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هدف این پژوهــش، کاوش مفهوم نظارت راهبــردی در مراکز آموزش 
غیررســمی و طراحی و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری این نوع نظارت 
بود. برای تحقق این هدف از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی 
استفاده شد. در مرحله اول با مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با 20 نفر از ناظران 
و مدیــران مراکز آموزش هــای  آزاد و 12 عضو هیئت علمی و با به کارگیری 
شــیوه تحلیل مضمون، ابعاد نظارت راهبردی شامل ماهیت، هدف، کارکرد، 
فعالیت و الزامات کشــف گردید و سپس این نتایج، برای اندازه گیرِی میزان 
اعماِل نظارت راهبردی در قالب یک ابزار سنجش، ساماندهی گردید. روایی 
صوری این ابزار با استفاده از نظرات 30 متخصص و کارشناس خبره صورت 
پذیرفت و به منظور انجام روایی سازه، از روش های  تحلیل گویه و تحلیل عاملی 
مرتبه اول و دوم نیز اســتفاده شد. برای این منظور پرسشنامه نهایی بین 273 
مؤسسه آموزشی توزیع و با استفاده از نظرات مدیران، اعتباریابی ابزار انجام 
گردید. نتایج نهایی نشان داد که این ابزار برای اندازه گیری میزان اعمال نظارت 

راهبردی بر مراکز آموزشی غیررسمی دارای اعتبار و روایی مناسبی است. 
 واژگان كلیدی:

نظارت، نظارت راهبردی، پژوهش ترکیبی
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مقدمه و بیان مسئله
مراکز آموزش های  آزاد به عنوان مؤسسات آموزشی غیررسمی ارائه کننده آموزش های  علمی 
و کاربردی ای هستند که به ارتقاء سطح دانش و مهارت افراد جامعه کمک می کنند. این 
مؤسســات که به عنوان یکی از متولیان امر تعلیم و تربیت غیررسمی محسوب می شوند، 
می توانند به رشــد و توســعه هر چه بیشــتر جامعه کمک کنند. براساس مصوبه 483، 
1380/5/23 شورای عالی انقالب فرهنگی این مؤسسات شامل آموزشگاه های  علمی آزاد، 
آموزشــگاه های  عالی آزاد، آموزشگاه های  آزاد هنری و آموزشگاه های  فنی و حرفه ای آزاد 
هســتند که مأموریت آنها افزایش توان علمی، تخصصی و فنی افراد جامعه و در نهایت 
پیشرفت همه جانبه کشور می باشد. بنابراین این مؤسسات می تواند زمینه توسعه انسانی و 
رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه را تسهیل سازند و به عنوان ابزاری برای تحقق آرمان ها، 
مقاصد و مطلوبیت های  کشور مدنظر قرار گیرند. )اسالم و میا1، 2007: 101( البته زمانی 
این گونه مؤسســات می توانند مأموریت خود را محقق سازند که در مسیر صحیح حرکت 
کنند. یکی از مهم ترین اقداماتی که می تواند به این مؤسسات به منظور حرکت در مسیر 
درست و مناسب یاری رساند، نظارت های  اصولی و صحیح سازمان های باالدستی همچون 

»نظارت راهبردی« بر این مؤسسات می باشد. 
نظــارت اقدامــی هدفـ  محور اســت که تالش می کند تا تناســب جهت و صحت 
فعالیت ها و فرایند های  سیســتم را از طریق ارزیابی، بازخورد، زمینه ســازی توســعه و 
بهسازی طرح ها، سیاست ها، راهبردها، فرآیند های  کاری و فعالیت ها، هدایت و جهت دهی 
به افراد، ســازمان ها و مؤسســات، فراهم نموده و منجر به بهبود و ارتقاء سطح عملکرد 
آنان شــود. )ایوانز2 و دیگران، 2014 و لوکسی3، 2010( در واقع، نظارت های  صحیح بر 
مؤسســات می تواند باعث شناخت نقاط ضعف و عملکرد های  غیراثربخش آنها در مرحله 
برنامه ریزی و اجرا شــود و راهنمای آنها برای برداشــتن گام های  اصالحی و صحیح در 
مســیر درست گردد. )لوکسی، 2010( بنابراین، به منظور بهبود کیفیت، حفظ و هدایت 
اقدامات که در مؤسســاتی که در حوزه آموزش های  آزاد مشــغول به فعالیت اند، می باید 

نظارت و ارزیابی صحیحی انجام پذیرد. 
نکته مهم و قابل ذکر این است که هر فعالیتی باید با محیط و شرایط و اقتضائات آن 
1. Islam & Mia
2. Evans
3. Lukose
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تجانس و ســازگاری داشته باشد، تا اینکه بتواند به نتیجه مطلوب دست یابد. در شرایط 
کنونی بین جوامع و در سطح هر جامعه بین اجزاء و عناصر آن، محیط سرشار از پویایی 
و رقابت وجود دارد که به طور مداوم در حال تغییر است. این تغییرات نشان از تغییر در 
خواسته ها و انتظارات محیط است و در نتیجه انتظار پاسخگویی مناسب توسط مؤسسات 
به این خواســته ها و تغییرات وجود دارد. )آرکوال1 و دیگران، 2013( بدیهی است که در 
چنین شرایطی یک نظارت کارآمد و با رویکرد راهبردی می تواند یاریگر مؤسسات جهت 
بهبــود کیفیت عملکرد و پاســخگویی به نیاز های  جامعه و تحقق مأموریت خود باشــد. 
چرا که رویکرد راهبردی به معنی در نظر گرفتن شــرایط و مقتضیات سازمان، محیط و 
تحوالت آینده به منظور پاســخ سریع و مناســب به آن است. )چارچ و وار2، 2000: 12( 
بر این اســاس نظارت راهبردی3 می تواند گونه ای از انواع نظارت باشد که تالش می کند 
به طور مستمر عملکرد مؤسسات را با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات سازمان، محیط و 
تحوالت آتی پایش و ارزیابی نموده )آرکوال و دیگران، 2013 و مک فارلن4، 2013( و در 
صورت مشاهده بروز مشکل یا انحراف، زمینه را برای اصالح و بهبود عملکرد فراهم نماید 
و حتی با توجه به اقتضائات حال و آینده سازمان و محیط، سازمان ها را به گونه ای هدایت 
کند که تناســب بین عملکرد ســازمان با اقتضائات محیط و آینده حفظ شود. )گودن5، 
2012: 45( به طور کلی از این منظر می توان گفت که نظارت راهبردی، نظارتی است که 
در کلیــه امــور نظارتی از جمله تحلیل ها، جهت گیری و اقدامات نظارتی اعم از ارزیابی و 
اقدامات توسعه ای، تناسب بین جهت گیری های  کالن ارزشی، اقدامات و شرایط و اقتضائات 
مؤسســات و شرایط و اقتضائات محیط حال و آینده را را با دیدی همه جانبه نگر در نظر 
داشته باشد تا جهت گیری ها و یا مطلوبیت ها محقق گردد. بنابراین، در نظارت راهبردی 
می توان با در نظر گرفتن تناســب بین شــرایط و اقتضائات مؤسســات، محیط بیرونی و 
آینده نگری در کلیه اقدامات نظارتی، به هدایت و جهت دهی آنها در مسیر تحقق اهداف، 

