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  چکیده

بـه  هدف این پژوهش کاوش چارچوب نظارت راهبردي در حوزه نهادهاي تعلیم و تربیت غیررسـمی  

هاي آزاد بود. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر یک مطالعه موردي بود. در این راسـتا بـا   ویژه مراکز آموزش

نفر از ناظران و مدیران  20هاي باز با کارگیري معیار اشباع نظري، مصاحبه مند و به استفاده از رویکرد هدف

هاي  مورد بررسی انجام شد. سپس داده ي عضو هیأت علمی در ارتباط با پدیده 12هاي آزاد و  مراکز آموزش

از طریق فن تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب  Nvivoبه دست آمده با استفاده از نرم افزار 

سه مجموع مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندي و شبکه مضامین سازماندهی شد. بر اسـاس  

هاي آزاد (مضـمون فراگیـر) داراي اهـداف، ماهیـت،     مراکز آموزشنتایج به دست آمده، نظارت راهبردي 

اي (مضامین سازمان دهنده) است که هر یک داراي ابعاد گوناگونی (مضامین  کارکرد، فعالیت و الزامات ویژه

  باشند.  پایه) می
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 مقدمه

هاي فردي افراد جامعه و در نهایت توسـعه   هاي آزاد نقش مهمی در رشد قابلیت شمراکز آموز

)، مراکـز  1380شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی (     483کشور دارند. بر اسـاس مصـوبه    ي همه جانبه

ها به عنوان آموزشگاه یا مؤسسـه آموزشـی نـام بـرده شـده اسـت،        هاي آزاد که از آن مجري آموزش

هاي  مند به افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت آموزش افراد عالقهمکانی براي تربیت و 

آنکه منجر به صدور مدرك رسمی تحصیلی گـردد. ایـن مراکـز بـر اسـاس شـئون و        فنی هستند بی

شـوند.   هنجارهاي اسالمی و با رعایت مقررات این مصوبه توسط افراد حقیقی و حقوقی تأسیس مـی 

هـاي فنـی و    هاي عالی آزاد و آموزشگاه هاي علمی آزاد، آموزشگاه آموزشگاهبر اساس مصوبه یاد شده 

هـاي   اي آزاد مشمول قانون مراکز آموزشی آزاد هستند، و با توجه به ماهیت فعالیت آموزشـگاه  حرفه

گیرنـد. بـه    هـاي آزاد قـرار مـی    مراکز مجـري آمـوزش   ي آزاد هنري، این نوع مؤسسات نیز در حیطه

مشغول بـه فعالیـت بـوده و     "سیستم تعلیم و تربیت غیررسمی"هاي آزاد در  وزشطورکلی مراکز آم

  کنند.   هاي مورد نیاز را خارج از سیستم رسمی ارائه می آموزش

-مند و سـازمان هاي نظام آموزشکند تا  تعلیم و تربیت غیررسمی سیستمی است که تالش می

ر سازمان دیگري بـا هـدف تسـهیل انتخـاب     اي را به جامعه به وسیله مؤسسات آموزشی و یا هیافته

هاي سنی به جامعه ارائه هاي مورد عالقه خود بر حسب نیاز گروهفراگیران براي انتخاب نوع آموزش

تواند زمینه توسعه انسانی و رشـد   این نوع تعلیم و تربیت می ).28: 1394کند (مرزوقی و همکاران، 

وسـعه آن بایسـتی بـه عنـوان ابـزاري بـراي تحقـق        اقتصادي و اجتماعی جوامع را فـراهم سـازد و ت  

، 2هـاپرز   ؛101: 2007، 1هاي هر کشوري مدنظر قرار گیرد (اسـالم ومیـا   ها، مقاصد و مطلوبیت آرمان

هاي آزاد نیز به عنوان بخشی از سیسـتم   توان گفت که توسعه مراکز آموزش ). از این منظر می2006

شود و بایـد   راهبردهاي مهم توسعه در جوامع محسوب میتعلیم و تربیت غیررسمی به مثابه یکی از 

هـاي تحقـق توسـعه     به عنوان استراتژي اساسی در هر کشوري مورد توجه قرار گیرد. یکی از شـیوه 

هاي آنان در مسیر رشد و توسعه پایدار، فراگیر و همه  مراکز مذکور، بررسی کیفیت و هدایت فعالیت

این امر نیز مستلزم نظارتی کارآمد و متناسب با شرایط ایـن   )، که599: 2014، 3جانبه است (تریپن

  هاي محیطی آن است.   مراکز و ویژگی

تواند باعث هدایت و جهـت دهـی و در نهایـت توفیـق هرچـه       فرآیندي است که می "نظارت"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Islam & Mia     2. Hoppers     3. Tripon 
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نماینـد کـه    هـا در محیطـی فعالیـت مـی     ها و مؤسسات گردد. چراکه امروزه، سـازمان  بیشتر سازمان

هاي مختلف از جملـه نیازهـاي    رقابت است و ویژگی غالب آن نیز تغییر و پویایی در عرصه سرشار از

هـاي   هایی که درگیر بروکراسـی  )، در این شرایط اغلب سیستم138: 2013، 1اجتماعی است (چمبرز

توانند فرصت مناسبی براي پاسخگویی به این نیازها پیدا کنند. بـه همـین دلیـل     اداري هستند، نمی

ها مبتال به و مشغول آن هستند، فاصله ایجـاد   بین نیازهاي واقعی و نو ظهور و آنچه این سیستمنیز 

گردد. بدیهی است که در این راستا توسعه و بهبود سیستم نظارت در انواع و اشکال مختلـف آن،   می

ر بـه  )، و منجـ 322: 1388کند (ترك زاده،  ها نقش مهمی ایفا می در توفیق و اثربخشی این سیستم

هـا کمـک    تواند به تحقق هـدف اصـلی آن   شود، و مآال می ها می انطباق، بهبود عملکرد و پایداري آن

