فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
سال پنجم ،شماره  ،19زمستان 55-81 ،1397

Quarterly Journal of Training & Development of
Human Resources Vol.5, No 19, 2019, 55-81

ابعاد و مولفههای آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی
فاطمه منوچهری دزکی1
پریوش جعفری*2
نادرقلی قورچیان 3
امیرحسین محمدداودی4
(تاریخ دریافت1397/04/17 :؛ تاریخ پذیرش)1397/11/27 :
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفههای آموزش بر اساس تفکرناب در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده
است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی  -پیمایشی محسوب میشود .جامعه
آماری پژوهش شامل مدیران ،معاونین ،روسا و کارشناسان آموزش در واحدهای ستادی و اجرایی و سوپروایزرینآموزشی
بیمارستان های تابعه سازمان تأمین اجتماعی ( 420نفر ) بوده است .حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران  200نفر
برآورد و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته،
شامل  17مولفه و  126گویه استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی ،روایی محتوایی از طریق مرور
جامع ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه توسط تحلیل عاملی مورد تایید قرارگرفت و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ  0/97برآورد شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی ،میانگین ،واریانس ،انحراف
معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) استفاده شد .نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل دادهها در سطح  17 ،0.01بعد و  117مولفه را بعنوان ابعاد و مولفههای آموزش ناب در سازمان تأمین
اجتماعی نشان داد که میزان اثرات کلی این ابعاد برابر  63/73درصد بوده و بعد جریان ارزش (شناسایی اتالفها و
فعالیتهای ارزشآفرین) باالترین سهم ( )84/52و بعد مدیریت منابع انسانی کمترین سهم ( )0/48را داشت .بنابر این برای
نابسازی آموزش در سازمان تأمیناجتماعی نیاز جدی به شناسایی اتالفها و ایجاد فعالیتهای ارزشآفرین میباشد.
واژههای کلیدی :آموزش ،تفکر ناب ،سازمان تأمین اجتماعی.

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .مسئول مکاتباتpjaafari@yahoo.com :
 -3استاد ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -4دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران
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 -1مقدمه
سازمانها برای دستیابی به اهداف خود نیازمند منابع انسانی توانمند و دارای مهارت و تخصص
سطح باال هستند .در این میان فرض بر این است که منابع انسانی عنصر حیاتی ،پایدار و در حال
توسعه در سازمان است .دورههای آموزش ضمن خدمت ،منابع انسانی را برای انعطافپذیری و
هماهنگی با تغییرات و پویاییهای محیط کار آماده میکند و حتی میتواند با فراهم آوردن تخصص و
دانش مورد نیاز سازمان ،مزیت رقابتی برای سازمان به ارمغان آورد ( .)1روشن است که از هر نوع
آموزشی نتایج مطلوب بدست نخواهد آمد .در هر مرحله از پیدایش یک برنامه و شکلگیری آن در
عمل ،امکان بروز آفت ها و خطاهایی وجود دارد که در این صورت ،مهمترین پیامد برنامه را به چیزی
مقابل آن چه از آموزش امید می رفته است تبدیل خواهد کرد ،یعنی :منابع کمیاب را هدر میدهد ،وقت
کاری کارکنان را میگیرد و نسبت به برنامههای آموزشی بدبینی بوجود میآورد ( .)2بزازجزایری
( )1379به نقل از خراسانی و مالمحمدی ( )1389بیان میدارد ویلیام جیمز 1در دانشگاه هاروارد ،در
یک بررسی دریافت که کارکنان با  20تا  30درصد توانایی خود کار میکنند .تحقیق وی نشان داد که
اگر کارکنان آموزش ببینند و به طور شایسته برانگیخته شوند  80تا  90درصد تواناییها و
صالحیتهای خود را بروز میدهند ( .)3با مطالعه نتایج پژوهشهای انجام شده در نظام آموزش
کارکنان به وجود نارساییهایی از جمله این موارد میتوان پیبرد :توجه اندک به نظرخواهی از مدیران،
کارکنان و شرکتکنندگان درباره نیازهای آموزشی مربوط به شغل خود ( ،)4تطابق اندک محتوای دوره
با شرح وظایف کارکنان و توجه اندک به تعیین نیازهای آموزشی در سازمان به صورت سالیانه (،)5
تئوریک و مبتنی بر محفوظات بودن برنامههای آموزشی و متناسب نبودن نیازهای آموزشی مدیران با
استراتژیهای سازمان ( ،)6متنوع نبودن روشهای آموزش و عدمتناسب روشهای آموزش با اهداف
یادگیری ( ،)7،8مشارکت ضعیف مدیران در طراحی دورههای آموزشی و نامشخص بودن نتایج و
پیامدهای آموزش کارکنان به دلیل نبودن الگوی ارزیابی مناسب و مشکالت مربوط به تهیه شاخصها و
استانداردهای آموزشی ،تاکید اصلی بر ارزشیابی از آموختههای کارکنان ،توجه نکردن به دیگر
معیارهای ارزیابی ،عدم استفاده از طرحهای مختلف و روشهای مختلف اجرای ارزیابی و عدم ارزیابی
میزان تغییر رفتار یادگیرندگان ( .)9،10،11امروزه تفکر کیفیت بخشی به واحدهای آموزشی به
مهمترین دغدغه نظامهای آموزشی تبدیل شده است ( .)12مهمترین مسأله در فرآیند آموزش رعایت
استانداردهای آموزشی چه در بخشهای مدیریتی و ساختاری و چه در بخشهای ارائه محتواست .این
استانداردسازی فرآیند آموزش همزمان با سایر فرآیندهای سازمان برای ارتقاء عملکرد کارکنان صورت
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میپذیرد و رعایت این استانداردها یکپارچگی دیگر نظامهای سازمان را حفظ میکند و کارایی و
اثربخشی سازمان را با بهره گیری ازآموزش افزایش میدهد (.)13
لذا به نظر میرسد ،جهت رفع این نارسایی ها و کیفیت بخشی به فرایندها و افزایش نرخ بازگشت
سرمایهگذاری در آموزش و بهرهمندی سازمان از فوائد آموزش ،بکارگیری اصول تفکرناب مفید باشد.
تفکرناب یکی از ایدههای جدیدی است که به عنوان جانمایه تحوالت در معماری بهینه فرآیندها با
دیدگاهی سیستمی جهت ریشهکن کردن اتالف ،کاهش هزینهها ،آفرینش ارزش و در نتیجه افزایش
بهرهوری استفاده میشود ( .)14هدف نهایی ناب ،حذف اتالفها است ( .)15فلسفة تولید ناب بر مبنای
حذف هر نوع فعالیت بدون ارزشافزوده است ،تولید ناب اصولی دارد که عبارتند از :حذف ضایعات،
عیوب صفر ،تیمهای چندمنظوره ،کاهش الیههای سازمانی ،رهبری تیمی ،سیستمهای اطالعاتی
عمودی ،بهبود مستمر و سیستم کششی .اصطالح تولید ناب در اواسط دهه  1990توسط جیمز و
همکارانش ،در قالب یک کار تحقیقی با عنوان "ماشینی که جهان را تغییر داد" منتشر گردید .او و
همکارانش تولید ناب را تقریباً به عنوان ترکیبی از الگوی تولید سنتی فورد و الگوی سیستم های فنی
اجتماعی در محیط تولید ژاپنی می شناسند .تولید ناب ،یک استراتژی مدیریتی و رویکردی به منظور
شناسایی و حذف منابع اتالف برای حداقل کردن هزینهها و حرکت به سوی بهرهوری و تعالی سازمانی
است .این رویکرد از تفکر بهبود مستمر و کایزن متولد شده و در کارخانجات و صنایع ژاپنی در قالب
تولید ناب ،توسعه یافت (.)16
یک تعریف جامع از ناب می گوید :ناب مجموعه ای از اصول ،مفاهیم و تکنیکها برای کمک به
یافتن و حذف اتالف میباشد .بهطور خالصه ،نابسازی ،استفاده کمتر از (منابع) و کار بیشتر است
( .)17تفکر ناب را میتوان در پنج اصل زیر خالصه کرد:
1
• تعریف و تعیین ارزش
•

شناسایی جریان ارزش محصول

•

ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش

•

امکـان دادن بـه مـشتری تـا بتوانـد ایـن ارزش را از تولیـد کننـده بیـرون بکشد.

•

تعقیب کمال ()18

2
3
4

سیستم مدیریت ناب برخالف کاربرد اولیهی آن ،تنها به حوزهی تولید و کارگاه محدود نمیشود،
بلکه تفکر حذف ضایعات و اتالفها و توجه به مشتری در سازمانهای خدماتی ،تجاری و اداری هم

1.