چشم انداز و مأموریت شان یاری رساند.
البته تاکنون الگو های  مختلف نظارتی توســط صاحب نظران و محققان تحت عناوین 

1. Aracioglu
2. Church & Ware
3. Strategic Supervision
4. Mcfarlane
5. Godden

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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نظارت همتایان1 )اســکرا2، 2011 و مکینا3، 2006(، نظارت بالینی4 )سمســا5، 2009(، 
نظارت مســئله محور6 )کجوکارو7، 2010(، مدل های  ســاختاری ـ کارکردی8 )تسویی9، 
2005(، مدل های  عاملیت10 )کادوشین و هارکنس11، 2002(، مدل سیستماتیک نظارت12 
)گــرای13، 2007(، مدل جامع نظارت بر مددکاری اجتماعی14 )تســویی، 2004(، مدل 
نظارت بر فعالیت های  دانش محور15 )ایســان و گما16، 2010(، مدل های  اداری، آموزشی 
و حمایتی17 )کادوشــین و هارکنس، 2002( و نظایر اینها مطرح شــده است، اما کمتر 
به بررســی و مطالعه رویکرد »نظارت راهبردی« پرداخته شده است. بنابراین واکاوی این 

مفهوم و تهیه ابزاری معتبر برای اندازه گیری آن ضرورتی اساسی دارد. 
اگر نظارت بر مؤسسات آموزشی غیررسمی براساس شرایط محیطی و مطلوبیت های  
موردنظر و با استفاده از فرصت ها و قوت ها و کاهش ضعف ها و تهدیدها سرمایه گذاری شود، 
مسیر توسعه آنها با شتاب بیشتری طی می گردد. در واقع این مؤسسات می توانند دانش، 
بینش، مهارت و نگرش افراد را تحت تأثیر قرار دهند و در راستای اهداف و چشم انداز و 
مأموریت ترسیم شده برای آنها گام بردارند. بنابراین، واکاوی مفهوم و ابعاد نظارت راهبردی 
و تهیه ابزاری مطلوب و معتبر برای اندازه گیری اعمال این نوع نظارت می تواند به سازمان ها 
و وزارتخانه های  ناظر بر این مؤسســات جهت طراحی بستر و زمینه های  این نوع نظارت 
و اندازه گیری فاصله بین وضع موجود و مطلوب اعمال این نوع نظارت یاری رســاند. لذا 
هدف از پژوهش حاضر واکاوی مفهوم و ابعاد نظارت راهبردی و تهیه و اعتباریابی سنجه 
نظارت راهبردی بر مؤسســات آموزشی غیررسمی است. موضوعی که تاکنون کمتر مورد 

1. Peer Supervision
2 .Scerra
3. Mckinney 
4. Clinical Supervision
5. Samhsa
6. Problem-Centered Supervision
7. Cojocaru
8. Structural – Functional Models
9. Tsui
10. Agency Models
11. Kadushin & Harkness 
12. Systematic Supervision Model
13. Gray
14. Comprehensive Model Of Social Work Supervision
15. Knowledge Work Supervision
16. Issan & Gomaa
17. Administrative, Educational And Supportive Supervision
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عنایت محققان حوزه نظارت و مدیریت قرار گرفته است. به عالوه پیرامون بررسی »نظارت 
راهبردی« و طراحی سنجه ای برای آن هیچ پژوهشی در ایران انجام نشده است. بنابراین، 
از این منظر، پژوهش حاضر، پژوهشــی نو و بدیع و در عین حال مورد نیاز کشور به ویژه 

برای دستگاه های  نظارتی عالی و ستادی محسوب می شود. 

مبانی نظری
نظارت معادل واژه supervision است که در اصل از لغت التین super به معنای باالی سر 
و در باال و videne به معنای مواظب بودن، بر کسی نظارت کردن، مراقبت کردن، دیدن و 
مشاهده کردن ترکیب شده است. )نیکنامی، 1386: 7( در فرهنگ اصطالحات آنالین وردنت1 
نیز نظارت را به عنوان مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد و اعمال و فعالیت های  فرد یا گروه 
می داند. )رکساچ2، 2004: 28( به طور کلی نظارت فرآیندی مشارکتی است که فرصت های  
مطلوب و سازمان یافته ای را برای بازخورد فعالیت ها، بحث درباره آنها و چگونگی پیشرفت 
فراهم می آورد. )گزارش گروه اقدام نظارتی3، 2011: 3( درواقع، نظارت در بر گیرنده امور و 
وظایف هماهنگی4، هدایت و جهت دهی5، سرپرستی6، اجرا7، اداره8 و تنظیم9 می باشد. )اولسون 
و کوالســکی10، 2010: 38( بنابراین فعالیتی حرفه ای، مستمر، همکارانه و هم ورزانه است 
که همه ابعاد زندگی کاری در سازمان را در بر گرفته و با شفاف سازی اهداف و سیاست ها 
و همچنین ارائه راهنمایی های  الزم، فعالیت ها و در نتیجه دســتاورد های  آن را تحت تأثیر 
قــرار می دهد و کیفیت ارائه خدمات را تضمین می کند. )ان.او.یو.ان11، 2010( لذا هدف از 
نظارت ارائه بازخوردهایی اســت که منجر به هدایت افراد در مسیر صحیح انجام فعالیت ها 
و رشد شایستگی ها و قابلیت های  آنها برای ادامه فعالیت گردد. )رانگ12 و دیگران، 2011( 