هاي تعلـیم و تربیـت غیررسـمی از     ). در این باره باید اذعان نمود که سیستم2013، 2نماید (بی اُ اي

و نیازمنـد  شـوند   هاي آزاد نیز به عنوان سیستم اجتمـاعی محسـوب مـی    جمله مراکز مجري آموزش

  باشند. نظارتی کارآمد و متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی خود می

هـاي مطلـوب و سـازمان     گردد که فرصـت  در یک تعریف، نظارت فرآیندي مشارکتی تلقی می

آورد (گزارش ها و چگونگی پیشرفت فراهم می ها، بحث درباره آن اي را براي بازخورد به فعالیت یافته

). درواقع نظارت خدماتی است که هدف آن بهبود سطح عواملی است 3: 2011، 3تیگروه اقدام نظار

)، زیـرا هـدف آن بررسـی تناسـب و     2010، 4کند (اوبو که دستیابی به اهداف سازمانی را تضمین می

). 2012، 5باشـد (گـودن   ها و فرآیندها و ارزیابی میزان تبعیت از قوانین مورد نظر، می صحت فعالیت

اي امـن بـراي بهبـود امـور و انجـام       اساس، اغلب نظارت را به عنـوان سـنگ بنـا و یـا شـبکه     بر این 

توانـد   )، کـه مـی  2013، 6کننـد (منتـروپ و همکـاران    ها به بهترین شکل ممکن توصیف می فعالیت

؛ 2013، 7هاي سازمان را تسهیل نماید و موجب بروز خالقیت و نوآوري گردد (لی و همکاران فعالیت

  ).  2014و همکاران،  آجداکویس

هـاي آزاد   هـاي آموزشـی ماننـد مراکـز آمـوزش      عموماً امر نظارت در هر نظامی از جمله نظـام 

) یعنی سطح فنی، اداري و نهادي انجام شـود  1967( 8بایستی در سطوح سه گانه مورد نظر پارسونز

توانـد بـا رویکـرد راهبـردي انجـام شـود.        ). نظارت در هر سه سطح می2012، 9(ساواس و کاراکوس

شـود، امـا در سـطح نهـادي بایسـتی       ها انجام می نظارت در سطح فنی و اداري اغلب توسط سازمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chambers    2. BOE    3. Supervision Working Group 
4. OBO     5. Godden   6. Manthorpe et al. 
7. Lee et al.    8. Parsons   9. Savas & Karakus 
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توسط یک مرجع بیرونی با رویکرد راهبردي انجام شود. به همین دلیـل در اسـناد باالدسـتی نظـام     

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به موضوع نظارت در حیطه تعلـیم  تعلیم و تربیت از جمله 

و تربیت پرداخته شده است. اما عموماً بیشتر به بعد رسمی تعلیم و تربیت اهمیـت داده شـده و بـه    

نظارت در بعد تعلیم و تربیت غیررسمی نپرداخته است. بر اساس سند مذکور در بعد رسمی تعلیم و 

زیابی در سطح کالن بایستی بر عهده شوراي عالی انقـالب فرهنگـی، بـه صـورت     تربیت، نظارت و ار

هـا   ). در حالی کـه بررسـی  60: 1390راهبردي صورت گیرد (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 

دهد که نظارت در حیطه تعلیم و تربیت رسمی اغلب به صورت سنتی و کالسـیک اعمـال    نشان می

  ).  1385سینی، شود (سبحانی نژاد و آقاح می

گیرند. در این راستا دبیر شـوراي   مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی چندان مورد نظارت قرار نمی

عالی انقالب فرهنگی معتقد است که تعلیم و تربیت غیررسمی سازماندهی درستی ندارند و بایسـتی  

فـات گونـاگون   . ضعف نظارت و ساماندهی در این حیطه باعث تخل1حتماً مدیریت و ساماندهی شود

رسـد فعـاالن حـوزه تعلـیم و تربیـت       فعال در این حوزه گردیده است. چراکه به نظر مـی  مؤسسات

غیررسی نه تنها نتوانسته اند بر اساس رسالت خود به توسـعه کشـور کمـک کننـد، بلکـه مسـائل و       

امات بـراي  ین اقـد تر مهممشکالتی را در سطوح خرد و کالن ایجاد نموده اند. به همین دلیل یکی از 

کاهش این گونه نابسامانی به منظور بهبود کیفیت، حفـظ و هـدایت چگـونگی انجـام امـور در ایـن       

). به منظـور اعمـال   41: 1394باشد (مرزوقی و همکاران،  یمي اثربخش ها نظارتمؤسسات و اعمال 

در چنین نظارتی در ابتدا بایستی ایـن موضـوع مـدنظر قـرار گیـرد کـه در شـرایط کنـونی رقابـت          

). لـذا در  2013، 2هـاي آزاد وجـود دارد (چمبـرز    هاي مختلف از جمله در بین مراکـز آمـوزش   عرصه

شرایطی که محیط رقابتی است، رویکرد نظارت نیز باید راهبردي باشـد تـا ضـمن در نظـر گـرفتن      

و  دنهـا مـدنظر قـرار گیـرد (     ها و چشم اندازها، به محیط و آینده نیز توجه و اقتضائات آن مطلوبیت

 "رویکـردي راهبـردي  "). بـه هرحـال اگـر نظـارت بـا      2012؛ هدیقی و همکاران، 2014، 3همکاران

ایـن مراکـز   هـاي   ها و تالش فعالیت ي به ایجاد تمرکز و در نتیجه هدایت همهتواند  صورت گیرد، می

هــا، تحقــق  را در دســتیابی بــه چشـم انــداز  هــا )، و آن99: 2012، 4کمـک نمایــد (ویســنر و میلـت  

اي سـی   هاي محیطی یاري رسـاند (او  ها، به ویژه چالش ها و فائق آمدن بر چالش ها و ارزش ماموریت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. http://javanonline.ir/fa/news/677420   2. Chambers 
3. Dean et al.        4. Wiesner & Millett 
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هـا در   ). در چنین شرایطی جامعه شـاهد تـأثیرات مثبـت در حـوزه ایـن گونـه آمـوزش       2012 1دي