Value
Value Stream
3. Flow
4. Pull
2.
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کاربرد جدی دارد ( .)19هدف اصلی ،تأمین باالترین کیفیت ،با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان با
حذف مداوم و پیوسته مودا 1یا ضایعات 2است ( .)20از طرفی ،ناب اندیشیدن باید در سازمان به یک
فرهنگ تبدیل شود .هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای اساسی و محوری سازمان ،نظیر ناب
اندیشیدن بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزش معتقد باشند ،آن فرهنگ و ارزش قویتر است و
تأثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد و چون همه چیز برخاسته از اندیشه افراد است نه تکنولوژی
و دانش ،انسان در شیوه نوین تولید در مرکز سیستم جای میگیرد و به آن روح و معنا میبخشد (.)21
رندور و بوچی )2011( 3عوامل آمادگی برای استقرار ناب را رهبری ناب ،فرهنگ ناب ،ساختار ناب
که بر رضایت و خواستههای ذینفعان مانند مشتری ،کارکنان ،تأمین کنندگان مواد اولیه و سهامداران
متمرکز هستند معرفی کرده و بر داشتن یک برنامه استراتژیک جهت توجیه ،درک و آشنایی کارکنان با
ماهیت ،هدف ،مزایا و لزوم اجرای کار و حمایت آنان طی اجرای فرایند ناب تاکید میکنند ( .)14جردن
و میشل )2001( 4به نقل از آشتیانی و همکاران ( )2017در یک مدل ابتکاری بر وجود اهداف
استراتژیک به عنوان یکی از عوامل نابسازی تاکید میکنند .آنها سه راه را که از طریق آن تحول ناب
رخ میدهد توضیح دادهاند )1 :تحول فرهنگی  )2طرحهای اصلی تغییر عملیات  )3بهبود مداوم (.)22
وجود یک برنامهریزی استراتژیک جهت طرحهای بهبود کارکنان ،تجزیه و تحلیل موقعیت و اقدام
مناسب را تشویق میکند ( .)23شاه و وارد)2007(5؛ نوردین و همکاران)2011(6؛ پاوناسکار و
همکاران)2003(7؛ لیکر و مییر)2005(8؛ فلپز و همکاران )2003(9و محمد و همکاران( )2008به نقل
از منصوری و همکاران ( )2014فرایندها و تجهیزات (شامل کاهش مداوم زمان راهاندازی ،سادهسازی
طراحی محصول/خدمات ،تعمیر و نگهداری دقیق ،تولید سلولی ،بهبود فرآیندها ،تجهیزات اثبات خطا و
اشتباه ،نظام آراستگی ،استفاده مداوم از فنآوری و فرایندهای جدید ،نظم و پاکیزگی در کارخانه،
مدیریت منابع انسانی (شامل فرایندهای آموزش تصمیمگیری تیمی ،عملکرد متقابل تیم ،گسترش
استقالل و مسئولیت ،مشارکت کارکنان در برنامههای بهبود مداوم کیفیت) ،برنامهریزی و کنترل تولید
(شامل مدیریت دیداری ،مدیریت کانبان ،تصحیح اشتباه و خطا ،ارتباط با مشتری (شامل به
اشتراکگذاری اطالعات ،مشارکت مشتری در طراحی محصول ،مشارکت مشتری در برنامه کیفیت،
پیوند تولید بهنگام با مشتری ،انعطافپذیری در مورد نیاز مشتری) را از شیوههای نابسازی
1.
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برمیشمرند ( .)24از طرفی سیستم اندازهگیری و ارزیابی عملکرد همسو با اهداف ناب و اعطای پاداش
متناسب موجب تداوم پیشرفتهای ناشی از اقدامات ناب میشود ( .)25به عبارتی طراحی و اجرای یک
سیستم ارزیابی کارآمد ،یک عامل آمادگی مهم برای پیادهسازی ناب است که تعیین مسئولیتها و
امکان تشخیص ساده پیشرفت را فراهم خواهد کرد ( .)26در سیستم تولیدی ناب تویوتا 1نیز ،نگهداری
بهرهور جامع ،2تولید بههنگام ،3جیدوکا ،4هیجونکا ،5هوشین کانری ،6چرخههای کایزنی ،7تکنیکهای
حل مسئله ،مدیریت دیداری ،پوکایوکه ،8مشارکت کارکنان ،استانداردسازی ،مشتریمداری و دستیابی
به کمال از طریق ایجاد باالترین کیفیت با کمترین هزینه به عنوان عوامل و اصول زیربنایی نشان داده
شده است ( .)27از طرفی وجود تطابق بین تقاضا و ظرفیت ضروری است که به داشتن یک روش ،برای
اندازهگیری و ارزیابی مجدد تقاضا و سازماندهی فعالیتها و فرآیندها برای دستیابی به حداکثر
ارزشافزوده وابسته است .درک ارزشهای گروههای مشتری یا توانایی ایجاد ارزش در سیستم ناب با
توانایی تعیین ارزش به جای مشتری توصیف شده و الزمه اجرای ناب در نظر گرفته شده است .چرا که
تعریف درست ارزش برای گروههای مشتری ،از تضاد نیازها و اهداف جلوگیری کرده و مقاومت در برابر
تغییر را کاهش میدهد ( .)28به عبارتی ،ارزش فقط توسط مشتری نهایی قابل تعیین است (.)29
مشتریمداری به عنوان پایه و اساس کسب و کارها محسوب می شود و بیتوجهی به این اصل مهم،
سبب حذف سازمان از صحنه رقابت خواهد شد .به عبارت دیگر مشتریمداری یک جهتگیری
سازمانی است که به مؤثرترین و کارآمدترین شکل موجب شکلگیری رفتارهای مطلوب جهت ارائه
ارزشهای برتر به مشتریان میشود ( .)30سیلیگر )2001( 9به نقل از آقائی و شریفی ( )1393اذعان
میدارد در مقایسه با سیستم سنتی تولید انبوه ،مدل ناب با استفاده از نیروی کار/فضا ،سرمایه کمتر و
زمان کوتاهتر ،فراتر از نیازهای مشتری به تولید محصوالت متنوع میپردازد ( .)31ملتون )2005( 10به
مدیریت دانش به عنوان عاملی مرتبط با فرایندهای نابسازی اشاره میدارد ( .)32یکی دیگر از عوامل
آمادگی جهت نابسازی فرایندها وجود حمایت و تعهد رهبری ناب است به طوری که مدیریت ارشد
باید در نشان دادن حمایت خود از پروژههای ناب آماده و مشتاق باشد ( .)33همچنین مدیران ارشد،
مسئول مشارکت مؤثر کارکنان در فرآیند تغییر و تأمین منابع الزم برای اجرای ناب هستند ( )34از

