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حسابداری و مالي برميگردد ،اما مايکل پورتر برای
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رقابتي مطرح کرد .سازگاری اين مفهوم با ماهیت
فعالیتهای سازمانهای صنعتي ،به پذيرش و کاربرد آن
منجر گرديد؛ اما همانطور که پورتر معتقد است،
استفاده از اين مدل در سازمانهای خدماتي ،از جمله
سازمانهای آموزشي ،نیازمند در نظر گرفتن ابعاد
جديدی است؛ از اين رو ،در مطالعة حاضر ،که با روش
توصیفي و رويکرد تحلیلي  -انتقادی صورت گرفته
است ،ضمن معرفي مدلهای زنجیرة ارزش به بررسي
چالشها و پیشنهادهای کاربست آن در سازمانهای
آموزشي پرداخته ميشود .به باور نويسندگان،
چالشهای مدلهای ارائه شده شامل :ابهامات
روششناختي ،پیچیدگيهای مفهومي ،توجه نکردن به
نظريههای آموزش و يادگیری در طراحي مدل و ضعف
پشتوانههای تجربي است .نوآوری مقالة حاضر ،به
عنوان اولین مطالعه صورت گرفته در داخل کشور در
معرفي مدلهای مختلف زنجیرة ارزش و طرح چالشها
و پیشنهادهايي در اين خصوص مطرح است.
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Abstract
Although The concept of value
chain has been developed first for
accounting and financial subjects.
But In 1985, Michael Porter
introduced
this
concept
as
competitive advantage. The value
chain concept is very compatible
with the nature of industrial
activities. Therefore, it is necessary
to consider new dimensions for
service organizations. The present
study has been done with
descriptive method and analyticalcritical approach. In this research,
different models of value chain as
well as their applications and
challenges
for
educational
institutions are introduced. In
authors belief that methodological
ambiguity, conceptual complexity,
not considering the educational and
learning theories in the model
design, the lack of empirical
studies, are the main challenges of
the different models. This is the first
comprehensive study in Iran
introducing all the previous models
of value chain and their challenges.
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مقدمه
گرچه خاستگاه مفاهیمي ،از جمله مزيت رقابتي ،کیفیت ،مشتریمداری و ارزش
افزوده ،به حوزههای مرتبط با علوم اقتصاد ،تجارت و صنعت برميگردد ،اما در
شرايط پیچیده و متغیر جهان امروز ،که عدم اطمینان محیطي رو به افزايش است ،نه
تنها سازمانهای صنعتي ،بلکه سازمانهای خدماتي (از جمله سازمانهای آموزشي) نیز
تنها در صورت کاربست مفاهیم مذکور قادر به ادامه حیات خواهند بود .در گذشته،
مزيت رقابتي به داشتن تکنولوژی منحصر به فرد ،تسلط بر بازار (سهم فروش) يا
زنجیره تأمین متمرکز بود؛ در حاليکه امروزه ،در نظر گرفتن اين موارد به عنوان مزيت
رقابتي نوعي سادهانگاری به حساب ميآيد و مزيت رقابتي در خلّاقانه استفاده کردن از
منابع نامشهود و ايجاد ارزشافزوده است .منابع انساني ،به عنوان محور اصلي
فعالیتها در سازمانهای آموزشي ،يکي از منابع نامشهود است؛ بر اين اساس ،اهمیت
سازمانهای آموزشي که مأموريت اصليشان پرورش و توسعه منابع انساني است،
دوچندان است (اوستاس)2003 ،1؛ اما در دو دهة اخیر ،اين سازمانها تحوالت زيادی
را تجربه کردهاند که از آن جمله ميتوان به جهانيشدن ،توسعة صنعتي ،تغییر در
قوانین ،تمايل به پاسخگويي در برابر کیفیت آموزش ،افزايش رقابت به منظور جذب
فراگیران بیشتر ،روندهای جمعیتشناسي و مسائل مربوط به تأمین منابع اشاره کرد؛ از
طرف ديگر ،تقاضای افراد برای دسترسي سريعتر ،راحتتر و کمهزينهتر به محتوای
آموزشي و نیز توسعة فناوریهای نوين ،بشدت روشهای تدريس ،نقش معلم و
محیط آموزشي را متأثر نموده و سازمانهای آموزشي را با بازارهای متنوع و انتظارات
مختلف متقاضیان مواجه کرده است؛ بهطوری که مفهوم بازاريابي به مديريت آموزشي
نیز نفوذ کرده است و بازاريابي آموزشي ،يکي از مهارتهای مورد نیاز مديران اين
قبیل سازمانها محسوب ميشود .با توجه به ضرورتهای مذکور ،سازمانهای
آموزشي نیز الزم است که به دنبال بهبود کیفیت خدمات ،کاهش هزينهها ،استفاده از
روشهای جديد آموزشي و در نهايت ايجاد مزيت رقابتي و ارزشآفريني باشند (پاپلو
و سیسون.)2000 ،2
تأثیر عوامل باال ،با وجود دولتي بودن بخش قابل توجهي از نظام آموزشي کشور،
قابل لمس است؛ به عنوان مثال ،سازمانهای آموزشي کشور که تاکنون با بودجه دولتي
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و با هدف غیرانتفاعي به ارائة خدمات رايگان ميپرداختند ،در حال تبديل شدن به
مراکز خصوصي با کارکرد پنهان سودآوری هستند؛ بهطوری که طرح مفاهیمي از قبیل:
رتبهبندی مؤ سسات آموزشي ،خودگرداني ،مديريت مبتني بر مدرسه و تفويض اختیار
در خصوص سرانه تحصیلي را که اخیراً مطرح شده است ،ميتوان نشانههايي از ايجاد
فضای رقابت جهت جذب مشتريان بیشتر دانست؛ از طرف ديگر ،افزايش تعداد
شرکتها و مؤسسات آموزش خصوصي ،که در سايه کژکارکردیهای نظام آموزش
رسمي ،حجم زيادی از تبلیغات رسانهای را نیز به خود اختصاص دادهاند ،شاهدی
ديگر بر اهمیت آموزش از منظر اقتصادی است.
در آموزش عالي نیز به علت کاهش میزان ورودیها ،برخي از دانشگاهها (با وجود
انتقادهايي که به اين سیاست وارد است) ،سیاست پذيرش بدون کنکور را در پیش
گرفته اند .در سطح تحصیالت تکمیلي نیز به منظور جذب منابع انساني و مادی،
گسترش دورههای کارشناسي ارشد و دکتری به صورت مجازی و اشکال ديگر در
دستور کار سیاستگذاران قرارگرفته است .جملگي اين موارد ،حاکي از آن است که
فضای آموزشي کشور به سمت رقابتيشدن و توجه به نیازهای فراگیران در حال
حرکت است .آنچه که در فضای رقابت مهم مينمايد ،خلق مزيت رقابتي است که از
طريق ارائه خدماتي متمايز ،با کیفیت و با هزينه کمتر به مشتريان محقق ميشود .در
سازمانهای صنعتي ،که تولید ماهیت کمّي و فیزيکي دارد ،مدلهای مختلفي به منظور
ايجاد مزّيت و خلق ارزش وجود دارد که يکي از آنها مدل زنجیرة ارزش پورتر است.
با توجه به مطالب فوق ،دغدغه و مسأله اصلي اين مقاله آن است که در
سازمانهای آموزشي ،به علت ماهیت خدماتشان که جنبه نامشهود ،غیرقابلتفکیک و
متنوع دارد ،کاربست زنجیرة ارزش مناقشهآمیز است؛ به عبارت ديگر ،نظام آموزشي