  ها خواهد بود. کاهش تخلفات آنفردي، اجتماعی و ملی و همچنین  ي رشد و توسعه ي زمینه

نظـران   دهد که الگوهاي مختلفی توسط صاحب در این راستا، بررسی الگوهاي نظارتی نشان می

ــکرا   ــان (اس ــارت همتای ــاوین نظ ــت عن ــان تح ــا2011، 2و محقق ــالینی 2006، 3؛ مکین ــارت ب   )، نظ

کـارکردي   -سـاختاري هـاي   )، مـدل 2010، 5محـور (کجوکـارو   -)، نظـارت مسـأله   2009، 4(سمسا

)، مـدل سیسـتماتیک نظـارت    2002، 7هـارکنس  هاي عاملیت (کادوشـین و  )، مدل2005، 6(تسویی

)، مـدل نظـارت بـر    2004هـاي اجتمـاعی (تسـویی،     )، مدل جامع نظارت بر فعالیت2007، 8(گراي

وشـین  هاي اداري، آموزشی و حمـایتی (کاد  )، مدل2010، 9محور (ایسان و گما - هاي دانش فعالیت

  ها مطرح گردیده است.  ) و نظایر این2002هارکنس،  و

نظارت صـورت گرفتـه اسـت. بـه عنـوان مثـال کـروز و         ي هایی نیز در حیطه به عالوه پژوهش

) بررسی تأثیر نظارت بر کیفیت عملکرد پرستاران را مـورد پـژوهش قـرار دادنـد.     2015( 10همکاران

ر نظارت اثربخش بر بهبود قابلیت معلمـان و موفقیـت   ) به بررسی تأثی2014( 11آرلستیک و تورنسن

تـأثیر   ي ) به مطالعـه 2014( 12تحصیلی دانش آموزان پرداختند. در پژوهش دیگري چن و همکاران

) تأثیر رفتارهاي ناظر 2013( 13رضایت از عملکرد ناظر بر کیفیت عملکرد مدیران پرداختند. اسکیور

را مورد بررسی قـرار داد. محققـانی ماننـد کاسـتانتینو      بر سطح مشارکت و درگیري شغلی کارکنان

به مطالعه تأثیر پیچیدگی ساختارهاي نظارتی بر کیفیت عملکرد سیستم نظارت پرداخـت.   )2012(

) بررسی تأثیر نظارت مشارکتی بر میزان موفقیت فراگیران را مـورد مطالعـه قـرار    2011( 14پائولسن

) به بررسی تاثیر اجراي مدل نظارت حمـایتی  1393کاران (هاي داخلی کریمی و هم داد. در پژوهش

) تأثیر چرخه نظارت 1392هاي کاري پرداختند. بهرنگی و همکاران ( در ارتقاي دانش و عملکرد تیم

دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیري فراگیران را مورد مطالعه قرار دادند. در مطالعه دیگري عزیـزي  

نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس استان کردستان پرداخـت. در  ) نیز به بررسی کیفیت 1386(

نظارت  ي کدام از محققان به بررسی مقوله دهد که هیچ ها نشان می جمع بندي باید گفت که بررسی

نپرداخته انـد. بـه همـین    » نظارت راهبردي«تعلیم و تربیت غیررسمی و به ویژه رویکرد  ي در حوزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. OECD       2. Scerra     3. McKinney 
4. SAMHSA      5. Cojocaru    6. Tsui 
7. Kadushin & Harkness    8. Gray     9. Issan & Gomaa 
10. Cruz et al.      11. Ärlestig & Törnsen  12. Chen 
13. Scheuer 
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  نافع فراوانی براي جامعه دارد.دلیل انجام چنین پژوهشی م

هـاي آزاد بایـد در    به هر حال، متولیان مراکز تعلیم و تربیت غیررسمی از جمله مراکز آمـوزش 

نگري و نـوآوري،   سازمانی در دنیاي امروز موفق است که با بهره گیري از آیندهنظر داشته باشند که 

مطلـوب را بـراي خـود رقـم زنـد.       ي ند آیندهفارغ از اصرار و تمرکز بی دلیل بر موقعیت کنونی، بتوا

هاي ممکن، باید مسـیر اقـدامات کنـونی را روشـن      گیري از هنر پیش بینی آینده درواقع آنان با بهره

ساخته و نه تنها خود را براي تغییرات مورد انتظار آینده، بلکه براي ایجاد و خلق تغییـرات مطلـوب   

وانند آینده را به تسخیر خود درآورده و موفقیت خـود را نیـز   ت نیز آماده سازند. از این طریق آنان می

شود  تضمین نمایند. امري که با استفاده از رویکردهاي راهبردي به ویژه در عرصه نظارت حاصل می

اي اسـت   حلقه مفقوده "نظارت راهبردي"توان گفت که  ). در این رابطه می2: 2011، 1(سنتوز و ملو

هـاي آزاد نیـز    مراکـز آمـوزش   ي تربیت غیررسمی کشور بـه ویـژه در حـوزه   سیستم تعلیم و که در 

گردد. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضر کاوش و تدوین چارچوب نظارت راهبـردي   مشاهده می

هاي آزاد به عنوان یکی از قلمروهاي مهم در حوزه تعلیم و تربیـت غیررسـمی کشـور     مراکز آموزش

  باشد.   می

  

  روش شناسی پژوهش

است، روشـی کـه امکـان بررسـی      "مطالعه موردي کیفی"وش پژوهش کیفی و به طور ویژه ر

پـژوهش شـامل    "مشـارکت کننـدگان بـالقوه   "آورد.  عمیق موضوع و کشف ابعاد پنهان را فراهم می

هـاي   هاي آزاد و مدیران مراکز آموزش هاي ناظر بر مراکز آموزش کارشناسان خبره نظارت از دستگاه

