
 99ویژه نامه ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

                     Jundishapur Education Development Journal 

Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center 

Year 11 special issue99 

 
Analyzing platforms of creating and developing the quality assurance of 

European higher education 
Atefeh Saedi: PhD Student of Allameh Tabataba'I University Higher Education Management, 

Tehran, Iran. 

Abbas Abbaspour*: Faculty Member, Department of Management and Educational Planning, 

Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran. 

Maghsood Ferasatkhah: Faculty Member, Higher Education Planning Group, Higher Education 

Research and Planning Institute of the Ministry of Science. Tehran Iran. 

Mohammad Reza Neyestani: Faculty Member, Department of Management and Educational 

Planning, University of Isfahan, Iran. 

Hossein Abdollahi: Faculty Member, Department of Management and Educational Planning, 

Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding author: Faculty Member, Department of Management and Educational 

Planning, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran. 

 

 

  

Abstract: The aim of this study was to analyze historical contexts as well as creation 

and development of quality assurance system of the European higher education area. 

In doing so, two research questions were addressed: (a) what contexts and platforms 

have induced emergence and development of quality assurance in the European 

higher education area and (b) what are the effects of creating and developing quality 

assurance in the European higher education area? This study was of qualitative 

research type and the data were analyzed through content analysis of documents 

available at universities in the European Union and the European Network for Quality 

Assurance in Higher Education website. The findings demonstrated that economic, 

sociocultural, political and technological platforms have affected development of an 

efficient quality assurance system in the European higher education area and have 

correspondingly made the higher education more competitive and powerful in this 

area. Moreover, high-quality education, learning, research, and so on have been 

ensured. With reference to quality assurance development plans, the European higher 

education area has specially concentrated on thematic issues of quality assurance 

culture and its recognition, quality assurance of e-learning, as well as capacity 

building and design of joint quality assurance programs in the European area and 

outside it. 
Keywords: Quality, Quality assurance, European higher education, European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 
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 مقدمه

 از پس ویژه به صنعت عصر طول در کیفیت پدیده 

 نخست اصطالح از استفاده شد. ظاهر دوم جهانی جنگ

 بد، خوب، چه بود، صنعتی محصوالت توصیف برای

 نددار را الزم هایویژگی آنها آیا اینکه چه عالی، و متوسط

 جامع و دقیق امروزه تعریف. هستند سطح کدام در و نه یا

 مختلف معنی چندین تواندمی زیرا دشوار است. کیفیت از

 کشورهای و هازمینه ها،فرهنگ در تواندمی و باشد داشته

 اگرچه .باشد داشته مختلفی معانی و کاربردها مختلف،

 آن دقیق تعریف حتی رسد،می نظر به ساده کیفیت مفهوم

 آن مورد در مختلفی تعاریف و هاایده نیست، آسان خیلی

 را آن معنی توانندنمی افراد اوقات گاهی و دارد وجود

 کیفیت» که شودمی پرسیده آنها از که وقتی دهند توضیح

 هاویژگی با چیزی بیان برای واژه این از عموما «چیست؟

 تفادهاس به تمایل کنند،می استفاده خوب استانداردهای یا

 در اما دارد، وجود نگرش و مثبت معنای با اصطالح این از

 نظر از را آن ما که است زمانی همیشه مورد این حقیقت

 (.2013کنیم )کستپ و اوزکان می بررسی علمی

 چیزی ارزش یا درجه یک عنوان به توانمی را کیفیت

 دنبال که به کرد، تعریف خدمات یا محصول یک مانند

 یا محصوالت ارزیابی برای مستمر روند یک و بهترین

 مسائل انجام برای خود رضایت درجه با ارتباط در خدمات

است )تضمین کیفیت آموزش عالی  نیاز مورد یا نظر مورد

 (.2016اروپا 

 ما را به سوی کیفیت؛ تالش جهت تعریف تضمین

و  اطمینان ارائه برای منظم و متداول اجراهای و هافعالیت

 خدمات، محصول، باالی کیفیت عرضه وردم در اعتماد

 از متشکل کیفیت تضمین. دهدغیره سوق می و موسسه

 تضمین به عبارت دیگر است؛ خوب کیفیت ارائه مراحل

الزم  الزامات دارای موسسه یا خدمات محصول، که کندمی

. باشندمی نظر مورد کیفیت به مربوط و استانداردهای

 ارائه برای مطالعاتی و فنی الزامات شامل کیفیت تضمین

 یک کیفیت تضمین. است کیفیت از اطمینان و کیفیت

 مورد در اعتماد و متقابل اطمینان تضمین برای ابزار

 و بیشتر آن ساله هر و است باال کیفیت انجام و داشتن

 یکی عالی آموزش شود،می محبوب و مهم جهان در بیشتر

 تضمین که است جهانی بازار در بزرگ هایزمینه از

 در اطمینان و متقابل اعتماد دریافت برای را کیفیت

 (.2007برد )وسترهایجدن  می کار به عالی آموزش

مفهوم تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی مانند کیفیت 

های خاص هر نظام تعریف ثابتی ندارد و بر اساس سیاست

ها و کارکردهای مورد انتظار از آنها دانشگاهی و فعالیت

های ها ریشه در زمینهاست. چرا که این سیاست متفاوت

فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی کشورها دارد و 

همین امر باعث تمایز بین مؤسسات آموزش عالی 

گردد. با این توصیف آنچه معطوف به موضوع حاضر می

های آموزش عالی در دو دهه اخیر نسبت است آنکه نظام

ای برخوردار یت ویژهبه تضمین کیفیت خود از حساس

اند و در تالشند تا نظام ارزیابی و تضمین کیفیت شده

تربیت نیروی انسانی را در کشور خود طراحی کنند 

(. آنها به 2005)تضمین کیفیت در آموزش عالی بریتانیا 

منظور پاسخگویی به نیاز یاد شده، ایجاد نهادها و 

جهت  المللی گوناگونای و بینهای ملی، منطقهنظام

تضمین کیفیت آموزش، پژوهش و عرضه خدمات 

اند )شبکه ها را مورد توجه قرار دادهتخصصی دانشگاه

 (. 2011جهانی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالی 

در سراسر اروپا نیز، فرآیند تضمین کیفیت یک نیاز برای 

به  "کیفیت"موسسات آموزش عالی مطرح است و مفهوم 

تبدیل شده است.  ات آموزش عالیستون اصلی در موسس

های آموزش عالی در تضمین کیفیت و بهبود )دستورالعمل

(. همچنین شبکه تضمین کیفیت آموزش 2016کیفیت 

عالی اروپا در پی انتشار استانداردهای تضمین کیفیت در 

شود که اگر اروپا به دنبال دستیابی حوزه اروپا، متذکر می

دانش بنیان در جهان است، برای داشتن پویاترین اقتصاد 

ها را آموزش عالی آن باید نشان دهد که کیفیت در برنامه

یابی از کیفیت آموزش جدی انگاشته و مایل به اطمینان

عالی خود است )شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا 

همچنین در حوزه تضمین کیفیت اروپا، برای  .(2005
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جه هستند صرفاً یک هایی که دائماً با تغییر موادانشگاه