1.
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5. Heijunka
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8. Poka-yuke
9. Siliger
10. Melton
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طرفی منابع و زمان مورد نیاز برای پیادهسازی ناب و آموزش کارکنان جهت مشارکت در فعالیتهای
ناب ،باید فراهم شود( .)35امیلیانی ) 2004( 1ابزار و فرایندهای نابسازی را شامل موارد زیر میداند:
• نظام آراستگی یا ارتقاء محیط کار (طبقهبندیکردن ،تمیزکردن ،مرتبکردن ،درخشندگی،
نگهداشتن) ،بههنگامبودن (اخذ اطالعات و منابع بهموقع از مراحل قبلی برای انجام مراحل
بعدی)
• کایزن 2که به معنای "تغییر برای بهتر شدن" همچنین بهعنوان بهبود مستمر فرایندها جهت
تعیین و حذف اتالف نیز تفسیر میشود.
• رفتار ناب یا کاربرد اصول و ابزار ناب برای بهبود رفتار رهبری و حذف اتالف رفتاری
• همواربار که به ژاپنی هیجونکا 3نامیده میشود یعنی مدت زمان انجام عملیات را در مقایسه با
میزان تقاضای مشتری تعیین کرده و به تشخیص عدمتعادل بارکاری کمک میکند.
• سیاستگذاری یا فرایندی که برای ایجاد ارتباط بین استراتژی با منابع و اهداف بکار میرود.
• صدای مشتری یا گسترش کیفیت عملکرد که برای هماهنگی خواستهها و موارد مطلوب موردنظر
مشتریان و طراحان خدمات استفاده میشود.
• تجزیه و تحلیل علل ریشهای یا روشهایی که برای تعیین علل ریشهای مشکالت و تعیین
رفتارهای متقابل به منظور اجتناب از وقایع تکراری استفاده میشود.
• نمودار کار استاندارد یعنی یک نمودار یک صفحهای که کار بعدی که باید انجام شود را نشان
میدهد.
• زمان تکت 4مقرر میکند که آهنگ تولید با نرخ تقاضای مشتری برابری کند.
• نقشه جریان ارزش یا یک نمودار تصویری یک صفحهای از جریان اطالعات و مواد است که برای
تعیین فرصتهای بهبود و حذف اتالف استفاده میشود.
• کنترلهای بصری برای سادهسازی محل کار و آسانسازی آن برای تشخیص موارد غیرطبیعی
()36
5
در یک بررسی مقایسهای در زمینه فرایندهای پیادهسازی ناب بیچینو و هالوگ ( )2009به نقل از
پاکمرام و رستمنژاد ( )1394فرایندهای پیادهسازی ناب را شامل ایجاد تیم ،تعریف اهداف عملکردی،
تعریف فرآیندها ،ایجاد ذهنیت نقص صفر (شناسایی خطا و اشتباهات) ،آموزش/یادگیری ،سیستمهای
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اطالعاتی عمودی ،سیستم کشش و بهبود مستمر میدانند ( )37در حالی که آلشتروم )1998( 1به نقل
از پاکمرام و رستمنژاد ( )1394به موارد ساختار سازمانی ،کار تیمی ،ایجاد ذهنیت نقص صفر
(شناسایی خطا و اشتباهات) ،سیستمهای اطالعاتی عمودی ،سیستم کشش و بهبود مستمر نیز اشاره
داشتهاند ( .)37بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد پژوهشی در زمینه آموزش ناب سازمانی در
کشور و خارج از کشور انجام نشده است ،اما در ادامه به نمونههایی از مطالعات تجربی و مقالههایی که
در رابطه با مدیریت ناب و رویکرد ناب در حوزه تولید و موسسات آموزشی ارائه شده اشاره خواهد شد.
زارع و پورزمانی ( ) 1396در پژوهش خود به رابطه مثبت و معنادار بین تولید ناب ،هزینهیابی جریان
ارزش و سیستم مدیریت کیفیت پی بردند ( .)38در تحقیقی که توسط فقهیفرهمند ( )1396انجام شد
مدلی با هشت سازه برای تولید ناب ارائه گردید که تولید بهموقع ،مدیریت کیفیت جامع ،تعمیرات و
نگهداری ،روابط با تأمینکنندگان ،روابط با مشتریان ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت فرآیند و
برنامههای بهسازی سطح کارخانه را دربرمیگیرد ( .)39همچنین سهرابی و همکاران ( )1395در
پژوهش خود با هدف درک عوامل زمینهای در پیادهسازی سیستم ناب ،هفت عامل نابسازی را
رتبه بندی نمودند که باالترین رتبه مربوط به شناسایی و حذف اتالفها بود ( .)40در پژوهش "موارد و
میزان بکارگیری تکنیکها و ابزارهای مدیریت ناب در نظام بهداشت و درمان ایران" که توسط
جهانگیری ( )1394انجام شد مهمترین روشهای نابسازی مراکز بهداشتی و درمانی ایران شناسایی
شدند که شناسایی اتالف و جریان ارزش یکی از این موارد میباشد ( .)41همچنین درتحقیق
طهماسبیلیمونی و محمداسماعیل (" )1393مدیریت کیفیت جامع" و "ساماندهی نیروی انسانی"
بهعنوان مولفههای  8گانه مدیریت ناب معرفی شدند ( .)42سیدحسینی و عبدی ( )1388در پژوهش
خود دریافتند که زیر بنای اصلی رویکرد ناب را شناسایی و حذف اتالف تشکیل میدهد (.)43
ووکادینوویک و همکاران )2017( 2در مقاله تحقیقاتی خود تحت عنوان "آموزش برای ناب و ناب برای
آموزش :نقد و بررسی ادبیات" با هدف بررسی و درک این موضوع که ابزار و اصول فلسفه ناب چگونه
میتواند با ارائه خدمات فراتر موجب هزینههای پایین و افزایش توان رقابت برای بهبود اثربخشی
آموزش مهندسی شود دریافتند که منابع ذخیره شده توسط حذف اتالفها میتوانند در دیگر فرایندها
که اولویت بیشتری داشته و برای کاربران ارزش ایجاد میکنند بکارگرفته شوند ( .)44در مقاله پژوهشی
دیگری که توسط لومینیتا )2017( 3تحت عنوان "فرایندهای بهبود مستمر با استفاده از ابزارهای
مدیریت ناب (مطالعه موردی)" ارائه شده است ،مدیریت ناب به عنوان یک سیستم مدیریت سه سطحی
(استراتژیک-تاکتیکی-عملیاتی) ،برای ایجاد ارزش برای مشتری و حذف اتالف (استفاده ناهماهنگ و
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ناعادالنه از روشهای علمی) تعریف میشود ( .)45بالزر و همکاران )2016( 1در تحقیقی تحت عنوان
"بررسی و چشمانداز ناب در آموزشعالی" اذعان میدارند اجرای ناب اگر دارای برنامهریزی استراتژیک
طوالنیمدت باشد ،بیشترین تأثیر را دارد ( .)46بالزر و همکاران ( )2015نیز در تحقیق خود برنامهریزی
استراتژیک را بهعنوان عوامل پیادهسازی ناب شناسایی میکند ( .)47آنتونی )2014( 2نیز در تحقیقی
فاکتورهای آمادگی برای اجرا و پایداری شش سیگمای ناب را (رهبری و چشمانداز – تعهدمدیریت و
منابع – پیونددادن ششسیگمایناب به استراتژیهای دانشگاه  -تمرکز بر مشتری  -انتخاب افراد
مناسب) معرفی میکند ( .)48سینق کانگ و موخنونگومانیونگ )2014( 3نیز در تحقیق خود تحت
عنوان "شناسایی اصول ناب در موسسات آموزشی :بر اساس میزان اجرا و ضرورت آن" نشان دادند که
اجرای اصول ناب در موسسات آموزشی موجب به حداقلرساندن هزینه و اتالف و افزایش کیفیت
خدمات که از اهداف هر سازمان هستند ،میگردد ( .)49در مقاله مروری مارخام و کن )2013( 4تحت
عنوان "کاربرد تکنیکهای مدیریت ناب جهت بهبود یادگیری آنالین" نشان داده شده است که
تکنیکهای مدیریتناب نظیر (نمودارهای ایشاواکا ،کنترلکیفیتجامع و بههنگام) میتواند برای بهبود
اثربخشی سیستمهای آموزشی آنالین بهکاربرده شود ( .)50زیکووسکی و زیکووسکی )2007( 5در
مقالهای تحت عنوان "انجام کار بیشتر با صرف منابع کمتر  -ورود ناب در آموزش با هدف بهبود
یادگیری دانشآموزان" که یک مقاله مروری در زمینه اصول مدیریتناب و کاربردهای آن برای آموزش
است نشانمیدهند که چگونه فرایندهای ناب و بهبودیافته منجر به بهبود ارایه آموزش و عملکرد دانش
آموزان شده و در عین حال در هرینهها صرفهجویی میگردد (.)51
بنابراین با توجه به این که نتایج پژوهشهای پیشین حاکی از وجود نارساییهایی در نظام آموزش
سازمانها می باشد ولی بر مبنای مطالعات انجام شده پژوهشی در زمینه آموزش در سازمانها بر اساس
تفکرناب – بهعنوان رویکردی جدید جهت ایجاد تحول و بهینه سازی فرآیندها با دیدگاهی سیستمی
جهت رفع این نارساییها مبتنی بر ریشهکن کردن اتالفها ،کاهش هزینهها ،آفرینش ارزش و در نتیجه
افزایش بهرهوری صورت نگرفته است .مسئله پژوهش حاضر از همین جا یعنی توجه به منابع اتالف
موجود در سازمان های خدماتی و تولیدی آغاز شده است و با تعمیم به نظام آموزش سازمان تأمین
اجتماعی بهعنوان بزرگترین سازمان بیمهگر و دومین متولی خدمات درمانی کشور که با تحت پوشش
قراردادن نیمی از جمعیت کشور ،حدود  70هزار کارمند داشته و سهم بزرگی در ارتقای سطح جامعه
ایفا میکند و در آن ارائهدهنده و گیرنده خدمات انسان است ،میکوشد تا ابعاد و مولفههای آموزشناب
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را در این سازمان شناسایی کند .آموزشناب در سازمانها و شناسایی اتالفها و علل و ریشههای آن،
امر بسیار مهمی است که می تواند ضمن جلوگیری از اتالف هزینهها و بهبود کیفیت خدمات سازمانها،
رضایت مشتریان و خدماتگیرندگان را نیز به همراه داشته باشد.
با وجود اینکه شناخت منابع اتالف در هر نوع سازمان خصوصی یا عمومی واجد اهمیت است اما
کاهش سود در سازمان های خصوصی به عنوان عامل هشداردهنده مهمی عمل میکند که مدیران را به
شناخت وضعیت و علل آن وامیدارد اما این موضوع در سازمانهای بزرگ و عمومی با دشواریهای
متعددی همراه میشود؛ چراکه گاه مراجعه به برخی از آنها اساسا امری انتخابی نیست و مبتنی بر
اجباری قانونی است .در چنین مواردی معطوف کردن توجه مدیران به مشکل و چالش موجود امری
بسیار دشوار و نیازمند ابزارهای علمی است.
این مسئله نه از طریق واکاوی رضایت شرکتکنندگان دورههای آموزشی (که تنها به کیفیت
خدمات دریافتی واقفند) بلکه براساس پرسش از متولیان سازمان صورت میگیرد که از مسائل متعدد
سازمان ،شرایط محیط کار در آن و فرایندهای مختلف آموزش در سازمان آگاهند و میتوانند به بررسی
ابعاد آموزش کمک نمایند .بدین ترتیب مسئله اصلی پژوهش حاضر چیستی ابعاد و مولفههای آموزش
در سازمان تأمین اجتماعی است.
در همین راستا هدف پژوهش حاضر ایناست که عالوه بر یافتن پاسخی علمی و روشمند به پرسش
اصلی پژوهش ،سهم هریک از ابعاد و مولفههای آموزش در سازمان تأمین اجتماعی نیز مشخص شود.
چارچوب نظری پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه:

پس از مطالعه منابع و متون مختلف در زمینه تفکرناب و با نگاه دقیقتر مبانی نظری و پیشینه
تحقیقات انجامشده توسط پژوهشگران قبلی ،ابعاد و مولفههای تفکرناب شناسایی و فیشبرداری شد.
سپس ابعاد و مولفههای اولیه استخراج شده از ادبیات و پیشینه تحقیق براساس دانش کسبشده
پژوهشگر در این حوزه و نظر صاحبنظران ،اساتید و کارشناسان آموزش با ویژگیهای فضای آموزش
سازمانی انطباق و ابعاد و مولفههای آموزشناب که در جدول شماره  1آورده شده است طراحی گردید.
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جدول شماره  :1خالصه چارچوب نظری پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه
ابعاد پژوهش