ن خبرگان تجربی و اعضاي هیات علمی دانشگاه شـیراز بـا تخصـص مـرتبط بـه عنـوان       آزاد به عنوا

نظـران   روش انتخـاب صـاحب  "و بـا   "رویکـرد هدفمنـد  "خبرگان تخصصی بودند که با اسـتفاده از  

نفر از مدیران مراکز و  12نفر از کارشناسان نظارت،  8با  "معیار اشباع نظري"و استفاده از  "کلیدي

ات علمی به عنوان نمونه مصاحبه صورت گرفت. الزم به ذکر است کـه کارشناسـان   نفر عضو هی 12

هاي آزاد از جمله دفتر نظارت و ارزیـابی   هاي نظارتی ناظر بر مراکز آموزش نظارت، از اعضاي سیستم

دانشگاه شیراز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس، اداره کل آموزش و پرورش فارس و سازمان 

هـاي آزاد نیـز از مراکـز فعـال در      اي استان فارس انتخاب شدند. مدیران مراکز آمـوزش  رفهفنی و ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Santos & Melo 
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هاي آزاد علمی و زبان و مراکز  هاي آزاد هنري، مراکز آموزش حیطه آموزش عالی آزاد، مراکز آموزش

هاي فنی آزاد که در سطح شهر شیراز مشغول به فعالیـت بودنـد، انتخـاب شـدند و اعضـاي       آموزش

  هاي علوم تربیتی و مدیریت بودند.  علمی نیز از استادان دانشگاه شیراز با تخصص هیات

-، از شـرکت هاي عمیق گردآوري شـد. در طـی مصـاحبه   هاي پژوهشی به وسیله مصاحبهداده

 60تـا   20مورد بررسی در مدت زمان تقریبی بین  ي در ارتباط با پدیده "هاي بازپرسش"کنندگان 

، از طریـق  8نسخه  Nvivoهاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار  سپس دادهدقیقه پرسیده شد. 

هاي پایه و کارآمد تحلیل کیفی اسـت،   فن تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین که یکی از روش

هـاي غنـی و    هـاي پراکنـده را بـه داده    مورد تحلیل قرار گرفت. این روش فرآینـدي اسـت کـه داده   

ه دسـت آمـده،   ). براي بررسی اعتبار شبکه مضامین ب2006کند (بران و کالرك،  تفصیلی تبدیل می

استفاده گردید. براي بررسـی   2و قابل اعتماد بودن 1از معیارهاي اعتبارسنجی کیفی قابل قبول بودن

هاي  ها که با جمع آوري داده هاي همسوسازي داده شبکه مضامین از روش "قابل قبول بودن"معیار 

خودبـازبینی محقـق و   هـاي نظـري و پژوهشـی،     کافی از منابع متعدد مانند خبرگان، منابع، پیشینه

شبکه مضامین نیز کلیـه فرآینـدها و مراحـل     "قابل اعتماد بودن"کنترل اعضا و براي بررسی معیار 

  طی شده زیر نظر و با هدایت و کنترل اعضاي کمیته پژوهش صورت پذیرفت. 

  

  ي پژوهشها یافته

ز مطالعـه  هـاي آزاد ا  به منظور کاوش پیرامون چارچوب نظـارت راهبـردي بـر مراکـز آمـوزش     

هاي به دست آمده از فن تحلیـل مضـمون و تشـکیل     موردي کیفی استفاده شد، و براي تحلیل داده

شبکه مضامین استفاده گردید. زیرا تحلیل مضمون یکی از فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی 

همکـاران،  کند (عابدي جعفـري و   هاي غنی تبدیل می هاي پراکنده و متنوع را به داده است که داده

ها طـی فرآینـد مصـاحبه گـردآوري شـد. سـپس متـون         ). بر این اساس، در گام نخست، داده1390

مصاحبه مکتوب به دفعات مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت و فهرستی از کدهاي اولیه ایجـاد شـد.   

هـاي   ههاي بعد کدهاي به دست آمده در گـرو  کد اولیه شناسایی گردید. در گام 172در این مرحله 

مشابه و منسجمی دسته بندي شد و شبکه مضامین چندین بار مورد تحلیل و بازبینی قرار گرفـت و  

مضمون سـازمان   5هاي آزاد به عنوان مضمون فراگیر،  در نهایت براي نظارت راهبردي مراکز آموزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Credibility      2. Dependability 
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  .)1مضمون پایه شناسایی گردید و شبکه مضامین استخراج گردید (جدول شماره  34دهنده و 

  

  هاي آزاد : شبکه مضامین نظارت راهبردي مراکز آموزش1جدول 

  پایه  سازمان دهنده  فراگیر

ي
رد

هب
 را

ت
ار

ظ
ن

  

  هدف

  هاي آزاد کمک به تحقق هدف، ارزش، چشم اندازهاي مراکز آموزش

  هاي آزاد کمک به تحقق مأموریت مراکز آموزش

  هاي آزاد کمک به توسعه و تعالی مراکز آموزش

  ماهیت

  نظام رفتاري (ابعاد ساختاري، مفهومی و عملکردي)

  سیستم راهبردي

  اقدام پیایندي

  راهبري (ترکیب کنترل و رهبري)

  نتیجه محور

  فعالیتی مستمر

  کنشی، واکنشی و فراکنشی

  کارکرد

  بهبود کیفیت عملکرد مؤسسات

هاي راهبردي و  مطلوبیتکمک به ایجاد تناسب سیستمی (بین اقدامات مؤسسات با 

  اقتضائات محیط و آینده)

  توانمند سازي مؤسسات

  چابکی سازمانی

  زمینه سازي توسعه و تغییرات سازمانی

  ها، راهبردها و فرآیندهاي کاري ها، سیاست بهسازي مستمر طرح

  فعالیت

  

  ها با توجه به وضع مطلوب شاخص سازي و به روز آوري و تعدیل آن

توسعه ارتباطات محیطی (بین سیستم نظارت و مؤسسات و مؤسسات با یکدیگر و بین 

  سیستم نظارت و مؤسسات با جامعه و محیط بین الملل)