نگر دیگر کافی نوع کنترل کیفیت توصیفی و گذشته

ای نیست. بنابراین، موسسات آموزش عالی به طور فزآینده

مشتاق به برقراری یک نوع افزایش کیفیت پویا و 

تر هستند که در آن ارزیابی به طور قابل سیتماتیک جامع

عالی های آموزش اعتمادی باعث بهبود شود )دستورالعمل

 (.2018در تضمین کیفیت و بهبود کیفیت 

و برخی دیگر در  1990برخی از کشورهای اروپایی تا سال 

های اخیر سازوکار ارزیابی را بعد و گروهی در سال دهه

اند. از آن برای بهبود کیفیت آموزش عالی ایجاد کرده

در کشور فرانسه  "کمیته ملی ارزیابی  "توان به جمله می

نهاد تضمین کیفیت آموزش عالی "( و 1985)سال 

 1997در انگلستان، که در سال  (QAA) "بریتانیا

های قابل تأسیس شده، اشاره کرد. از جمله دیگر تجربه

های نهاد کیفیت دانشگاه"توجّه در سایر کشورها، تشکیل

 2002باشد. این نهاد در سال می (AUQA) "استرالیا

مایشی خود را برای های آزتأسیس و از همان سال کوشش

 (. 1393بهبود کیفیت آغاز کرده است )دادرس 

در انگلستان، آژانس تضمین کیفیت بریتانیا در سال 

تشکیل گردید. این آژانس یک آژانس به خوبی  1997

تثبیت شده و قابل اعتماد با دو دهه تجربه است. نهاد 

مذکور یک عضو کامل از هر دو انجمن اروپایی برای 

یت در آموزش عالی و شبکه جهانی نهادهای تضمین کیف

( است INQAAHEتضمین کیفیت در آموزش عالی )

 (.2016)آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی بریتانیا 

المللی همچنین در کشور انگلستان بررسی کیفیت بین

(IQRیک سرویس جدید است که سازمان ) های سراسر

استانداردهای  سازد تا نشان دهند که آنهاجهان را قادر می

اروپایی را برای تضمین کیفیت در آموزش عالی رعایت 

و آژانس تضمین  UKتوسط کیفیت ملی  IQRکنند. می

( توسعه داده شده است. در QAAکیفیت آموزش عالی )

شبکه  ( نیز به سرپرستی فیونا کروزیر رییس2018سال )

های تضمین کیفیت بریتانیا، کتاب راهنمایی حاوی ویژگی

منتشر شده است که در آن استانداردها،  IQRدی کلی

گذاری، تحلیل فرایند اصلی، افراد درگیر بررسی، هدف

های دهی و برنامه اقدام در شبکهها، نحوه گزارشیافته

تضمین کیفیت در آموزش عالی تشریح گردیده است 

(. در 2018)آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی بریتانیا 

نگاهی به تجارب کشورهای  آغاز درمطالعه  نیاپایان، 

 در حوزه آموزش عالی تیفیک نیتضماروپایی پیرامون 

قیشناخت و اطالعات الزم و عم ،پس از آن داشت. دخواه

 یو چگونگ تیفیک نیتضمنحوه ایجاد  پیرامونرا  یتر

فراهم در منطقه اروپا  آنو اثرات  ستمیساین توسعه 

 نیتضمکاوی و بررسی وابا  بنابراین تالش گردیده .آوردمی

به دو سوال پژوهشی زیر پاسخ اروپا،  یآموزش عال تیفیک

ها و بسترهای ایجاد و توسعه داده شود:  الف( زمینه

تضمین کیفیت در آموزش عالی منطقه اروپا کدام است؟ 

ب( اثرات ایجاد و توسعه تضمین کیفیت آموزش عالی در 

 حوزه اروپا چیست؟ 

 مواد و روش ها

شناسی پژوهش متاثر از رویکرد تحقیقات کیفی روش     

و با استفاده از تحلیل محتوای مستندات است. جامعه 

آماری پژوهش نیز شامل مهمترین متون اعم از زبان 

های مرتبط است که نوشتاری، الکترونیکی و سایت

پیرامون وضعیت تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا 

ها، ترین مقالهشاخص باشند.  به بیانی دیگرموجود می

های اتحادیه اروپا و تارنمای مستندات موجود در دانشگاه

ها و گزارشات ساالنه آموزش عالی حوزه اروپا در شبکه

ارتباط با تضمین کیفیت، به عنوان جامعه آماری این 

گیری در تحلیل محتوای اند. نمونهپژوهش محسوب شده

ت کیفی، مستندات نیز بر اساس راهبردهای تحقیقا

هدفمند است؛ لذا در پژوهش حاضر از میان متون 

نوشتاری و الکترونیکی احصاء شده، متونی که جنبه معرف 

یا نمونه را داشته اند یا بیشترین نقش را در موضوع 

تحقیق داشته و بیانگر بسترها و زمینه های ایجاد و توسعه 

اند به عنوان تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا بوده

جهت رعایت اخالق اند. مونه هدفمند آماری، انتخاب شدهن
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 IR.USWR.REC.1398.201پژوهشی، کد اخالق 

 در کمیته ی اخالق دانشگاه ثبت شد.

هددای بدده برخددی از مهمتددرین نموندده 1در جدددول شددماره 

 نوشتاری و الکترونیکی پژوهش اشاره شده است: 

 

 اری و الکترونیکی پژوهشهای نوشت. برخی از مهمترین اعضای نمونه1جدول 

Table 1. Some of the most important members of written and electronic samples of research 
نووو  

ف نمونه
دی
ر

 

 مشخصات نمونه های نوشتاری

 ناشر نگارنده سال عنوان

ل
عم
رال
تو
دس
و 
ش 
ار
گز

 

1 
آژانس  یبررس یگزارش و دستورالعمل ها

ENQA 
2016 

 تیفیک نیتضم ییشبکه اروپا

 یدر آموزش عال

The present report can be downloaded from 

the ENQA website at: http://www. 

enqa.eu/index.php. 

2 
 یحاصل از بررس جیو نتا شرفتیگزارش پ

 تیفیک نیپروژه تضم
2004 Chalvet, Veronique  

3 
در سطح  یآموزش عال تیفیک نیتضم ستمیس

 ایبولون ناریسم ؛یاروپا و مل
2007  Berlin, HRK German Rectors’ Conference 

4 
 یدهه همکار کی(. 2000 - 2000سال ) 10

 .یدر آموزش عال تیفیک نیاروپا در تضم
2016 

 نیتضم یبرا ییشبکه اروپا

 تیفیک

Anniversary Publication. Available  th10

at:www. Enqa.net. 

5 
در منطقه  تیفیک نیتضم یدستورالعمل ها

 اروپا. یآموزش عال
2015 ENQA 

Available at:www. Enqa.net/bologna. 

