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ارزش به مباحث  ةمفهوم زنجیر ةگرچه صبغ: اچکیده
اما مايکل پورتر برای  گردد،حسابداری و مالي برمي

آن را به عنوان عامل مزيت  1985اولین بار در سال 
رقابتي مطرح کرد. سازگاری اين مفهوم با ماهیت 

 به پذيرش و کاربرد آن ،های صنعتيهای سازمانفعالیت
 ،طور که پورتر معتقد استاما همان ؛گرديد منجر

 از جمله ،های خدماتياستفاده از اين مدل در سازمان
نیازمند در نظر گرفتن ابعاد  ،های آموزشيسازمان

روش  که با ،حاضر ةدر مطالع ،از اين رو ؛جديدی است
صورت گرفته انتقادی  - رويکرد تحلیليو  توصیفي
به بررسي ارزش ة های زنجیرمدلضمن معرفي است، 
های در سازمانو پیشنهادهای کاربست آن  هاچالش

اور نويسندگان، ببه  .شودپرداخته ميآموزشي 
ابهامات  های ارائه شده شامل:های مدلچالش
به های مفهومي، توجه نکردن شناختي، پیچیدگيروش
های آموزش و يادگیری در طراحي مدل و ضعف نظريه

به  ،حاضر ةنوآوری مقالهای تجربي است. پشتوانه
عنوان اولین مطالعه صورت گرفته در داخل کشور در 

ها ارزش و طرح چالش ةف زنجیرهای مختلمعرفي مدل
 مطرح است.هايي در اين خصوص پیشنهادو 

 

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 analytical-
critical 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
 مداری و ارزشاز جمله مزيت رقابتي، کیفیت، مشتری ،گرچه خاستگاه مفاهیمي

در  اما ،گرددم اقتصاد، تجارت و صنعت برميهای مرتبط با علوبه حوزه افزوده،
که عدم اطمینان محیطي رو به افزايش است، نه  ،شرايط پیچیده و متغیر جهان امروز

های آموزشي( نیز های خدماتي )از جمله سازمانبلکه سازمان ،های صنعتيتنها سازمان
. در گذشته، تنها در صورت کاربست مفاهیم مذکور قادر به ادامه حیات خواهند بود

بر بازار )سهم فروش( يا فرد، تسلط ه ب مزيت رقابتي به داشتن تکنولوژی منحصر
در نظر گرفتن اين موارد به عنوان مزيت  ،که امروزهدر حالي ؛مین متمرکز بودزنجیره تأ

اقانه استفاده کردن از آيد و مزيت رقابتي در خلّانگاری به حساب ميرقابتي نوعي ساده
به عنوان محور اصلي  ،انسانيافزوده است. منابع و ايجاد ارزش هودمنابع نامش

، اهمیت بر اين اساس ، يکي از منابع نامشهود است؛های آموزشيها در سازمانفعالیت
، استشان پرورش و توسعه منابع انساني موريت اصليهای آموزشي که مأسازمان

ها تحوالت زيادی اين سازمان ،اخیر ةاما در دو ده؛ (2003، 1دوچندان است )اوستاس
صنعتي، تغییر در  ةشدن، توسعتوان به جهانياز آن جمله مي اند کهدهرا تجربه کر

جذب  به منظورقوانین، تمايل به پاسخگويي در برابر کیفیت آموزش، افزايش رقابت 
ز ا شناسي و مسائل مربوط به تأمین منابع اشاره کرد؛جمعیت فراگیران بیشتر، روندهای

تر به محتوای هزينهتر و کمتر، راحتدسترسي سريع برایتقاضای افراد  ،طرف ديگر
س، نقش معلم و های تدريشدت روش، بهای نوينفناوری ةآموزشي و نیز توسع

های آموزشي را با بازارهای متنوع و انتظارات و سازمانمحیط آموزشي را متأثر نموده 
که مفهوم بازاريابي به مديريت آموزشي  طوریهب ؛مختلف متقاضیان مواجه کرده است

های مورد نیاز مديران اين يکي از مهارت ،نیز نفوذ کرده است و بازاريابي آموزشي
های های مذکور، سازمانشود. با توجه به ضرورتها محسوب ميقبیل سازمان

ستفاده از ها، ادنبال بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزينهه ب که آموزشي نیز الزم است
پاپلو آفريني باشند )يت رقابتي و ارزشهای جديد آموزشي و در نهايت ايجاد مزروش

 (.2000، 2و سیسون
قابل توجهي از نظام آموزشي کشور،  با وجود دولتي بودن بخش ،باالعوامل  تأثیر

های آموزشي کشور که تاکنون با بودجه دولتي سازمان ،به عنوان مثال قابل لمس است؛
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در حال تبديل شدن به  ،پرداختندخدمات رايگان مي ةا هدف غیرانتفاعي به ارائو ب
 که طرح مفاهیمي از قبیل: طوریبه هستند؛مراکز خصوصي با کارکرد پنهان سودآوری 

سسات آموزشي، خودگرداني، مديريت مبتني بر مدرسه و تفويض اختیار ؤبندی مرتبه
هايي از ايجاد توان نشانهميمطرح شده است،  که اخیراً را در خصوص سرانه تحصیلي

افزايش تعداد  ،از طرف ديگر جذب مشتريان بیشتر دانست؛فضای رقابت جهت 
های نظام آموزش که در سايه کژکارکردی ،سسات آموزش خصوصيؤها و مشرکت

اند، شاهدی ای را نیز به خود اختصاص دادهرسمي، حجم زيادی از تبلیغات رسانه
 . استهمیت آموزش از منظر اقتصادی ديگر بر ا

ها )با وجود هها، برخي از دانشگادر آموزش عالي نیز به علت کاهش میزان ورودی
انتقادهايي که به اين سیاست وارد است(، سیاست پذيرش بدون کنکور را در پیش 

اند. در سطح تحصیالت تکمیلي نیز به منظور جذب منابع انساني و مادی، گرفته
به صورت مجازی و اشکال ديگر در  یهای کارشناسي ارشد و دکتردورهگسترش 

ن است که است. جملگي اين موارد، حاکي از آ گذاران قرارگرفتهدستور کار سیاست
شدن و توجه به نیازهای فراگیران در حال فضای آموزشي کشور به سمت رقابتي

ت رقابتي است که از خلق مزي ،نمايدحرکت است. آنچه که در فضای رقابت مهم مي
شود. در طريق ارائه خدماتي متمايز، با کیفیت و با هزينه کمتر به مشتريان محقق مي

 به منظورهای مختلفي ي و فیزيکي دارد، مدلکه تولید ماهیت کمّ ،های صنعتيسازمان
 ارزش پورتر است. ةها مدل زنجیرو خلق ارزش وجود دارد که يکي از آنيت ايجاد مزّ

ن است که در أله اصلي اين مقاله آبه مطالب فوق، دغدغه و مس با توجه
تفکیک و به علت ماهیت خدماتشان که جنبه نامشهود، غیرقابل ،های آموزشيزمانسا

نظام آموزشي  ،به عبارت ديگر آمیز است؛ارزش مناقشه ةمتنوع دارد، کاربست زنجیر
مواجه است که تناسب  یبا ابزار ،پذيریدر حرکت به سوی بهبود کیفیت و رقابت

 ،اولین گام در اين راه ،بنابراين دارد؛ها و وظايف محوله خود نموريتچنداني با مأ
ارزش( است تا از اين طريق  ةهای ابزار مذکور )زنجیرها و نارساييشناسايي چالش

تر صورت داد. طرح اين بتوان اقداماتي را در راستای طراحي ابزارهای متناسب
 ةهای آموزشي و ارائارزش در سازمان ةهای زنجیرهمراه معرفي مدل هها بچالش

حاضر است که با روش  ةاز جمله اهداف مطالع ،پیشنهادهايي در اين خصوص
ای )مطالعه منابع و مقاالت مربوطه( و با رويکردی تحلیلي پژوهش توصیفي، کتابخانه

 و انتقادی صورت گرفته است. 
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 ش)متون( نظری پژوه ةپیشین

ارزش در ارتباط با مباحث استراتژی است و يکي از ابزارهای  ةجايگاه مفهومي زنجیر
تر )رهبری هزينه( يا تنها قیمت پايین ،زعم پورترهشود. بمزيت رقابتي محسوب مي