  ها و تهدیدات محیط راهبردي ارزیابی شرایط، نیازها، فرصت

  ارزیابی موانع، تقاضاها و تغییر و تحوالت آینده

  هاي فراسازمانی، درون سازمانی و فنی اساس شاخصارزیابی معیاري مؤسسات بر 

  ارزیابی هنجاري مؤسسات بر اساس مالك تناسب راهبردي و پاسخگویی به اقتضائات

  هاي فراگیران ارزیابی رضایت، رشد توانایی و کاربردي شدن آموخته

  ایجاد زمینه تسهیم و توسعه دانش و تجربه

  ارائه پیشنهاداتمشکل شناسی، مشکل گشایی و 
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  پایه  سازمان دهنده  فراگیر

  ها ارشاد و جهت دهی در راستاي پاسخ به اقتضائات محیط، آینده و تحقق مطلوبیت

ها، استانداردها و ساختارهاي  ها، دستورالعمل شفاف سازي و اطالع رسانی سیاست

  نظارتی

  نیازسنجی در ارائه مجوزها

  نظارت بر فضاي رقابتی بین مؤسسات

  
  الزامات

  

  بودن محیط (پویایی، عدم اطمینان و رقابت) راهبردي

  ایجاد تفکر راهبردي در سیستم نظارت و مدیران مؤسسات

  شمولیت نظارت راهبردي در سطوح مختلف فنی، اداري و نهادي

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

  فرهنگ سازي براي نظارت

 

اي  هـاي آزاد، اهـداف ویـژه    با توجه به نتایج به دست آمده، نظارت راهبردي بر مراکـز آمـوزش  

هاي آزاد و توسعه و تعـالی   هاي مراکز آموزش مانند کمک به تحقق اهداف، چشم اندازها و مأموریت

 "ينظـام رفتـار  "کند. براي تحقق این اهداف، نظارت بایستی به عنوان یک  این مراکز را پیگیري می

(اقـدامی کـه در پـی     "اقدام پیاینـدي "هاي خاصی باشد. این نوع نظارت به عنوان یک  داراي ویژگی

هـا از سـوي    ها، استانداردها و انجام یکسـري فعالیـت   ها، آیین نامه ها، دستورالعمل تعیین خط مشی

اسـت  گیرد، بایستی به صورت یک سیستم راهبردي عمل نماید. در واقـع الزم   مؤسسات) صورت می

که نگاه سیستمی و راهبردي (توجه به تناسب اقدامات سیستم، اقتضائات محیط و آینـده) بـه امـور    

مختلف وجود داشته باشد. همچنین اقدامات این نوع نظارت نسبت بـه مؤسسـات بایـد بـه صـورت      

هـا باشـد. بـه عـالوه، در اجـراي نظـارت        مستمر و ترکیبی از کنترل و رهبري و هدایت اقـدامات آن 

هاي ایـن مؤسسـات    اهبردي بر این مؤسسات باید نتیجه محور عمل شود، یعنی اهداف و مطلوبیتر

ها مدنظر قرار گیرد. عالوه بـر آن، اقـدامات نظـارت راهبـردي      هاي آن براي ارزیابی و هدایت فعالیت

اي از اقدامات در پاسخ به وقـایع گذشـته (کنشـی)، حـال (واکنشـی) و       تواند به صورت مجموعه می

  گیرد.  آینده (فراکنشی) صورت 

براساس اهداف و ماهیت نظارت راهبردي، باید افزود که کارکردها یا وظایف مورد انتظار بـراي  

تواند به تحقق اهداف نهایی کمک نماید شامل بهبود کیفیـت، توانمندسـازي    این نوع نظارت که می

سازي براي توسعه و تغییرات سـازمانی   ها، زمینه سازي فرآیندها و رویه سازي و روان مؤسسات، چابک

هـا، راهبردهـا و فرآینـدهاي کـاري در راسـتاي ایجـاد تناسـب         ها، سیاسـت  سازي مستمر طرح و به
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هاي راهبردي و اقتضائات محیط و آینده است. در ایـن   سیستمی بین اقدامات مؤسسات با مطلوبیت

کارکردهاي بیان شده صـورت پـذیرد    ها در راستاي تحقق اي از فعالیت رابطه الزم است که مجموعه

ها با توجه بـه وضـع مطلـوب، توسـعه      ها شاخص سازي و به روزآوري و تعدیل آن آن ي که از جمله

ارتباطات بین سیستم نظارت و مؤسسات و مؤسسات با یکدیگر و بین سیستم نظارت و مؤسسات بـا  

زیابی اقتضائات محـیط راهبـردي   جامعه و محیط بین الملل، ارزیابی معیاري و هنجاري مؤسسات، ار

هـا، ایجـاد    هـاي آن  و تحوالت آینده، بررسی میزان رضایت ارباب رجوعان و کاربردي بـودن آموختـه  

بستر تسهیم دانش، مشکل شناسی و مشکل گشایی، ارشاد و جهت دهـی و شـفاف سـازي و اطـالع     

مجوزهـاي فعالیـت    هاي مختلف به مؤسسات است. به عالوه سیستم نظـارت راهبـردي بایـد    رسانی

  مؤسسات را بر اساس نیازسنجی صادر نماید و فضاي رقابتی بین مؤسسات را نظارت کند.