Lasso 

6 

، انجمن  2012-2011گزارش ساالنه: 

 یدر آموزش عال تیفیک نیتضم ییاروپا

AISBL 

2016 ENQA ENQA 

ق
حقی
و ت
ه 
قال
م

 

 Berlin Communique  2003 اروپا یتحقق منطقه آموزش عال 7

8 

 

در  تیفیک نیتضم یاروپا برا هیاتحاد

 یآموزش عال
2018 Hadzhikoleva, Stanka www. Researchgate.net 

9 

 

 یمرز یآموزش عال تیفیک نیتضم

(QACHE) 
2015 Trifiro, Fabrizio UNESCO/APQN 

 2014 اروپا یدر منطقه آموزش عال تیفیک نیتضم 10
Kecetep, Ilker and 

Ozkan, Idil 
l and Behavieral Sciences Socia-Procedia

www. scienedirect.com 141. 

ب
کتا

 
 

11 

چارچوب کیفیت در دانشگاه های کشور ، 

برای انجام اقدامات عمومی در نظر گرفته 

 شده

2007 

و  رلندیا یانجمن دانشگاه ها

 یدانشگاه ها تیفیک ئتیه

 رلندیا

http://www.Iheqnat:Availible  

ت
سای
ب 
و

 

12 http://www.qaa.ac.uk    

13 http//www.enqa.eu    

14 www.bologna-berlin    

15 www.inqaahe.org    

16 http//www.Oaq.ch    

 یهاتیو فعال یخیبستر تار بدین منظور در مرحله نخست،

 مد نظر قدرار اروپا  هیو اتحاد اینوبول ندیدر فرا یآموزش عال

در ادامده بده تشدریح فرایندد اجرایدی مهمتدرین        رد.یگیم

کانون توجه تضمین کیفیت در آموزش عدالی اروپدا یعندی    

شبکه اروپدایی تضدمین کیفیدت آمدوزش عدالی پرداختده       

وسدعه سیسدتم   شدود و بسدترهای چگدونگی ایجداد و ت    می

 گیرد.  تضمین کیفیت در آن منطقه مورد واکاوی قرار می

 یافته ها
های زمینه دهدبررسی بستر تحوالت نشان می     

اقتصادی و تجاری، فرهنگی، اجتماعی و ساختار سیاسی و 

همچنین گسترش دامنه تکنولوژیک در منطقه اروپا بر 

http://www.scienedirect.com/
http://www.iheqn/
http://www.qaa.ac.uk/
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ون ایجاد و رشد تضمین کیفیت درون دانشگاهی و بر

دانشگاهی موثر بوده است. در این راستا در این پژوهش 

قصد بر این بوده که بسترهای اثرگذار بر ایجاد، توسعه و 

نیز اثرات آن در تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا در 

 قالب دو سوال پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.

ها و بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت الف( زمینه

 الی منطقه اروپا کدام است؟ در آموزش ع

 و دوّم بسیار آشفته بدود  یوضعیت اروپا بعد از جنگ جهان

داده  یدر این قاره دو جنگ خدونین رو  ،یدر فاصله کوتاه

 یاروپدائ  یبده بعدد، کشدورها    یبود. بعالوه، از قرون وسدط 

مرتب با یکدیگر جنگ و جدال داشدته اند. به ایدن خداطر،   

. مناسددبی قددرار نداشددت در شددرایطروابددط بددین کشددورها 

خانمدان براندداز، سدران     یجنگ جهدان  وسرانجام، بعد از د

اروپددا بدده ایددن نتیجدده رسددیدند کدده تنهددا راه   یکشددورها

داشته  یاز جنگ این است که با یکدیگر همکار یجلوگیر

در زمینه تجارت و اقتصاد شروع  بتداا یهمکار این .باشند

لژیدک، هلندد و   آلمدان، فرانسده، ایتالیدا، ب    یشدد. کشورها

از اختالفاتشان را کنار گذاشدته و در   یلوکزامبورگ بسیار

زمینه تولیددات صدنایع اغدال سدنگ و فدوالد شدروع بده        

 یبه سایر امور زندگان ینمودند. سپس این همکار یهمکار

توسعه یافت. بازار مشترک اروپا و سازمان یواحمردم این ن

سدیس  تأ یاقتصداد  یهدا ایدن همکداری   یبرا یدیگر یها

سازمانها و تشکیالت  یبرا ،یمیالد 1967گشتند. در سال 

به ندام جامعده اروپدا یدا جوامدع       یمرکز یمختلف، سازمان

بنیان گذاشدته شد. جامعه اروپا شامل شدوراها  متحد اروپا

 یتمدام کشدورها   یهمکار یبرا یمشترک یهایونو کمیس

 یبدا پیوسدتن اعضدا    ،یمدیالد  1970در دهده   عضو بدود. 

 1992در سدال   امعه اروپا رو به توسعه پیدا کرد.جدید، ج

 یهدا عضو جامعه اروپا پیمان همکداری  یکشورها ،یمیالد

مابین خودشان منعقد نمودند. ندام جامعده اروپدا     یبیشدتر

نیز به اتحادیه اروپا تغییر داده شدد. ایدن پیمدان در شدهر     

ماستریخت هلند منعقد گردید؛ بده همدین مناسدبت ایدن     

اروپددا، بدده نددام پیمددان  هعهدنامدده اتحادیدد پیمددان در مددتن

در ارتبداط بدا نظدام آموزشدی      ماستریخت درج شده است.

وزراء  یهدا از جلسات و توافدق  یامجموعه یطحوزه اروپا، 

از  نددانیحصددول اطم یو در راسددتا ییاروپددا یکشددورها

 یلیمدارک تحصد  تیفیاستانداردها و باال بردن ک تیصالح

هماهنگ اروپا  ینظام آموزش یی،اروپا یکشورها یدانشگاه

اروپا را  یآموزش عال ندیفرا نیقرار گرفت. ا در کانون توجه

اسددت.  قددرار داده سددبونیل رشیپددذ ونیتحددت کنوانسدد 

 1999در سدال   اید بولون هید اعالماز سدوی دیگدر    نیهمچن

در دانشدگاه   ییکشور اروپدا  29 عالیآموزش  یتوسط وزرا

 ینظدام آموزشد   شریکه منجر به پدذ  دیبه امضا رس ایبولون

و  هید ترک ه،یاز جمله روس ییکشور اروپا 48 نیهماهنگ ب

قدانون نظدام    بیمنجدر بده تصدو    اید بولون فرایند شد. نیچ

 یواحدددها یآمددوزش هماهنددگ و اسددتاندارد اعتبارسددنج 

( شدده اسدت.   ECTSتحت عنوان ) یگذرانده شده آموزش

آن اسدت کده تمدام     ینظدام هماهندگ آموزشد    نیا یایمزا

 یبدا هدم همکدار    هید اتحاد یآموزش یهارگانموسسات و ا

دانشدجویان یک کشور اختیار دارند که در هر کشور . دارند

 یکشدورها  النیالتحصفارغ و دیگر اتحادیه تحصیل نمایند

و  یابیارزشد  ،یبه اعتبارسدنج  ازیاروپا بدون ن هیعضو اتحاد

 یدر مددابق لیبدده محددا فراغددت از تحصدد  یسددازمعددادل

 لیادامه تحصد  یبه راحت توانندیم هیعضو اتحاد یورهاکش

 یهدا فرصدت  شیباعدث افدزا   ییامکان جا به جا نیا دهند.