؛ تواند موفقیت راهبردی را تضمین کندتمايز محصول )تفاوت در کیفیت تولید( نمي
ارزش  ةو بر اين اساس، مفهوم زنجیر ،ارزش نمايدکه برای مشتری ايجاد  مگر آن

مین، ة ارزش و تأمطرح شد. در خصوص موضوعات راهبرد، مزيت رقابتي و زنجیر
در رويکرد شناختي به  ،به عنوان مثال های متعددی صورت گرفته است؛پژوهش

استراتژی، به نقش مهم ساختارها و فرآيندها در کسب مزيت رقابتي اشاره شده است 
به ارائه مدل مفهومي سنجش  نیز (. محقق ديگری2011، 1کمرر، نارايانان و زين)

کرد کارت امتیازی متوازن ارزش با روي ةهای مادی و قابل لمس زنجیرجنبه
برخي با . (2008، 2)باربر هستهای نامشهود نیز است که قابل توسعه به جنبهپرداخته

ارزش  ةچارچوب مفهوميِ چابکي زنجیر ةگذار، به ارائتأثیرهای مهم و ؤلفهشناخت م
سزايي دارند ) مورثي، ههای فناوری اطالعات نقش بقابلیت ،اند که در اين بینپرداخته

ثر در ؤم ةگانهای ديگری به عوامل پنجپژوهشدر (. 2006، 3قوش و سوافورد
( و گروهي از 2010، 4مین اشاره شده است )هو و السنة تأمديريت ريسک زنجیر

سنجش نیازهای مشتری و  برایشگران، ابزاری تشخیصي با رويکرد کیفي پژوه
(. 2004اند )منتزر و فوگین، مین ارائه دادهة تأهای قابل بهبود در زنجیرفرصت

ارزش بر نوآوری و کیفیت محصول  ةهای زنجیرفعالیت تأثیرمطالعاتي هم به بررسي 
هايي از قبیل لفهؤحققاني نیز به مم(. 2008، 5)پراجوگو، مکدرموت و گاهاند پرداخته

ساختار سازماني، رفتار ارتباطي داخل سازمان، رفتار ارتباطي با مشتری، حمايت 
گذاری اطالعات و نظام سنجش  عملکرد به عنوان توانمندساز مديريت ارشد، اشتراک

ل، اند ) گودسداران و مشتريان اشاره کردهمین با سهامة تأهمسوسازی زنجیر به منظور
 (.2012، 6وونگ، اسکیپ ورث و اچیمیگو
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ارزش، ادراک مناسب و صحیح از مفهوم ارزش مهم است. اين  ةدر فهم زنجیر
ای از منافع مفهوم در کسب و کار عبارت است از ادراک مشتری در مورد مجموعه

کند. پذير يا غیرقابل لمس که نیاز وی را به موقع، اثربخش و کارآمد ارضاء ميمشاهده
رزش جنبه ذهني و شخصي دارد و از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. ارزش ا

ای است که مشتری برای آن خالص، تفاوت بین ارزش کلي خدمت يا کاال و هزينه
کننده مشتری و استفاده از سویارزش  ،بنابراين (؛2006، 1کند )گابريلپرداخت مي

که  ،ص حقیقي يا حقوقياشخا ،به عبارت ديگر ؛شودمحصول يا خدمت مشخص مي
 کنند، میزان ارزش واقعي رااز تولیدات )محصول، خدمت( سازمان استفاده مي

ارزش،  ةارزش، فراتر از ارزش است. زنجیر ةاما مفهوم زنجیر مشخص خواهند کرد؛
کند. در هايي است که روابط بین عرضه و تقاضا را هماهنگ ميای از فعالیتمجموعه

های مرتبط با مديريت منحني عرضه و تقاضا ارزش به فعالیت ةرتئوری اقتصاد، زنجی
های مختلف اقتصادی و اجتماعي در ن و فروشندگان با موقعیتا. خريدارکندمياشاره 

چه بین معیارهای اين دو به لحاظ ارزش، همساني وجود و چنان ،کنندبازار فعالیت مي
برای خريدار دارای ارزش نباشد(  نداشته باشد )يعني فروشنده چیزی را عرضه کند که

ارزش اشاره به  ةزنجیر ،به تعبیری ديگر ؛(2006، 2انجامد )گلیزرمبادله به شکست مي
گردد. يک ديدگاه به ميمنجر آفريني برای سازمان شناسايي مکاني دارد که به ارزش

که با هايي ای از فعالیتعنوان مجموعهبه آن به مي توان ارزش اين است که ةزنجیر
، ایشدههايي درصد تولید محصوالت از قبل مشخصاستفاده از منابع و ورودی

ارزش،  ةزنجیر ،به عبارت ديگر ان نگرش سیستمي است؛نگريست که در واقع هم
 طوریبه طور موشکافانه بررسي کرده است؛بهبخش فرآيندها در رويکرد سیستمي را 

های ديگری در های اصلي و بخشیتکه بخشي از آن تحت عنوان عملیات در فعال
 ةمجموع ،(. به باور پورتر2004، 3های پشتیباني قرار گرفته است ) کرونج، مروفعالیت
گیرد و فهم ماهیت هايي که در يک سازمان تولیدی يا يک کارخانه صورت ميفعالیت

مل ارزش قابل درک است. اين زنجیره، شا ةهای آن از طريق زنجیرروابط بین فعالیت
-های اصلي اشاره به فعالیتچهار خدمت پشتیباني و پنج خدمت اصلي است. فعالیت
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طور مستقیم در تولید کاال يا خدمات مورد نیاز هستند و شامل موارد هايي دارد که به
  (:1985، 1زير هستند )پورتر

 داد داد به برونهای مورد نیاز برای تبديل درونفعالیت ةعملیات: شامل کلی
  است. يا خدمات( )کاال
 آوری، انبار و توزيع جمع برایهايي دارد که تدارکات خارجي: اشاره به فعالیت

 گیرد.داد صورت ميکردن برون
 هايي است که خريدار را نسبت به کاال و خدمات بازاريابي و فروش: فعالیت

 ند.کجهت خريد آن ترغیب ميدر سازد و ضمن ارائه تسهیالتي، افراد را آگاه مي
 کاال و خدمت  ةهايي است که برای کارکرد بهینفعالیتة خدمات: در برگیرند

 گردد.پس از فروش به خريدار ارائه مي

های اصلي شود که از فعالیتهايي اطالق ميهای پشتیباني به فعالیتفعالیت
 2مینأها، مديريت منابع انساني، تکنولوژی و تزيرساخت :کند و شاملحمايت مي

 است.

 هايي است که کارکردهای مربوط به مديريت ها: شامل بخشيرساختز
 دهد. ريزی و تضمین کیفیت را انجام ميعمومي، حسابداری، حقوقي و قانوني، برنامه

 هايي است که به منظور نیرويابي، فعالیت ةمديريت منابع انساني: دربرگیرند
رخیص نیرو صورت استخدام، آموزش، توسعه، جبران خدمات و در صورت نیاز ت

 گیرد.مي

 ها و دانش فني مورد افزار، رويهافزار، نرمتکنولوژی: اشاره به تجهیزات، سخت
 داد دارد.داد به بروننیاز برای تبديل درون

 ها و منابع برای سازمان دارد.ددامین: اشاره به فعالیت کسب درونأت 

لي و پشتیباني ترسیم های اصارزش بر اساس فعالیت ةزنجیر ،(1) ةدر شکل شمار
 :شده است

                                                                                                                                      

1. Porter 
2. procurement 
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 ( زنجیرۀ ارزش پورتر1شکل )

 تجربی پژوهش )متون تجربی( ةپیشین

در پژوهشي که به منظور بهبود کیفیت خدمات در آموزش عالي با رويکردی انتقادی 
 به موضوع برتری و تعاليشناسي پديدارشناسي صورت گرفته، وشگیری از رو با بهره

گیری ها برای بهرهها حاکي از آن است که دانشگاهخدمات اشاره شده است. يافته
تضمین رضايت  به منظورنیازمند ارائه خدمات با کیفیت  1کامل از بازارهای حاشیه

تواند مشوق و نقش فرهنگ سازماني قوی مي ،مشتريان دروني و بیروني هستند
 ،در پژوهشي ديگر (.2009، 2) متالی، خانعملکرد باال، نوآوری و مزيت رقابتي باشد 