پژوهش و دیدگاههای
نظریهپردازان

مولفههای استخراج شده در پژوهش

جریان ارزش
(شناسایی
اتالفها و
فعالیتهای
ارزشآفرین)

(،)43( ،)41( ،)40( ،)38
(،)49( ،)51( ،)45( ،)44
()15

استفاده از انواع روشهای علمی  -بروز عملکرد بهتر نسبت به سازمانهای
رقیب  -تعریف فرایندهای مناسب و استاندارد  -تعادل بین کار و زندگی
کارکنان  -عدم وجود بوروکراسیهای زائد اداری  -تعهد و وفاداری
کارکنان آموزش  -توانایی حل مشکالت و چالشها  -مدیریت عادالنه و
توزیع برابر امکانات  -وجود کانالهای ارتباطی مناسب و کافی  -تاکید بر
یادگیری بهعنوان فعالیت مهم روزانه  -ایجاد ظرفیت یادگیری مادامالعمر
 ایجاد ظرفیت خودیادگیری -تناسب برنامههای آموزشی از نظر کمیت -تناسب برنامههای آموزشی از نظر کیفیت  -تناسب برنامههای آموزشی از
نظر هزینه  -تناسب روشهای ارزشیابی با محتوا  -در اختیار قراردادن
دستورالعملها  -شناسایی توانایی و ظرفیت کلیه کارکنان – همراستایی
نظام ارزشی کارکنان با ماموریتهای سازمان  -استفاده موثر از منابع و
امکانات آموزشی  -تعیین مراحل و مکان دریافت خدمات  -جذابیت
وسایل و امکانات آموزش  -تعیین نتایج و انتظارات موردنظر از دورهها –
عدموجود موازیکاری  -حذف فعالیتهای اضافی  -استراتژیهای مناسب
کاهش هزینهها  -عدم تحمیل کار اضافی از سوی مدیران  -هماهنگی بین
تقاضاها و ظرفیت آموزش  -تعیین فعالیتهای ضروری فاقد ارزش -
تعیین فعالیتهای ضروری و ارزشآفرین  -تعیین فعالیتهای غیرضروری
فاقد ارزش  -برآورد و تعیین ایجاد ارزشافزوده  -سازماندهی دورهها به
مثابه یک کل منسجم

سیستم
مدیریت
کیفیت

(،)49( ،)42( ،)39( ،)38
()50

کیفیت به عنوان مهمترین اولویت  -آمادگی الزم برای ارایه خدمات کیفی
 ویژگیهای مطابق با استانداردهای برتر  -استفاده از ابزار و تکنیکهایاستاندارد  -نظارت برکیفیت خدمات آموزشی توسط کارکنان کلیه سطوح
 ایجاد و بهبود کیفیت طی مراحل مختلف  -الزاماتعملکردی ارائهخدمات آموزشی کیفی

ارتقاء محیط
کار

()24( ،)36

استانداردهای نظام ساماندهی و آراستگی  -پیروی از مقررات نگهداری
مطلوب -
طراحی و چیدمان در کار  -شناسایی اقالم غیرضروری  -ترتیب اقالم
ضروری با نظمی خاص  -تمیز و پاکیزهساختن همه اقالم  -سکوت،
روشنایی ،نور و تهویه مطبوع
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ادامه جدول شماره  :1خالصه چارچوب نظری پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه
ابعاد پژوهش

سیستم
کششی

پژوهش و دیدگاههای
نظریهپردازان

(،)37( ،)18( ،)28( ،)16( ،)14
()32( ،)31( ،)27( ،)23( ،)36

مولفههای استخراج شده در پژوهش

اهداف بر اساس نیازهای واقعی  -فرصتهای آموزش فردی بر مبنای
ویژگیها و تواناییها و سبک یادگیری کارکنان  -برگزاری دورهها در
زمان مقتضی  -طراحیآموزشدر کمترین زمان ممکن  -ارائه آموزش
در کمترین زمان ممکن  -تهیه و تحویل اقالمی از امکانات ،وسایل و
تجهیزات و...صرفا زمانی که توسط فرایند بعدی مورد نیاز است.

رهبری و
مدیریت ناب

()34( ،)33( ،)35

مشارکت مدیران در برنامههای بهبود  -تاکید بر ترویج فرهنگ ناب
(شناسایی و حذف اتالفها و ایجاد ارزشافزوده)  -استفاده از
سبکهای رهبری به تناسب شرایط  -تعریف اهداف چالشبرانگیز
توسط رهبر  -ایجاد شایستگیهای ناب در کارکنان  -ترویج فرهنگ
اعتماد و احترام متقابل  -تشویق و ترغیب شفافیت در انجام امور
پاسخگویی در قبال وظایف و مسئولیتها  -هدایت به سمت
مسالهیابی و یافتن راهحلها  -مشورت با کارکنانی که بهطور مستقیم
با مشکل مواجه هستند  -برقراری ارتباط موثر بهطور
(کالمی/نوشتاری)  -باور و تعهد به بهبود مستمر کیفیت

مشتریمداری

(،)30( ،)14( ،)27( ،)29( ،)28
()31

مشارکت فعال مشتریان (ذینفعان)  -شناخت نیازهای ذینفعان
آموزش  -سنجش مداوم رضایت ذینفعان  -توجه به نظرات مشتریان
(ذینفعان) – برآوردهساختن نیازهای فعلی و آتی مشتریان بهعنوان
مهمترین اولویت  -فراتر از انتظار بودن کیفیت دورهها  -همیشه حق
با مشتری است

مدیریت
دیداری

(،)37( ،)27( ،)24( ،)36

تعیین و ارائه وضعیت مطلوب آموزش  -تعیین و ارائه وضعیت فعلی
آموزش  -ارایه یک تصویر دیداری از دوره  -خالصه دیداری از دوره
آموزشی  -سیستم دیداری تشخیص موارد غیراستاندارد  -داشبورد
عملکرد دورههای آموزشی
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ادامه جدول شماره  :1خالصه چارچوب نظری پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه
ابعاد پژوهش

پژوهش و دیدگاههای
نظریهپردازان
()14

فرهنگ ناب

مولفههای استخراج شده در پژوهش
باور عمومی به استراتژیهای کاهش هزینه  -حمایت از ابتکار و ارایه ایدههای
نو  -نهادینهشدن خودانضباطی در کارکنان  -نهادینهشدن کار تیمی -
پاسخگویی در برخورد با ذینفعان  -انطباق عملکرد آموزش با الزامات قانونی -
برگزاری جشن موفقیتهای کاری  -رفتار محترمانه و مودبانه

ساختار ناب

()14

پیشگیری و
اصالح اشتباهات

()23( ،)37( ،)24

بکارگیری
روشها و
فناوریهای
نوین و متنوع

()24

دسترسی به تجهیزات بهروز  -استفاده از روشهای متنوع آموزشی

تسهیم دانش

()32

تسهیم دانش بین کارکنان  -مستندسازی تجربیات باارزش و موثر -
اشتراکگذاری عملکردهای بهتر

برنامههای تغییر

()22

مدیریت عملکرد

()26( ،)25

نگهداری بهرهور
جامع

()27

آموزش استفاده صحیح از تجهیزات و وسایل  -آموزش نگهداری پیشگیرانه از
وسایل  -سیستمهای تعمیر وسایل و تجهیزات

مدیریت منابع
انسانی مناسب

()24

طراحی و پیادهسازی سیستمهای جذب  -تاکید بر پرورش کارکنان منعطف
وجود برنامهها و ارزیابیهای ادواری  -استقالل و آزادی عمل کارکنان -
گردش شغلی در فعالیتهای کاری  -زمان انجام فعالیتها بهطور منعطف -
نیروهای کاری چندمنظوره  -آموزش مهارتهای کارتیمی و مذاکره به
کارکنان

منبع( :مطالعات نگارندگان)

ساختار منعطف و آماده واکنش به تغییرات  -تیمهای تخصصی خودگردان
شناسایی مسائل ،علل و راهحل آنها  -جلوگیری از بروز مجدد خطا و
اشتباهات  -استفاده از ابزارهای کنترل کیفیت  -شناسایی و رفع موانع و
محدودیتها  -فعالیتهای بدون خطا و اشتباه  -یادآوری و اصالح اشتباهات
رایج

درک سریع تغییرات محیطی  -حمایت از بهچالشکشیدن وضع موجود -
تعهد در کارکنان نسبت به تغییر
ابالغ انتظارات عملکردی بهطور شفاف  -بازنگری انتظارات عملکردی -
قابلیت پیشبینی پیامدهای هرنوع عملکرد  -سنجش عملکرد شغلی اصولی -
بازخوردهای عملکردی بههنگام ،مناسب و دقیق  -جبران خدمت عادالنه و
منطقی
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 -2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی  -پیمایشی میباشد .جامعه
آماری پژوهش را مدیران ،معاونین ،روسای گروه  /ادارات و کارشناسان ستادی و روسا و کارشناسان
آموزش اداراتکل و مدیریتهای درمان در استانها و سوپروایزرین آموزشی بیمارستانهای تابعه
سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور شامل  420نفر تشکیل می دهند .حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران تعداد  200نفر برآورد گردیده و بهمنظور انتخاب نمونه موردنیاز از روش نمونهگیری تصادفی
ساده استفاده شده است .مشخصات نمونهها در جدول شماره  2نشان داده شده است .در پژوهش
حاضر ،به منظور گردآوری دادهها و اطالعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامة محققساخته آموزش ناب
شامل  17مولفه و  126گویه که با روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل متون تهیه و تدوین شده است
استفاده گردید که بعد از تایید روایی محتوایی (قضاوت خبرگان) ،روایی صوری (اجرای آزمایشی) و
روایی سازه (تحلیل عاملی) و پایایی (آلفای کرونباخ  )0/97اجرا گردید .تجزیه و تحلیل دادهها از طریق
آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف 1و
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و از طریق نرمافزارهای  SPSSو لیزرل انجام شد.
جدول شماره  :2توزیع فراوانی نمونهها برحسب واحد سازمانی
واحد سازمانی
ستاد مرکزی
ستاد اداره کل استان
ستاد مدیریت درمان استان
بیمارستان
جمع