گردیده اسدت )کیپیتدان و    انیدانشجوبرای  یو شغل یعلم

  .(2009گات 

تحلیل مستندات بیانگر آن اسدت، از آنجدایی کده کیفیدت     

دولتی ارتبداط مسدتقیم    اقتدار و با مسئولیت عالی آموزش

کیفیدت   بایسدت در حدوزه اروپدا مدی    وعضد  کشور هر دارد،

 در ویدژه  بده  خدود  کشور عالی آموزش سیستم مطلوب در

کندد. بندابراین    را تضدمین  یادگیری و برون دادها آموزش،

هدا و  دانشدگاه  اصدلی  اهدداف  از یکدی  باید کیفیت تضمین

باشدد و   بین کشورهای منطقده  در عالی آموزش موسسات

باشدند. ایدن    یدت کیف تضمین فرآیندهای مسئول آنها خود

عضدو   کشدورهای  از یدک  هدر  کده  است معنی مطلب بدین

 و توسدعه سیسدتم   ایجاد الزم است مسئولیت منطقه اروپا،

بر عهدده بگیرندد.    عالی آموزش در را خود کیفیت تضمین
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 منظدور  به ملی هایایالت/ هادولت توسط باید این اقدامات

کشورشدان   عدالی  آمدوزش  در مطلدوب  کیفیت از اطمینان

 شود. رداشتهب

ملی  کیفیت تضمین های ایجاد سیستمراستا با کوششهم

 المللیای و بینمنطقه سیستم به نیاز عضو، کشور هر در

محسوس بود این  اروپا عالی در آموزش کیفیت تضمین

ایجاد و  و همکاری المللی،بین اجماع امرکه با ضرورت

همراه  عضو کشورهای همه بین موثر هایگسترش شبکه

های متعدد و متنوعی از ود، موجب پدیدآیی سنخب

های تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا با سه نوع نظام

ساختار متمایز گردید. این ساختارها مشتمل بودند بر: 

های تضمین های تضمین کیفیت؛ ب( شبکهالف( سازمان

 های )شوراها( تضمین کیفیت.  کیفیت و ج( هیات

ثیرگذارترین اقدامات مربوط به ترین و تایکی از عمده

پیدایش و توسعه تضمین کیفیت آموزش عالی در منطقه 

 گیری شبکه تضمین کیفیت اروپاست. شبکهاروپا، شکل

 ایجاد کمک، منظور به اروپا عالی آموزش کیفیت تضمین

 اروپا، عالی آموزش حوزه در کیفیت تضمین توسعه و

 تضمین یبرا شبکه پایه و راهنمایی این. شد تأسیس

 و استانداردها و است عالی آموزش کیفیت

تاریخچه  .دهدمی پوشش را اروپایی هایدستورالعمل

 1990شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا به اواخر 

که اولین تشریفات رسمی برای تضمین  گردد. زمانیبرمی

کیفیت در آموزش عالی شروع به تثبیت در سطح ملی 

های آزمایشی اروپایی در زمینه کرد. در نتیجه پروژه

، شرکت کنندگان 1990تضمین کیفیت در طول دهه 

های نسبتا احساس کردند تبادل اطالعات و تجربه زمینه

جدید تامین فرصت برای آموزش دو جانبه نیاز است. از 

از انجمن بحث و گفتگوی  ENQAهای اول، این گام

، اما مشتاقان تضمین کیفیت به شبکه درحال رشد ثابت

ها در اروپا، و از شبکه به شرح رابطه با آهستدۀ آژانس

عضویت وسیع در کشورهای امضا کننده بولونیا در اروپا 

بسط یافته است )گزارش یک دهه همکاری اروپایی در 

 (. 2016تضمین کیفیت آموزش عالی 

 بولونیا فرآیند همچنین الزم به اکر است یکی از اهداف

که  است در منطقه اروپا عالی موزشآ اندازی یاری به راه

 رقابتی، باال و کیفیت با عالی ایجاد و توسعه آموزش به

 تحوالت منجر شود و دنیا در پیشرو و متنوع شفاف،

 پدید آورد را جهان و منطقه در پایدار اقتصادی و اجتماعی

تضمین  اهمیت حاضر حال در (.1998 سوربن بیانیه)

 افزایش حال در اروپایی کشورهای منطقه میان در کیفیت

 کیفیت تضمین که دارد وجود متداولی اعتقاد زیرا است؛

 است. ضروری متقابل و اعتماد عالی آموزش توسعه برای

 کیفیت تضمین زمینه در کشورهای حوزه اروپا بنابراین

 و سرعت کشور هر لکن در اقدامات الزم را آغاز نموده اند،

 همه این بر الوهع .می باشد متفاوت اقدام آن شیوه

 زیرا ندارند، و کافی را و شرایط الزم زمینه پیش کشورها

 به است. جدید آنها برای اعتباربخشی و کیفیت تضمین

 در آموزش عالی کشورهایی همانند مسائل این مثال عنوان

 و بریتانیا اما است؛ نسبتا جدید ترکیه اتریش و آلمان،

 ترتجربه با لیتضمین کیفیت در آموزش عا مورد در هلند

 اصلی منبع رسدترند. با این حال به نظر مییافته توسعه و

در آموزش عالی حوزه اروپا،  اعتباربخشی و کیفیت تضمین

 آمریکا است. به عبارت دیگر متحده اقدامات پیشین ایاالت

 یک آموزش عالی آمریکا کیفیت تضمین که گفت توانمی

ی کشورهای اروپایی برا عالی آموزش برای راهنما و نمونه

 (. 2004 فرونیک) .است

 ساختارهای ساختن مورد در مطالعات حاضر حال در

 در ها سیستم و ها سیاست کیفیت، تضمین مطمئن

 . دارد ادامه هنوز عضو کشورهای

 در هندوز  آنهدا  از بعضدی  و اندیافته توسعه عضو کشورهای

 بده  توجده  بدا  کیفیدت  تضدمین  هدای سیاسدت  توسعه حال

 در این میان اقتصاد هستند. محلی و ملی الزامات و شرایط

هدای تضدمین   سیاسدت  به دادن شکل برای هم سیاست و

 تقریبا که است بدیهی. دارند نقش کیفیت در آموزش عالی

 عدالی  آمدوزش  منطقده  در کیفیدت  تضمین مطالعات تمام

 حاضدر  حدال  در اسدت.  ملدی  سطح در حاضر حال در اروپا

 بده  ایمرحلده  چندد  ارزیابی از ااروپ در کشورها از بسیاری
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 ایدن  بده  کنندد. مدی  اسدتفاده  کیفیت تضمین روش عنوان