مین در دانشگاه پرداخته أت ةبه طراحي سه زنجیر ،گیری از روش مطالعه موردیبا بهره
مین کاال و مواد فیزيکي است. دومین زنجیره، است که اولین زنجیره مربوط به تأ شده

برای ارزيابي و که شامل ابزارهايي  استمین مورد نیاز گروه خاص )اساتید( أت ةزنجیر
مین، ة تأو در نهايت، سومین زنجیر ،سنجش در راستای پژوهش و آموزش است

خدمات غیراصلي فراگیران به سپاری است و اشاره به واگذاری مربوط به برون
 (.2007، 3کنندگان دارد )لئومینأت

ش ارزش در آموز ةمدل زنجیر ة( برمبنای مدل پورتر به ارائ2010کاويتا و ويرندا )
از  که درصدد برآمدند ،ارزش ةپس از مرور مفهوم زنجیر ،اند. محققانعالي پرداخته

تعريف مجددی ارائه دهند. اين موارد شامل:  ،افزا در آموزش عاليهای ارزشپیشران
های پژوهشي و انتشار، بازآموزی تدريس و يادگیری، نام دانشجويان، گرانتثبت

                                                                                                                                      

1. Niche Market 

2. Khan&Matlay 

3. Lau 
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فناوری، ارزشیابي دانشجويان از تدريس و بازآموزی پژوهش و خدمات توسعه، 
توان در ها را ميخدمات پشتیباني در دانشگاه ،هازعم آنه. باستپذيری قابلیت مشاهده
 ،آفرينيارزش برایخدمات اصلي هستند که  ،سطح اول :بندی نموددو سطح طبقه

توانمندسازهايي هستند که  ،کنند. در سطح دوممي ايفا ينقش اساسي و مهم
بندی آنها که با عنوان بازپیکره ةشان کمتر از خدمات سطح اول است. در مقالاهمیت
ست، خدمات پشتیباني اصلي شامل: گذاری شده انام 1ارزش آموزش عالي  ةزنجیر

 ها اثربخش گردد وکه هزينه کندها و درآمدها(، فناوری )کمک ميمین )محرکتأ
، توسعه و بازآموزی پژوهش )آموزش پذير و نوآور باشد(فراغت تحصیل انعطاف

های پژوهشي که تناسب بیشتری با تجاری معلمان برای ايجاد کیفیت باالتر، ستانده
آموزان و باال شدن دارند(، تدريس و يادگیری )به معلمان در تحقق يادگیری دانش

نمودن  کند(، مديريت علمي )به منظور کنترل و رصدبردن رضايت فراگیران کمک مي
لکرد بر مبنای معیارهای مشخص شده( هستند. در سطح خدمات پشتیباني ثانويه، عم

ايجاد ارزش به صورت های شرکت قرار دارند که در منابع انساني و زيرساخت
 د.نکنهای اصلي را حمايت ميندارند و فعالیت تأثیرمستقیم و معنادار 

ن هد. روابط بیدطور عمومي نشان ميارزش را به ةزنجیر ،(2) ةشکل شمار
تدارکات  ،طور که مشخص استها ترسیم شده است. همانها از طريق پیکانبخش

سه محرک ارزش هستند و پیوندهايشان نیز قوی  ،داخلي، عملیات و تدارکات خارجي
 است. 
 

                                                                                                                                      

1. Reconfiguring the higher education value chain 
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 169، ص2010( زنجیرۀ ارزش سنتی آموزش عالی به نقل از کاویتا و ویرندا، 2شکل )

 
های آموزشي و با در نظر ارزش متناسب با سازمان ةزنجیر ،(3)شمارة در شکل 

های گرفتن چرخش پاردايمي پیشنهاد شده است. تفاوت پیوندهای مهم در فعالیت
 به اهمیت رو ،(3) ةدر دو شکل مشخص است. در شکل شمارنیز پشتیباني و اصلي 

)کاهش حضور  و يادگیریفزوني خدمات پشتیباني، روندهای نوظهور تدريس 
کالس(، فناوری به عنوان يک توانمندساز و در نقش مزيت هزينه و  فیزيکي در

 (.2010کید است )کاويتا و ويرندا،روش مورد تأکارآيي، توجه به بازاريابي و خدمات ف
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ندا، زنجیرۀ ارزش بازنگری شده آموزش عالی به نقل از کاویتا و ویر (3شکل )

 170، ص2010

 
يندهای آموزشي به عنوان سازی فرا( با رويکرد مدل2007ان )و همکار 1راسکوف

و کار،  کسب ةهای فرايندی در حیطافزوده، به گردآوری و تفسیر مدل ارزش ةزنجیر
 ةمدل عملیات زنجیر ،اند و بر اين اساسحکومت و آموزش و پرورش پرداخته

فرآيندهای  ةکلی ةدربردارند ،های آموزشينظر آنها فعالیت اند. بهرا ارائه کرده2علمي
 ،از طرف ديگر است؛ريزی، طراحي، مديريت و پشتیباني اصلي هستند که شامل برنامه

ها هستند. و ساير فعالیت های آموزشي اصليفرآيندهای علمي شامل فعالیت
آموزان ند، برای دانشطور مستقیم با فرآيندهای آموزشي مرتبط نیستهايي که بهفعالیت

اند. برای اجرای بندی شدهو به عنوان موارد اضافي طبقه هستندآفريني فاقد ارزش
 ة اقدامات پشتیباني ضروری است؛وجود يک برنامه و کلی ،يندهای آموزشيعادی فرا

ها يندها و فعالیتايند، فراندهای آموزشي را به بخش، گروه فريمحققان، فرا ،بنابراين
بخش  ،به عنوان مثال ؛يندهای خودشان را دارندها، فرااين گروه ةند. هماهکردتفکیک 

جیره را ترسیم در اين مدل، موضوعات اصلي و فرايندهای مهم در سطح فردی زن
های بخش هستند. در سطح لفهؤريزی، طراحي، مديريت و پشتیباني مکند. برنامهمي

                                                                                                                                      

1. Ruskov 

2. Academic Chain Operation Model 
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های خش است. اين مدل، سازمانيندهای ببعدی، گروه فرايند، شامل خرده فرا
 ةشان در زنجیريندهايتری در مورد فراکل اثربخشسازد تا به شمحور را قادر ميدانش

 (.                                                 2010، 1ارزش علمي شناخت پیدا کنند )دری، نادی و يارمحمدی

در سازمان آموزشي )دانشگاه(  ارزش ة( به بررسي زنجیر2000پاپیلو و همکاران )
سازند. در اند و نقش يک سیستم يکپارچه را در اين زمینه خاطر نشان ميپرداخته

يندهای دانشگاه با استفاده از زنجیره ارزش پورتر بررسي گرديده ها، فراآنپژوهش 
 های متمرکزای از فعالیتها، شبکهارزش در دانشگاه ةزنجیر ،است. به اعتقاد محققان

يندهای طراحي آموزشي، فرا ةبرگیرند بر کارکردهای تدريس و پژوهش است که در
هايي فعالیت با انجاميندها و اين فرا استفراغت آموزشي، سنجش، پژوهش و توسعه 

پشتیباني آموختگان نام، خدمات علمي و حمايت دانشمین، پذيرش، ثبتاز قبیل تأ
 گردد. مي منجر ريني در کل فرايند آموزشآفبه ارزش، . هر يک از اين مواردشودمي

فرايندها، مدلي را تحت عنوان سازی مدل ةبر پاي ،برخي ديگر از محققان
يندها، تکنیک و ابزاری ترسیمي سازی فرااند. مدلپیشنهاد کرده "يندهای سطح باالفرا"

شود، مي منجر يندهايي که به تحقق هدفة مجموعه فرااست که به کمک آن، رابط
ة گروهي از دهندساختاری است که نشان ،به عبارت ديگر گردد؛رسیم ميت

، ساختار يند سطح باالشود. در مدل فرامنجر مي به تحقق هدففرآيندهاست که 
حقق هدف در کانون توجه قرار شان با يکديگر در راستای تفرآيندهای اصلي و روابط

گردد. و هدف فرآيندها توجه مي يندها، منابع، در اين مدل به فرابر اين اساس دارد؛
داد به منظور تسهیل انجام داد باشد. منبع درونداد يا برونتواند درونيند ميمنبع فرا
 داد نیزنام فراگیران منبع بروننام در فرايند ثبترود؛ مثل فرم ثبتر ميکاه فرايند ب