فراوانی
23
49
58
70
200

درصد
11.5
24.5
29
35
100

منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -3یافتههای پژوهش
سوال اول پژوهش :ابعاد و مولفههای آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی کدامند؟
در ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانهای و با مرور ادبیات پژوهش و بررسی و تحلیل متون در زمینه
تفکرناب و با نگاه دقیقتر مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجامشده توسط پژوهشگران قبلی در مورد
کاربست اصول و مبانی تفکرناب در محیطهای تولیدی و خدماتی بهعنوان یک رویکرد نوین ،ابعاد و
مولفههای اولیه تفکرناب در محیطهای آموزشی بدست آمد .سپس براساس ابعاد و مولفههای اولیه
Kolmogorov–Smirnov

1.
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استخراج شده از ادبیات و پیشینه تحقیق و دانش کسب شده پژوهشگر براساس مرور ادبیات و پیشینه
پژوهش ،پرسشنامه محققساخته شامل  17بعد و  126مولفه در زمینه آموزشناب که اجزا و پیکرهی
اصلی پژوهش را تشکیل میدادند طراحی گردید .یکی از آزمونهایی که برای مشخص نمودن نرمال یا
غیرنرمال بودن دادهها مورداستفاده قرار میگیرد ،آزمون کولموگروفاسمیرنوف که به اختصار K-S
گفته میشود ،میباشد .در این آزمون ،اگر سطح معناداری به دست آمده بیشتر از  0/05باشد نشان
میدهد که دادههای تحقیق نرمال هستند و میبایست از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل دادهها
استفاده کرد .اما اگر سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/05باشد نشان میدهد که دادههای
تحقیق نرمال نیستند و میبایست از آزمونهای ناپارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده کرد.
• فرض صفر یا  :H0بین توزیع مشاهده شده و توزیع نظری تفاوت وجود ندارد (دادههای
تحقیق نرمال هستند).
فرض خالف یا  :H1بین توزیع مشاهده شده و توزیع نظری تفاوت وجود دارد (دادههای
تحقیق نرمال نیستند).

•

جدول شماره  :3نتایج آزمون  K-Sبرای مولفهها
ابعاد
اهداف و
برنامههای
استراتژیک
جریان ارزش
(شناسایی
اتالفها
و
فعالیتهای
ارزشآفرین)
مدیریت
منابع انسانی
مناسب
مدیریت
عملکرد
برنامههای
تغییر
سیستم
مدیریت
کیفیت
نگهداری
بهرهور جامع
تسهیم
دانش
مدیریت
دیداری

K-S

Sig

نتیجه

ابعاد

K-S

Sig

نتیجه

0126

.100

p>0.05
نرمال

مشتریمداری

.113

.097

p>0.05
نرمال

.087

.236

p>0.05
نرمال

رهبری و
مدیریتناب

.087

.184

p>0.05
نرمال

.109

.099

.127

.109

.113

.109

.141

.104

.136

.157

.088

.091

.152

.119

.104

p>0.05
نرمال

.155

.083

.086

.181

p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال

ساختار ناب
ارتقاء
محیطکار
بهکارگیری
روشهای نوین
و متنوع
پیشگیری و
اصالح
اشتباهات

.145

.087

.124

p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال

فرهنگ ناب

.072

.206

p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال
p>0.05
نرمال

.090

.149

p>0.05
نرمال

منبع( :محاسبات نگارندگان)

سیستم
کششی
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همانطورکه در جدول مشاهده میشود ،سطح معنیداریهای بهدست آمده در همه مولفهها
بزرگتر از  0/05میباشد و با اطمینان  95درصد میتوان فرض صفر را پذیرفت و بیانداشت که
دادههای پژوهش از ویژگی نرمالبودن تبعیت میکنند و میبایست از آزمونهای پارامتریک برای
تحلیل دادهها استفاده کرد.
جدول شماره  :4اندازههای  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت در تحلیل اکتشافی مرتبه دوم
.883

KMO

بارتلت

کای اسکوئر

32601.49

درجه آزادی

7875

سطح معناداری

0.001

منبع( :محاسبات نگارندگان)

چنانکه در جدول شماره  4دیده میشود ،مقدار  KMOبرابر با  0/883است که نزدیک  1است.
همچنین سطح معناداربودن مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز  0/001است که کوچکتر از  0/05است
و نشان میدهد از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،بر پایه هر دو مالک میتوان نتیجه گرفت که
اجرای تحلیل عاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد مطالعه ،مناسب خواهد
بود.
جدول شماره  :5مقادیر ارزش ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی ابعاد هفدهگانه
مولفهها

بعد از چرخش واریماکس

مولفه ها

بعد از چرخش واریماکس

ارزش ویژه

درصد
واریانس

درصد
تجمعی

1

7.164

14.925

14.925

10

2

2.466

5.138

20.062

11

1.353

3

1.822

3.796

23.859

12

1.252

2.607

4

1.751

3.648

27.506

13

1.213

2.528

54.619

5

1.729

3.602

31.108

14

1.186

2.470

57.089

6

1.590

3.313

34.422

15

1.108

2.309

59.398

7

1.538

3.204

37.625

16

1.074

2.237

61.635

8

1.496

3.117

40.742

9

1.466

3.053

43.795

17

1.007

2.098

63.732

منبع( :محاسبات نگارندگان)

ارزش ویژه

درصد
واریانس

درصد
تجمعی

1.377

2.869

46.664

2.819

49.484
52.091
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با توجه به جدول ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر روی پاسخهای  200نفر از افراد نمونه17 ،
مولفه را به عنوان ابعاد آموزشناب در سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که  63/73درصد کل
واریانس توسط این هفده بعد تبیین مىشود.
سوال دوم پژوهش :سهم هریک از ابعاد و مولفههای آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی چگونه
است؟
جدول شماره  :6بارهای عاملی ابعاد آموزش ناب پس از تحلیل عاملی تاییدی و چرخش عاملها برای
تعیین سهم هریک از آنها
ابعاد

بار عاملی

t

اهداف و برنامههای استراتژیک
جریان ارزش (شناسایی اتالفها و فعالیتهای ارزشآفرین)
مدیریت منابع انسانی مناسب
مدیریت عملکرد
برنامههای تغییر
سیستم مدیریت کیفیت
نگهداری بهرهور جامع
تسهیم دانش
مشتریمداری
رهبری و مدیریت ناب
فرهنگ ناب
ساختار ناب
ارتقاء محیطکار
بهکارگیری روشها و فناوریهای نوین و متنوع
پیشگیری و اصالح اشتباهات
سیستم کششی
مدیریت دیداری

0.60
0.84
0.48
0.53
0.54
0.78
0.48
0.56
0.68
0.68
0.65
0.63
0.71
0.61
0.62
0.70
0.66

9.03
14.36
7.02
7.77
7.92
12.48
6.95
8.41
10.64
10.72
10.11
9.58
11.32
9.21
9.54
11.00
10.19

سطح
معناداری
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

منبع( :محاسبات نگارندگان)

همانطور که در جدول شماره  6نشان داده شده است ،بار عاملی تمامی مولفهها در سطح 0/01
معنیدار بوده و سهم هریک از ابعاد آموزشناب در سازمان تأمین اجتماعی نشانداده شده است.
برایناساس ،مولفه "جریان ارزش (شناسایی اتالفها و فعالیتهای ارزشآفرین)" با بار عاملی 0/84
بیشترین سهم و مولفه "مدیریت منابع انسانی مناسب" با بار عاملی  0/48کمترین سهم را در بین ابعاد
آموزش ناب در سازمان تأمیناجتماعی داشتهاند.
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جدول شماره  :7بار عاملی مولفههای آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی پس از چرخش عاملها
ابعاد

بار عاملی

مولفهها

()0/ 577
()0/ 673
()0/ 670
()0/ 518

 -63شناخت نیازهای ذینفعان آموزش

()0/ 487

()0/ 675
()0/ 621

 -11عدموجود بوروکراسیهای زائد اداری
 -12تعهد و وفاداری کارکنان آموزش

()0/ 732

 -13توانایی حل مشکالت وچالشها

()0/ 688

 -14کانالهای ارتباطی مناسب و کافی
 -15تاکید بر یادگیری بهعنوان فعالیت مهم
روزانه
 -16ایجاد ظرفیت یادگیری مادامالعمر

()0/ 561

()0/ 675
()0/ 680

()0/ 553

جریان ارزش

()0/662

 -20تناسب روشهای ارزشیابی با محتوا

()0/ 597

 -21در اخ تیار قراردادن دستورالعملها

()0/ 610

 -22استفاده موثر از منابع و امکانات آموزشی

()0/ 604

 -23تعیین مراحل و مکان دریافت خدمات
 -24جذابیت وسایل و امکانات آموزش
 -25تعیین نتایج و انتظارات مورد نظر از
دورهها
 -26عدم وجود موازیکاری