 عدالی  آمدوزش  موسسدات  دروندی  ارزیدابی  ابتددا  که معنی

 و ضدعف  بیروندی نقداط   سپس با ارزیابی صورت می گیرد،

 ملی سطح در تنها مورد سازند که اینرا مشخص می قوت

 سداختارها،  هدا، اعتقاد دارد سیاسدت  (1992) است. کلس،

 در کیفیدت  تضدمین  بده  مربوط مسائل سایر و استانداردها

 زیدرا  باشدد،  المللدی بدین  سدطح  در باید اروپا عالی آموزش

 است المللیبین بزرگ اروپایی منطقه عالی آموزش منطقه

 هدا، سدازه  هدا، فرهندگ  مختلدف،  کشدورهای  از بسیاری که

 هغیدر  و دانشجو ها میلیون و عالی آموزش مؤسسه هزاران

 سیاسدت  اروپدا  اتحادیده  وجدود،  ایدن  با .دهدمی پوشش را

 کیفیدت  تضدمین  زمینده  در عدالی  واحدی را برای آموزش

 ایپدیدده  عدالی  آمدوزش  زیرا نداد. ارائه اروپا عالی آموزش

 ملدی  عدالی  آموزش در تواندنمی اروپا اتحادیه و است ملی

 کدده شددودمددی مشدداهده بنددابراین کنددد. مداخلدده کشددورها

 و نظدر  اتفداق  بده  المللدی بدین  هدای سیاسدت  بده  دستیابی

 را دیگدران  تدوان نمدی  دارد و بسدتگی  اعضا میان همکاری

ها و ساختارهای معینی برای تضمین روش انجام به نسبت

 و همداهنگی  اگدر  اما. نمود مجبور عالی کیفیت در آموزش

 در کیفیدت  تضدمین  باشدد،  داشدته  وجود موثری همکاری

 با سازگار و آمیزموفقیت تواندمی اروپا عالی آموزش منطقه

 (.2003 برلین اعالمیه) باشد المللیبین مدیریت و ارزیابی

بنابراین، شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا که یک 

شبکه تضمین " نام تحت المللیبین غیرانتفاعی شبکه

 ENQA آن است و مخفف "کیفیت آموزش عالی اروپا

 در اروپا تا همکاری شد تاسیس 2000 سال باشد درمی

 در. عالی را ترویج دهد آموزش در کیفیت تضمین زمینه

 در کیفیت تضمین برای اروپا اتحادیه به ،2004 سال

 به ENQA ماموریت زمان، آن از. شد تبدیل عالی آموزش

 آموزش کیفیت ارتقاء و به حفظ کمک توجهی قابل طور

 یروین یک عنوان باالیی بود و به سطح در اروپا عالی

 سراسر در کیفیت تضمین توسعه برای اصلی محرک

کننده عمل کرد. در حال حاضر  امضا کشورهای بولونیا

محل استقرار این شبکه در در بروکسل کشور بلژیک است 

 (.2017)شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا 

 عضو انجمن یکشبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا 

 کاندید و عضو 7 و کامل عضو 40) را آن اعضای که است

 دسامبر از بولونیا، امضاء کننده کشور 25 از وابسته 42

. کندمی الملل نمایندگیبین اروپا و سطح در( 2012

 شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا اعضای

حوزه آموزش متوسطه  از کیفیت تضمین هایسازمان

 زمینه در هستند که عضو کشورهای( EHEA) اروپایی

 مایل که هاییسازمان. کنندمی فعالیت عالی موزشآ

شبکه تضمین  عضو نیستند، قادر دلیلی هر به یا نیستند

عضویت  است شوند ممکن  کیفیت آموزش عالی اروپا

 را شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا در وابسته

 هایآژانس از شبکه هیات وابسته یک .کند درخواست

 زیرمجموعه هایسازمان یرسا یا واقعی کیفیت تضمین

بود )شبکه  عالی خواهد کیفیت آموزش تضمین به مربوط

 (.2017تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا 

 هستند: گانهسه اساسا ENQA اهداف

 و اروپا سطح در آن اعضای دادن نشان برای -

 گیریتصمیم فرایندهای زمینه در ویژه به الملل،بین

 اینفع؛ هاینسازما با همکاری در سیاسی و

 فرآیندهای توسعه برای فکر مخزن یک عنوان به -

 کنند.عامل عمل می سیستم و کیفیت تضمین

 گذاریاشتراک به برای ارتباطی پلتفرم یک عنوان به -

 میان در کیفیت تضمین در تخصص و اطالعات انتشار و

 کند.اینفعان عمل می به نسبت و اعضا

متشکل  عالی اروپا شبکه تضمین کیفیت آموزش سازمان

 از نمایندگان متشکل عمومی، مجمع. است نهاد سه از

 شرکت اینفعان و وابستگان با ENQA عضو هایسازمان

 این گیریتصمیم اصلی آن بعنوان ناظران، هیات در کننده

شبکه تضمین کیفیت  اجرایی عنوان هیات به .است شبکه

 ساالنه جلسات بین مسائل مدیره ، هیاتآموزش عالی اروپا

 روزانه، عملیات دبیرخانه .کندمی تضمین را عمومی مجمع

کند اداره می را مدیریت حسابداری و ثبت وقایع اداره،
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شبکه  (.2017)شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا 

 تریناصلی با تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا

پیرامون تضمین  و شریک اروپایی خود همکار هایسازمان

 هاسازمان این .شده است اروپا در آموزش عالی درکیفیت 

 اروپایی انجمن ،(EUA) اروپا دانشگاهی انجمن شامل

 دانشجویان ،(EURASHE) عالی آموزش نهادهای

 اروپایی کیفیت تضمین ثبت ،(ESU) اتحادیه اروپایی

 ،(EI) المللیبین آموزش ،(EQAR) عالی آموزش برای

 گروه و( EC) وپاییار کمیسیون اروپایی، کار و کسب

های باشند )دستورالعملمی( BFUG) بولونیا پیگیری

(. هر یک 2016شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا، 

های مذکور به صورت فعال با همکاری اعضای از سازمان

های تضمین کیفیت، منظور ارتقاء و توسعه سیستمخود به

ور ای و چه در سطح نهادی، به طچه در سطح برنامه

 کنند.    جدی فعالیت می

 با کیفیت اصلی مسئولیت که کندمی ااعاناین شبکه 

 تضمین کیفیتهای سازمان. است عالی آموزش موسسات

 هاینیازمندی هستند، خارجی کیفیت مسئول تضمین که

 این حالت، بهترین در: کنندمی برآورده را متفاوت

 و عینی نقش و عمومی برای اطمینان را مسئولیت

 عهده به موسسات در کیفیت ارتقای برای ایتوسعه

شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا گیرد )می

2017.) 