اشته باشد. به باور داد ديند ديگر نقش دروناتواند برای فريند است که ميافر ةنتیج
ايندهای سطح باال توجه ارزش آموزشي تنها بايد به فرة در ارتباط با زنجیر ،محققان

يندهای ا( مشخص است، فر4) ةطور که در شکل شمارهمان ،به عنوان مثال کرد؛
نويس کتاب را پیش ،سطح باال در چاپ کتاب بدين صورت است که ابتدا نويسنده

از سپس کتاب  کند وکند و وی آن را برای چاپ آماده ميل ميتهیه و برای ناشر ارسا
 ،گردد و در نهايتفروشي ارسال ميپخش در کتاب برایناشر به توزيع کننده  سوی

ندهای کند. در اين مثال به کلیه فرايی ميخواننده کتاب را از کتاب فروشي خريدار

                                                                                                                                      

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

 

 
سازی فرایندهای سطح باالی چاپ کتابمدل (4) شکل  

 
اول؛  ةاز: مرحلة ارزش عبارتند به اعتقاد نويسندگان، مراحل تدوين زنجیر

به  ة ارزش بر آن متمرکز خواهد بود؛ای که زنجیرمشخص نمودن پیامدها يا حوزه
ارزش بر کدام حوزه )شناختي، عاطفي يا  ةزنجیر ،ی آموزشيهادر سازمان ،عنوان مثال

شناسي مناسب است که بر دوم، اتخاذ روش ةمهارتي( تمرکز خواهد داشت؟ مرحل
مشخص کردن اهداف سطح  ،بنابراين ندهای سطح باال تمرکز داشته باشد؛شناخت فرآي

مدل فرآيند سطح باال، تعیین واحدهای آموزشي مهم، تعیین فرآيندهای اصلي، انتزاع 
گری فرآيندهای سطح باال و تعیین خرده فرآيندها در اين مرحله مطرح باال، غربال

شناسي استخراج سوم: مدل فرآيندهای سطح باال با استفاده از روش ةهستند. در مرحل
اين مدل همه  ،های آموزشيدر سازمان ،به عنوان مثال گردد؛، طراحي مي1الزامات
ادگیری فراگیران گیری محیط يطور مستقیم بر طراحي و شکله بهک را هاييفعالیت

بسیاری از فرايندها از نتايج خودشان به  ،گیرد. در اين مدلدربرميگذار هستند تأثیر
های يادگیری به عنوان کنند. محور اين مدل، فعالیتداد استفاده ميعنوان درون

 ،بر اين اساس است؛ی اين مدل گیرعلت شکل ،زيرا يادگیری ؛يندهای اصلي استافر
نام، ، ايجاد دروس، تولید، توزيع، ثبت2يندهای سطح باال شامل: پژوهش انعکاسيافر

چهارم:  ة. مرحلهستندارائه واحدهای درسي، حمايت علمي از فراگیر و سنجش 
ارزش آموزشي است که نیازمند شناخت فرآيندهايي است که  ةمشخص کردن زنجیر

های آموزشي دو پیامد وجود دارد همراه دارند. در محیطه تظار را بپیامدهای مورد ان
که يکي در درون ديگری مستتر است. با توجه  استآن  ةکه شامل ايجاد دروس و ارائ

های به فرآيندهای سطح بااليي که استخراج گرديدند و دو پیامد اصلي در سازمان

                                                                                                                                      

1. Requirement elicitation methodology 

2. Reflective Research 
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و  1ارزش ايجاد درس ةارزش آموزشي تحت عناوين زنجیر ةآموزشي، دو زنجیر
 قابل تصور است.  ،درس 2ارزش ارائه ةزنجیر

شامل پژوهش انعکاسي، ايجاد  ،ارزش ايجاد درس ةهای اصلي در زنجیرفعالیت
 ةنام، ارائدرس شامل ثبت ةو در زنجیره ارزش ارائ ،دروس، تولید و توزيع است

اين دو زنجیره بین  ضمناً واحدهای درسي، حمايت علمي از فراگیر و سنجش است.
ة درسي قابلیت آموزان، برنامنام دانشبدون ثبت ،به عنوان مثال ؛ارتباط وجود دارد

 ةتا زماني که برنامه درسي تدوين نشده باشد، قابلیت ارائ ،از طرف ديگر اجرا ندارد؛
پس از  ،آن نیز وجود نخواهد داشت. نتايج حاصله از زنجیره ارزشِ ايجاد درس

-به عبارت ديگر، هنگامي مياست؛ ارزشِ ارائه، قابل رصد  ةدر زنجیرنام فعالیت ثبت

نام درسي، ثبت ةتوان در مورد زنجیره ارزش ايجاد درس قضاوت کرد که برای برنام
ارزش، شامل همان موارد  ةصورت گرفته باشد. فرآيندهای پشتیباني در دو زنجیر

آموزان در فعالیت تکنولوژی دانشنام با اين تفاوت که به نظام ثبت ؛مدنظر پورتر است
( 5) ةارزش پیشنهادی در شکل شمار ة(. زنجیر2004اشاره شده است )کرنج و مرو، 

 ارائه شده است.
 

 
 ( زنجیرۀ ارزش ایجاد و ارائة درس4شکل )

                                                                                                                                      

1. Course Development 
2. Course Presentation 
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(، با توجه به منطق خلق ارزش، سه معنا برای ارزش 1998) 1استابل و فجلستاد

د يک مطرح است که صحبت از تولی ارزش زماني ة. در معنای اول، مفهوم زنجیرقائلند
داد داد به برونبه عبارت ديگر، موضوع تبديل درون محصول يا کاال در میان باشد؛

اما زماني که به اين مفهوم از بعد خدمات مانند آموزش، مشاوره و پرستاری  است؛
تر از زنجیره ارزش است. در اين بمناس ،شود، عبارت خريد ارزشنگريسته مي

. همچنین زماني که استحالت، برطرف کردن مشکالت مشتری در کانون توجه 
مفهوم شبکه ارزش را پیشنهاد  ،داری و توزيع مطرح استموضوعِ انبارداری، بانک

مدل خريد  ،طور خاص ممکن استريان است. بهتدهند که درصدد پیوندزدن مشمي
بخش داشته باشد. همان طور وزشي مثل دانشگاه بیشتر جنبه الهامارزش در سازمان آم

های پشتیباني تغییری در بخش فعالیت ،( نمايش داده شده است6) ةکه در شکل شمار
ة چرخشي و های اصلي، جنبترين تغییر در فعالیتمهم اما ،صورت نگرفته است

موجب  ،ا شايستگياحساس نیاز به يک مهارت ي ،به عنوان مثال غیرخطي آن است؛
الزم است مورد  ،و زماني که يادگیری حاصل شد ،شودريزی در راستای آن ميبرنامه

به دانش و  عا يادگیری صورت گرفته است يا اينکهسنجش قرار گیرد که آيا واق
 .مهارت جديد ديگری نیاز است

 

 
 ( فرآیند چرخشی حل مسأله5شکل )

 

                                                                                                                                      

1. Stabell and Fjeldstad 
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بخش خدمات، به جای عبارت در  های مدل پورتروجه به کاستيبا ت ،آنها سپس
پنج فعالیت  ،استفاده کردند و بر اين اساس 2از عبارت ويژگي يا خصوصیت 1فعالیت

طراحي  های اصلي شاملويژگي اصلي و چهار فعالیت پشتیباني پیشنهاد کردند.
مديريت  خدمت، مديريت دانش، مديريت سیستم تحويل، اهمیت مديريت صداقت و

)استابل و  ( مدل اين دو ترسیم شده است7) ة. در شکل شماراسترقابت خدمت 
 (.1998 فجلستاد،

 
 ( مدل زنجیرۀ ارزش استابل و فلیسجاد6شکل )

 
مديريت  ارشدکارشناسي ةدر پژوهشي که برگرفته از پروژ (2006) 3هنسن

ارزش در  ةبه کاربرد زنجیر ،رک استهای دانمابازرگاني در يکي از دانشگاه
که هدف، خته است. به نظر وی، بسته به اينهای آموزشي و يادگیری محور پردامحیط