بعد دیگر نظارت راهبردي که در عملیاتی شدن این نظارت نقش مهمی دارد، الزامـات نظـارت   

بـر   هاي آزاد است. بر اساس نتایج به دست آمده نظارت با رویکـرد راهبـردي   راهبردي مراکز آموزش

هـاي آزاد راهبـردي باشـد. یعنـی      مراکز یاد شده، زمانی قابل اعمال است که محیط مراکـز آمـوزش  

رقابت بین مؤسسات زیاد و پویایی و تغییر به وفور مشاهده گردد و همین عامـل بسـتر ایجـاد عـدم     

ر اطمینان محیطی را فراهم نماید. در چنین شرایطی براي نظارت راهبردي بـر مؤسسـات بایـد تفکـ    

راهبردي در سیستم نظارت و مدیران مؤسسات جاري و ساري باشد تا بتوانند با توجه به تغییرات و 

گیري و اقدامات مقتضی انجـام دهنـد. البتـه از آنجـا کـه       اقتضائات محیط و آینده به سرعت تصمیم

یعنـی  رویکرد راهبردي مستلزم وجود نگاه سیستمی است، باید در کلیه ابعاد و سطوح این سیسـتم  

راستایی براي تحقـق اهـداف    سطوح فنی، اداري و نهادي نظارت با رویکرد راهبردي انجام شود تا هم

کنـد کـه نظـارت در سـطوح مختلـف       این نوع نظارت و سیستم ایجاد شود. چنین امري ایجاب مـی 

د. فردي، سازمانی و فراسازمانی به صورت خودنظارتی، نظارت سازمانی و نظارت بیرونی صورت پذیر

گردد، مگر اینکـه در ابتـدا    اما نکته مهمی که وجود دارد آن است که همه موارد یاد شده محقق نمی

هـاي آزاد ایجـاد شـود و جـایگزین      آن هم به صورت راهبـردي در نظـام آمـوزش    "فرهنگ نظارت"

هـا بـه وسـیله نـرم افـزار       فرهنگ کنترل گردد. در این رابطه شبکه مضـامین مسـتخرج از مصـاحبه   

Nvivo ) قابل مشاهده است. 1در قالب شکل شماره (  
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  هاي آزاد : شبکه مضامین نظارت راهبردي مراکز آموزش1شکل 

  

برآمـده   ي دهد که مضامین سازمان دهنده و پایـه  مراجعه به مبانی نظري و پژوهشی نشان می

باشد (جـدول شـماره    هاي پژوهشی همسو می از چارچوب تحلیل مضمون، با مبانی نظري و پیشینه

2  .(  
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  هاي نظري و پژوهشی : شواهد همسوسازي ابعاد چارچوب نظارت راهبردي با پیشینه2جدول 

  

  نتیجه گیريبحث و 

هـا   شـود. ایـن آمـوزش    هاي آزاد بخشی از نظام تعلیم و تربیت غیررسمی محسوب مـی  آموزش

توانـد بـه سـرعت     گـذرد، مـی   هایی که از گذرگاه تعلیم و تربیت غیررسمی می همچون سایر آموزش

هـاي خـود و رشـد و توسـعه      ها را در انجام فعالیـت  ارتقا بخشیده و آنسطح دانش و مهارت افراد را 

). به منظور ایفاي چنین نقشی، این 4: 2011، 1همه جانبه جامعه توانمندسازد (رودریگوس و والنتی

ها باید به درستی ساماندهی شود. که انجام این امر نیازمند وجود سیسـتمی در سـطح    گونه آموزش

ماندهی مؤسسات و نهادهاي فعال در این حیطه است، تا نیازهـاي یـادگیري،   ملی براي هدایت و سا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rodrigues & Valente 

ابعاد چارچوب 

  نظارت راهبردي
  شواهد نظري و پژوهشی

  )1388)، ترك زاده (2012گودن (  هدف

)، اولسـون و  2010)، ایسـان و گمـا (  2013)، بارت و همکـاران ( 2013اکوري و نیوي (  ماهیت

)، شـالمن  2002)، کوترل و همکاران (2004)، رکساچ (2007)، گراي (2010کوالسکی(

  )1388)، ترك زاده (1993(

)، 2013)، برکـات و حسـینی (  2014)، آجداکویس و همکاران (2015کروز و همکاران (  کارکرد

)، ایسان و 2011)، چرلین و همکاران (2012)، گودن (2013)، کویمبرا (2013اراسی (ک

)، تـرك  2004)، رکساچ (2004)، الیوا و پاولز (2007)، اسمیت و همکاران (2010گما (

  )1388زاده (

)، کارپنتر و 2013)، کویمبرا (2013)، اینگوالدسن و همکاران (2014ایوانز و همکاران (  فعالیت

)، 2010)، اولسـون و کوالسـکی (  2010)، کجوکـارو ( 2011)، اسـکرا ( 2012ان (همکار

)، 2007)، گـراي ( 2008)، پاپیمانوئل (2009)، کوهن و همکاران (2010ایسان و گما (

  )1993)، شالمن (2006)، آمال (2007کیلمنستر و همکاران (

)، تسویی 2010ایسان و گما ()، 2010)، اوبو (2011)، پائولسن (2014آکتار و فیسچر (  الزامات

  )1390)، پکورا (2004(
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). ایـن  2014، 1مواد آموزشی و نظایر اینها را به سمت مطلوب هدایت نمایـد (یونیسـف و یـوآي اس   

سیستم باید بتواند با به کارگیري یک شیوه نظارت کارآمد آن هم با رویکرد راهبردي، این مؤسسات 

ها و خطراتی که در  گیري، چالش رات سریع محیط و در مواجهه با فرایندهاي تصمیمرا در برابر تغیی

آید، جهـت دهـی و هـدایت نمایـد تـا       اي و در هنگام تعارضات پیش می هاي مختلف حرفه موقعیت

ها گردد (آجـداکویس   ها، اهداف و چشم اندازهاي آن اینکه اقدامات نظارتی منجر به تحقق ماموریت

هـا از جملـه مراکـز مجـري      ). در واقع از آنجا که محیط کنونی همه سـازمان 15: 2014و همکاران، 

تفکري "هاي آزاد، سرشار از پویایی و تحوالت مداوم و پی در پی است، بایستی در همه امور  آموزش

). نظارت بـر ایـن مؤسسـات نیـز از ایـن امـر       2014حاکم باشد (آجداکویس و همکاران،  "راهبردي

تواند باعث کمک به ارائـه پاسـخ مناسـب     حاکمیت رویکرد راهبردي در نظارت می مستثنی نیست و