در حرکت به سوی بهبود کیفیت و رقابتپذيری ،با ابزاری مواجه است که تناسب
چنداني با مأموريتها و وظايف محوله خود ندارد؛ بنابراين ،اولین گام در اين راه،
شناسايي چالشها و نارساييهای ابزار مذکور (زنجیرة ارزش) است تا از اين طريق
بتوان اقداماتي را در راستای طراحي ابزارهای متناسبتر صورت داد .طرح اين
چالشها به همراه معرفي مدلهای زنجیرة ارزش در سازمانهای آموزشي و ارائة
پیشنهادهايي در اين خصوص ،از جمله اهداف مطالعة حاضر است که با روش
پژوهش توصیفي ،کتابخانهای (مطالعه منابع و مقاالت مربوطه) و با رويکردی تحلیلي
و انتقادی صورت گرفته است.
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پیشینة (متون) نظری پژوهش
جايگاه مفهومي زنجیرة ارزش در ارتباط با مباحث استراتژی است و يکي از ابزارهای
مزيت رقابتي محسوب ميشود .بهزعم پورتر ،تنها قیمت پايینتر (رهبری هزينه) يا
تمايز محصول (تفاوت در کیفیت تولید) نميتواند موفقیت راهبردی را تضمین کند؛
مگر آن که برای مشتری ايجاد ارزش نمايد ،و بر اين اساس ،مفهوم زنجیرة ارزش
مطرح شد .در خصوص موضوعات راهبرد ،مزيت رقابتي و زنجیرة ارزش و تأمین،
پژوهشهای متعددی صورت گرفته است؛ به عنوان مثال ،در رويکرد شناختي به
استراتژی ،به نقش مهم ساختارها و فرآيندها در کسب مزيت رقابتي اشاره شده است
(کمرر ،نارايانان و زين .)2011 ،1محقق ديگری نیز به ارائه مدل مفهومي سنجش
جنبههای مادی و قابل لمس زنجیرة ارزش با رويکرد کارت امتیازی متوازن
پرداختهاست که قابل توسعه به جنبههای نامشهود نیز هست (باربر .)2008 ،2برخي با
شناخت مؤلفههای مهم و تأثیرگذار ،به ارائة چارچوب مفهوميِ چابکي زنجیرة ارزش
پرداختهاند که در اين بین ،قابلیتهای فناوری اطالعات نقش بهسزايي دارند ( مورثي،
قوش و سوافورد .)2006 ،3در پژوهشهای ديگری به عوامل پنجگانة مؤثر در
مديريت ريسک زنجیرة تأمین اشاره شده است (هو و السن )2010 ،4و گروهي از
پژوهشگران ،ابزاری تشخیصي با رويکرد کیفي برای سنجش نیازهای مشتری و
فرصتهای قابل بهبود در زنجیرة تأمین ارائه دادهاند (منتزر و فوگین.)2004 ،
مطالعاتي هم به بررسي تأثیر فعالیتهای زنجیرة ارزش بر نوآوری و کیفیت محصول
پرداختهاند (پراجوگو ،مکدرموت و گاه .)2008 ،5محققاني نیز به مؤلفههايي از قبیل
ساختار سازماني ،رفتار ارتباطي داخل سازمان ،رفتار ارتباطي با مشتری ،حمايت
مديريت ارشد ،اشتراک گذاری اطالعات و نظام سنجش عملکرد به عنوان توانمندساز
به منظور همسوسازی زنجیرة تأمین با سهامداران و مشتريان اشاره کردهاند ( گودسل،
وونگ ،اسکیپ ورث و اچیمیگو.)2012 ،6
1. Kemmerer, Narayanan& Zane
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در فهم زنجیرة ارزش ،ادراک مناسب و صحیح از مفهوم ارزش مهم است .اين
مفهوم در کسب و کار عبارت است از ادراک مشتری در مورد مجموعهای از منافع
مشاهدهپذير يا غیرقابل لمس که نیاز وی را به موقع ،اثربخش و کارآمد ارضاء ميکند.
ا رزش جنبه ذهني و شخصي دارد و از شخصي به شخص ديگر متفاوت است .ارزش
خالص ،تفاوت بین ارزش کلي خدمت يا کاال و هزينهای است که مشتری برای آن
پرداخت ميکند (گابريل)2006 ،1؛ بنابراين ،ارزش از سوی مشتری و استفادهکننده
محصول يا خدمت مشخص ميشود؛ به عبارت ديگر ،اشخاص حقیقي يا حقوقي ،که
از تولیدات (محصول ،خدمت) سازمان استفاده ميکنند ،میزان ارزش واقعي را
مشخص خواهند کرد؛ اما مفهوم زنجیرة ارزش ،فراتر از ارزش است .زنجیرة ارزش،
مجموعهای از فعالیتهايي است که روابط بین عرضه و تقاضا را هماهنگ ميکند .در
تئوری اقتصاد ،زنجیرة ارزش به فعالیتهای مرتبط با مديريت منحني عرضه و تقاضا
اشاره ميکند .خريداران و فروشندگان با موقعیتهای مختلف اقتصادی و اجتماعي در
بازار فعالیت ميکنند ،و چنانچه بین معیارهای اين دو به لحاظ ارزش ،همساني وجود
نداشته باشد (يعني فروشنده چیزی را عرضه کند که برای خريدار دارای ارزش نباشد)
مبادله به شکست ميانجامد (گلیزر)2006 ،2؛ به تعبیری ديگر ،زنجیرة ارزش اشاره به
شناسايي مکاني دارد که به ارزشآفريني برای سازمان منجر ميگردد .يک ديدگاه به
زنجیرة ارزش اين است که مي توان به آن بهعنوان مجموعهای از فعالیتهايي که با
استفاده از منابع و ورودیهايي درصد تولید محصوالت از قبل مشخصشدهای،
نگريست که در واقع همان نگرش سیستمي است؛ به عبارت ديگر ،زنجیرة ارزش،
بخش فرآيندها در رويکرد سیستمي را بهطور موشکافانه بررسي کرده است؛ بهطوری
که بخشي از آن تحت عنوان عملیات در فعالیتهای اصلي و بخشهای ديگری در
فعالیتهای پشتیباني قرار گرفته است ( کرونج ،مرو .)2004 ،3به باور پورتر ،مجموعة
فعالیتهايي که در يک سازمان تولیدی يا يک کارخانه صورت ميگیرد و فهم ماهیت
روابط بین فعالیتهای آن از طريق زنجیرة ارزش قابل درک است .اين زنجیره ،شامل
چهار خدمت پشتیباني و پنج خدمت اصلي است .فعالیتهای اصلي اشاره به فعالیت-
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هايي دارد که به طور مستقیم در تولید کاال يا خدمات مورد نیاز هستند و شامل موارد
زير هستند (پورتر:)1985 ،1
 عملیات :شامل کلیة فعالیتهای مورد نیاز برای تبديل درونداد به برونداد
(کاال يا خدمات) است.
 تدارکات خارجي :اشاره به فعالیتهايي دارد که برای جمعآوری ،انبار و توزيع
کردن برونداد صورت ميگیرد.
 بازاريابي و فروش :فعالیتهايي است که خريدار را نسبت به کاال و خدمات
آگاه ميسازد و ضمن ارائه تسهیالتي ،افراد را در جهت خريد آن ترغیب ميکند.
 خدمات :در برگیرندة فعالیتهايي است که برای کارکرد بهینة کاال و خدمت
پس از فروش به خريدار ارائه ميگردد.
فعالیتهای پشتیباني به فعالیتهايي اطالق ميشود که از فعالیتهای اصلي
2
حمايت ميکند و شامل :زيرساختها ،مديريت منابع انساني ،تکنولوژی و تأمین
است.
 زيرساختها :شامل بخشهايي است که کارکردهای مربوط به مديريت
عمومي ،حسابداری ،حقوقي و قانوني ،برنامهريزی و تضمین کیفیت را انجام ميدهد.
 مديريت منابع انساني :دربرگیرندة فعالیتهايي است که به منظور نیرويابي،
استخدام ،آموزش ،توسعه ،جبران خدمات و در صورت نیاز ترخیص نیرو صورت
ميگیرد.
 تکنولوژی :اشاره به تجهیزات ،سختافزار ،نرمافزار ،رويهها و دانش فني مورد
نیاز برای تبديل درونداد به برونداد دارد.
 تأمین :اشاره به فعالیت کسب دروندادها و منابع برای سازمان دارد.
در شکل شمارة ( ،)1زنجیرة ارزش بر اساس فعالیتهای اصلي و پشتیباني ترسیم
شده است:

1. Porter
2. procurement

چالشهای کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

55

شکل ( )1زنجیرۀ ارزش پورتر

پیشینة تجربی پژوهش (متون تجربی)
در پژوهشي که به منظور بهبود کیفیت خدمات در آموزش عالي با رويکردی انتقادی
و با بهرهگیری از روششناسي پديدارشناسي صورت گرفته ،به موضوع برتری و تعالي
خدمات اشاره شده است .يافتهها حاکي از آن است که دانشگاهها برای بهرهگیری
کامل از بازارهای حاشیه 1نیازمند ارائه خدمات با کیفیت به منظور تضمین رضايت
مشتريان دروني و بیروني هستند ،و نقش فرهنگ سازماني قوی ميتواند مشوق
عملکرد باال ،نوآوری و مزيت رقابتي باشد ( متالی ،خان .)2009 ،2در پژوهشي ديگر،
با بهرهگیری از روش مطالعه موردی ،به طراحي سه زنجیرة تأمین در دانشگاه پرداخته
شده است که اولین زنجیره مربوط به تأمین کاال و مواد فیزيکي است .دومین زنجیره،
زنجیرة تأمین مورد نیاز گروه خاص (اساتید) است که شامل ابزارهايي برای ارزيابي و
سنجش در راستای پژوهش و آموزش است ،و در نهايت ،سومین زنجیرة تأمین،
مربوط به برونسپاری است و اشاره به واگذاری خدمات غیراصلي فراگیران به
تأمینکنندگان دارد (لئو.)2007 ،3
کاويتا و ويرندا ( )2010برمبنای مدل پورتر به ارائة مدل زنجیرة ارزش در آموزش
عالي پرداختهاند .محققان ،پس از مرور مفهوم زنجیرة ارزش ،درصدد برآمدند که از
پیشرانهای ارزشافزا در آموزش عالي ،تعريف مجددی ارائه دهند .اين موارد شامل:
ثبتنام دانشجويان ،گرانتهای پژوهشي و انتشار ،بازآموزی تدريس و يادگیری،
1. Niche Market

2. Khan&Matlay
3. Lau
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بازآموزی پژوهش و خدمات توسعه ،فناوری ،ارزشیابي دانشجويان از تدريس و
قابلیت مشاهدهپذيری است .بهزعم آنها ،خدمات پشتیباني در دانشگاهها را ميتوان در
دو سطح طبقهبندی نمود :سطح اول ،خدمات اصلي هستند که برای ارزشآفريني،
نقش اساسي و مهمي ايفا ميکنند .در سطح دوم ،توانمندسازهايي هستند که
اهمیتشان کمتر از خدمات سطح اول است .در مقالة آنها که با عنوان بازپیکرهبندی
زنجیرة ارزش آموزش عالي  1نامگذاری شده است ،خدمات پشتیباني اصلي شامل:
تأمین (محرکها و درآمدها) ،فناوری (کمک ميکند که هزينهها اثربخش گردد و
فراغت تحصیل انعطافپذير و نوآور باشد) ،توسعه و بازآموزی پژوهش (آموزش
معلمان برای ايجاد کیفیت باالتر ،ستاندههای پژوهشي که تناسب بیشتری با تجاری
شدن دارند) ،تدريس و يادگیری (به معلمان در تحقق يادگیری دانشآموزان و باال
بردن رضايت فراگیران کمک ميکند) ،مديريت علمي (به منظور کنترل و رصد نمودن
عم لکرد بر مبنای معیارهای مشخص شده) هستند .در سطح خدمات پشتیباني ثانويه،
منابع انساني و زيرساختهای شرکت قرار دارند که در ايجاد ارزش به صورت
مستقیم و معنادار تأثیر ندارند و فعالیتهای اصلي را حمايت ميکنند.
شکل شمارة ( ،)2زنجیرة ارزش را بهطور عمومي نشان ميدهد .روابط بین
بخشها از طريق پیکانها ترسیم شده است .همانطور که مشخص است ،تدارکات
داخلي ،عملیات و تدارکات خارجي ،سه محرک ارزش هستند و پیوندهايشان نیز قوی
است.

1. Reconfiguring the higher education value chain
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شکل ( )2زنجیرۀ ارزش سنتی آموزش عالی به نقل از کاویتا و ویرندا ،2010 ،ص169

در شکل شمارة ( ،)3زنجیرة ارزش متناسب با سازمانهای آموزشي و با در نظر
گرفتن چرخش پاردايمي پیشنهاد شده است .تفاوت پیوندهای مهم در فعالیتهای
پشتیباني و اصلي نیز در دو شکل مشخص است .در شکل شمارة ( ،)3اهمیت رو به
فزوني خدمات پشتیباني ،روندهای نوظهور تدريس و يادگیری (کاهش حضور
فیزيکي در کالس) ،فناوری به عنوان يک توانمندساز و در نقش مزيت هزينه و
کارآيي ،توجه به بازاريابي و خدمات فروش مورد تأکید است (کاويتا و ويرندا.)2010،
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شکل ( )3زنجیرۀ ارزش بازنگری شده آموزش عالی به نقل از کاویتا و ویرندا،
 ،2010ص170

راسکوف 1و همکاران ( )2007با رويکرد مدلسازی فرايندهای آموزشي به عنوان
زنجیرة ارزش افزوده ،به گردآوری و تفسیر مدلهای فرايندی در حیطة کسب و کار،
حکومت و آموزش و پرورش پرداختهاند و بر اين اساس ،مدل عملیات زنجیرة
علمي2را ارائه کردهاند .به نظر آنها فعالیتهای آموزشي ،دربردارندة کلیة فرآيندهای
اصلي هستند که شامل برنامهريزی ،طراحي ،مديريت و پشتیباني است؛ از طرف ديگر،
فرآيندهای علمي شامل فعالیتهای آموزشي اصلي و ساير فعالیتها هستند.
فعالیتهايي که بهطور مستقیم با فرآيندهای آموزشي مرتبط نیستند ،برای دانشآموزان
فاقد ارزشآفريني هستند و به عنوان موارد اضافي طبقهبندی شدهاند .برای اجرای
عادی فرايندهای آموزشي ،وجود يک برنامه و کلیة اقدامات پشتیباني ضروری است؛
بنابراين ،محققان ،فرايندهای آموزشي را به بخش ،گروه فرايند ،فرايندها و فعالیتها
تفکیک کردهاند .همة اين گروهها ،فرايندهای خودشان را دارند؛ به عنوان مثال ،بخش
در اين مدل ،موضوعات اصلي و فرايندهای مهم در سطح فردی زنجیره را ترسیم
ميکند .برنامهريزی ،طراحي ،مديريت و پشتیباني مؤلفههای بخش هستند .در سطح
1. Ruskov
2. Academic Chain Operation Model
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بعدی ،گروه فرايند ،شامل خرده فرايندهای بخش است .اين مدل ،سازمانهای
دانشمحور را قادر ميسازد تا به شکل اثربخشتری در مورد فرايندهايشان در زنجیرة
ارزش علمي شناخت پیدا کنند (دری ،نادی و يارمحمدی.)2010 ،1
پاپیلو و همکاران ( )2000به بررسي زنجیرة ارزش در سازمان آموزشي (دانشگاه)
پرداختهاند و نقش يک سیستم يکپارچه را در اين زمینه خاطر نشان ميسازند .در
پژوهش آنها ،فرا يندهای دانشگاه با استفاده از زنجیره ارزش پورتر بررسي گرديده
است .به اعتقاد محققان ،زنجیرة ارزش در دانشگاهها ،شبکهای از فعالیتهای متمرکز
بر کارکردهای تدريس و پژوهش است که در برگیرندة فرايندهای طراحي آموزشي،
فراغت آموزشي ،سنجش ،پژوهش و توسعه است و اين فرايندها با انجام فعالیتهايي
از قبیل تأمین ،پذيرش ،ثبتنام ،خدمات علمي و حمايت دانشآموختگان پشتیباني
ميشود .هر يک از اين موارد ،به ارزشآفريني در کل فرايند آموزش منجر ميگردد.
برخي ديگر از محققان ،بر پاية مدلسازی فرايندها ،مدلي را تحت عنوان
"فرايندهای سطح باال" پیشنهاد کردهاند .مدلسازی فرايندها ،تکنیک و ابزاری ترسیمي
است که به کمک آن ،رابطة مجموعه فرايندهايي که به تحقق هدف منجر ميشود،
ترسیم ميگردد؛ به عبارت ديگر ،ساختاری است که نشاندهندة گروهي از
فرآيندهاست که به تحقق هدف منجر ميشود .در مدل فرايند سطح باال ،ساختار
فرآيندهای اصلي و روابطشان با يکديگر در راستای تحقق هدف در کانون توجه قرار
دارد؛ بر اين اساس ،در اين مدل به فرايندها ،منابع و هدف فرآيندها توجه ميگردد.
منبع فرايند ميتواند درونداد يا برونداد باشد .منبع درونداد به منظور تسهیل انجام
فرايند به کار ميرود؛ مثل فرم ثبتنام در فرايند ثبتنام فراگیران منبع برونداد نیز
نتیجة فرايند است که ميتواند برای فرايند ديگر نقش درونداد داشته باشد .به باور
محققان ،در ارتباط با زنجیرة ارزش آموزشي تنها بايد به فرايندهای سطح باال توجه
کرد؛ به عنوان مثال ،همانطور که در شکل شمارة ( )4مشخص است ،فرايندهای
سطح باال در چاپ کتاب بدين صورت است که ابتدا نويسنده ،پیشنويس کتاب را
تهیه و برای ناشر ارسال ميکند و وی آن را برای چاپ آماده ميکند و سپس کتاب از
سوی ناشر به توزيع کننده برای پخش در کتابفروشي ارسال ميگردد و در نهايت،
خواننده کتاب را از کتاب فروشي خريداری ميکند .در اين مثال به کلیه فرايندهای