های ی راهبردی باشد، فعالیتهاشايستگي ةيادگیری درازمدت افراد يا توسع
های گر طي مصاحبه با فراگیران و شرکتآفرين متفاوت خواهد بود. پژوهشارزش

ها در کارگاه آموزشي، ابتدا عوامل کلیدی دروني و بیروني فیق آنه و تلمورد مطالع
بر  شور دانمارک را شناسايي کرده است؛گذار بر برنامه يادگیری درازمدت در کتأثیر

های آموزشي از حالت سنتي که متمرکز بر داخل در بعد دروني سازمان ،اين اساس
هايي بازارمحور و کت به سمت سازماني به بازار دارند در حال حرهستند و توجه کمّ

مدت با حداقل نوآوری به کانون توجه از افق کوتاه ،گر هستند. به لحاظ زمانيپويش
های درازمدت با قابلیت خالقیت و نوآوری تغییر مسیر داده است. در بعد سمت برنامه

                                                                                                                                      

1. Activity 

2. Attribute 

3. Hansen 
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توجه  خارجي نیز، بازارها به سمت پويايي و رقابت در حال تغییر هستند و به جای
 شود.ها توجه ميبه نیازهای بازار و شرکت ،به تقاضاهای مبتني بر افراد

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 

رسمي  ةزمدت توجه دارد که جنبهای فردی با هدف يادگیری دراشايستگي ةتوسع
کید يوی دوم بر موقعیت پويای بازار تأکار دارد. سنار و داشته و با امتحان و آزمون سر

شود. نیازهای بازار مشخص مي از سویها و شايستگي افراد مهارت ،دارد که در آن
و ها شايستگي ةکه دربردارند ،ارزش متفاوتي را ةهر يک از اين دو سناريو، زنجیر

ديدگاه استابل و . وی سپس شودشامل ميآفرين مختلفي هستند، زشهای ارفعالیت
های فرآيند ها و مدليادگیری، نظريه ةدر مورد چرخ 1فجلستاد را با نظريات کلب

های راهبردی ترکیب کرده است. خريد، تفکرات يادگیری سازماني و توسعه شايستگي
های پشتیباني ه است که در بخش فعالیتچارچوبي حاصل شد ،اين ترکیب ةدر نتیج

های اصلي شامل سه فعالیت در اما در بخش فعالیت ؛در تطابق با مدل پورتر است
های های بخش اصلي در سازمانسطوح فردی، گروهي و سازماني است. فعالیت

طور که در آموزشي، به صورت چرخشي، رفت و برگشتي و غیرخطي است. همان
فرآيندهای يادگیری طور سنتي بر ها بهبیشتر دانشگاه ،ص است( مشخ8) ةشکل شمار

. دلیل آن هم اين استهای اصلي کید دارند که تنها بخشي از فعالیتدر سطح فردی تأ
قوانین و مقررات در شود، های متعدد برای تدريس ساخته مياست که کالس
اخت و استخدام، های آموزشي، منابع انساني و مادی، سیستم پردآموزشي، برنامه

شود. های اصلي پرداخته ميو کمتر به ساير فعالیت استجملگي در راستای اين امر 
افزوده در  های زيادی در ايجاد ارزشچالش ،گیریبا اين جهت که رسدبه نظر مي

 .نظام آموزشي مطرح خواهد بود
 

                                                                                                                                      

1. Kolb 
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 یبیترک ارزش رهیزنج مدل( 7شکل )

به  ،های آموزشيهای مدل پورتر در سازمانضمن بیان نارسايي ،(2005گابريل )
طراحي مدلي در اين خصوص پرداخته است که نظرات پورتر نیز در آن اعمال شده 

ارزش در خدمات مستلزم درنظر گرفتن ابعاد  ةمدل زنجیر ،است. از ديدگاه پورتر
آن  از ه فرآيندی به سازمان است کهزنجیره ارزش، مبتني بر ديدگا ة. ايداستجديدی 

ای از مجموعه ةشود که دربرگیرندمي نگريستهنظامي از فرآيندها و عناصر  ةبه مثاب
ارزش پیشنهاد شده برای خدمات،  ةدادها هستند. مدل زنجیردادها و بروندرون

آفريني مشترک حاصل متمرکز بر تحويل خدمت است که از طريق نظام ارزش
آفريني مشترک برای های نظام ارزشلفهؤ( م10( و )9) ةاشکال شمار گردد. درمي

آموزش عالي تانزانیا ارائه شده است که قابلیت توسعه و تبديل شدن به مدل 
سازی خدمات يکپارچه برایکه  را های مهميلفهؤشمول را نیز دارد. اين مدل، مجهان

ها شامل لفهؤدهد. اين منشان ميهای مشترک مورد نیاز است لق ارزشاز طريق خ
های پشتیباني، محیط و بازار خدمت، نظام ةدهندگذار، طراح محصول، ارائهسرمايه

 (.2005، 1شود )گابريلپرداخته مي هاهدف هستند که در ادامه به تشريح آن
 

                                                                                                                                      

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

 
 گذاراني دارد که منابع مورد نیاز سازمان تي نیاز به سرمايههر تجار گذار:سرمایه

گذاران بخشي از فرآيند مین کنند. اين بدين معناست که سرمايهأرا تاحدودی ت
به ايلند منابعي اعم از پول، مواد و ... افرادی مطلع هستند که آگاهانه مآفريني و ارزش

 سازمان تزريق نمايند. 

  :د فني از قبیل مهندسان هستند که ذهني خالق و شامل افراطراحان تولید
نوآور دارند. اين افراد بايد سريع فکر و تولید کنند تا بتوانند نیازهای مشتريان را 

های قابل توجهي را هزينه ،های مناسبها برای طراحيبرآورده سازند. شرکت
 کنند.پرداخت مي

 در مديريت فرآيند  خود اين افراد به خاطر نقش مهم خدمت: ۀدهندارائه
در خدمات آموزشي اين افراد شامل  ،به عنوان مثال ، حائز اهمیت هستند؛اعتمادسازی

 . شودميمعلم و ناظر تعلیماتي 

 مت را هايي که تحويل خداشاره دارد به نظامهای پشتیبانی )حمایتی(: سیستم
ی آموزشي، تواند شامل فناوردر خدمات آموزشي مي کنند وتا حد امکان تسهیل مي

طور غیرمستقیم بر که به ها و مواردی از اين قبیل باشدها، آزمايشگاهرايانه، کارگاه
 گذار هستند.خدمات تأثیر

  :ده مورد استفاده قرار خواهد شهايي که خدمت ارائهبه مکانبازارهای هدف
شتری دهنده و مگیرد که تعامل بین ارائهزماني بازار هدف شکل مي گرفت، اشاره دارد

مشتری بخشي از سیستم محسوب گردد و از طريق  ،به عبارت ديگر ؛دار باشدادامه
موقع صورت گیرد و ه با سیستم حفظ کند. بازخوردها ب نظام مبتني بر داده ارتباطش را
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خدمت اتفاق  ةدر ارائ نسبت به تغییراتي که احتماالً ،ه مشتری شاکي باشدک قبل از آن
 ني شود.رساخواهد افتاد، اطالع

 :هر سازماني  ،بنابراين ر خأل قادر به ادامه حیات نیست؛هیچ تجارتي د محیط
داخلي، مینیاتور محیط خارجي است و  دارای محیط داخلي و خارجي است. محیط

. محیط بزرگتر، بیشتر گرددمي ...ها، مشتريان، رقباء و فروشنده محیط خارجي شامل
 فناوری اشاره دارد. البته اين چهار عامل را به محیط سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و

های اجتماعي، قانوني، اخالقي، اقتصادی، محیط توان به هشت عامل تحت عناوين:مي
 (.2006المللي و طبیعي نیز تقسیم کرد )گابريل، سیاسي، فناوری، بین

 

 
 آفرینی( عوامل مؤثر ارزش9شکل )

سسات آموزشي با تأمین مؤ ةسوسازی زنجیرم، به ه(2007) 1رامیش و يوسف
هايي از جمله؛ تعداد کل ها مؤلفهاستراتژی کسب و کار اشاره دارند. از نگاه آن

آموزان، کادر علمي متبحر، کادر علمي توانمند شده، تعداد تجهیزات فیزيکي از قبیل دانش
آموزان و مديريت با دانش آموزان هر کالس، عمق معیارهای ارزشیابيرايانه، تعداد دانش