 اعضای از یکی شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا

 زمینه در اروپا کیفیت ثبت تضمین ،EQAR بنیانگذار

 افزایش برای 2008 سال در که است عالی تحصیالت

 اروپا سراسر در عالی آموزش در کیفیت تضمین شفافیت

های تضمین کیفیت از سازمان یک ثبت و شد تأسیس

کند )شبکه را منتشر و مدیریت می ESG مطابق با

 (.2017تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا 

 رعایت به متعهد شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا

 که است( روند-هدف هماهنگی) هدف برای تناسب اصل

منظور دارد و به قرار کیفیت اروپایی نتضمی هسته در

جدید  تحوالت و خود، عملکرد مناسب اهداف به دستیابی

 آموزش در کیفیت تضمین و کیفیت ارزیابی زمینه در

 آموزش موسسات دولتی، نام مقامات به به اینفعان، عالی

 کیفیت منتشر تضمین هایآژانس و دانشجویان عالی،

 یفیت آموزش عالی اروپاشبکه تضمین ک کند. فعالیتمی

 همچنین و سمینارها و هاکارگاه ها،کنفرانس شامل

 اینفعان با همکاری المللی،بین کیفیت تضمین هایپروژه

)شبکه تضمین  شودآن می سایت وب نگهداری توسعه و و

        (. 2016 کیفیت آموزش عالی اروپا

، متعهد به پذیرش استانداردهای کیفیت در این شبکه

های بین وزش عالی اروپایی است و با ارائه نمایندگیآم

المللی، توسعه تضمین کیفیت را مدیریت و آنها را در 

های کند. خدمات جامع و فرصتسطح ملی حمایت می

دهد و به ارتقاء کیفیت و توسعه شبکه را به آنها ارائه می

     کند.یک فرهنگ کیفی در آموزش عالی کمک می

ر است، وزن رشد تکنولوژیک در همچنین شایان اک

منطقه اروپا و نیز تبادل تجربیات در حوزه تضمین کیفیت 

های الملل،کمتر از زمینهدر آموزش عالی در سطح بین

اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نبوده و اخیراً به پیدایش 

به منظور ارزیابی و   Compass-okنرم افزار کاربردی

 لی در دانشگاه پلودیواعتبارسنجی در نظام آموزش عا

منجر شده است. کاربرد موفق این نرم افزار، ایده گسترش 

آن را به عنوان یک ابزار جهانی مطرح نموده است 

 (.2018)هادژیکولوا 

ب( اثرات ایجاد و توسعه تضمین کیفیت آموزش عالی در 

 حوزه اروپا چیست؟ 

های متنوع تضمین کیفیدت  عالوه بر رشد و گسترش نظام

طح درون دانشگاهی و تقویدت فرایندد پاسدخگویی و    در س

جانبه آمدوزش عدالی اروپدا از    پذیری، توسعه همهمسئولیت

هدای تضدمین   طریق فرایند بولونیا موجب گسترش شدبکه 

المللددی و ای و افددزایش تبددادالت بددین  کیفیددت منطقدده 

ها در سطح آمدوزش عدالی و نیدز افدزایش سدطح      همکاری

های آموزش عالی گردیدده  ماعتماد و اطمینان میان سیست

وب فرایند بولونیدا، تضدمین کیفیدت مدورد     است. در چارچ

گیدرد و در نشسدت وزرای آمدوزش    حمایت جدی قرار می
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شددوند تددا ل، شددرکت کنندددگان متعهددد مددیئوعددالی مسدد

گیری موسسات آمدوزش عدالی   مجوزهای الزم را برای بهره

المللدی و بدا در نظدر گدرفتن     از نتایج تضمین کیفیت بدین 

 (.5201 ضوابط ملی صادر نمایند )تریفیرو

المللی یا فرامرزی در همین خصوص، تضمین کیفیت بین

های تضمین کیفیت اشاره دارد به آن دسته از فعالیت

المللی( که توسط یک سازمان تضمین مرزی )بینبرون

کیفیت در کشور دیگری متفاوت از آن کشوری که در 

محل استقرار آن سازمان و یا حوزه اصلی عمل آن بوده 

اینگونه اقدامات برای مؤسسات آموزش  انجام می پذیرد.

تواند در قالب یک فرایند داوطلبانه یا بخشی عالی، می

الزامات ملی تضمین کیفیت برون مرزی اجباری باشد 

 (. 2017)شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا 

تضمین کیفیت بین المللی در حدوزه آمدوزش عدالی اروپدا     

آمدوزش عدالی    تواند با هددف توسدعه بدرای موسسدات    می

 آورد:های زیر را فراهم فرصت

شناسایی مناسب ترین کارگزار که به بهترین وجه  -

های آن موسسه سازگاری دارد و ها و ویژگیبا ماموریت

 تواند به بهترین وجه نیازهای آنان را پوشش دهد؛ می

تقویت سیاست های بین المللی سازی موسسات  -

کاری آنها با سایر آموزش عالی و کمک به توسعه هم

 موسسات خارجی؛

 های خود؛ کمک به بهبود شناخت آنان از صالحیت -

هدای  افزایش مشارکت اینفعان و تقویدت مسدئولیت   -

مؤسسات آموزش عالی در قبال حفدظ کیفیدت و پدذیرش    

های صدورت گرفتده در موسسدات بدرای کدارگزاران      تالش

 تضمین کیفیت.

در آموزش عالی  فرامرزی تضمین کیفیتهمچنین توسعه 

 اروپدددا ممکدددن اسدددت شدددرایط زیدددر را مهیدددا نمایدددد:  

المللی بدا هددف کسدب    امکان گسترش رزومه ملی و بین •

های یادگیری بیشتر فرصت •افزایش درآمد؛ •اعتبار بیشتر؛

 هددایفرایندددهای تضددمین کیفیددت و روش بددرای بهبددود 

هدای  توانایی ارتقاء و بهبدود مسدتمر در حدوزه    •عملکردی؛

عالی )دستورالعمل شبکه تضمین کیفیدت  لف آموزش مخت

 (.2017آموزش عالی اروپا 

باشد که منطق درگیدر شددن در   حال این سوال مطرح می

بین المللدی چیسدت؟ دانشدگاه یدا      تضمین کیفیتفرآیند 

ریدزی بدرای ورود بده فرآیندد     ای که درصدد برنامهموسسه

ارد باشد، ضدرورت د بین المللی می تضمین کیفیتاجرای 

اهداف فرآیند و ارزش افزوده مورد انتظار را در نظر گیدرد.  

این موضوع باید کامال روشن و شفاف گردد که آیا فرآیندد  

الزامی ملی است یا برای فعالیدت   تضمین کیفیت،این نوع 

المللدی در چدارچوب قدوانین ملدی ضدرورت      در عرصه بین

دارد؟ و در نهایدددت چگونددده ایدددن امدددر در انطبددداق بدددا  

های بلندمدت تضمین کیفیت ملدی و موسسدات   اتژیاستر

هدا از  گیرد؟ که پاسخ به ایدن گزینده  آموزش عالی قرار می

 مجال این گزیده خارج است. 

دهد پیرامون توسعه تضمین ها نشان میهمچنین بررسی

 کیفیت تضمین چارچوب کیفیت درون دانشگاهی و در

 مشخص، سیاست یک باید عالی آموزش موسسات ملی،

از  اطمینان برای کیفیت استانداردهای مکتوب و وانینق

به منظور توسعه تضمین  این، بر عالوه. باشند آن داشته

و برانگیختگی  فرهنگ به کیفیت درون دانشگاهی نیاز

 در ارتباط با تضمین کیفیت در میان اینفعان وجود کافی

آگاهی الزم  موضوع اهمیت از باید جامعه دانشگاهی دارد.