1. Dorri, Nadi&Yarmohammadian
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دارای ارزش سطح باال به منظور اين که خواننده بتواند کتاب را تهیه و مطالعه کند،
اشاره شده است.

شکل ( )4مدلسازی فرایندهای سطح باالی چاپ کتاب

به اعتقاد نويسندگان ،مراحل تدوين زنجیرة ارزش عبارتند از :مرحلة اول؛
مشخص نمودن پیامدها يا حوزهای که زنجیرة ارزش بر آن متمرکز خواهد بود؛ به
عنوان مثال ،در سازمانهای آموزشي ،زنجیرة ارزش بر کدام حوزه (شناختي ،عاطفي يا
مهارتي) تمرکز خواهد داشت؟ مرحلة دوم ،اتخاذ روششناسي مناسب است که بر
شناخت فرآيندهای سطح باال تمرکز داشته باشد؛ بنابراين ،مشخص کردن اهداف سطح
باال ،تعیین واحدهای آموزشي مهم ،تعیین فرآيندهای اصلي ،انتزاع مدل فرآيند سطح
باال ،غربال گری فرآيندهای سطح باال و تعیین خرده فرآيندها در اين مرحله مطرح
هستند .در مرحلة سوم :مدل فرآيندهای سطح باال با استفاده از روششناسي استخراج
الزامات ،1طراحي ميگردد؛ به عنوان مثال ،در سازمانهای آموزشي ،اين مدل همه
فعالیتهايي را که بهطور مستقیم بر طراحي و شکلگیری محیط يادگیری فراگیران
تأثیرگذار هستند دربرميگیرد .در اين مدل ،بسیاری از فرايندها از نتايج خودشان به
عنوان درونداد استفاده ميکنند .محور اين مدل ،فعالیتهای يادگیری به عنوان
فرايندهای اصلي است؛ زيرا يادگیری ،علت شکلگیری اين مدل است؛ بر اين اساس،
فرايندهای سطح باال شامل :پژوهش انعکاسي ،2ايجاد دروس ،تولید ،توزيع ،ثبتنام،
ارائه واحدهای درسي ،حمايت علمي از فراگیر و سنجش هستند .مرحلة چهارم:
مشخص کردن زنجیرة ارزش آموزشي است که نیازمند شناخت فرآيندهايي است که
پیامدهای مورد انتظار را به همراه دارند .در محیطهای آموزشي دو پیامد وجود دارد
که شامل ايجاد دروس و ارائة آن است که يکي در درون ديگری مستتر است .با توجه
به فرآيندهای سطح بااليي که استخراج گرديدند و دو پیامد اصلي در سازمانهای

1. Requirement elicitation methodology
2. Reflective Research
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آموزشي ،دو زنجیرة ارزش آموزشي تحت عناوين زنجیرة ارزش ايجاد درس 1و
زنجیرة ارزش ارائه 2درس ،قابل تصور است.
فعالیتهای اصلي در زنجیرة ارزش ايجاد درس ،شامل پژوهش انعکاسي ،ايجاد
دروس ،تولید و توزيع است ،و در زنجیره ارزش ارائة درس شامل ثبتنام ،ارائة
واحدهای درسي ،حمايت علمي از فراگیر و سنجش است .ضمناً بین اين دو زنجیره
ارتباط وجود دارد؛ به عنوان مثال ،بدون ثبتنام دانشآموزان ،برنامة درسي قابلیت
اجرا ندارد؛ از طرف ديگر ،تا زماني که برنامه درسي تدوين نشده باشد ،قابلیت ارائة
آن نیز وجود نخواهد داشت .نتايج حاصله از زنجیره ارزشِ ايجاد درس ،پس از
فعالیت ثبتنام در زنجیرة ارزشِ ارائه ،قابل رصد است؛ به عبارت ديگر ،هنگامي مي-
توان در مورد زنجیره ارزش ايجاد درس قضاوت کرد که برای برنامة درسي ،ثبتنام
صورت گرفته باشد .فرآيندهای پشتیباني در دو زنجیرة ارزش ،شامل همان موارد
مدنظر پورتر است؛ با اين تفاوت که به نظام ثبتنام دانشآموزان در فعالیت تکنولوژی
اشاره شده است (کرنج و مرو .)2004 ،زنجیرة ارزش پیشنهادی در شکل شمارة ()5
ارائه شده است.

شکل ( )4زنجیرۀ ارزش ایجاد و ارائة درس
1. Course Development
2. Course Presentation
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استابل و فجلستاد ،)1998( 1با توجه به منطق خلق ارزش ،سه معنا برای ارزش
قائلند .در معنای اول ،مفهوم زنجیرة ارزش زماني مطرح است که صحبت از تولید يک
محصول يا کاال در میان باشد؛ به عبارت ديگر ،موضوع تبديل درونداد به برونداد
است؛ اما زماني که به اين مفهوم از بعد خدمات مانند آموزش ،مشاوره و پرستاری
نگريسته ميشود ،عبارت خريد ارزش ،مناسبتر از زنجیره ارزش است .در اين
حالت ،برطرف کردن مشکالت مشتری در کانون توجه است .همچنین زماني که
موضوعِ انبارداری ،بانکداری و توزيع مطرح است ،مفهوم شبکه ارزش را پیشنهاد
ميدهند که درصدد پیوندزدن مشتريان است .بهطور خاص ممکن است ،مدل خريد
ارزش در سازمان آموزشي مثل دانشگاه بیشتر جنبه الهامبخش داشته باشد .همان طور
که در شکل شمارة ( )6نمايش داده شده است ،در بخش فعالیتهای پشتیباني تغییری
صورت نگرفته است ،اما مهمترين تغییر در فعالیتهای اصلي ،جنبة چرخشي و
غیرخطي آن است؛ به عنوان مثال ،احساس نیاز به يک مهارت يا شايستگي ،موجب
برنامهريزی در راستای آن ميشود ،و زماني که يادگیری حاصل شد ،الزم است مورد
سنجش قرار گیرد که آيا واق عا يادگیری صورت گرفته است يا اينکه به دانش و
مهارت جديد ديگری نیاز است.