ة . تناسب بین زنجیرهستندبرنده و بازدارنده زندگي مدرسه کفايت، به عنوان عوامل پیش
ها دارد و با افزايش و کاهش آن، لفهؤمین و استراتژی سازمان بستگي به شدت اين متأ

یت آموزش ها نیز تغییر پیدا خواهد کرد. با توجه به هريک از عوامل مذکور، کیفاستراتژی
 است،کید برکیفیت در باالترين حد أتواند در طیفي تعريف گردد که در يک سوی آن تمي

گردد. زماني که استانداردهای کید ميبر مديريت اثربخش هزينه تأ ،و در طرف ديگر
مواردی همچون يادگیری، شهرت، درآمد و منافع  ،کیفیت آموزش در سطح بااليي باشد

مدت است و کاهش هزينه به د. در طیف مقابل، منافع سازمان، کوتاهيابنسازمان اهمیت مي
کیفیت شهرت و  رتواند بجای يادگیری مدنظر است و ادامه اين وضعیت در درازمدت مي

 منفي بگذارد.  تأثیرخدمات سازمان 

                                                                                                                                      

1. Ramish & Yusuf 
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ها بر يکديگر، مدل مفهومي گذاری آنتأثیرة با توجه به تعامل عوامل مختلف و نحو
مین را در يک سازمان ة تأزنجیر ،( ارائه شده است. اين مدل11) ةدر شکل شمار

ترين آموزان به عنوان مهمآغازين مدل، تعداد دانش ةدهد. نقطآموزشي نشان مي
ورودی سازمان و عامل درآمدزايي است. آنچه مهم است، نوع نگاه به درآمد است؟ به 

است يا خیر؟ اگر رويکرد،  آيا درآمد در راستای کسب درآمدهای جديد ،عبارت ديگر
آموزان در هر کالس و همچنین درآمدزايي باشد، تالش خواهد شد تا تعداد دانش

البته ازدياد فراگیران  .ورود به کالس افزايش يابد برایآموزانِ جايگزين تعداد دانش
چنانچه  ،از طرف ديگر منفي داشته باشد؛ تأثیرکه برکیفیت مديريت  ممکن است

های جذب کادر علمي و معلمان آشنا با فنون تدريس و روش منظور بهدرآمدها 
ه دنبال خواهد ها را بارزشیابي جديد هزينه گردد، اين امر افزايش دقت در ارزشیابي

در  وتر خواهند شد آموزان عمیقمعیارهای ارزشیابي دانش ،به عبارت ديگر ؛داشت
در  ،واهد گرديد. همچنیننهايت، بهبود کیفیت مديريت و يادگیری را موجب خ

های مورد نیاز هزينه گردد، بهبود توسعه زيرساخت برایکه بخشي از درآمد صورتي
سازی کادر علمي، توانمند ،آورد آنگردد که رهوضعیت و کیفیت مديريت حاصل مي

، کیفیت مديريت از طريق از سوی ديگر ت آموزش و شهرت سازمان خواهد بود،کیفی
مثبت  تأثیرگاه و نیز کتابخانه، آزمايش :های بهتر از قبیلمین زيرساختأمثبت بر ت تأثیر

 شود.ميمنجر به خلق محیط تعاملي و در نهايت شهرت سازمان ، بر يادگیری
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 9، ص2007( همسوسازی زنجیرۀ تأمین و استراتژی، رامیش و یوسف، 10شکل )

 
های مشترکي در ايدهکه رسد به نظر مي ،های صورت گرفتهشمل در پژوهأبا ت

ارزش در بخش آموزش وجود دارد. گرچه به لحاظ مباني  ةمورد کاربرد مدل زنجیر
( بر مبنای 2000( و پاپیلو و همکاران )2010های کاويتا و ويرندا )طراحي، تنها مدل

های پشتیباني با خش فعالیتها در بمدل ةکلی ،اما با اندکي تفاوت هستند،مدل پورتر 
از جمله، راسکوف و همکاران  ،نويسندگان از مدل پورتر مشابهت دارند. برخي

ارزش  ةسازی فرآيندها به زنجیربا رويکرد مدل ،(2004( و مرو و کرنج )2007)
اند و وجه اشتراک هر دو در توجه به فرآيندهای اصلي آموزش يا به آموزشي پرداخته
 .ستيندهای سطح باالعبارت ديگر فرآ

ها ( با ساير مدل2006مدل ترکیبي هنسن ) که رسدبه نظر مي ،از طرف ديگر 
های پشتیباني در تطابق با مدل گرچه در فعالیت ،به عبارت ديگر ؛تفاوت اساسي دارد

به موضوع يادگیری در سطوح فردی،  ،های اصلياما در بخش فعالیت ،پورتر است
ارزش مطرح  ةديدگاه جديدی را در زنجیر ،ته و از اين لحاظگروهي و سازماني پرداخ

. استکرده است که برگرفته از مباحث يادگیری سازماني و سازمان يادگیرنده 
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فرآيند  ،آفرين هر سازمان آموزشيکه فعالیت اصلي و ارزش آنبا توجه به  ،همچنین
 ها دارد؛ونه سازمانگشتری با اينمدل وی تناسب بی ،بنابراين ،يادگیری است-ياددهي

ها متمايز آن را از ساير مدل عالوه بر اين، ماهیت غیرخطي و چرخشي ِمدل وی،
 سازد.مي

ها به موضوع زنجیره ارزش گرچه جملگي مدل ،از جنبه سازمانِ مورد مطالعه نیز 
و (، پاپیلو 2010های کاويتا و ويرندا )اما تنها مدل ،اندهای آموزشي پرداختهدر سازمان
ارزش در آموزش عالي  ةطور مشخص به زنجیر( به2005( و گابريل )2000همکاران )
 اند. ها به سازمان آموزشي در معنای عام آن پرداختهو ساير مدل توجه کرده

سسات آموزش عالي از ساير های متمايزکننده مؤکه فهم ويژگيرسد نظر ميبه
های سازمانکاربرد مدل زنجیره ارزش در تواند پیچیدگي های آموزشي، بهتر ميسازمان

ها در بخش آموزش موريتها و مأاولین موضوع، تفاوت رسالتمذکور را نشان دهد. 
سسات آموزش ترين مؤها به عنوان عاليدانشگاهعالي نسبت به آموزش عمومي است. 

انتقال  افزايي و حرکت در مرزهای علمي(،های تولید دانش ) دانشموريتأعالي در کنار م
های اصیل و بنیادين های مشارکتي و متنوع( و انجام پژوهشدانش ) با استفاده از روش

-شان مي)گسترش مرزهای دانشي( به ارتقای دانش سیاسي، اجتماعي و فرهنگي فراگیران

انتقال دانش و  ةوظیف ،که متولیان بخش آموزش عمومي در بهترين حالتدر حالي ؛پردازند
سسات آموزش عالي، که در مؤ نکته دوم اين آموزان را بر عهده دارند.انشپذيری دجامعه

هم ياددهنده )استاد( و هم يادگیرنده )دانشجو( دارای استقالل و حق انتخاب در خصوص 
-گیری ارزشتواند منادی شکلارزشیابي هستند که مي ةنوع دروس، محتوا و حتي نحو

حساسیت  ،ي وجود ندارد. موضوع ديگرهای عمومهای متفاوتي باشد که در آموزش
آراسته،  ة)رابرت، ترجم الملليبیشتر آموزش عالي به تحوالت محیط خارجي و بین

-گیری رشتهلهای درسي، شکو انعکاس آن به سطوح عملیاتي ) محتوای برنامه (1382

-وانای به جای ديحاکمیت فرهنگ حرفه ،البته در کنار اين موارد های جديد و ...( است؛

های ساالری، نقش مهم فراگیران در معادالت سیاسي و حزبي، تماس بیشتر با واقعیت
های توان از ديگر مشخصهتحمل ابهام را مي اعي و تعامل با بخش صنعت و بازار واجتم

 ها ذکر کرد.اين سازمان
ه داف و فرآيندها در آموزش عالي بن است که اهآجملگي موارد فوق، حاکي از 

سسات آموزش عمومي دارند و بت به مؤتری نسويايي و پیچیدگيِ گستردهمراتب پ
های بیشتری در اين بخش مواجه خواهد بود. در ارزش با دغدغه ةکاربست مدل زنجیر