()0/ 436
()0/ 442
()0/ 585

 -27حذف فعالیتهای اضافی
 -28استراتژیهای مناسب کاهش هزینهها
 -29عدم تحمیل کار اضافی از سوی مدیران
 -30هماهنگی بین تقاضاها و ظرفیت
آموزش

()0/ 641
()0/ 648
()0/ 683
()0/ 581

()0/ 700
()0/ 688

()0/ 474
و

()0/ 546

غیرضروری

()0/ 670
()0/ 609

فرهنگ ناب

()0/ 614

ساختار
ناب

 -32تعیین
ارزشآفرین
 -33تعیین
فاقدارزش
 -34برآورد و تعیین ایجاد ارزشافزوده

رهبری
و مدیریت ناب

()0/ 497

 -17ایجاد ظرفیت خودیادگیری
 -18تناسب برنامههای آموزشی از نظر
کیفیت
 -19تناسب برنامههای آموزشی از نظر هزینه

فعالیتهای

()0/ 520

 -61اشتراکگذاری عملکردهای بهتر

()0/ 653

فعالیتهای

 -60مستندسازی تجربیات باارزش و
موثر
 -62مشارکت فعال مشتریان (ذینفعان)

()0/566

ضروری

 -59تسهیم دانش بین کارکنان

()0/ 589

()0/ 486

 -8استفاده از انواع روشهای علمی
 - 9بروز عملکرد بهتر نسبت به سازمانهای
رقیب
 -10تعریف فرایندهای مناسب و استاندارد

 -31تعیین فعالیتهای ضروری فاقدارزش

مولفهها

()0/ 512

مشتریمداری

اهداف و برنامههای استراتژیک

 -2تدوین اهداف و استراتژیهای آموزش بر
اساس ماموریت و استراتژیهای سازمان
 -3مد نظر قراردادن اهداف بلندمدت جهت
دستیابی به نیازهای کوتاه مدت
 -4تمرکز چشمانداز بر خواسته ذینفعان
 -5مشارکت کارکنان در تعیین اهداف و
سیاستها
 -6ابالغ استراتژی های آموزش برای کلیه
کارکنان
 - 7برنامهریزی استراتژیک جهت طراحی و
پیادهسازی پروژه های بهبود آموزش

تسهیم دانش

 -1چشم انداز مشخص و اهداف تعریف شده

()0/ 595

ابعاد

بار عاملی

 5اس

 -64سنجش مداوم رضایت ذینفعان
به

نظرات

مشتریان

 -65توجه
(ذینفعان)
 -66برآوردن نیازهای فعلی و آتی
مشتریان بهعنوان مهمترین اولویت
 -67فراتر از انتظاربودن کیفیت دورهها
 -68مشارکت مدیران در برنامههای
بهبود
 -69تاکید بر ترویج فرهنگناب
(شناسایی و حذف اتالفها و ایجاد
ارزشافزوده)
 -70استفاده از سبک های رهبری به
تناسب شرایط
 -71تعریف اهداف چالشبرانگیز توسط
رهبر
 -72ایجاد شایستگیهای ناب در
کارکنان
 -73ترویج فرهنگ اعتماد و احترام
متقابل
 -74تشویق و ترغیب شفافیت در انجام
امور
 -75پاسخگویی در قبال وظایف و
مسئولیتها
 -76هدایت به سمت مسالهیابی و یافتن
راهحلها
 -77مشورت با کارکنانی که بهطور
مستقیم با مشکل مواجه هستند
 -78برقراری ارتباط موثر بهطور
(کالمی/نوشتاری)
 -79باور و تعهد به بهبود مستمر
کیفیت
 -80باور عمومی به استراتژیهای
کاهش هزینه
 -81حمایت از ابتکار و ارایه ایدههای نو
 -82نهادینهشدن خودانضباطی در
کارکنان
 -83نهادینهشدن کارتیمی
 -84پاسخگویی در برخورد با ذینفعان
 -85انطباق عملکرد آموزش با الزامات
قانونی
 -86برگزاری جشن موفقیت های کاری
 -87رفتار محترمانه و مودبانه
 -88ساختار منعطف و آماده واکنش به
تغییرات

()0/ 540
()0/ 608
()0/ 530
()0/ 522
()0/ 534
()0/ 751
()0/ 546
()0/ 528
()0/646
()0/ 522
()0/ 570
()0/ 538
()0/ 534
()0/ 723
()0/ 632
()0/ 569
()0/ 489
()0/466
()0/ 615
()0/ 576
()0/ 532
()0/ 456
()0/ 579
()0/ 692
()0/ 572

 -89تیمهای تخصصی خودگردان

()0/ 595

 -90استانداردهای نظام ساماندهی و
آراستگی
 -91پیروی از مقررات نگهداری مطلوب
 -92طراحی و چیدمان در کار.

()0/ 508
()0/ 641
()0/ 512
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ادامه جدول شماره  - 7بار عاملی مولفههای آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی پس از
()0/ 572
()0/ 440
()0/ 613

 -39استقالل و آزادیعمل کارکنان

()0/ 540

 -40گردش شغلی در فعالیت های کاری

()0/ 519

 -41زمان انجام فعالیتها بهطور منعطف

()0/ 530

 -42نیروهای کاری چندمنظوره

()0/ 522

 -43ابالغ انتظارات عملکردی به طور شفاف

()0/ 486
()0/ 572

مدیریت منابع انسانی مناسب

 -35سازماندهی دورهها به مثابه یک کل
منسجم
 -36طراحی و پیادهسازی سیستمهای جذب
 -37تاکید بر پرورش کارکنان منعطف
 -38وجود برنامهها و ارزیابیهای ادواری

()0/ 535

ها شناسایی اقالم غیرضروری
چرخش عامل-93
 -94ترتیب اقالم ضروری با نظمی
خاص
 -95تمیز و پاکیزهساختن همه اقالم
 -96سکوت ،روشنایی و نور ،تهویه
مطبوع

()0/ 577
()0/ 551
()0/ 564
()0/ 492

()0/626

 - 100جلوگیری از بروز مجدد خطا و
اشتباهات

()0/ 590

 -44بازنگری انتظارات عملکردی
 -45قابلیت پیشبینی پیامدهای هر نوع
عملکرد
 -46سنجش عملکرد شغلی اصولی
 -47بازخوردهای عملکردی بههنگام ،مناسب
و دقیق
 -48جبران خدمت عادالنه و منطقی

 -101استفاده از ابزارهای کنترل
کیفیت
 - 102شناسایی و رفع موانع و
محدودیتها
 -103فعالیتها بدون خطا و اشتباه

()0/ 702

()0/ 562

()0/ 673

 -104یادآوری و اصالح اشتباهات رایج

()0/ 503

()0/ 670
()0/ 705

 -49درک سریع تغییرات محیطی

()0/ 610

 -50حمایت از بهچالش کشیدن وضع موجود

()0/ 496

 -51تعهد در کارکنان نسبت به تغییر

()0/ 584

 -105اهداف بر اساس نیازهای واقعی
 -106برگزاری دورهها در زمان مقتضی
 - 107طراحیآموزشدر کمترین زمان
ممکن
 -108ارایه آموزش در کم ترین زمان
ممکن
 - 109تعیین و ارائه وضعیت مطلوب
آموزش
 -110تعیین و ارائه وضعیت فعلی
آموزش
 -111ارایه یک تصویر دیداری از دوره

()0/ 567
()0/ 532

()0/ 442

 -112خالصه دیداری از دوره آموزشی

()0/ 503

 - 113سیستم دیداری تشخیص موارد
غیر استاندارد
 - 114داشبورد عملکرد دورههای
آموزشی
 -115آموزش استفاده صحیح از
تجهیزات و وسایل
 - 116آموزش نگهداری پیشگیرانه از
وسایل
 -117سیستمهای تعمیر وسایل و
تجهیزات

()0/ 511

منابع انسانی

 -98استفاده از روشهای متنوع
آموزشی
 -99شناسایی مسائل ،علل و راهحل
آنها

()0/ 488

یریت عملکرد

مدیریت عملکرد

مدیریت تغییر

()0/ 538

 -58الزامات عملکردی ارائه خدمات آموزشی
کیفی

()0/ 546

()0/ 460

نگهداری بهرهور
جامع

مدیریت کیفیت جامع

 -54ویژگیهای مطابق با استانداردهای برتر
 - 55استفاده از ابزار و تکنیک های استاندارد
 -56نظارت برکیفیت خدمات آموزشی توسط
کارکنان کلیه سطوح
 -57ایجاد و بهبود کیفیت طی مراحل
مختلف

()0/ 735
()0/ 476

سیستم کششی

 -53آمادگی الزم برای ارایه خدمات کیفی

()0/ 528

مدیریت دیداری

 -52کیفیت بهعنوان مهمترین اولویت

()0/ 490

پیشگیری از خطا
شگیری و اصالح اشتباهات

()0/ 577

روشهای
نوین

 -97دسترسی به تجهیزات بهروز

()0/ 536

()0/ 613

()0/ 517
()0/ 613
()0/ 550
()0/ 597

()0/ 621
()0/ 541
()0/ 625
()0/ 597

منبع( :محاسبات نگارندگان)