شکل ( )5فرآیند چرخشی حل مسأله

1. Stabell and Fjeldstad
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آنها سپس ،با توجه به کاستيهای مدل پورتر در بخش خدمات ،به جای عبارت
فعالیت 1از عبارت ويژگي يا خصوصیت 2استفاده کردند و بر اين اساس ،پنج فعالیت
اصلي و چهار فعالیت پشتیباني پیشنهاد کردند .ويژگيهای اصلي شامل طراحي
خدمت ،مديريت دانش ،مديريت سیستم تحويل ،اهمیت مديريت صداقت و مديريت
رقابت خدمت است .در شکل شمارة ( )7مدل اين دو ترسیم شده است (استابل و
فجلستاد.)1998 ،

شکل ( )6مدل زنجیرۀ ارزش استابل و فلیسجاد

هنسن )2006( 3در پژوهشي که برگرفته از پروژة کارشناسيارشد مديريت
بازرگاني در يکي از دانشگاههای دانمارک است ،به کاربرد زنجیرة ارزش در
محیطهای آموزشي و يادگیری محور پرداخته است .به نظر وی ،بسته به اينکه هدف،
يادگیری درازمدت افراد يا توسعة شايستگيهای راهبردی باشد ،فعالیتهای
ارزشآفرين متفاوت خواهد بود .پژوهشگر طي مصاحبه با فراگیران و شرکتهای
مورد مطالعه و تلفیق آن ها در کارگاه آموزشي ،ابتدا عوامل کلیدی دروني و بیروني
تأثیرگذار بر برنامه يادگیری درازمدت در کشور دانمارک را شناسايي کرده است؛ بر
اين اساس ،در بعد دروني سازمانهای آموزشي از حالت سنتي که متمرکز بر داخل
هستند و توجه کمّي به بازار دارند در حال حرکت به سمت سازمانهايي بازارمحور و
پويشگر هستند .به لحاظ زماني ،کانون توجه از افق کوتاهمدت با حداقل نوآوری به
سمت برنامههای درازمدت با قابلیت خالقیت و نوآوری تغییر مسیر داده است .در بعد
1. Activity
2. Attribute
3. Hansen
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خارجي نیز ،بازارها به سمت پويايي و رقابت در حال تغییر هستند و به جای توجه
به تقاضاهای مبتني بر افراد ،به نیازهای بازار و شرکتها توجه ميشود.
با توجه به تحلیل عوامل فوق ،چهار سناريو مطرح گرديد که دو سناريو به علت
عدم تناسب حذف و دو سناريوی ديگر مورد پذيرش قرار گرفت .سناريوی اول به
توسعة شايستگيهای فردی با هدف يادگیری درازمدت توجه دارد که جنبة رسمي
داشته و با امتحان و آزمون سر و کار دارد .سناريوی دوم بر موقعیت پويای بازار تأکید
دارد که در آن ،مهارتها و شايستگي افراد از سوی نیازهای بازار مشخص ميشود.
هر يک از اين دو سناريو ،زنجیرة ارزش متفاوتي را ،که دربردارندة شايستگيها و
فعالیتهای ارزشآفرين مختلفي هستند ،شامل ميشود .وی سپس ديدگاه استابل و
فجلستاد را با نظريات کلب 1در مورد چرخة يادگیری ،نظريهها و مدلهای فرآيند
خريد ،تفکرات يادگیری سازماني و توسعه شايستگيهای راهبردی ترکیب کرده است.
در نتیجة اين ترکیب ،چارچوبي حاصل شده است که در بخش فعالیتهای پشتیباني
در تطابق با مدل پورتر است؛ اما در بخش فعالیتهای اصلي شامل سه فعالیت در
سطوح فردی ،گروهي و سازماني است .فعالیتهای بخش اصلي در سازمانهای
آموزشي ،به صورت چرخشي ،رفت و برگشتي و غیرخطي است .همانطور که در
شکل شمارة ( )8مشخص است ،بیشتر دانشگاهها بهطور سنتي بر فرآيندهای يادگیری
در سطح فردی تأکید دارند که تنها بخشي از فعالیتهای اصلي است .دلیل آن هم اين
است که کالسهای متعدد برای تدريس ساخته ميشود ،در قوانین و مقررات
آموزشي ،برنامههای آموزشي ،منابع انساني و مادی ،سیستم پرداخت و استخدام،
جملگي در راستای اين امر است و کمتر به ساير فعالیتهای اصلي پرداخته ميشود.
به نظر ميرسد که با اين جهتگیری ،چالشهای زيادی در ايجاد ارزش افزوده در
نظام آموزشي مطرح خواهد بود.

1. Kolb
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شکل ( )7مدل زنجیره ارزش ترکیبی

گابريل ( ،)2005ضمن بیان نارساييهای مدل پورتر در سازمانهای آموزشي ،به
طراحي مدلي در اين خصوص پرداخته است که نظرات پورتر نیز در آن اعمال شده
است .از ديدگاه پورتر ،مدل زنجیرة ارزش در خدمات مستلزم درنظر گرفتن ابعاد
جديدی است .ايدة زنجیره ارزش ،مبتني بر ديدگاه فرآيندی به سازمان است که از آن
به مثابة نظامي از فرآيندها و عناصر نگريسته ميشود که دربرگیرندة مجموعهای از
دروندادها و بروندادها هستند .مدل زنجیرة ارزش پیشنهاد شده برای خدمات،
متمرکز بر تحويل خدمت است که از طريق نظام ارزشآفريني مشترک حاصل
ميگردد .در اشکال شمارة ( )9و ( )10مؤلفههای نظام ارزشآفريني مشترک برای
آموزش عالي تانزانیا ارائه شده است که قابلیت توسعه و تبديل شدن به مدل
جهانشمول را نیز دارد .اين مدل ،مؤلفههای مهمي را که برای يکپارچهسازی خدمات
از طريق خلق ارزشهای مشترک مورد نیاز است نشان ميدهد .اين مؤلفهها شامل
سرمايهگذار ،طراح محصول ،ارائهدهندة خدمت ،نظامهای پشتیباني ،محیط و بازار
هدف هستند که در ادامه به تشريح آنها پرداخته ميشود (گابريل.)2005 ،1

1. Gabriel
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شکل ( )8مدل زنجیرۀ ارزش خدمات :گابریل ()2005

 سرمایهگذار :هر تجارتي نیاز به سرمايهگذاراني دارد که منابع مورد نیاز سازمان
را تاحدودی تأمین کنند .اين بدين معناست که سرمايهگذاران بخشي از فرآيند
ارزشآفريني و افرادی مطلع هستند که آگاهانه مايلند منابعي اعم از پول ،مواد و  ...به
سازمان تزريق نمايند.
 طراحان تولید :شامل افراد فني از قبیل مهندسان هستند که ذهني خالق و
نوآور دارند .اين افراد بايد سريع فکر و تولید کنند تا بتوانند نیازهای مشتريان را
برآورده سازند .شرکتها برای طراحيهای مناسب ،هزينههای قابل توجهي را
پرداخت ميکنند.
 ارائهدهندۀ خدمت :اين افراد به خاطر نقش مهم خود در مديريت فرآيند
اعتمادسازی ،حائز اهمیت هستند؛ به عنوان مثال ،در خدمات آموزشي اين افراد شامل
معلم و ناظر تعلیماتي ميشود.
 سیستمهای پشتیبانی (حمایتی) :اشاره دارد به نظامهايي که تحويل خدمت را
تا حد امکان تسهیل ميکنند و در خدمات آموزشي ميتواند شامل فناوری آموزشي،
رايانه ،کارگاهها ،آزمايشگاهها و مواردی از اين قبیل باشد که بهطور غیرمستقیم بر
خدمات تأثیرگذار هستند.
 بازارهای هدف :به مکانهايي که خدمت ارائهشده مورد استفاده قرار خواهد
گرفت ،اشاره دارد زماني بازار هدف شکل ميگیرد که تعامل بین ارائهدهنده و مشتری
ادامهدار باشد؛ به عبارت ديگر ،مشتری بخشي از سیستم محسوب گردد و از طريق
نظام مبتني بر داده ارتباطش را با سیستم حفظ کند .بازخوردها به موقع صورت گیرد و
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قبل از آن که مشتری شاکي باشد ،نسبت به تغییراتي که احتماالً در ارائة خدمت اتفاق
خواهد افتاد ،اطالعرساني شود.
 محیط :هیچ تجارتي در خأل قادر به ادامه حیات نیست؛ بنابراين ،هر سازماني
دارای محیط داخلي و خارجي است .محیط داخلي ،مینیاتور محیط خارجي است و
محیط خارجي شامل فروشندهها ،مشتريان ،رقباء و  ...ميگردد .محیط بزرگتر ،بیشتر
به محیط سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فناوری اشاره دارد .البته اين چهار عامل را
ميتوان به هشت عامل تحت عناوين :محیطهای اجتماعي ،قانوني ،اخالقي ،اقتصادی،
سیاسي ،فناوری ،بینالمللي و طبیعي نیز تقسیم کرد (گابريل.)2006 ،