برخی از ویژگی ها و کارکرد های  نظارت در قالب جدول 1 مورد اشاره قرار گرفته است. 
1. Wordnet
2. Rexach
3. Supervision Working Group
4. Coordinating
5. Directing
6. Overseeing
7. Implementing
8. Superintending
9. Regulating
10. Olsen& Kowalski
11. National Open University Of Nigeria (Noun)
12. Range

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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جدول1:ویژگیهاوکارکردهاینظارت1

ویژگیهاینظارتردیف

1
2
3

4
5
6
7

نیازمند رعایت اصول اخالقی در حین انجام وظایف نظارتی )پتیفر2 و دیگران، 2011(
فعالیتی است حرفه ای )ان.او.یو.ان، 2010(

فعالیتی است مبتنی بر همکاری همه افراد )ناظران، نظارت شونده، ارباب رجوعان و...( )ان.او.یو.ان، 2010(
فعالیتی است نظام مند و سیستماتیک )گرای، 2007(

فعالیتی است مستمر و مداوم )بارت3 و دیگران، 2013(
دارای اشکال مختلفی مانند فردی و گروهی )دانسمور و لیدبتر4، 2010(

در بر گیرنده فعالیت های  هماهنگی، هدایت و جهت دهی، سرپرستی، اجرا، مدیریت، اداره و تنظیم 
)اولسون و کوالسکی، 2010(

کارکردهاینظارت

1

2
3

4

5
6

7
8
9
10

تضمین کننده تحقق اهداف و مقاصد سازمانی از طریق بهبود، تقویت و ارتقاء سطح کیفیت عملکرد 
)گودن، 2012(

جهت دهنده، هدایت و حمایت کننده از افراد و سازمان ها )اولسون و کوالسکی، 2010(
ارائه کننده راهنمایی و بازخورد به منظور رشــد و توســعه فردی، حرفه ای و آموزشی )کیلمنستر5 و 

دیگران، 2007(
متناســب کننده جهت و صحت فعالیت ها و فرایند های  سیســتم براســاس اهداف سازمان )بارت و 

دیگران، 2013(
استفاده کننده تشویق، القاء، انگیزش و توجیه برای هدایت افراد و بهبود عملکرد آنها )اوبو6، 2010(

تســهیل گر فعالیت های  ســازمان و بروز خالقیت و نوآوری در شــرایط متغیر و پویا )آجداکویس و 
دیگران، 2014(

شفاف کننده مسیر، فرآیند های  کاری، نقش ها و کارکردها )آجداکویس7 و دیگران، 2014(
تسهیل کننده زمینه تغییر )کاراسی8، 2013(

ارتقاءدهنده قابلیت های  ایجاد تحوالت بوم شناختی و اجتماعی توسط سازمان )کویمبرا9، 2013(
تســهیل کننده جریان تسهیم دانش بین همکاران )و یا مؤسسات( و تسهیل کننده روابط بین افراد 

)و یا سازمان ها( )کویمبرا، 2013(


همان گونه که قباًل بیان گردید تاکنون الگو های  مختلفی پیرامون نظارت ارائه شده است. 
که بعضاً با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از نگاه و زاویه ای خاص به نظارت پرداخته اند. 

برخی از این الگوها در جدول 2 آورده شده است. 
1. Pettifor
3. Barth
4. Dunsmuir, S & Leadbetter
5. Kilminster
6. Obo
7. Ajdukovic
8. Carrassi
9. Coimbra
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جدول2:الگوهاینظارت1

منبعمحورتمرکزهدفالگوینظارت

حل مسائل از طریق همکاری بین نظارتبالینی
ناظر و نظارت شونده

مشــاهده اثربخش، رصد کــردن، آموزش، 
ارزیابی، القاء و الهام و همچنین ایجاد جوی 

افزایش دهنده خود ارزیابی، یادگیری

سمسا  
)2009(

نظارتهمتایان
بهبود عملکرد از طریق رشد حرفه ای 
معلمان به وســیله همکارای آنها با 
یکدیگر جهت نظارت بر کار یکدیگر

تســهیل ارتباطــات بیــن افــراد، افزایش 
یادگیری هــای  فردی و ســازمانی از طریق 
مشــارکت های  حرفه ای، تسهیم تجارب و 

ایجاد ارتباطات حرفه ای

اسکرا  
)2011(

نظارت
زمینهای

بهبود کیفیت عملکرد با به کارگیری 
نوع متناسب نطارت براساس سطح 

رشد حرفه ای افراد

رشد حرفه ای افراد، تأکید بر وظیفه مداری، 
انجام رفتار حمایتی

رالف1 
)1996(

مدلجامعنظارت
برفعالیتهای

اجتماعی

بهبود ســطح عملکــرد و تضمین 
تحقق اهداف

فرهنگ به عنوان یک عامل زمینه ای، رابطه 
بیــن بخش هــا و افراد مختلــف، گام هایی  
همچون توافقات، شکل انجام کار و مراحل 
توسعه آن در فرآیند های  نظارت، تعادل بین 
کارکرد هــای  مختلف نظــارت و رابطه بین 
ویژگی هــای  متمایز روش نظارت و فرهنگ 

محیط بیرونی

تسویی 
و هو2 
)1997(

مدلاداری
تسهیل تغییر به منظور ایجاد زمینه 
بــرای خدمت رســانی اثربخش به 

مشتریان

انتخاب و استخدام کارکنان، تعیین وظایف 
و فعالیت ها، رصد کردن، بازبینی و ارزیابی

کادوشین 
و هارکنس 

)2002(

مدلآموزشی
افزایش شــناخت افراد از فلســفه 
کارهایی که انجام می دهند و همچنین 

تصحیح دانش و اطالعات آنها

آموزش و توســعه دانــش، نگرش و مهارت 
مورد نیاز از طریق مذاکرات و کنفرانس های  

فردی و گروهی

کادوشین 
و هارکنس 

)2002(

ارتقاء سطح روحیه و رضایت شغلی مدلحمایتی
کارکنان

شــناخت منبع اضطراب ها و احساســات 
ناخوشــایند افراد، ایجاد جــوی حاکی از 
امنیــت و اعتمــاد به افراد جهت توســعه 