 منظور به البته و داوطلبانه طور به و باشند تهداش را

 یک به نیاز عالی آموزش موسسات آن، به دستیابی

 همچنین، موسسات. در این رابطه دارند مشخص استراتژی

 و کنترل برای مناسبی رسمی مکانیزم آموزش عالی باید

 دانشجویان ارزیابی. باشند داشته خود هایبرنامه تأیید

ارزیابی،  معیارهای که باشد مکتوب تفرم دارای یک باید

 باید آموزش کارکنان. تشریح کند را غیره و بندیدرجه

 و تغییرات نوآوری، پذیرای باید آنها باشند؛ شرایط واجد

 هایجدن وستر) باشند ارزیابی و انتقاد جدید، تحوالت

آنچه در ارتباط با توسعه تضمین کیفیت حوزه  (.2007

اندازها مشهود است آن اس چشمآموزش عالی اروپا بر اس

 خاص طور به کیفیت، تضمین های توسعهاست که، برنامه

 به و کیفیت سازی تضمینفرهنگ موضوعی هایزمینه بر

الکترونیکی؛  آموزش کیفیت شناختن آن؛ تضمین رسمیت
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تضمین  های مشترک درو طراحی برنامه ظرفیت ایجاد

 دارد. تمرکز پادر حوزه اروپا و خارج از حوزه ارو کیفیت

 گیریبحث و نتیجه
های اثرگذار بر ایجداد و توسدعه تضدمین    واکاوی زمینه     

های تاریخی دهد، بسترکیفیت آموزش عالی اروپا نشان می

هددا مجددزا از دولددت و قدددرت فراگیددر  و پیدددایش دانشددگاه

موسسات، تحوالت تجاری و اقتصادی پس از جنگ جهانی 

هدای  معده اروپدا در زمینده   های مشترک جادوم، کمیسیون

هدا و  فرهنگی و پاسدخگویی و مسدئولیت پدذیری دانشدگاه    

هدا و یدافتن   موسسات آموزش عالی، ساختار سیاسی دولت

ورزی و بیان آزادانه افکار و نیز گسترش مجال برای اندیشه

دامنه تکنولوژیک بر وضعیت فعلی تضدمین کیفیدت درون   

اروپا مدوثر بدوده    هایدانشگاهی و برون دانشگاهی دانشگاه

 بدرای  قددم  ها مبین آن است، اولیناست. همچنین تحلیل

آن  اروپدا  عدالی  آمدوزش  در کیفیت تضمین ایجاد و توسعه

و کارآمدد   مدوثر  قدوی،  عدالی،  آمدوزش  موسسات که است

باشدند.   کیفیدت  تضدمین  فرآیندهای مسئول خود و باشند

 اصددلی اهددداف از یکددی بایددد کیفیددت تضددمین همچنددین

ایدن  . باشدد  منطقه در عالی آموزش ها و موسساتدانشگاه

عضدو   کشدورهای  از یدک  هدر  کده  است معنی مطلب بدین

 تضدمین  و توسدعه سیسدتم   ایجداد  مسئولیت منطقه اروپا،

کیفیدت   زیرا بر عهده دارد. عالی آموزش در را خود کیفیت

 هر و دولتی مرتبط است اقتدار و با مسئولیت عالی آموزش

 آمدوزش  سیسدتم  در مطلوب و باال کیفیت باید عضو کشور

یدادگیری و بدرون    آمدوزش،  در ویژه به را خود کشور عالی

 کند. تضمین دادها

 خدمات عالی به نظر می رسد از آنجایی که آموزش

 عالی آموزش منطقه کشورهای در تمام تقریبا عمومی

 تضمین ایجاد سیستم ابتدا بنابراین وجود دارد؛ اروپایی

باید  عضو کشور هر در عالی وزشآم برای رسمی کیفیت

ای و منطقه سیستم به نیاز در دستور کار قرار گیرد. سپس

 وجود اروپا عالی در آموزش کیفیت تضمین المللیبین

 به ملی هایایالت/ هادولت توسط باید اول هایگام .دارد

 عالی آموزش در مطلوب کیفیت از اطمینان منظور

 عالی آموزش ملی یازهاین البته و شود کشورشان برداشته

 های بعد بهدر گام .شود گرفته نظر در بایستمی نیز

 آموزش حوزه در کیفیت تضمین سیستم توسعه منظور

 و همکاری المللی،بین اجماع ضرورت ابتدا اروپا، عالی

 دارد. وجود عضو کشورهای همه بین موثر هایشبکه

سنجش  برای مشترک هایروش و استانداردها سپس

 شده، سازماندهی داخلی ارزیابی اعتباربخشی، و یتکیف

 هر لکن است. نیاز مورد همتایان بررسی و خارجی ارزیابی

 سیستم تضمین کیفیت، ایجاد و توسعه هنگام باید کشور

 اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی موقعیت و داخلی نیازهای

 بسیار و کشورها و اعضای .بگیرد نظر در نیز را کشور خود

که هماهنگی و  دارند وجود عالی آموزش حوزه در مختلفی

 عالی آموزش مشکالت بزرگترین از یکی اجماع بین آنان

 باشد.می سیستم تضمین کیفیت ایجاد برای حوزه اروپا

عالی  آموزش در کیفیت تضمین توسعه برای دیگر راه

نیز بدان اشاره دارد،  (2004اروپا، همانگونه که فرونیک )

 برای اروپایی هایدستورالعمل و ستانداردا بهبود و انجام

که  است واضح است. هاهمکاری بازنگری و کیفیت تضمین

 همه برای مشترک هایدستورالعمل و استانداردها تعیین

 اروپا در کیفیت تضمین توسعه برای که عضو کشورهای

عالی  آموزش و و ضروری است نیاز مورد اند،شده معین

 سطوح در نباید کیفیت آن ضمینت هایو آژانس این حوزه

 عمل کنند. متفاوت المللیبین یا ملی

 آموزش موسسات داخلی، کیفیت تضمین چارچوب در

 مکتوب و قوانین مشخص، سیاست یک باید عالی

. باشند از آن داشته اطمینان برای کیفیت استانداردهای

در  و برانگیختگی کافی فرهنگ به نیاز این، بر عالوه

 باید جامعه دانشگاهی دارد. ضمین کیفیت وجودارتباط با ت

 طور به و باشند داشته آگاهی الزم را موضوع اهمیت از

 موسسات آن، به دستیابی منظور به البته و داوطلبانه

در این رابطه  مشخص استراتژی یک به نیاز عالی آموزش

 مکانیزم آموزش عالی باید همچنین، موسسات. دارند

 داشته خود هایبرنامه تأیید و رلکنت برای مناسبی رسمی

 مکتوب فرمت دارای یک باید دانشجویان ارزیابی. باشند
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تشریح  را غیره و بندیارزیابی، درجه معیارهای که باشد

 باید آنها باشند؛ شرایط واجد باید آموزش کارکنان. کند

 ارزیابی و انتقاد جدید، تحوالت و تغییرات نوآوری، پذیرای

در این میان مدیریت  (.2007 جدنهای وستر) باشند

 تنظیم و اجرا در مهمی نقش عالی آموزش موسسات

 .دارد موثر و مطلوب کیفیت تضمین

 بخش موثر، باید دولت ملی، سطح در ترتیب، این به

در موسسات  کیفیت تضمین سیستم فعال و مطلوب

 تضمین ارزیابی که است واضح بسیار .آموزش عالی باشد

 هدف خارجی، کیفیت تضمین زیابیار کیفیت داخلی و

 عالی آموزش موسسات کیفیت و استانداردها توسعه اصلی

 به بهترین دستیابی به کمک برای تالش در آنها است.