شکل ( )9عوامل مؤثر ارزشآفرینی

رامیش و يوسف ،)2007( 1به همسوسازی زنجیرة تأمین مؤسسات آموزشي با
استراتژی کسب و کار اشاره دارند .از نگاه آنها مؤلفههايي از جمله؛ تعداد کل
دانشآموزان ،کادر علمي متبحر ،کادر علمي توانمند شده ،تعداد تجهیزات فیزيکي از قبیل
رايانه ،تعداد دانشآموزان هر کالس ،عمق معیارهای ارزشیابي دانشآموزان و مديريت با
کفايت ،به عنوان عوامل پیشبرنده و بازدارنده زندگي مدرسه هستند .تناسب بین زنجیرة
تأمین و استراتژی سازمان بستگي به شدت اين مؤلفهها دارد و با افزايش و کاهش آن،
استراتژیها نیز تغییر پیدا خواهد کرد .با توجه به هريک از عوامل مذکور ،کیفیت آموزش
ميتواند در طیفي تعريف گردد که در يک سوی آن تأکید برکیفیت در باالترين حد است،
و در طرف ديگر ،بر مديريت اثربخش هزينه تأکید ميگردد .زماني که استانداردهای
کیفیت آموزش در سطح بااليي باشد ،مواردی همچون يادگیری ،شهرت ،درآمد و منافع
سازمان اهمیت مييابند .در طیف مقابل ،منافع سازمان ،کوتاهمدت است و کاهش هزينه به
جای يادگیری مدنظر است و ادامه اين وضعیت در درازمدت ميتواند بر شهرت و کیفیت
خدمات سازمان تأثیر منفي بگذارد.

1. Ramish & Yusuf
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با توجه به تعامل عوامل مختلف و نحوة تأثیرگذاری آنها بر يکديگر ،مدل مفهومي
در شکل شمارة ( )11ارائه شده است .اين مدل ،زنجیرة تأمین را در يک سازمان
آموزشي نشان ميدهد .نقطة آغازين مدل ،تعداد دانشآموزان به عنوان مهمترين
ورودی سازمان و عامل درآمدزايي است .آنچه مهم است ،نوع نگاه به درآمد است؟ به
عبارت ديگر ،آيا درآمد در راستای کسب درآمدهای جديد است يا خیر؟ اگر رويکرد،
درآمدزايي باشد ،تالش خواهد شد تا تعداد دانشآموزان در هر کالس و همچنین
تعداد دانشآموزانِ جايگزين برای ورود به کالس افزايش يابد .البته ازدياد فراگیران
ممکن است که برکیفیت مديريت تأثیر منفي داشته باشد؛ از طرف ديگر ،چنانچه
درآمدها به منظور جذب کادر علمي و معلمان آشنا با فنون تدريس و روشهای
ارزشیابي جديد هزينه گردد ،اين امر افزايش دقت در ارزشیابيها را به دنبال خواهد
داشت؛ به عبارت ديگر ،معیارهای ارزشیابي دانشآموزان عمیقتر خواهند شد و در
نهايت ،بهبود کیفیت مديريت و يادگیری را موجب خواهد گرديد .همچنین ،در
صورتيکه بخشي از درآمد برای توسعه زيرساختهای مورد نیاز هزينه گردد ،بهبود
وضعیت و کیفیت مديريت حاصل ميگردد که رهآورد آن ،توانمندسازی کادر علمي،
کیفیت آموزش و شهرت سازمان خواهد بود ،از سوی ديگر ،کیفیت مديريت از طريق
تأثیر مثبت بر تأمین زيرساختهای بهتر از قبیل :کتابخانه ،آزمايشگاه و نیز تأثیر مثبت
بر يادگیری ،به خلق محیط تعاملي و در نهايت شهرت سازمان منجر ميشود.
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شکل ( )10همسوسازی زنجیرۀ تأمین و استراتژی ،رامیش و یوسف ،2007 ،ص9

با تأمل در پژوهشهای صورت گرفته ،به نظر ميرسد که ايدههای مشترکي در
مورد کاربرد مدل زنجیرة ارزش در بخش آموزش وجود دارد .گرچه به لحاظ مباني
طراحي ،تنها مدلهای کاويتا و ويرندا ( )2010و پاپیلو و همکاران ( )2000بر مبنای
مدل پورتر هستند ،اما با اندکي تفاوت ،کلیة مدلها در بخش فعالیتهای پشتیباني با
مدل پورتر مشابهت دارند .برخي از نويسندگان ،از جمله ،راسکوف و همکاران
( )2007و مرو و کرنج ( ،)2004با رويکرد مدلسازی فرآيندها به زنجیرة ارزش
آموزشي پرداخته اند و وجه اشتراک هر دو در توجه به فرآيندهای اصلي آموزش يا به
عبارت ديگر فرآيندهای سطح باالست.
از طرف ديگر ،به نظر ميرسد که مدل ترکیبي هنسن ( )2006با ساير مدلها
تفاوت اساسي دارد؛ به عبارت ديگر ،گرچه در فعالیتهای پشتیباني در تطابق با مدل
پورتر است ،اما در بخش فعالیتهای اصلي ،به موضوع يادگیری در سطوح فردی،
گروهي و سازماني پرداخته و از اين لحاظ ،ديدگاه جديدی را در زنجیرة ارزش مطرح
کرده است که برگرفته از مباحث يادگیری سازماني و سازمان يادگیرنده است.
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همچنین ،با توجه به آن که فعالیت اصلي و ارزشآفرين هر سازمان آموزشي ،فرآيند
ياددهي-يادگیری است ،بنابراين ،مدل وی تناسب بیشتری با اينگونه سازمانها دارد؛
عالوه بر اين ،ماهیت غیرخطي و چرخشي ِمدل وی ،آن را از ساير مدلها متمايز
ميسازد.
از جنبه سازمانِ مورد مطالعه نیز ،گرچه جملگي مدلها به موضوع زنجیره ارزش
در سازمانهای آموزشي پرداختهاند ،اما تنها مدلهای کاويتا و ويرندا ( ،)2010پاپیلو و
همکاران ( )2000و گابريل ( )2005بهطور مشخص به زنجیرة ارزش در آموزش عالي
توجه کرده و ساير مدلها به سازمان آموزشي در معنای عام آن پرداختهاند.
بهنظر ميرسد که فهم ويژگيهای متمايزکننده مؤسسات آموزش عالي از ساير
سازمانهای آموزشي ،بهتر ميتواند پیچیدگي کاربرد مدل زنجیره ارزش در سازمانهای
مذکور را نشان دهد .اولین موضوع ،تفاوت رسالتها و مأموريتها در بخش آموزش
عالي نسبت به آموزش عمومي است .دانشگاهها به عنوان عاليترين مؤسسات آموزش
عالي در کنار مأموريتهای تولید دانش ( دانشافزايي و حرکت در مرزهای علمي) ،انتقال
دانش ( با استفاده از روشهای مشارکتي و متنوع) و انجام پژوهشهای اصیل و بنیادين
(گسترش مرزهای دانشي) به ارتقای دانش سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي فراگیرانشان مي-
پردازند؛ در حاليکه متولیان بخش آموزش عمومي در بهترين حالت ،وظیفة انتقال دانش و
جامعهپذيری دانشآموزان را بر عهده دارند .نکته دوم اين که در مؤسسات آموزش عالي،
هم ياددهنده (استاد) و هم يادگیرنده (دانشجو) دارای استقالل و حق انتخاب در خصوص
نوع دروس ،محتوا و حتي نحوة ارزشیابي هستند که ميتواند منادی شکلگیری ارزش-
های متفاوتي باشد که در آموزشهای عمومي وجود ندارد .موضوع ديگر ،حساسیت
بیشتر آموزش عالي به تحوالت محیط خارجي و بینالمللي (رابرت ،ترجمة آراسته،
 )1382و انعکاس آن به سطوح عملیاتي ( محتوای برنامههای درسي ،شکلگیری رشته-
های جديد و  )...است؛ البته در کنار اين موارد ،حاکمیت فرهنگ حرفهای به جای ديوان-
ساالری ،نقش مهم فراگیران در معادالت سیاسي و حزبي ،تماس بیشتر با واقعیتهای
اجتماعي و تعامل با بخش صنعت و بازار و تحمل ابهام را ميتوان از ديگر مشخصههای
اين سازمانها ذکر کرد.
جملگي موارد فوق ،حاکي از آن است که اهداف و فرآيندها در آموزش عالي به
مراتب پويايي و پیچیدگيِ گستردهتری نسبت به مؤسسات آموزش عمومي دارند و
کاربست مدل زنجیرة ارزش با دغدغههای بیشتری در اين بخش مواجه خواهد بود .در
جدول زير خالصهای از مدلهای زنجیرة ارزش و تأمین در آموزش نشان داده شده است.
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جدول ( )1خالصه مدلهای زنجیرۀ ارزش و تأمین
ردیف