هویت حرفه ای

کادوشین 
و 

هارکنس 
)2002(

مدلمفهومی
نظارتوراهنمایی

آموزشی
بهبود کیفیت آموزش

بهسازی آموزشی، بهســازی برنامه ریزی و 
بهســازی معلمان، تمرکز بر نقش های  ناظر 
شــامل هماهنگ کننده، رهبر گروه، مشاور 
و ارزیاب براســاس مبانی علمی و دانشــی 

مورد نیاز آنان

الیوا و 
پاولز3 
)2004(

1. Ralph
2. Ho
3. Oliva & Pawlas

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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منبعمحورتمرکزهدفالگوینظارت

مدلسیستماتیک
بهبود سطح عملکردنظارت

ارتباطــات ناظــر و نظارت شــونده )عهد و 
پیمان هــا، ارتباطات، تدریس و ارزیابی( در 
رابطه با زمینه های  اجتماعی و ســازمانی و 

محصور در هنجار های  اخالقی

گرای 
)2007(

نظارتیکپارچه
رشــد و توســعه همه جانبه افراد و 
سازمانی جهت  فرایند های   تسهیل 

تحقق اهداف سازمان

تمرکز آن بر موارد مدیریتی، توسعه آموزشی 
و حرفــه ای، حل بالینی مهارت ها و افکار و 

نهایتاً حمایت عاطفی

اسمیت1 
و دیگران 
)2007(

تحقــق اهــداف ســازمانی و رفع نظارتاثربخش
نیاز های  معلمان

رویکرد کنترل دستوری2، رویکرد اطالعاتی 
دســتوری3، رویکرد مشــارکتی4 و رویکرد 
ارشــادی، با تأکید بر دانــش، مهارت های  
بیــن فردی و مهارت های  فنی که همکاری 
با معلمان، بهسازی برنامه درسی، بهسازی 
حرفه ای و بهسازی گروهی را تسهیل می کند

گیلیکمن5 
و دیگران 
)2007(

تســریع نظارت و ذخیره اطالعات نظارتمجازی
جهت انجام اقدامات مقتضی

استفاده از وسالی الکترونیکی و رایانه ای در 
نظارت بر فعالیت های  نظارت شوندگان

واسکوز و 
سویالنو6 
)2013(

نظارت
مسئلهمحور

شــناخت مشــکالت پیــش روی 
کارکنان و کمک به حل آن

تمرکز بر گذشته، تجزیه و تحلیل مشکل و 
شناخت ریشه آن با پرسیدن سؤاالت متوالی 

و حل مشکل

کجوکارو 
)2010(

نظارتدانش-
ورزی

بهبــود عملکرد ســازمان از طریق 
تبدیل آن به سازمان یادگیرنده

آماده ســازی زمینه های  فردی و سازمانی، 
ایجاد تیم های  دانشی، بهبود مستمر دانش، 
تســهیم دانش و کشف و تصحیح انحرافات 

از نتایج مطلوب

ایسان 
و گما 
)2010(

نظارتمناسب
ومقتضیدر

فعالیتهایخارج
ازمدرسه

بهبود سطح عملکرد براساس شرایط

شناخت و آگاهی ناظران از مسئولیت خویش، 
فعال بودن آن در امر نظارت، استفاده از فنون 
مناسب مدیریت رفتار و ایجاد برنامه روشمند 

برای تنظیم فعالیت های  روزانه

اولسون و 
کوالسکی 
)2010(

1

بررســی الگو های  نظارتی مطرح شــده نشــان می دهد که هر یک از آنها با تمرکز بر 
هدف خاصی، ابعاد ویژه ای را جهت نظارت مطرح ساخته اند. به نظر می رسد که در اغلب 
الگو های های  مطرح شــده، نظارت بیشــتر در ســطح فنی )کیفیت تدریس در کالس ها( 
1. Smith 
2. Directive Control
3. Directive Informational
4. Collaborative
5. Glickman
6. Vazquez & Sevillano

مد نظر قرار گرفته اســت و به سطح راهبردی یعنی ســطحی که تمرکز آن همزمان بر 
جهت گیری های  راهبردی، اقتضائات محیط حال و آینده و شــرایط و اقتضائات مؤسسات 
اســت کمتر پرداخته شــده است. لذا در این پژوهش به واکاوی این مفهوم و ارائه ابزاری 

برای اندازه گیری آن پرداخته می شود. 

روش شناسی پژوهش 
در پژوهش حاضر از طرح ترکیبیـ  اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی استفاده شده است. 
شالوده فلسفی روش ترکیبی، ریشه در تفکر عمل گرایی دارد که براساس آن تمرکز محقق 
باید بر مســئله و اســتفاده از همه رویکرد های  موجود برای فهم مسئله باشد. لذا منطق 
کلی استفاده از روش ترکیبی در این پژوهش به این دلیل است که روش های  کّمی و یا 
کیفی به تنهایی پاســخگوی حل این مســئله نیست و منطق خاص استفاده از این طرح 
نیز، زمانی اســت که محقق قصد تبیین یک پدیده جدید و یا آزمون یک نظریه نوظهور 
برخاســته از مرحله کیفی را دارد. )کرســول، 1392: 359( همچنین اغلب از این طرح 
زمانی اســتفاده می شود که به دلیل نامناسب بودن ابزار های  موجود و یا عدم وجود ابزار، 
به ســاخت ابزار نیاز باشد. )کرسول، 1392: 359( بر این اساس، به دلیل ماهیت پیچیده 
و جدیــد موضوع نظارت راهبردی، تالش گردید تا بــا بهره گیری از روش کیفی و کّمی 
به طور متوالی به شــناخت و درک جامع و گســترده ای از موضوع اقدام شــود و ابعاد آن 
به خوبی بررسی و سپس کشف گردد. در این راستا، در ابتدا گردآوری و تحلیل داده های  
کیفی صورت گرفت و سپس بر مبنای نتایج کیفی، به تحلیل و گردآوری داده های  کّمی 
پرداخته شد و در ادامه نیز از نتایج بخش کمی برای تبیین بهتر یافته های  کیفی استفاده 
به عمل آمد. گفتنی اســت که در بخش کیفی ابزاری طراحی گردید و در بخش کمی از 

آن ابزار برای گردآوری داده های  کمی استفاده شد. )نمودار 1( 

نمودارشماره1:فرایندتحقیقترکیبیاکتشافیمتوالی)اقتباسازکرسولوپالئوکالرک2011،1(

1. Creswell & Plano Clark

تهیه ابزار
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مد نظر قرار گرفته اســت و به سطح راهبردی یعنی ســطحی که تمرکز آن همزمان بر 
جهت گیری های  راهبردی، اقتضائات محیط حال و آینده و شــرایط و اقتضائات مؤسسات 
اســت کمتر پرداخته شــده است. لذا در این پژوهش به واکاوی این مفهوم و ارائه ابزاری 

برای اندازه گیری آن پرداخته می شود. 