 مین در آموزش نشان داده شده است.ة ارزش و تأهای زنجیرای از مدلجدول زير خالصه
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 مینۀ ارزش و تأی زنجیرهاخالصه مدل (1) جدول

 ردیف
نام 

-نویسنده
 نویسندگان

عنوان/رویکرد 
 مدل

 سال
مبانی نظری 

 مدل

سازمان 
مورد 
 مطالعه

 کانون توجه

1 
کاويتا و 

 ويرندا

بازپیکربندی 
ارزش در  ةزنجیر

 آموزش عالي
 مدل پورتر 2010

آموزش 
 عالي

های تفکیک فعالیت
پشتیباني به اصلي و 

 ثانويه

2 
راسکوف و 

 ارانهمک
مدل عملیات 

 علمي ةزنجیر
2007 

 ساختهمحقق
سازی ) مدل

 فرآيندی(

سازمان 
 آموزشي

توجه به فرآيندهای 
 اصلي آموزش

3 
رامیش و 

 يوسف
 ساختهمحقق 2007 مینة تأمدل زنجیر

سازمان 
 آموزشي

توجه به هماهنگي 
مین با زنجیره تأ
های استراتژی

 سازمان آموزشي

 ساختهقمحق 2006 مدل ترکیبي هنسن 4
سازمان 
 آموزشي

تمرکز بر سطوح 
گانه يادگیری به سه

اصلي  عنوان فعالیت
 سازمان آموزشي

 ساختهمحقق 2005 فاقد نامگذاری گابريل 5
آموزش 

 عالي

تغییر در عناوين 
های پشتیباني فعالیت

و اصلي در مدل 
 پیشنهادی

 مرو و کرنج 6
با رويکرد 

 سازی فرآيندیمدل
 ساختهمحقق 2004

ازمان س
 آموزشي

توجه به فرآيندهای 
 اصلي و سطح باال

7 
پاپیلو 
 همکاران

 مدل پورتر 2000 فاقد نامگذاری
آموزش 

 عالي

های توجه به فعالیت
اصلي و پشتیباني 

 توامان

8 
استابل و 
 فلجستاد

 ساختهمحقق 1998 فاقد نامگذاری
سازمان 
 آموزشي

های ارائه فعالیت
پشتیباني و اصلي 

 ةرجديد در زنجی
 ارزش

 
 هاگیری و طرح چالشنتیجه

که مدل زنجیره ارزش برای بخش صنعت و تولید يطور خالصه بايد گفت از آنجايبه
از  ،های خدماتي و غیرصنعتيکاربست آن در سازمان ،بنابراين ،طراحي گرديده است

مستلزم شناخت مفهوم خدمت است. خدمت عبارت  ،ها )آموزش عالي(جمله دانشگاه
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ها که ماهیت غیرقابل مشاهده دارد و ای از فعالیتاز يک فعالیت يا مجموعهاست 
گیرد. مي در تعامل بین مشتری و کارمند و به منظور رفع نیاز مشتريان صورت معموالً

 (.2006)گابريل، نیاز مشتری است  ةکنندن است که برطرفترين ويژگي خدمت آمهم
انتظارات مشتری از  ةبارت است از مقايسمفهوم کیفیت خدمت نیز به زبان ساده ع

کند. ابعاد کیفیت خدمت شامل دو بعد خدمت با ادراک وی از آنچه در عمل تجربه مي
فني )پیامدی( و کارکردی )فرآيندی( است. بعد فني کیفیت عبارت است از آنچه 

 هایکند. در سازمانمشتری پس از اتمام فرآيند تولید و تعامالت فردی دريافت مي
ها و رويکردهايي است که فراگیر در طول ها، مهارتآموزشي اين بعد شامل دانش

کند و تا حدودی به صورت کمّي قابل سنجش است. بُعد يک دوره آموزشي کسب مي
آموز و معلم اشاره به فرآيند ارائه خدمت و چگونگي آن و به تعامالت بین دانش ،دوم

ها و رفتارهای شامل مواردی از جمله نگرشدر فرآيند آموزش توجه دارد. اين بعد 
وجود  شناختي است. باآموزان و مسائل روانکارکنان، روابط بین کارکنان و دانش

شان به صورت عددی مشکل است. البته اهمیت اين موارد در کیفیت خدمت، سنجش
پايايي، پاسخگويي، شايستگي، دسترسي،  :های ديگری از قبیلمحققان به ويژگي

های فیزيکي ام، ارتباطات، صداقت، امنیت، فهم نیازهای مشتری و توجه به جنبهاحتر
با دقت در (. 1995، 1)الک ووداند های کیفیت خدمت اشاره کردهلفهؤبه عنوان م

های ارزش پورتر در سازمان ةکاربرد زنجیر که توان گفت، ميهای ارائه شدهمدل
 های زيادی است.دارای چالش ،يادگیری تدريس و ةبه علت مبهم بودن رابط ،آموزشي

های آموزشي مربوط است. های سازمانچالش اول به جوهره و ماهیت فعالیت
ياددهي است که دارای -های آموزشي فرآيندهای يادگیریمحور بحث در سازمان

های درس، بازديدهای علمي، های شناختي، نگرشي و مهارتي است. کالسجنبه
تدريس و کلیه ها و فنون هي، تکنولوژی آموزشي، روشهای آزمايشگافعالیت
هم  ،طوری کهبه های آموزشي هستند؛لیات در سازمانهای يادگیری، میدان عمفرصت

محتوای فعالیت سازمان )که بحث يادگیری است( و هم فرآيند آن بسیار پیچیده است. 
، غیرقابل لمس، ها، درازمدت، تفسیری، متنوعگونه سازمانهای اينماهیت فعالیت

در نگاه  ،عنوان مثالبه بع مشترک و دشوار در ارزيابي است؛غیرقابل تفکیک، دارای منا
ای از زم وجود مجموعهمستل ،ارزش، مشخص کردن ترکیب ارزش ةصنعتي به زنجیر

يک سازمان  از سویکه ارزش ايجاد شده در حالي ؛قابل مشاهده است هایفعالیت

                                                                                                                                      

1. Lockwood 
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های جداگانه شکسته شود. مقدار قابل لفهؤتواند به ميطور مشخص نمآموزشي به
تعامل علمي در کالس درس صورت  آفرينيِ آموزش از طريقتوجهي از ارزش

های ارائه شده به صورت گرافیکي و ترسیمي اين گرچه در مدل ،بنابراين گیرد؛مي
 ندارند. ارزش  ةاما قابلیت الزم را برای تحلیل زنجیر ،تفکیک نشان داده شده است

هايي هستند که دارای های آموزشي، انساندادها در سازماندرون ،از طرف ديگر
در  ؛و داوطلبانه مايل به ورود به سازمان هستند اندابعاد شخصیتي پیچیده و گسترده

ها به صورت گزينشي و غیرداوطلبانه دادها در ساير سازمانصورتي که ماهیت درون
که به  ش از آنبی ،های آموزشييابي و فروش در سازماناست. همچنین مفهوم بازار

بیشتر  ،ها باشدساير سازماناز محصول سازمان )يعني فراگیر( از سوی  منظور استفاده
داد سیستم جذب برون ،به عبارت ديگر برای جذب فراگیران آتي را دارد؛جنبه تبلیغ 

های . در سازماننیست های آموزشيهای سازمانآموزش در بازار از جمله مسئولیت
ات آموزاني هستند که تا حد زيادی نسبت به نیازها و انتظارآموزشي، مشتريان، دانش

هستند.  2رجوعند، اربابنرا ايفا ک 1که نقش مشتریخود شناخت ندارند و بیش از آن
ها حق انتخاب در نوع خدمت يا نحوه استفاده از آن را مسأله بدان معناست که آناين 
 ةدهندد و ارائهندهدهنده خدمت قرار ميو به نوعي خود را در اختیار ارائه دنندار

در بازار  ويژههب ة خدمت را تا حد زيادی )ارائ ةخدمت است که کیفیت و نحو
نداردسازی به علت تنوع ساليق افراد، استا ،از سوی ديگر کند؛غیررقابتي( مشخص مي

فرآيند آموزش متناسب با  در ،به عبارت ديگر خدمات آموزشي مشکل است؛
متفاوت خواهد بود و ارائه  ،خدمت آموزشي ةهای فراگیران، نوع و سبک ارائتوانايي