نام
نویسنده-
نویسندگان

عنوان/رویکرد
مدل

سال

1

کاويتا و
ويرندا

بازپیکربندی
زنجیرة ارزش در
آموزش عالي

2010

مدل پورتر

2

راسکوف و
همکاران

مدل عملیات
زنجیرة علمي

2007

محققساخته
( مدلسازی
فرآيندی)

سازمان
آموزشي

3

رامیش و
يوسف

مدل زنجیرة تأمین

2007

محققساخته

سازمان
آموزشي

4

هنسن

مدل ترکیبي

2006

محققساخته

سازمان
آموزشي

5

گابريل

فاقد نامگذاری

2005

محققساخته

آموزش
عالي

6

مرو و کرنج

با رويکرد
مدلسازی فرآيندی

2004

محققساخته

سازمان
آموزشي

7

پاپیلو
همکاران

فاقد نامگذاری

2000

مدل پورتر

آموزش
عالي

8

استابل و
فلجستاد

فاقد نامگذاری

1998

محققساخته

سازمان
آموزشي

مبانی نظری
مدل

سازمان
مورد
مطالعه

کانون توجه

آموزش
عالي

تفکیک فعالیتهای
پشتیباني به اصلي و
ثانويه
توجه به فرآيندهای
اصلي آموزش
توجه به هماهنگي
زنجیره تأمین با
استراتژیهای
سازمان آموزشي
تمرکز بر سطوح
سهگانه يادگیری به
عنوان فعالیت اصلي
سازمان آموزشي
تغییر در عناوين
فعالیتهای پشتیباني
و اصلي در مدل
پیشنهادی
توجه به فرآيندهای
اصلي و سطح باال
توجه به فعالیتهای
اصلي و پشتیباني
توامان
ارائه فعالیتهای
پشتیباني و اصلي
جديد در زنجیرة
ارزش