روش شناسی پژوهش 
در پژوهش حاضر از طرح ترکیبیـ  اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی استفاده شده است. 
شالوده فلسفی روش ترکیبی، ریشه در تفکر عمل گرایی دارد که براساس آن تمرکز محقق 
باید بر مســئله و اســتفاده از همه رویکرد های  موجود برای فهم مسئله باشد. لذا منطق 
کلی استفاده از روش ترکیبی در این پژوهش به این دلیل است که روش های  کّمی و یا 
کیفی به تنهایی پاســخگوی حل این مســئله نیست و منطق خاص استفاده از این طرح 
نیز، زمانی اســت که محقق قصد تبیین یک پدیده جدید و یا آزمون یک نظریه نوظهور 
برخاســته از مرحله کیفی را دارد. )کرســول، 1392: 359( همچنین اغلب از این طرح 
زمانی اســتفاده می شود که به دلیل نامناسب بودن ابزار های  موجود و یا عدم وجود ابزار، 
به ســاخت ابزار نیاز باشد. )کرسول، 1392: 359( بر این اساس، به دلیل ماهیت پیچیده 
و جدیــد موضوع نظارت راهبردی، تالش گردید تا بــا بهره گیری از روش کیفی و کّمی 
به طور متوالی به شــناخت و درک جامع و گســترده ای از موضوع اقدام شــود و ابعاد آن 
به خوبی بررسی و سپس کشف گردد. در این راستا، در ابتدا گردآوری و تحلیل داده های  
کیفی صورت گرفت و سپس بر مبنای نتایج کیفی، به تحلیل و گردآوری داده های  کّمی 
پرداخته شد و در ادامه نیز از نتایج بخش کمی برای تبیین بهتر یافته های  کیفی استفاده 
به عمل آمد. گفتنی اســت که در بخش کیفی ابزاری طراحی گردید و در بخش کمی از 

آن ابزار برای گردآوری داده های  کمی استفاده شد. )نمودار 1( 

نمودارشماره1:فرایندتحقیقترکیبیاکتشافیمتوالی)اقتباسازکرسولوپالئوکالرک2011،1(

1. Creswell & Plano Clark

تهیه ابزار

جمع آوری 
داده های کیفی

تحلیل 
داده های کیفی

یافته های 
جمع آوری تهیه ابزارکیفی

داده های کّمی
تحلیل 

داده های کّمی
نتایج کلی 

و تفسیر

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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روش کیفی
روش پژوهش »مطالعه موردی کیفی« اســت. »مشارکت کنندگان بالقوه« پژوهش شامل 
کارشناســان خبره نظارت از دســتگاه های  ناظر بر مراکز آموش های  آزاد و مدیران مراکز 
آموزش های  آزاد و اعضای هیئت علمی دانشــگاه شــیراز بودند. با اســتفاده از »رویکرد 
هدفمند« و با »روش انتخاب صاحب نظران کلیدی« و اســتفاده از »معیار اشباع نظری« 8 
نفر از کارشناســان نظارت استان فارس، 12 نفر از مدیران مراکز شهر شیراز و 12 نفر از 
اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش 
کیفی مصاحبه عمیق نیمه ســاختمند بــا صاحب نظران کلیدی بود. در طی مصاحبه ، از 
شرکت کنندگان »پرسش های  باز« در ارتباط با پدیده مورد بررسی پرسیده شد. داده های  
بخــش کیفی با به کارگیری نرم افزار Nvivo کــه نرم افزاری برای تحلیل داده های  کیفی 
است و با استفاده از روش تحلیل مضمون به دست آمد و با تشکیل شبکه مضامین بعد از 
احصای مضامین پایه1، سازمان دهنده2 و فراگیر3 مربوط به چارچوب نظارت راهبردی مراکز 
آموزش های  آزاد در نظام تعلیم و تربیت غیررســمی، چارچوب اولیه تدوین شد. گفتنی 
است که برای این منظور در ابتدا کد های  اولیه استخراج گردید و از ترکیب و تلفیق این 
کدها مضامین پایه حاصل شــد. ســپس مضامین پایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 
براســاس اصل تشابه و تفاوت دسته بندی شدند و مضامین سازمان دهنده به دست آمد و 
همه این مضامین سازمان دهنده نیز زیر مجموعه مضمونی کلی تر به نام مضمون فراگیر 

قرار گرفتند. )براون و کالرک4، 2006 و آترید ـ استرلینگ5، 2001( 
سپس اعتبار چارچوب به دست آمده با استفاده از معیار های  اعتبارسنجی قابل قبول 
بودن و قابل اعتماد بودن مورد بررســی قرار گرفت. )کرســول، 1392( بر این اساس از 
روش های  مختلفی از جملــه خودبازبینی محقق طی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها 
استفاده شد. به گونه ای که چارچوب اولیه چندین بار مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات 
الزم انجام شــد. همچنین از فن همسو سازی برای بررسی اعتبار چارچوب به دست آمده 
اســتفاده شد. شایان ذکر اســت که برای تعیین قابل اعتماد بودن این چارچوب، جریان 
مصاحبه ها به صورت دقیق هدایت می شد و از اعضای کمیته پژوهش برای ارزیابی و اجرای 

برنامه مصاحبه و همچنین به عنوان داور بیرونی استفاده گردید. 