 اصلی عناصر و هستند یادگیری و آموزش در کیفیت

 اروپا عالی آموزش منطقه در کیفیت تضمین سیستم

فیت تضمین کی سیستم یک ایجاد منظور به .باشندمی

 انجام ایحرفه صورت به باید هاارزیابی این تمام مناسب،

 منفی نظرات شامل صرفا نباید ارزیابی هایگزارش و گیرد

 هایگزارش و هاارزیابی باشند. این کمبودها مورد در

پیرامون  هاییمشاوره که مفید خواهند بود زمانی ارزیابی

 به سیدنر برای مناسب راه و دهند ارائه ارتقاء کیفیت

 این صورت غیر در دهند. نشان تضمین کیفیت را اهداف

 تمام بنابراین ندارند. ارزش و اعتباری جهت توسعه

 هدف با ای وحرفه باید ارزیابی هایاقدامات و تکمیل فرم

 وضعیت در نظر داشتن استانداردها با و کیفیت بهبود

 سطح در سپس و ملی سطح در شرایط، ابتدا و فعلی

 باید هاارزیابی کلیه این، بر عالوه. شوند انجام مللیالبین

 با را دار معنی و منطقی روشن، شده نوشته معیارهای

 اهداف به توجه با استانداردها و کیفیت بهبود هدف

   .باشند داشته عالی، آموزش موسسات

های برنامه به توجه بنابراین حوزه آموزش عالی اروپا با

 هایزمینه بر خاص طور به کیفیت، تضمین توسعه

 رسمیت به و کیفیت سازی تضمینفرهنگ موضوعی

 الکترونیکی؛ ایجاد آموزش کیفیت شناختن آن؛ تضمین

 تضمین کیفیت های مشترک درو طراحی برنامه ظرفیت

 نیبددارد. این  تمرکز در حوزه اروپا و خارج از حوزه اروپا

 ییروپاا یدر آموزش عال تیفیک نیکه تضم ی استمعن

 یکار فن کیفقط به عنوان  انگاشته شده و یضرور

انجام  یامنطقه یهااز قطعنامه یرویپ یبرا یاجبار

همچنین بر پایه مطالعات صورت گرفته، عمده  .دگیرنمی

اروپا،  عالی آموزش حوزه در کیفیت تضمین نقص ترین

 است، عالی آموزش موسسات مدیریت و اداره توسعه عدم

و تضمین  کیفیت از مهمی بخش تهر چند توسعه مدیری

 .هستند عالی آموزش کیفیت موسسات

 آموزش موسسات با این وصف می توان گفت که همه

 خود موقعیت الزم است اروپا عالی آموزش منطقه در عالی

 المللیبین سطح در و اروپا سطح در ملی، سطح در را

 استرالیا و آمریکا، متحده ایاالت با مقایسه در مثال )برای

 کیفیت تضمین سیستم و توسعه ایجاد منظور به آفریقا( یا

 دانستن بدون آن، ایجاد برای تالش زیرا بدانند، مطلوب

 بر عالوه بنابراین. نیست منطقی و غیرممکن تقریبا آن

 کیفیت تضمین برای المللی بین ارزیابی های ملی،ارزیابی

 یدمف حوزه اروپا بسیار کشورهای میان در عالی آموزش در

 های،سیاست برای المللیبین سطح بود. بنابراین خواهد

 بهترین احتماال کیفیت، تضمین استانداردهای و هاسیستم

است  بارز و پایدار کیفیت تضمین آوردن دست به راه برای

 تالش و زمان آن اجرای و گرددنمی نیز ایجاد که راحتی

 .طلبدمی را زیادی بسیار
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 واکاوی بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا

 

 ران، ایران.، تهیطباطبائدانشگاه عالمه  ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی :عاطفه ساعدی

 ، تهران، ایران.  یطباطبائدانشگاه عالمه  ،عضو هیات علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی :*عباس عباسپور

ریزی آموزش عالی علمی، گروه برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامههیات عضو  :مقصود فراستخواه 

 وزارت علوم تهران، ایران. 

 دانشگاه اصفهان، ایران. ،علمی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشیهیات عضو  :محمدرضا نیستانی

، تهدران،  یطباطبدائ دانشدگاه عالمده    ،علمی، گروه مدیریت و برنامه ریدزی آموزشدی  هیات   عضو :حسین عبداللهی

 ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، تهران، ایران.  یطباطبائدانشگاه عالمه  ،زی آموزشیعضو هیات علمی، گروه مدیریت و برنامه ری ي مسؤول:سندهینو*

 

گیری و توسعه سیستم تضمین کیفیت آموزش پژوهش حاضر با هدف، تحلیل بستر تاریخی، چگونگی شکل: چکیده

ها الف( چه زمینه"عالی در حوزه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دو سوال پژهشی مد نظر قرار گرفت: 

و بسترهایی سبب ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی منطقه اروپا گردیده؟ ب( اثرات ایجاد و توسعه 

این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی است و با استفاده از  "وزش عالی در حوزه اروپا کدام است؟تضمین کیفیت آم

های اتحادیه اروپا و نیز تارنمای شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی اروپا، تحلیل محتوای مستندات موجود در دانشگاه

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و های اقتصادی، بستر ها نشان دادار گرفته است. یافتههای پژوهش مورد واکاوی قرداده

 باعثموثر بوده و همچنین اروپا  ی حوزهب در آموزش عالمطلو تیفیکارآمد با ک ستمیس کیتوسعه در  تکنولوژیک

را  رهیو غ قاتیتحق ،یریادگیباال در آموزش و  تیفیو ک تر باشدیتر و قویرقابت این منطقه، یآموزش عال گردیده،

 هایزمینه بر خاص طور به کیفیت، تضمین های توسعهبرنامه به توجه حوزه آموزش عالی اروپا با .کند جادیو ا نیتضم

و  ظرفیت ایجاد ،الکترونیکی آموزش کیفیت شناختن آن؛ تضمین رسمیت به و کیفیت سازی تضمینفرهنگ موضوعی

 دارد.  تمرکز روپادر حوزه اروپا و خارج از حوزه ا تضمین کیفیت های مشترک درطراحی برنامه

 .اروپاآموزش عالی  تیفیک نیاروپا، شبکه تضم یآموزش عال ت،یفیک نیتضم ت،یفیک واژگان کلیدی:
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