نتیجهگیری و طرح چالشها
بهطور خالصه بايد گفت از آنجاييکه مدل زنجیره ارزش برای بخش صنعت و تولید
طراحي گرديده است ،بنابراين ،کاربست آن در سازمانهای خدماتي و غیرصنعتي ،از
جمله دانشگاهها (آموزش عالي) ،مستلزم شناخت مفهوم خدمت است .خدمت عبارت
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است از يک فعالیت يا مجموعهای از فعالیتها که ماهیت غیرقابل مشاهده دارد و
معموالً در تعامل بین مشتری و کارمند و به منظور رفع نیاز مشتريان صورت ميگیرد.
مهمترين ويژگي خدمت آن است که برطرفکنندة نیاز مشتری است (گابريل.)2006 ،
مفهوم کیفیت خدمت نیز به زبان ساده عبارت است از مقايسة انتظارات مشتری از
خدمت با ادراک وی از آنچه در عمل تجربه ميکند .ابعاد کیفیت خدمت شامل دو بعد
فني (پیامدی) و کارکردی (فرآيندی) است .بعد فني کیفیت عبارت است از آنچه
مشتری پس از اتمام فرآيند تولید و تعامالت فردی دريافت ميکند .در سازمانهای
آموزشي اين بعد شامل دانشها ،مهارتها و رويکردهايي است که فراگیر در طول
يک دوره آموزشي کسب ميکند و تا حدودی به صورت کمّي قابل سنجش است .بُعد
دوم ،اشاره به فرآيند ارائه خدمت و چگونگي آن و به تعامالت بین دانشآموز و معلم
در فرآيند آموزش توجه دارد .اين بعد شامل مواردی از جمله نگرشها و رفتارهای
کارکنان ،روابط بین کارکنان و دانشآموزان و مسائل روانشناختي است .با وجود
اهمیت اين موارد در کیفیت خدمت ،سنجششان به صورت عددی مشکل است .البته
محققان به ويژگيهای ديگری از قبیل :پايايي ،پاسخگويي ،شايستگي ،دسترسي،
احتر ام ،ارتباطات ،صداقت ،امنیت ،فهم نیازهای مشتری و توجه به جنبههای فیزيکي
به عنوان مؤلفههای کیفیت خدمت اشاره کردهاند (الک وود .)1995 ،1با دقت در
مدلهای ارائه شده ،ميتوان گفت که کاربرد زنجیرة ارزش پورتر در سازمانهای
آموزشي ،به علت مبهم بودن رابطة تدريس و يادگیری ،دارای چالشهای زيادی است.
چالش اول به جوهره و ماهیت فعالیتهای سازمانهای آموزشي مربوط است.
محور بحث در سازمانهای آموزشي فرآيندهای يادگیری-ياددهي است که دارای
جنبههای شناختي ،نگرشي و مهارتي است .کالسهای درس ،بازديدهای علمي،
فعالیتهای آزمايشگاهي ،تکنولوژی آموزشي ،روشها و فنون تدريس و کلیه
فرصتهای يادگیری ،میدان عملیات در سازمانهای آموزشي هستند؛ بهطوری که ،هم
محتوای فعالیت سازمان (که بحث يادگیری است) و هم فرآيند آن بسیار پیچیده است.
ماهیت فعالیتهای اينگونه سازمانها ،درازمدت ،تفسیری ،متنوع ،غیرقابل لمس،
غیرقابل تفکیک ،دارای منابع مشترک و دشوار در ارزيابي است؛ بهعنوان مثال ،در نگاه
صنعتي به زنجیرة ارزش ،مشخص کردن ترکیب ارزش ،مستلزم وجود مجموعهای از
فعالیتهای قابل مشاهده است؛ در حاليکه ارزش ايجاد شده از سوی يک سازمان
1. Lockwood
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آموزشي بهطور مشخص نميتواند به مؤلفههای جداگانه شکسته شود .مقدار قابل
توجهي از ارزشآفرينيِ آموزش از طريق تعامل علمي در کالس درس صورت
ميگیرد؛ بنابراين ،گرچه در مدلهای ارائه شده به صورت گرافیکي و ترسیمي اين
تفکیک نشان داده شده است ،اما قابلیت الزم را برای تحلیل زنجیرة ارزش ندارند.
از طرف ديگر ،دروندادها در سازمانهای آموزشي ،انسانهايي هستند که دارای
ابعاد شخصیتي پیچیده و گستردهاند و داوطلبانه مايل به ورود به سازمان هستند؛ در
صورتي که ماهیت دروندادها در ساير سازمانها به صورت گزينشي و غیرداوطلبانه
است .همچنین مفهوم بازاريابي و فروش در سازمانهای آموزشي ،بیش از آن که به
منظور استفاده از محصول سازمان (يعني فراگیر) از سوی ساير سازمانها باشد ،بیشتر
جنبه تبلیغ برای جذب فراگیران آتي را دارد؛ به عبارت ديگر ،جذب برونداد سیستم
آموزش در بازار از جمله مسئولیتهای سازمانهای آموزشي نیست .در سازمانهای
آموزشي ،مشتريان ،دانشآموزاني هستند که تا حد زيادی نسبت به نیازها و انتظارات
خود شناخت ندارند و بیش از آنکه نقش مشتری 1را ايفا کنند ،اربابرجوع 2هستند.
اين مسأله بدان معناست که آن ها حق انتخاب در نوع خدمت يا نحوه استفاده از آن را
ندارند و به نوعي خود را در اختیار ارائهدهنده خدمت قرار ميدهند و ارائهدهندة
خدمت است که کیفیت و نحوة ارائة خدمت را تا حد زيادی ( بهويژه در بازار
غیررقابتي) مشخص ميکند؛ از سوی ديگر ،به علت تنوع ساليق افراد ،استانداردسازی
خدمات آموزشي مشکل است؛ به عبارت ديگر ،در فرآيند آموزش متناسب با
تواناييهای فراگیران ،نوع و سبک ارائة خدمت آموزشي ،متفاوت خواهد بود و ارائه
يک روش يکسان برای کلیة فراگیران ،منطقي نیست.
چالش ديگر در خصوص مفهوم ارزش افزوده است که در اينگونه سازمانها
معنايي متفاوت از ساير سازمانها دارد .گرچه امکانات فیزيکي مثل کالسها ،امکانات
ورزشي و  ...را ميتوان بهطور کمّي مورد سنجش قرار داد ،اما به سختي ميتوان
فرآيند ياددهي -يادگیری را که فعالیت اصلي سازمان آموزشي است اندازهگیری کرد.
البته برخي از افراد ،تعداد قبولي در المپیادها و کنکور ،میزان اختراع ،کسب جوايز و
اين قبیل موارد را از جمله معیارهای ارزشآفريني سازمانهای آموزشي ميدانند؛ اما به
نظر ميرسد که اين موارد ،تاحدودی نشاندهندة میزان موفقیت اين سازمانها هستند
1. customer
2. client
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و در نظر گرفتن اين موارد به عنوان معیار ارزش ،مستلزم توجه به اين مهم است که
مفهوم ارزش از ديدگاه چه کساني مطرح است؛ به عنوان مثال ،انتظار سیستم اقتصادی
جامعه از خروجي سازمانهای آموزشي ،دانشآموختگاني مولد و دارای قدرت تولید
و بهرهوری باال است؛ حال آنکه سازمانهای اجتماعي يا سیستم قضايي ،ارزشمند
بودن دانشآموختگان را در کاهش مواردی همچون جرم ،جنايت و آسیبهای
اجتماعي و مواردی از اين قبیل ميدانند .جملگي موارد فوق ،حاکي از آن است که
مفهوم ارزش در سازمانهای آموزشي ،دارای طیفي وسیع از مسائل مادی ،اقتصاد،
اجتماعي و مذهبي است که ميبايد مدنظر قرار گیرد.
جدای از موارد فوق ،چالشهايي نیز در خصوص مدلهای ارائه شده از سوی
پژوهشگران وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته ميشود.
 چارچوب نظری :هر نوع مدل يا طبقهبندی ،نیازمند چارچوب نظری مدون
است .چنانچه مدلي بر مبنای نظريه تدوين گردد ،امکان توصیف ،پیشبیني و تبیین و
کنترل متغیرها وجود دارد .گرچه چارچوب نظری بیشتر مدلها مبتني بر مدل پورتر
است ،اما به نظر ميرسد که زنجیرة ارزش در سازمانهای آموزشي نیازمند توجه به
نظريههای علومتربیتي ( مديريت آموزشي ،روانشناسي تربیتي و  )...است که در
مدلهای ارائه شده کمتر بدان پرداخته شده است.
 ابعاد روششناسی مدل :در تدوين هر نظريه يا مدلي ،مشخص نمودن روش-
شناسي مورد استفاده ،بسیار حائز اهمیت است .در مدلهای ارائه شده بهطور صريح
اشاره نشده است که پژوهشگران از کدام روش پژوهشي به منظور طراحي مدلشان
بهره بردهاند؛ از طرف ديگر ،روشپذيری مدل و امکان کاربست روشهای پژوهشي
کمّ ي و کیفي ،از مواردی است که شواهد تجربي در خصوص آن وجود ندارد.
 سادگی و قابل فهم بودن :يکي از مهمترين ويژگيهای يک مدل ،سادگي،
ايجاز و قابل فهم بودن آن است؛ به عبارت ديگر ،يک مدل ،با وجود بیان ابعاد و
ژرفای پديده مورد مطالعه ،الزم است که از پیچیدهگويي و ابهام بپرهیزد و دارای
مفاهیم ساده و قابل فهم باشد .گرچه مدلهای ارائه شده از نظر ظاهری ،دارای اشکالي
زيبا و چشمنواز هستند ،اما در تبیین پوياييهای روابط بین مفاهیم در عرصة عمل
دچار نارساييهايي نیز هستند.
 پشتوانههای تجربی :بیشتر مدلهای ارائه شده جنبه مفهومي و نظری دارند و
طراحان آن به شواهد تجربي اثربخش کمتر پرداختهاند؛ به عبارت ديگر ،میزان
تأيیدپذيری اين مدلها در میدان عمل ،مستلزم پژوهشهای میداني است.
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پیشنهادهایی برای کاربست مدل
با توجه به موارد فوق ،در صورتي که سازمانهای آموزشي به بهرهگیری از مدلهای
زنجیره ارزش تمايل داشته باشند ،الزم است که پیشنهادهای زير را مد نظر قرار دهند:
 ماهیت خاص خدمات در بخش آموزش :ماهیت خدمات در اين بخش واجد
4
ويژگيهايي از جمله نامشهود بودن ،1غیرقابلتفکیک بودن ،2ناهمخواني 3و فناپذيری
است که آن را از ويژگيهای کاال متمايز ميسازد .مدلهای موجود کمتر به اين
ويژگيها توجه کردهاند و در کاربست آنها بايد اين موارد درنظر گرفته شوند.
 پرهیز از رویکرد تقلیلگرایانه و فروکاستنگری :يکي از مهمترين مشکالت
کاربست مدلهای موجود در سازمانهای آموزشي ،ماهیت خطي ،يکسويه و
جزئينگری آن است؛ در صورتي که ماهیت فعالیتها در سازمانهای آموزشي ،بهويژه
در آموزش عالي ،جنبه غیرخطي ،چرخشي و حلقوی دارد؛ بنابراين ،الزم است که با
رويکردی کلنگر و درنظرگرفتن تعامالت پیچیدة اجتماعي در بافت آموزش ،از
مدلهای موجود بهره برد.
 تعریف مشتری در سازمانهای آموزشی :گرچه مشتری کاالها در صنايع،
ملموس و مشخص است ،اما در سازمانهای آموزشي ،در ابتدا الزم است مشخص
شود که مشتريان واقعي چه کساني هستند .همچنین انتظارات و الزامات مورد نظرشان
روشن گردد؛ به عنوان مثال ،آيا مشتريان در سازمانهای آموزشي ،ساير سازمانها از
قبیل نهادهای دولتي ،صنعت و  ...هستند يا اين که مشتريان واقعي ،فراگیراني هستند
که در فرآيند آموزش از حالت بالقوه به بالفعل درميآيند؟ اين موضوع ،يک محور
کانوني است که مشخص شدن آن در نحوة کاربست زنجیرة ارزش و پیامدهای
حاصله از آن ،بسیار بااهمیت است.
 در نظر گرفتن گسترۀ مفهومی ارزش :مفهوم ارزش در سازمانهای آموزشي،
بر خالف سازمانهای تولیدی ،دارای طیفي گسترده است .در مدلهای موجود تصور
1. intangibility
2. inseparability
3. inconsistency
4. perishability
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صريحي از ارزشها در اينگونه سازمانها ارائه نشده است .البته مفهوم ارزش به
شدت متأثر از جهانبیني و ايدئولوژی حاکم بر جامعه است و عواملي از قبیل مذهب،
نوع حکومت و مسائل تاريخي در آن بسیار تأثیرگذار هستند.
 طبیعت دوگانه فناوری :به نظر ميرسد که ماهیت فناوری در سازمانهای
آموزشي با ساير سازمانها متفاوت است؛ به عبارت ديگر ،فناوری در سازمانهای
آموزشي شامل دو بُعد است :بُعد اول ،جنبة پشتیباني و حمايتي دارد و شامل کاربرد
فناوری در طراحي سیستمهای آموزشي از قبیل ثبتنام ،انتخاب واحد و  ...است ،و
بُعد دوم آن در فرآيند ياددهي-يادگیری و ايجاد ارزش افزوده نمايان ميشود و اشاره
به کاربرد فناوریهای نوين در فرآيند تدريس دارد که به عنوان يک رشته آموزشي
(تکنولوژی آموزشي) نیز مطرح است .با توجه به اين امر ،الزم است که در کاربرد
مدل زنجیرة ارزش ،ماهیت دوگانه فناوری در فعالیتهای اصلي و پشتیباني مدنظر
قرار گیرد و مدلهای موجود ،با اندکي تفاوت در عمل به کار گرفته شود.
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