1. Basic
2. Organizing
3. Global
4. Braun & Clarke
5. Attride-Stirling
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یافته کیفی
براساس نتایج داده های  حاصل از مصاحبه با صاحب نظران کلیدی و اسناد و متون مرتبط، 
چارچوب نظارت راهبردی بر مراکز آموزشی غیررسمی که در قالب شبکه مضامین قابل 

ترسیم است پس از طی چند مرحله شکل گرفت. 
در مرحله نخست، مصاحبه های  صورت گرفته مورد تحلیل قرار گرفت و کد های  معنایی 
اولیه استخراج گردید. در مرحله بعد، کد های  معنایی به دست آمده حول محور مضامین 
پایه طبقه بندی شــدند و در مرحله ســوم مضامین پایه مشــابه در یک گروه قرار گرفته 
و مضامین ســازمان دهنده شکل گرفت و در نهایت همه این مضامین سازمان دهنده نیز 
تحت محور مضمون فراگیر یعنی »نظارت راهبردی« قرار گرفته و طبقه بندی شــدند. که 
در نهایت یک مضمون فراگیر، پنج مضمون ســازمان دهنده و 34 مضمون پایه شناسایی 

گردید. )جدول شماره 3( 

جدول3:مضامینپایه،سازماندهندهوفراگیرنظارتراهبردیبرمراکزآموزشغیررسمی

مضمونمضمونفراگیر
مضمونپایهسازماندهنده

نظارت
راهبردی

ماهیت

نظام رفتاری )ابعاد ساختاری، مفهومی و عملکردی(

سیستم راهبردی

اقدام پیایندی و پیگیرانه

راهبری )ترکیب کنترل و رهبری(

نتیجه محوری

فعالیت مستمر

اقدامات کنشی، واکنشی و فراکنشی 

اهداف

کمک به تحقق مأموریت مراکز آموزش های  آزاد

کمک به تحقق چشم انداز مراکز آموزش های  آزاد

کمک به تحقق ارزش ها و اهداف مراکز آموزش های  آزاد

کمک به توسعه و تعالی مراکز آموزش های  آزاد

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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نظارت
راهبردی

کارکرد

بهبود کیفیت عملکرد مؤسسات

کمک به ایجاد تناسب سیستمی )بین اقدامات مؤسسات با مطلوبیت های  
راهبردی و اقتضائات محیط و آینده(

توانمند سازی مؤسسات

چابکی سازمانی

زمینه سازی توسعه و تغییرات سازمانی

بهسازی مستمر طرح ها، سیاست ها، راهبردها و فرآیند های  کاری 

فعالیت

شاخص سازی و به روز آوری و تعدیل آنها با توجه به وضع مطلوب

توسعه ارتباطات محیطی )بین سیستم نظارت و مؤسسات و مؤسسات با 
یکدیگر و بین سیستم نظارت و مؤسسات با جامعه و محیط بین الملل(

ارزیابی شرایط، نیازها، فرصت ها و تهدیدات محیط راهبردی 

ارزیابی موانع، تقاضاها و تغییر و تحوالت آینده

ارزیابی معیاری مؤسســات براســاس شاخص های  فراســازمانی، درون 
سازمانی و فنی

ارزیابی هنجاری مؤسسات براساس مالک تناسب راهبردی و پاسخگویی 
به اقتضائات 

ارزیابی رضایت، رشد توانایی و کاربردی شدن آموخته های  فراگیران

ایجاد زمینه تسهیم و توسعه دانش و تجربه

مشکل شناسی، مشکل گشایی و ارائه پیشنهادها

ارشــاد و جهت دهی در راستای پاسخ به اقتضائات محیط، آینده و تحقق 
مطلوبیت ها

شفاف ســازی و اطالع رسانی سیاست ها، دســتورالعمل ها، استانداردها و 
ساختار های  نظارتی

نیازسنجی در ارائه مجوزها

نظارت بر فضای رقابتی بین مؤسسات

الزامات

راهبردی بودن محیط )پویایی، عدم اطمینان و رقابت(

ایجاد تفکر راهبردی در سیستم نظارت و مدیران مؤسسات 

شمولیت نظارت راهبردی در سطوح مختلف فنی، اداری و نهادی

توزیعی بودن نظارت )خودنظارتی، نظارت سازمانی، نظارت بیرونی(

فرهنگ سازی برای نظارت

به کارگیری نیروی انسانی متعهد و متخصص
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گفتنی است که پس از استخراج و اعتباریابی چارچوب نهایی نظارت راهبردی بر مراکز 
آموزش های  آزاد، باید ابزاری محقق ساخته براساس چارچوب به دست آمده تدوین و سپس 
اعتباریابی گردد. که در ادامه یعنی مرحله کمی به بررسی بیشتر آن پرداخته می شود. 

روش کّمی 
روش پژوهــش در این بخش روش توصیفی از نوع پیمایشــی بــود. جامعه آماری کلیه 
مدیران مراکز آموزش های  آزاد شــهر شــیراز اعم از زن و مرد می باشند که در حوزه های  
آموزش های  آزاد هنری، آموزش های  آزاد فنی و حرفه ای و آموزش های  آزاد علمی و زبان 
خارجه فعالیت می کنند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و براساس جدول 
مورگان 273 نفر از مدیران مراکز آموزش های  آزاد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. البته 
قبل از تهیه ابزار نهایی سنجش نظارت راهبردی، اعتبار چارچوب به دست آمده در بخش 
کیفی توسط 30 نفر از متخصصان به وسیله روایی صوری سنجیده شد، که در ادامه توزیع 
جمعیت شــناختی این متخصصان بر حسب حوزه تخصصی، مرتبه علمی و دانشگاه محل 

اشتغال ارائه می شود. )جدول شماره 4(

جدول4:توزیعجمعیتشناختیمتخصصانجهترواییصوری

ویژگی
جمعیت
شناختی

دانشگاهمرتبهعلمیحوزهتخصصی

تعلیمو
شهیدتهرانشیرازاستادیاردانشیاراستادمدیریتتربیت

بهشتی
فرهنگیان
شیراز

تربیت
خوارزمیمدرس

1515414121532532تعداد

پس از انجام روایی صوری ابزار نهایی تدوین شــد که دارای 61 گویه و یک مقیاس 
پنج درجه ای )بســیار زیاد=5، زیاد=4، متوسط=3، کم=2، بسیار کم=1( بود که پنج بعد 
ماهیت، اهداف، کارکرد، فعالیت و الزامات نظارت راهبردی را مورد سنجش قرار می داد. 
داده های  به دست آمده با به کارگیری نرم افزار های  Spss 23 و Lisrel 8/8 و با استفاده از 
روش تحلیل گویه و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم برای ســنجش روایی و ضریب آلفای 

کرونباخ برای سنجش پایایی تحلیل گردید. 