همانطور که در جدول شماره  7نشان داده شده است ،هفده مولفه به عنوان مولفههای آموزش ناب
در سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شدهاند که میزان اثرات کلی این مولفهها برابر با  63/73درصد
بوده است .نامگذاری هریک از مولفههای استخراج شده به ترتیب میزان اهمیت به شرح زیر صورت
گرفته است:
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ابعاد و مولفههای / ... :فاطمه منوچهری دزکی ،پریوش جعفری ،نادرقلی قورچیان و امیرحسین محمدداودی

 -1مولفه اول تحت عنوان «جریان ارزش (شناسایی اتالفها و فعالیتهای ارزشآفرین)» نام گرفته
است .این مولفه  5/138درصد از واریانس کل را تبیین میکند و  33گویه را شامل میشود .در این
مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره  12با وزن  0/732و کمترین وزن عاملی به شاخص
شماره  28با وزن  0/436تعلق دارد.
 -2مولفه دوم تحت عنوان «سیستم مدیریت کیفیت» نام گرفته است .این مولفه  3/313درصد از
واریانس کل را تبیین میکند و  7گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص
شماره  61با وزن  0/735و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  63با وزن  0/460تعلق دارد.
 -3مولفه سوم تحت عنوان «ارتقاء محیطکار» نام گرفته است .این مولفه  2/528درصد از واریانس
کل را تبیین میکند و  7گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره
 101با وزن  0/641و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  106با وزن  0/492تعلق دارد.
 -4مولفه چهارم تحت عنوان «سیستم کششی» نام گرفته است .این مولفه  2/237درصد از
واریانس کل را تبیین میکند و  6گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص
شماره  119با وزن  0/613و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  116با وزن  0/459تعلق دارد.
 -5مولفه پنجم تحت عنوان «رهبری و مدیریت ناب» نام گرفته است .این مولفه  2/869درصد از
واریانس کل را تبیین میکند و  11گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به
شاخص شماره  79با وزن  0/751و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  83با وزن  0/522تعلق دارد.
 -6مولفه ششم تحت عنوان «مشتریمداری» نام گرفته است .این مولفه  3/053درصد از واریانس
کل را تبیین میکند و  7گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره
 77با وزن  0/629و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  72با وزن  0/487تعلق دارد.
 -7مولفه هفتم تحت عنوان «مدیریت دیداری» نام گرفته است .این مولفه  2/098درصد از
واریانس کل را تبیین میکند و  6گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص
شماره  126با وزن  0/621و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  123با وزن  0/442تعلق دارد.
 -8مولفه هشتم تحت عنوان «فرهنگناب» نام گرفته است .این مولفه  2/819درصد از واریانس کل
را تبیین میکند و  9گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره  97با
وزن  0/692و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  95با وزن  0/456تعلق دارد.
 -9مولفه نهم تحت عنوان «ساختار ناب» نام گرفته است .این مولفه  2/607درصد از واریانس کل
را تبیین میکند و  2گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره  99با
وزن  0/595و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  98با وزن  0/572تعلق دارد.
 -10مولفه دهم تحت عنوان «پیشگیری و اصالح اشتباهات» نام گرفته است .این مولفه 2/309
درصد از واریانس کل را تبیین میکند و  6گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به
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شاخص شماره  111با وزن  0/702و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  114با وزن  0/503تعلق
دارد.
 -11مولفه یازدهم تحت عنوان «بکارگیری روشها و فناوریهای نوین و متنوع» نام گرفته است.
این مولفه  2/470درصد از واریانس کل را تبیین میکند و  2گویه را شامل میشود .در این مولفه،
بیشترین وزن عاملی به شاخص شماره  107با وزن  0/536و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره
 108با وزن  0/488تعلق دارد.
 -12مولفه دوازدهم تحت عنوان «اهداف و برنامههای استراتژیک» نام گرفته است .این مولفه
 14/925درصد از واریانس کل را تبیین میکند و  7شاخص را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین
وزن عاملی به شاخص شماره  6با وزن  0/675و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  5با وزن 0/518
تعلق دارد -13 .مولفه سیزدهم تحت عنوان «تسهیم دانش» نام گرفته است .این مولفه  3/117درصد
از واریانس کل را تبیین میکند و  3گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به
شاخص شماره  68با وزن  0/589و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  70با وزن  0/486تعلق دارد.
 -14مولفه چهاردهم تحت عنوان «برنامههای تغییر» نام گرفته است .این مولفه  3/602درصد از
واریانس کل را تبیین میکند و  3گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص
شماره  55با وزن  0/610و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  56با وزن  0/496تعلق دارد.
 -15مولفه پانزدهم تحت عنوان «مدیریت عملکرد» نام گرفته است .این مولفه  3/648درصد از
واریانس کل را تبیین میکند و  6گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص
شماره  54با وزن  0/705و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  49با وزن  0/486تعلق دارد.
 -16مولفه شانزدهم تحت عنوان «نگهداری بهرهور جامع» نام گرفته است .این مولفه  3/204درصد
از واریانس کل را تبیین میکند و  3گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به
شاخص شماره  66با وزن  0/625و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  65با وزن  0/541تعلق دارد.
 -17مولفه هفدهم تحت عنوان «مدیریت منابع انسانی مناسب» نام گرفته است .این مولفه 3 /796
درصد از واریانس کل را تبیین میکند و  8گویه را شامل میشود .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی
به شاخص شماره  48با وزن  0/630و کمترین وزن عاملی به شاخص شماره  42با وزن  0/440تعلق
دارد.
 -4بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تأمین اجتماعی و
تعیین سهم هریک از آنها پرداخته است .یافتههای حاصل از این پژوهش  17بعد را به ترتیب زیر بر
حسب بار عاملی به عنوان ابعاد آموزش ناب در سازمان تأمین اجتماعی نشان داد .توجه به بعد "جریان
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ارزش (شناسایی اتالفها و فعالیتهای ارزشآفرین)" مهمترین عامل ناب سازی آموزش نامگذاری شد
که نتیجه حاصله با نتایج پژوهشهای زارع و پورزمانی ،سهرابی و همکاران ،جهانگیری ،سیدحسینی و
عبدی ،ووکادینوویک ،لومینیتا ،زیکووسکی و زیکووسکی و سینقکانگ و موخنونگومانیونگ همسو و
هماهنگ میباشد ( .)44،45،51،49 ،38،40،41،43از طرفی با نظر مکدوفیل و هلپر ( )1997مبنی بر
همراستایی هدف نهایی ناب با حذف اتالفها مطابقت دارد ( .)15اتالف به عنوان هر چیزی که هزینه را
افزایش میدهد بدون این که ارزشی بیافزاید ،تعریف میشود و هدف از آن ،کشف تمام اشکال اتالف و
ارزشهای موجود برای دستیابی به علت واقعی مشکالت است (.)52
دومین بعد تحت عنوان "سیستم مدیریت کیفیت" نام گذاری شد که نتیجه حاصله با نتایج
پژوهشهای زارع و پورزمانی ،فقهیفرهمند ،طهماسبیلیمونی و محمداسماعیل ،سینقکانگ و
موخنونگومانیونگ ومارخام و کن همسو و هماهنگ میباشد (.)38،39،42،49،50
سومین بعد تحت عنوان "ارتقاء محیط کار" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای امیلیانی
و شاه و وارد ،نوردین و همکاران ،پاوناسکار و همکاران ،لیکر و مییر ،فلپز و همکاران و محمد و
همکاران به نقل از منصوری و همکاران منطبق میباشد ( 36و .)24
چهارمین بعد تحت عنوان "سیستم کششی" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای رندور
و بوچی ،پینتلون و وانپویولد ،بالوشی و همکاران ،ادواردز ،بیچینو و هالوگ به نقل از پاکمرام و
رستمنژاد ،هابز به نقل از پاکمرام و رستمنژاد ،آلشتروم به نقل از پاکمرام و رستمنژاد ،امیلیانی،
آالگاراجا ،سقایی و عظیمزاده به نقل از صالحی و همکاران ،سیلیگر به نقل از آقائی و شریفی و ملتون
منطبق میباشد ( .)14،16،28،18،37،36،23،27،31،32آنان به لزوم وجود تطابق بین تقاضا و ظرفیت
بهعنوان یکی از اصول و ابعاد ناب در فرایندها ،جهت سازماندهی فعالیتها و فرآیندها برای دستیابی به
حداکثر ارزشافزوده معتقد هستند .در سیستم کششی انجام فعالیت در آن برمبنای تقاضای مشتریان