  هاي خود گردد.  مؤسسات به اقتضائات محیط و آینده براي پیگیري مطلوبیت

هـاي آزاد داراي اهـداف،    هاي پژوهش حاضر، نظـارت راهبـردي مراکـز آمـوزش     بر اساس یافته

هاي معمول و حاکم بر این حـوزه   ست که آن را از نظارتاي ا ماهیت، کارکرد، فعالیت و الزامات ویژه

هـا   این نوع نظارت بایستی به تحقق اهداف، چشم اندازها، ماموریت "هدف"سازد. در بعد  متمایز می

و توسعه و تعالی این مراکز کمک کند. بنابراین بایستی توسعه مسـتمر مؤسسـات را تضـمین کنـد     

چشم اندازها را در دستور کار خود قـرار دهـد (اولسـون و    ) و تحقق 2014(آجداکویس و همکاران، 

  ).  2012؛ استین، 2010کوالسکی، 

، نظارت بایستی به عنوان یک نظام رفتاري در نظر گرفته شود که توسـعه آن  "ماهیت"در بعد 

منوط به وجود یک پنداره نظري قوي درباره آن، یک زمینه ساختاري مسـتحکم بـه عنـوان مبنـا و     

باشـد (تـرك زاده،    ها و اقدامات در راسـتاي تحقـق وظـایف نظـارت مـی      اي از فعالیت عهانجام مجمو

) و مسـتمر و مـداوم   2007منـد (گـراي،    ). این نوع نظارت یک اقدام پیایندي و فعالیتی نظام1388

افـراد   ي ) که جهت دهنده و هدایت کننـده 2013؛ بارت و همکاران، 2: 2013است (اکوري و نیوي، 

اي اقـدامات را در راسـتاي کنتـرل و     ). لذا مجموعه2010باشد (اولسون و کوالسکی ، ا میه و سازمان

رهبري و هدایت اعمال مؤسسات با نگاه سیسـتمی و راهبـردي یعنـی توجـه بـه تناسـب اقـدامات        

تواند از طریق بررسـی شـرایط گذشـته،     دهد. در واقع می سیستم، اقتضائات محیط و آینده انجام می

). ایـن نـوع   2011سازمان و محیط، پلی بین واقعیت و آرمان ایجـاد نمایـد (پائولسـن،     حال و آینده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. UNICEF and UNESCO Institute for Statistics (UIS) 
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هـاي آزاد   هاي تعیین شده براي آمـوزش  محور است و به تحقق اهداف و مطلوبیت-نظارت که نتیجه

توجه دارد، اقداماتی را در پاسخ بـه وقـایع گذشـته، حـال و آینـده بـه صـورت کنشـی، واکنشـی و          

  دهد.  میفراکنشی انجام 

هـاي آزاد   این نوع نظارت براي مراکز آموزش "کارکردهاي"یکی دیگر از ابعاد نظارت راهبردي 

توانـد بـه تحقـق     است. به طورکلی کارکرد اشاره به وظایف مورد انتظار براي هر نقش دارد کـه مـی  

کردهـاي  هاي بـه دسـت آمـده، کار    ). بر اساس یافته1385اهداف نهایی آن کمک نماید (میرکمالی، 

نظارت راهبردي شامل بهبود کیفیت، توانمندسازي مؤسسات، چابک سازي و روان سـازي فرآینـدها   

هاي محیطی داشته و فراتـر از انطبـاق    ها است. چابک سازي اشاره به استفاده سریع از فرصت و رویه

دیگـر   توانـد زمینـه سـاز    ). چنـین کـارکردي مـی   1393باشد (آقایی و آقـایی،   صرف با تغییرات می

هـا،   سـازي مسـتمر طـرح    سـازي بـراي توسـعه و تغییـرات سـازمانی و بـه       کارکردها از جمله زمینـه 

کند با تأکیـد بـر بـروز     ها، راهبردها و فرآیندهاي کاري باشد. در این راستا نظارت تالش می سیاست

و همکـاران،  خلق تغییر را فراهم کند (لی  ي خالقیت و نوآوري در شرایط پویا و متغیر محیط، زمینه

). الزمـه ایـن امـر ایجـاد آمـادگی تغییـر در       2013؛ کاراسی، 2014؛ آجداکویس و همکاران، 2013

)، تا بدین وسیله به راحتی بتوانـد راهبردهـا   2014کارکنان مؤسسات است (آجداکویس و همکاران، 

مینـه سـاز   ) و ز2012ها را متناسب با شرایط و اقتضائات تغییر دهـد (هـدیقی و همکـاران ،    و روش

ایجاد تناسب سیستمی باشد. یعنی تناسب بـین اقـدامات سـازمان و اقتضـائات محـیط و آینـده در       

  ).2012راستاي اهداف غایی است (هدیقی و همکاران، 

هایی است که باید در راستاي تحقق کارکردها انجام شود. بر  بعد دیگر نظارت راهبردي فعالیت

اقـداماتی ماننـد شـاخص سـازي، ارزیـابی       ي هـا در برگیرنـده   هاي پژوهش این فعالیـت  اساس یافته

هاي تعیین شده، ارزیابی محیط و آینده و راهبري مؤسسـات بـر اسـاس     مؤسسات بر اساس شاخص

نظـران معتقدنـد کـه     شرایط مؤسسات، اقتضائات محیط و آینده است. در این راسـتا برخـی صـاحب   

هـاي   تعیـین شـده (انجمـن مـدیریت دارایـی      هاي اساسی تواند با بررسی شاخص سیستم نظارت می

) و از طریق ارتباط با محیط و ارباب رجوعان، وضعیت سازمان و محیط را بررسی کنـد  2011ایتالیا، 

 ي ) و با این وسیله به هدایت و جهت دهی مؤسسات بپردازد، و زمینه2014(آجداکویس و همکاران،

). بـه عـالوه، سیسـتم نظـارت بایـد از      2013لن، اثربخشی و توفیق سازمان را فراهم نماید (مک فـار 