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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یافته کّمی
جهت تهیه ابزار ســنجش نظارت راهبردی بر مراکز آموزش غیررســمی در ابتدا روایی 
صوری ابزار تهیه شده سنجیده شد. در این راستا به منظور جمع آوری داده های  مربوط 
به بررسی صوری، از ابزاری که براساس چارچوب کیفی طراحی شده بود، استفاده گردید. 
ابزار مذکور دارای دو بخش »الف« و »ب« می باشــد. در بخش »الف« عامل و مالک های  
چارچوب نظارت راهبردی بر مراکز آموزش غیررســمی ارائه و از 30 نفر از متخصصان 
خواســته شد تا نظر خود را در خصوص تناســب مالک ها با عامل »نظارت راهبردی« و 
میزان این تناســب را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای مشــخص نمایند. در بخش »ب« 
نیز مالک ها و نشــانگر های  الگو آورده شد و از افراد خواسته شد میزان تناسب نشانگر ها 
بــا مالک ها را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای مشــخص کننــد. نتایج حاکی از تأیید 

روایی صوری ابزار مذکور بود. 
همچنین به منظور تهیه نســخه نهایی ابزار ســنجش نظــارت راهبردی بر مراکز 
آموزش غیررسمی، ابزاری با 62 گویه تهیه شد و با استفاده از تحلیل گویه اعتباریابی 
گردید. بر این اساس، در مرحله اول برای انجام تحلیل گویه 30 پرسشنامه به مدیران 
مؤسسات آموزشی آزاد داده شد. نتایج حاصل از تحلیل گویه که در نمونه ای 30 نفره 
انجام شــد، نشان داد که کلیه گویه ها به جز یکی از آنها از روایی مطلوبی برخوردارند 
)ضریب روایی= 0/1 و با ســطح معناداری= 0/5( لذا در نهایت 61 گویه تأیید شــد. 

)جدول 5( 

جدول5:ضریبرواییپرسشنامهنظارتراهبردیبرمراکزآموزشغیررسمی

مقیاس
هدفنظارت
راهبردی

ماهیتنظارت
راهبردی

کارکردنظارت
راهبردی

فعالیتنظارت
راهبردی

الزاماتنظارت
راهبردی

ضریب
روایی

0/47-0/740/50-0/660/49-0/720/47-0/820/48-0/82

0/008 -0/00010/004 -/00010/006-0/00010/008 -0/00010/007 -0/0001

به عالوه، در این مرحله برای تعیین پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ اســتفاده شد 
که ضرایب به دست آمده حکایت از پایایی قابل قبول ابزار دارد. )جدول 6( 
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جدول6:رواییچارچوبنظارتراهبردیبرمراکزآموزشغیررسمی

کلالزاماتفعالیتکارکردماهیتاهدافابعاد

0/810/760/770/750/770/75ضریبپایایی

همچنین برای آزمون ساختار عاملی نظارت راهبردی بر مؤسسات آموزشی غیررسمی 
از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد. در این روش برای بررسی برازش 
مدل های  عاملی از شــاخص های  نســبت مجذور کای به درجه آزادی، شاخص نرم شده 
برازندگی1 و شــاخص نرم نشــده برازندگی2، شاخص ریشــه میانگین مجذورات تقریب3 
استفاده گردید. ابتدا از طریق روش تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل نظارت راهبردی 
بر مؤسســات آموزشی غیررسمی بر روی نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
که ســاختار عاملی مفروض با داده ها برازش دارد. )جدول 7( گفتنی است که برای آنکه 
مدل های  تحلیل عاملی از برازش خوبی برخوردار باشــند، باید نســبت مجذور خی دو به 
درجه آزادی کمتر از 3، شــاخص نرم شــده برازندگی و شاخص نرم نشده برازندگی باالتر 
از 0/90 و شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب کمتر از 0/1 باشد. )هومن، 1380( 

جدول7:شاخصهایبرازشمدلساختارعاملینظارتراهبردیبرمراکزآموزشغیررسمی
ص
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0/960/920/960/070/960/942/2217643930/8مقدار

به عالوه، ضرایب مســیر حاصل از تحلیل عاملی تأییــدی مرتبه اول و دوم حاکی از 
روایی این ابزار است. )نمودار 2( بنابراین با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی می توان 
گفت چارچوب نظارت راهبردی برای مؤسســات آموزشــی غیررسمی از برازش مطلوبی 

برخوردار است. 
1. NFI: Normed Fit Index
2. NNFI: Non-Normed Fit Index
3. RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation
4. IFI: Incremental Fit Index
5. GFI: Goodness of Fit Index
6. CFI: Comparative Fit Index

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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نمودار2:ضرایبمعناداریحاصلازتحلیلعاملتأییدیچارچوبنظارتراهبردیبرنظارتبر
مراکزآموزشیغیررسمی
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مطابــق جدول 8 بار عاملی بین هر یک از مالک ها نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار 
می باشد.

جدول8:بارعاملیبینهریکازمالکهاینظارتراهبردیبرمؤسساتآموزشیغیررسمی

الزاماتفعالیتکارکردماهیتهدفعاملها

هدف

0/88ماهیت

0/870/87کارکرد

0/760/860/89فعالیت

0/790/800/810/90الزامات

نتیجه گیری
توســعه هر جامعه ای به طور مســتقیم به تعلیم و تربیت آن کشور بستگی دارد و تعلیم و 
تربیت غیررسمی نیز به عنوان بخش مهمی از سیستم تعلیم و تربیت می تواند به ارتقای 
ســطح کیفیت زندگی، شکل دهی به جهان بینی جوامع و رشد جامعه مدنی کمک کند 
و منجر به توســعه قابل قبول، پایدار و فراگیر جوامع گردد. )مرزوقی و دیگران، 1394: 
88-84( از آنجا که تعلیم و تربیت غیررسمی به ویژه در بعد آموزش های  آزاد اغلب توسط 
مؤسسات خصوصی انجام می شود، باید بخشی از هدایت آنها در جهت همگامی با تغییرات 
محیطی توســط سیستم های  نظارتی حاکم بر این مؤسسات و به وسیله نظارت با رویکرد 
راهبردی صورت گیرد تا بتواند با ایجاد تناسب بین فعالیت مؤسسات و اقتضائات محیط 