صورت میگیرد (.)53
پنجمین بعد تحت عنوان "رهبری و مدیریت ناب" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای
باتلر و همکاران ،بنتوویم و همکاران و آرمناکیس و همکاران مبنی بر لزوم فراهم نمودن منابع مورد نیاز
برای پیادهسازی ناب ،زمان مورد نیاز برای آموزش کارکنان و مشارکت در فعالیتهای ناب ،آمادگی و
اشتیاق مدیریت ارشد در نشان دادن حمایت خود در پروژه های ناب ،مسئولیت مدیران ارشد در به
وقوع پیوستن مشارکت مؤثر کارکنان در فرآیند تغییر و تسهیل منابع الزم برای اجرای ناب منطبق
میباشد ( .)35،33،34رهبری ناب مشکالت را مییابد و دیگران را از آنها مطلع میکند .با هم فکری
آنان اهدافی را برای فائق آمدن بر مشکالت ایجاد میکند و دیگران را آزاد میگذارد که راه حلی برای
مشکالت پیدا کنند (.)14
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ششمین بعد تحت عنوان "مشتریمداری" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای بالوشی و
همکاران ،گریووندو و همکاران ،سقایی و عظیمزاده به نقل از صالحی و همکاران ،رندور و بوچی ،آراندت
و کاراند و سیلیگر به نقل از آقائی و شریفی منطبق میباشد ( .)28،29،27،14،30،31بنابر نظر آنان
درک مفهوم ارزش با توانایی در تعیین درست مشتری توصیف و آن را الزمه اجرای ناب میدانند چرا
که به زعم آنان تعریف خوب ارزش برای گروههای مشتری ،از تضاد نیازها و اهداف جلوگیری میکند و
مقاومت در برابر تغییر را کاهش میدهد .مشتریمداری یک جهتگیری سازمانی است که به مؤثرترین
و کارآمدترین شکل موجب شکلگیری رفتارهای مطلوب جهت ارائه ارزشهای برتر به مشتریان میشود
( .)30سازمان مشتریمدار ،برآوردهسازی نیاز فعلی و آتی مشتریان را مهمترین اولویت خود میداند و
تالش میکند نیاز مشتریان را به بهترین وجه برآورده سازد ( .)54نتایج پژوهشها نشان میدهد
طراحی و پیادهسازی ساختارها ،فرآیندها و سیستمهای مطلوب جهت ایجاد مشتریمداری از مهمترین
چالشهای سازمانها است (.)55
هفتمین بعد تحت عنوان "مدیریت دیداری" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای
امیلیانی ،سقایی و عظیمزاده به نقل از صالحی و همکاران و شاه و وارد ،نوردین و همکاران ،پاوناسکار و
همکاران ،لیکر و مییر ،فلپز و همکاران و محمد و همکاران به نقل از منصوری و همکاران در تاکید بر
لزوم ایجاد استانداردهایی جهت نشان دادن موارد بینظمی در محیط فعالیت و این که هریک از
کارکنان را قادر به مشاهده موارد ناهنجار و اقدام مناسب مینماید منطبق میباشد ( .)24،27مدیریت
دیداری بهعنوان یک ابزار کارآمد و ساده برای اداره وظایف و فعالیتهای محول شده به کارکنان یک
قسمت میباشد که هدف آن درک آسان ،یادگیری ساده ،ارتباطات سریع و انتقال سرراست مفاهیم از
طریق داشبورد عملکرد با استفاده از نمودارها و نقشههای مفهومی جهت سازماندهی و نظارت بر
فعالیتها است و با ابزارهایی همچون کلمات ،تصاویر ،نمودارها ،مدلها ،نمونهها و هر چه که مناسب
است قابل تحقق میباشد (.)23
هشتمین بعد تحت عنوان "فرهنگ سازمانی" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای رندور
و بوچی هماهنگ است ( .)14آنان بیان میدارند در سازمانهای ناب همه کارکنان متوجه چشماندازی
که سازمان از آینده خود ترسیم کرده میباشند و در آن نقش دارند ،چشمانداز ،متمرکز بر مشتری و
خواستهها و انتظارات اوست ،بر افراد و کار تیمی بهعنوان یکی از فرایندهای پیادهسازی ناب تاکید و
فرهنگسازی نیز بهعنوان یکی از ابزارهای نابسازی بهشمار میرود .همچنین این یافته میتواند مطابق
با نظر نیازآذری و همکاران قرار گیرد ( .)21به زعم نیازآذری و همکاران ( )1393اندیشیدن باید در
سازمان به یک فرهنگ تبدیل شود هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزشهای اساسی و محوری سازمان،
نظیر ناب اندیشیدن بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزش معتقد باشند ،آن فرهنگ و ارزش
قویتر است و تأثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد (.)21
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نهمین بعد تحت عنوان "ساختار سازمانی" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای رندور و
بوچی مبنی بر این که ساختار ناب یکی از ستونهای اصلی سیستم مدیریت ناب بوده و مشخصه اصلی
آن مسطح بودن و همکاری افراد دور از حصارهای وظیفهای و تشکیل تیمهای تخصصی میباشد
مطابقت دارد (.)14
دهمین بعد تحت عنوان "پیشگیری و اصالح اشتباهات" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با
دیدگاههای شاه و وارد ،نوردین و همکاران ،پاوناسکار و همکاران ،لیکر و مییر ،فلپز و همکاران ،محمد و
همکاران به نقل از منصوری و همکاران ،بیچینو و هالوگ به نقل از پاکمرام و رستمنژاد ،آلشتروم به
نقل از پاکمرام و رستمنژاد و آالگاراجا منطبق میباشد (.)24،37،23
یازدهمین بعد تحت عنوان "بکارگیری روشها و فناوریهای نوین و متنوع" نامگذاری شد که تا
حدود زیادی با دیدگاههای شاه و وارد ،نوردین و همکاران ،پاوناسکار و همکاران ،لیکر و مییر ،فلپز و
همکاران و محمد و همکاران به نقل از منصوری و همکاران منطبق میباشد (.)24
دوازدهمین بعد تحت عنوان "اهداف و برنامههای استراتژیک" نامگذاری شد .نتایج این پژوهش با
نتایج پژوهشهای آنتونی و بالزر و همکاران همسو و هماهنگ میباشد ( .)48،46،47همچنین این
یافته با دیدگاه بالوشی و همکاران مبنی بر این که داشتن برنامه استراتژیک ،منجر به روشنشدن،
توجیه و حمایت کارکنان در اجرای ناب میشود و کارکنان بایستی ماهیت کار ،هدف و مزایای آن را
بدانند و لزوم اجرای تمامی طرحهای مشتق شده از آن را درک کنند هماهنگ میباشد ( .)28همچنین
این یافته میتواند مطابق با نظرات جردن و میشل به نقل ازآشتیانی و همکاران و آالگاراجا مبنی بر
تاکید بر لزوم وجود اهداف و برنامههای استراتژیک به عنوان یکی از ابعاد نابسازی باشد (.)22،23
سیزدهمین بعد تحت عنوان "تسهیم دانش"نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای مطرح
شده توسط ملتون مبنی بر مدیریت دانش به عنوان یکی از ابعاد نابسازی فرایندهای سازمانی منطبق
میباشد (.)32
چهاردهمین بعد تحت عنوان "برنامههای تغییر" نامگذاری شد .این یافته پژوهش با دیدگاههای
جردن و میشل به نقل از آشتیانی و همکاران مبنی بر ایجاد تحول ناب از سه طریق  )1تحول فرهنگی
 )2طرحهای اصلی تغییر عملیات و  )3بهبود مداوم هماهنگ و همراستا میباشد (.)22
پانزدهمین بعد تحت عنوان "مدیریت عملکرد" نامگذاری شد .این یافته میتواند تا اندازه زیادی با
دیدگاههای مطرح شده توسط فیلینگهام و هاینز و لتبریج مبنی بر لزوم همسویی سیستم اندازهگیری و
ارزیابی عملکرد با اهداف ناب و اعتقاد به این که پاداش میتواند موجب ادامهدارشدن پیشرفتهای
ناشی از اقدامات ناب شود ،مطابقت داشته باشد (.)25،26
شانزدهمین بعد تحت عنوان "نگهداری بهرهور جامع" نامگذاری شد .این یافته پژوهش حاضر با
دیدگاههای مطرح شده توسط سقایی و عظیمزاده به نقل از صالحی و همکاران مبنی بر تاکید بر
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"نگهداری بهرهور جامع" بهعنوان یکی از اصول و زیربنای خانه سیستم تولیدی ناب تویوتا هماهنگ
است (.)27
هفدهمین بعد تحت عنوان "مدیریت منابع انسانی" نامگذاری شد .این بعد میتواند مطابق با
نظرات شاه و وارد ،نوردین و همکاران ،پاوناسکار و همکاران ،لیکر و مییر ،فلپز و همکاران و محمد و
همکاران به نقل از منصوری و همکاران قرارگیرد (.)24
اگرچه نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که مهمترین ابعاد آموزش ناب در سازمان تأمین
اجتماعی شامل "جریان ارزش (شناسایی اتالف و فعالیتهای ارزش آفرین)"" ،مدیریت کیفیت" و
ارتقاء محیط کار" میباشد اما برای نابسازی آموزش و جلوگیری از هدررفت منابع و بهینهسازی
فرایندها و خدمات آموزشی توجه به مواردی نظیر "سیستم کششی"" ،رهبری و مدیریتناب"،
"مشتریمداری"" ،مدیریت دیداری"" ،فرهنگ سازمانی" و  ...ضروری بهنظر میرسد .همچنین نتایج
حاصله از چند منظر واجد اهمیت است ،از یک سو به شناخت بهتر سازمانها نسبت به رویکرد ناب در
نظام آموزش کمک کرده و از سوی دیگر به تشریح ابعاد و مولفههای مهم تاثیرگذار جهت نابسازی
آموزشها میپردازد و بر این رویکرد استوار است که ارتقای کیفیت آموزشها با تکیه صرف بر
رویکردهای مرسوم آموزش ،نمیتواند در عمل امری راهگشا باشد و نیازمند گذار از پارادایم مرسوم
آموزش به سوی پارادایمهای نوین از جمله نابسازی آموزشها و بکارگیری رویکردهای جدید و تدوین
و اجرای برنامههای آموزشی کارکنان بر اساس آنها میباشد.
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