 منطقي نیست. ،فراگیران ةيک روش يکسان برای کلی

ها گونه سازمانافزوده است که در اين چالش ديگر در خصوص مفهوم ارزش
ها، امکانات امکانات فیزيکي مثل کالسها دارد. گرچه معنايي متفاوت از ساير سازمان

توان به سختي ميطور کمّي مورد سنجش قرار داد، اما به توانرا مي ...ورزشي و 
گیری کرد. اندازهه فعالیت اصلي سازمان آموزشي است ک را يادگیری -فرآيند ياددهي

کسب جوايز و تعداد قبولي در المپیادها و کنکور، میزان اختراع،  ،افراد از البته برخي
به  ؛ امادانندهای آموزشي ميآفريني سازماناين قبیل موارد را از جمله معیارهای ارزش

 هستندها میزان موفقیت اين سازمان ةدهندتاحدودی نشان ،اين مواردکه رسد نظر مي

                                                                                                                                      

1. customer 
2. client 
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مستلزم توجه به اين مهم است که  ،و در نظر گرفتن اين موارد به عنوان معیار ارزش
انتظار سیستم اقتصادی  ،به عنوان مثال ش از ديدگاه چه کساني مطرح است؛رزمفهوم ا

آموختگاني مولد و دارای قدرت تولید های آموزشي، دانشجامعه از خروجي سازمان
يا سیستم قضايي، ارزشمند  های اجتماعيکه سازمانحال آن ؛وری باال استو بهره

های جرم، جنايت و آسیب آموختگان را در کاهش مواردی همچونبودن دانش
حاکي از آن است که  ،دانند. جملگي موارد فوقاجتماعي و مواردی از اين قبیل مي

دارای طیفي وسیع از مسائل مادی، اقتصاد،  ،های آموزشيمفهوم ارزش در سازمان
 بايد مدنظر قرار گیرد. اجتماعي و مذهبي است که مي

از سوی های ارائه شده وص مدلهايي نیز در خصجدای از موارد فوق، چالش
 شود.گران وجود دارد که در ادامه بدان پرداخته ميپژوهش
 نیازمند چارچوب نظری مدون  ،بندی: هر نوع مدل يا طبقهچارچوب نظری

بیني و تبیین و امکان توصیف، پیش ،است. چنانچه مدلي بر مبنای نظريه تدوين گردد
ها مبتني بر مدل پورتر نظری بیشتر مدل کنترل متغیرها وجود دارد. گرچه چارچوب

های آموزشي نیازمند توجه به ارزش در سازمان ةزنجیر که رسداما به نظر مي ،است
اسي تربیتي و ...( است که در شنتربیتي ) مديريت آموزشي، روانهای علومنظريه
 های ارائه شده کمتر بدان پرداخته شده است.مدل

 تدوين هر نظريه يا مدلي، مشخص نمودن روش: در شناسی مدلابعاد روش-

ور صريح طهای ارائه شده بهبسیار حائز اهمیت است. در مدل ،شناسي مورد استفاده
شان به منظور طراحي مدلگران از کدام روش پژوهشي اشاره نشده است که پژوهش

های پژوهشي پذيری مدل و امکان کاربست روشاز طرف ديگر، روش اند؛بهره برده
 ي و کیفي، از مواردی است که شواهد تجربي در خصوص آن وجود ندارد.کمّ

 های يک مدل، سادگي، ترين ويژگي: يکي از مهمسادگی و قابل فهم بودن
وجود بیان ابعاد و  با ،يک مدل ،به عبارت ديگر ؛ايجاز و قابل فهم بودن آن است

ابهام بپرهیزد و دارای  گويي واز پیچیده که الزم است ،ژرفای پديده مورد مطالعه
دارای اشکالي  ،های ارائه شده از نظر ظاهریمفاهیم ساده و قابل فهم باشد. گرچه مدل

عمل  ةهای روابط بین مفاهیم در عرصدر تبیین پويايي اما ،نواز هستندزيبا و چشم
 .نیز هستندهايي دچار نارسايي

 فهومي و نظری دارند و های ارائه شده جنبه م: بیشتر مدلهای تجربیپشتوانه
یزان م ،به عبارت ديگر اند؛د تجربي اثربخش کمتر پرداختهطراحان آن به شواه

 های میداني است.ها در میدان عمل، مستلزم پژوهشيیدپذيری اين مدلتأ
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 برای کاربست مدلپیشنهادهایی 
های دلگیری از مهای آموزشي به بهره، در صورتي که سازمانبا توجه به موارد فوق

 پیشنهادهای زير را مد نظر قرار دهند: که داشته باشند، الزم استتمايل زنجیره ارزش 
  :ماهیت خدمات در اين بخش واجد ماهیت خاص خدمات در بخش آموزش

 4و فناپذيری 3، ناهمخواني2بودن تفکیک، غیرقابل1هايي از جمله نامشهود بودنويژگي
های موجود کمتر به اين سازد. مدلايز ميهای کاال متمکه آن را از ويژگي است

 اند و در کاربست آنها بايد اين موارد درنظر گرفته شوند.ها توجه کردهويژگي

 ترين مشکالت يکي از مهمنگری: گرایانه و فروکاستپرهیز از رویکرد تقلیل
سويه و ، ماهیت خطي، يکهای آموزشيهای موجود در سازمانکاربست مدل

 ويژهههای آموزشي، بها در سازمانالیتدر صورتي که ماهیت فع ن است؛نگری آجزئي
با  که الزم است ،بنابراين چرخشي و حلقوی دارد؛در آموزش عالي، جنبه غیرخطي، 

اجتماعي در بافت آموزش، از  ةنگر و درنظرگرفتن تعامالت پیچیدرويکردی کل
 های موجود بهره برد.مدل

 گرچه مشتری کاالها در صنايع، آموزشی:  هایتعریف مشتری در سازمان
در ابتدا الزم است مشخص  ،های آموزشياما در سازمان ،ملموس و مشخص است

و الزامات مورد نظرشان همچنین انتظارات  که مشتريان واقعي چه کساني هستند.شود 
 ها ازهای آموزشي، ساير سازماندر سازمان انآيا مشتري ،به عنوان مثال روشن گردد؛

که مشتريان واقعي، فراگیراني هستند  نهادهای دولتي، صنعت و ... هستند يا اينقبیل 
يک محور  ،اين موضوع آيند؟حالت بالقوه به بالفعل درميکه در فرآيند آموزش از 

ارزش و پیامدهای  ةکاربست زنجیر ةکانوني است که مشخص شدن آن در نحو
 بسیار بااهمیت است. ،حاصله از آن

  های آموزشيمفهوم ارزش در سازمانمفهومی ارزش:  ۀگرفتن گستردر نظر، 
های موجود تصور دارای طیفي گسترده است. در مدل ،های تولیدیبر خالف سازمان

                                                                                                                                      

1. intangibility 

2. inseparability 
3. inconsistency 
4. perishability 
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ه ه نشده است. البته مفهوم ارزش بها ارائگونه سازمانها در اينصريحي از ارزش
ت و عواملي از قبیل مذهب، بیني و ايدئولوژی حاکم بر جامعه اسثر از جهانشدت متأ
 گذار هستند.تأثیرمت و مسائل تاريخي در آن بسیار نوع حکو

 های وری در سازماناماهیت فن که رسدبه نظر ميوری: اطبیعت دوگانه فن
های مانوری در سازافن ،به عبارت ديگر ها متفاوت است؛شي با ساير سازمانآموز

پشتیباني و حمايتي دارد و شامل کاربرد  ةبُعد اول، جنب آموزشي شامل دو بُعد است:
 است، و نام، انتخاب واحد و ...های آموزشي از قبیل ثبتوری در طراحي سیستمافن

شود و اشاره افزوده نمايان مي يادگیری و ايجاد ارزش-بُعد دوم آن در فرآيند ياددهي
شته آموزشي های نوين در فرآيند تدريس دارد که به عنوان يک روریابه کاربرد فن

در کاربرد  که الزم است ،)تکنولوژی آموزشي( نیز مطرح است. با توجه به اين امر
های اصلي و پشتیباني مدنظر وری در فعالیتاش، ماهیت دوگانه فنزار ةمدل زنجیر

 .شود هکار گرفته با اندکي تفاوت در عمل ب ،های موجودقرار گیرد و مدل
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