و آینده، آنها را به سمت توسعه همه جانبه جامعه سوق دهد. 
در پژوهــش حاضر تالش گردید تا ابزاری معتبر برای ســنجش نظارت راهبردی بر 
مراکز آموزش غیررســمی تدوین گردد. از آنجایی که تاکنون پژوهش های  اندکی درباره 
مفهــوم »نظارت راهبردی« به طور کلی، »نظارت راهبردی بر مراکز آموزش غیررســمی« 
به صورت خاص، صورت گرفته اســت، برای واکاوی این مفهوم و تعیین ابعاد و مؤلفه های  
آن مصاحبه هایی اکتشــافی انجام شد. نتایج و یافته های  حاصل از بخش کیفی پژوهش 
که با اســتفاده از داده های  حاصله از مصاحبه با صاحب نظران کلیدی و مطالعه اســناد، 
منابع، متون و تحقیقات پیشــین به منظور شناسایی چارچوب نظارت راهبردی بر مراکز 

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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آموزش های  آزاد در سیســتم تعلیم و تربیت غیررســمی جمهوری اسالمی ایران صورت 
گرفت، نشان داد که چارچوب نظارت راهبردی متشکل از پنج بعد هدف، ماهیت، کارکرد، 
فعالیت و الزامات نظارت راهبردی است که هر یک از آنها نیز از مؤلفه های  مختلفی جهت 

ایجاد شناخت بیشتر این ابعاد تشکیل شده است. 
براساس چارچوب مذکور، به منظور آنکه رویکردی همه جانبه نسبت به نظارت راهبردی 
بر مراکز آموزش های  آزاد به دســت آید، باید ابتدا هدف چنین نظارتی مشــخص شود تا 
نقطــه مطلوب تعیین گردد و آنگاه این نظــارت بتواند به عنوان عامل هدایت گر اعمال و 
فعالیت های  نظارت راهبردی عمل کند. سپس با توجه به این اهداف، مشخص شود که چه 
کارکردهایی را می توان برای نظارت راهبردی بر مراکز آموزش های  آزاد تصور نمود تا زمینه 
تحقــق اهداف را فراهم نماید. برای تحقق این کارکردها نیز باید مجموعه ای از فعالیت ها 
صورت گیرد که انجام این فعالیت ها به نوبه خود نیازمند وجود الزمات و بســتر های  الزم 
می باشد. بررسی این ابعاد نشان می دهد که به منظور تحقق این ابعاد، نظارت راهبردی بر 
مراکز مذکور باید ماهیتاً از ویژگی های  خاصی برخوردار باشد تا نظارت بر این سیستم از 
مفهوم کنونی آن که بیشتر به عنوان نوعی »کنترل« تلقی می شود، فاصله گیرد و زمینه ساز 

اعمال نظارت راهبردی باشد. 
پس از تعیین چارچوب نظارت راهبردی، ابزاری برای ســنجش این نوع نظارت تهیه 
گردید. جهت بررســی روایی ســازه طراحی شده در گام اول از تحلیل گویه استفاده شد 
و با حدف گویه نامناســب در گام بعد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم انجام شــد 
که نتایج بیانگر مناســب و برازنده بودن ساختار عاملی نظارت راهبردی بر مراکز آموزش 
غیررســمی بود. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که پرسشنامه تدوین شده از همسانی 
درونی )ضریب آلفا( مطلوبی برخوردار است و قابلیت تکرارپذیری برای انجام پژوهش های  
میدانی به منظور ســنجش »نظارت راهبردی بر مراکز آموزش غیررسمی« برخوردار است. 
لذا، با توجه به یافته های  مزبور، به نظر می رسد که ابزار »نظارت راهبردی بر مراکز آموزش 
غیررســمی« ابزار معتبری برای ســنجش وضعیت نظارت هــای  کنونی بر مراکز آموزش 

غیررسمی است. 
از منظر تحقیقات علمی و دانشگاهی، رهیافت این پژوهش جدید می باشد و تاکنون 
پژوهش های  محدودی به مطالعه مبحث نظارت راهبردی در زمینه های گوناگون پرداخته اند. 
از منظر علمی نیز نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد بهره برداری پژوهشگران قرار گیرد. 
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به عالوه، از نظر کاربردی نیز طراحی ابزار »نظارت راهبردی بر مراکز آموزش غیررسمی« 
می تواند به متولیان و مســئوالن امر تعلیم و تربیت غیررســمی کشور مانند شورای عالی 
انقالب فرهنگی و وزارتخانه های  آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای تشخیص میزان راهبردی بودن نظارت های  کنونی و بسترسازی برای اعمال 
این نوع نظارت یاری رساند. در ادامه جهت کاربست بهینه ابزار در نظام آموزش های  آزاد 

پیشنهادهایی ارائه می گردد. 
شناخت دقیق هر یک از ابعاد مطرح شده در زمینه چارچوب نظارت راهبردی توسط 
سیستم های  نظارتی حاکم بر مراکز آموزش های  آزاد جهت ایجاد پنداره مفهومی مناسب 

در زمینه نظارت راهبردی در آنان
ارزیابی چگونگی و کیفیت نظارت های  کنونی توســط هر یک از سیستم های  نظارتی 
حاکم بر مراکز آموزش های  آزاد به وسیله سازه طراحی شده در این پژوهش، جهت شناخت 

وضعیت موجود و فاصله آن با وضعیت مطلوب
بررسی دیدگاه ناظران سیستم های  نظارتی و مدیران مراکز آموزش های  آزاد پیرامون 

وضع موجود جهت شناخت عمیق تر کیفیت نظارت های  کنونی
ایجاد بسترها و ســاختار های  الزم جهت اعمال نظارت راهبردی توسط سیستم های  
نظارتــی ناظر بر مراکــز آموزش های  آزاد، در صورت وجود فاصلــه میان وضع موجود و 

مطلوِب نظارت.

طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت ...
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