذکور  موانعوجود    بنابراین  . ]13[توان برشمرد  ناب می
-نظام در اصولشده که با گذشت بیش از دو دهه از ظهور این 

آموزش عالی و  نظام  در  آن  سازي  آموزش عالی دنیا، پیاده   هاي
دانشگاهبه کشور  خصوص  مطلوبی  بههاي  نشود. نحو  انجام 

 

1 Thomas, Antony, Francis & Fisher 
2 Balzer, Francis, Krehbiel & Shea 
3 Balzer, Brodke & Kizhakethalackal 

عالی  گانهپنج  اصول  سازيپیادهدرمجموع   در   ناب  آموزش 
 : استزیر  اقدامات نیازمند هاي کشور دانشگاه

برنامه • در  بازنگري  و  دانشگاهتغییر  راهبردي  ها  ریزي 
 ناب.  آموزش عالی متناسب با اصول

دانشگاه از اصول آموزش حمایت و پشتیبانی مدیریت و رهبري  
 . آن اجراي صحیح  درو تعهد عالی ناب 

دقیق سازي  پیاده   در راستاي  هایجاد دفتر ناب در دانشگاها  •
 اصول آموزش عالی ناب.

افزایی سالیانه پیرامون  هاي دانشها و کارگاهبرگزاري دوره  •
 .ناب آموزش عالی اصول
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