طریق نیازسنجی مجوز فعالیت مؤسسات را صادر نماید و فضاي رقابتی بین مؤسسات فعال در ایـن  
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توانـد از طریـق زمینـه سـازي بـراي تسـهیم دانـش در بـین          ها را نظارت کند، که این کار می حوزه

  ).  2013دد (کویمبرا، ها انجام گر ها و روابط آن مؤسسات و گسترش همکاري

هـاي آزاد اسـت.    نظارت راهبردي یکی دیگر از ابعاد این نوع نظارت بر مراکز آموزش "الزامات"

هاي به دست آمده یکی از الزامات این نـوع نظـارت، راهبـردي بـودن محـیط مراکـز        بر اساس یافته

تغییـر و عـدم اطمینـان در    هاي آزاد است. محیط راهبردي اشاره به محیطی دارد که رقابت،  آموزش

توان از نظارت با رویکرد راهبـردي صـحبت کـرد     ). در واقع زمانی می2013، 1آن زیاد است (چمبرز

هاي ذکر شده باشد. از دیگر الزامـات آن وجـود    هاي آزاد راهبردي با ویژگی که محیط مراکز آموزش

بردي به معناي آن است کـه  در سیستم نظارت و مدیران مؤسسات است. تفکر راه "تفکر راهبردي"

هاي در حال  شود و استفاده سریع از فرصت در انجام هر کاري بر تجربه و یادگیري از آنچه انجام می

  ).  1388ظهور تأکید شود (حسینی، 

همچنین وجود این نوع نظارت در سطوح مختلف فنی، اداري و نهادي از دیگر الزامات نظـارت  

اد است. از آنجا که این نوع نظارت بایستی اشـکال مختلفـی ماننـد    هاي آز راهبردي بر مراکز آموزش

) و مبتنـی بـر همکـاري    2014، آجداکویس و همکـاران،  2010فردي و گروهی (دانسمور و لیدبتر، 

)، بایسـتی در  2010افراد (ناظران، نظارت شونده، اربـاب رجوعـان و ...) باشـد (ان او یـو ان،      ي همه

و فراسـازمانی بـه صـورت خودنظـارتی، نظـارت سـازمانی و نظـارت        سطوح مختلف فردي، سازمانی 

بیرونی صورت پذیرد. از دیگر الزامات اساسی و مهم این نوع نظارت ایجاد فرهنگ نظـارت راهبـردي   

هاي آزاد است که بر این اساس بایستی معنا، مفهوم، هـدف و کـارکرد نظـارت نـزد      در نظام آموزش

  غییر و از حالت کنترل خارج شود.  کارکنان سیستم نظارت و مؤسسات ت

هاي آزاد عملیاتی  با توجه به مطالب مطرح شده، اگر نظارت راهبردي بخواهد بر مراکز آموزش

هاي آزاد کشور فراهم شـود. در ادامـه    شود، بایستی پیش از آن بستر چنین نظارتی در نظام آموزش

  گردد:   در این زمینه مطرح می برخی از پیشنهادات در راستاي ایجاد شرایط و زمینه مناسب

 هاي آزاد در سطح ملی؛   ایجاد سازمان ملی نظارت راهبردي و تضمین کیفیت مراکز آموزش  

 هاي آزاد با نیازهـاي   همسویی اهداف نظام تعلیم و تربیت غیر رسمی همچون مراکز آموزش

 واقعی جامعه؛

 ه تعلـیم و تربیـت غیـر    هـاي آتـی در حـوزه توسـع     اطالع رسانی دولت درباره آینده و طرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Chambers 
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 رسمی؛

 هاي الزم براي تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت غیر رسمی؛ تامین زیرساخت 

 هاي آزاد در سطح جامعه از طریـق اعتبـار بخشـی بـه      فرهنگ سازي براي پذیرش آموزش

اي ه ها که این امر مستلزم انجام نظارت ها در استخدام ها و معتبر دانستن آن هاي آموزشی آن گواهی

هـا   تواند بستر تقاضاي محیطی براي این آمـوزش  دقیق و عالمانه بر این مراکز است. چنین کاري می

هاي بیرونی و اجتماعی را که نقش مهمی در نظارت راهبـردي دارد،   را فراهم کند و از طرفی نظارت

 فراهم کند.

 ویژه نظارت راهبـردي  ها با مفهوم نظارت و به  ایجاد زمینه تغییر رفتار ناظران و آشنایی آن

ها پیرامون نظارت که این امر مستلزم آموزش در زمینه هدف، ماهیـت،   از طریق تغییر باور و نگاه آن

اصول و روش نظارت و همچنین تغییر نگاه و رفتار مدیران سطوح باال به عنوان الگو براي سـایرین و  

 هاي سنتی در زمینه نظارت است. ها از دیدگاه فاصله گرفتن آن

 به کارگیري نیروهاي متخصص، و متعهد و مسؤولیت پذیر در سیستم نظارت؛ 

 ها و وظایف نظارتی خود؛ آشنایی مناسب نیروي انسانی از نقش 

 هاي تخصصی براي مدیران مراکز و کارشناسان نظارت؛ ها و نشست برگزاري کارگاه 

 هاي اداري؛ کاهش بروکراسی 

 یم و تربیت غیر رسمی؛افزایش استقالل و آزادي عمل مؤسسات تعل 

 ها و استانداردها بر اساس انجام مطالعات تطبیقی و بهینه کاوي؛ تعیین شاخص 

 تعدیل مراکز و لغو مجوز برخی از مؤسسات ناکارآمد؛ 

 ها از طریق ایجاد جلسـات هـم اندیشـی بـین      گیري ایجاد زمینه مشارکت مراکز در تصمیم

  مؤسسات و سیستم نظارت؛

  هـا بـراي تسـریع در     هـاي آن  اطالعاتی براي ثبت اطالعات مؤسسات و ارزیابیایجاد پایگاه

  انجام امور آنان.
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