
د ه فرمان
دهراهبرددانشگاههایانگلستانبرایتوسعهیاقتصادی

مقدمهپس از بحران مالی سال 2008 مباحث بسیاری حول پیوند  میان د انشگاه و نهاد  اقتصاد  د رگرفت. تغییر 
سیاست های تأمین بود جه د انشگاه ها از جمله د اغترین مضامینی بود  که هرازچند ی به گوش می رسید ؛ اما نقطه 
مقابل این پیوند ، یعنی وظیفه و کارکرد  د انشگاه ها د ر انگیختن چرخ اقتصاد  با حرارت کمتری موضوع بحث قرار 
گرفت. نشست علمی حاضر به میزبانی روزنامه گارد ین د ر سال 2013 برگزار شد  که د ر آن متخصصین امر به طرح 
نظرات پرد اختند  و با توجه به برگزاری رخد اد  د ر فضای مجازی، مشارکت عمومی هم د ر این بحث تخصصی نکته 

جذابی به شمار می رفت. آنچه د ر پی می آید  چکید ه مباحث برگزید ه د ر د ه بند  است.

حاضراننشست● لوک جورجیو؛ معاون پژوهش و نوآوری؛ د انشگاه منچستر ● آنا ویگنولز؛ استاد  رشته ی 
آموزش؛ د انشگاه کمبریج ● الکس بولز؛ مد یر اجرایی گروه د انشگاهی 1994 بریتانیا ● لیبی هکت؛ سرپرست 
اجرایی ائتالف د انشگاهی ● جین میچل؛ مد یر پژوهش توسعه و مشارکت مؤسسه پایش کیفیت د انشگاه های 
بریتانیا ● ویویِن سِترن؛ مد یر روابط سیاسی د انشگاهای بریتانیا ● د ام اند رسن؛ معاون اجتماعی و شهروند ی 
د انشگاه ملی سنگاپور ● مارتین هوارث؛ مد یر گروه مهند سی و ریاضی د انشگاه شفیلد  هالَم ● اد م پاول؛ مد یر 

راهبرد  و مشارکت د انشگاه بث
د ر این یاد د اشت راهبرد های گوناگونی از جمله تالش برای بین المللی کرد ن تحصیالت عالی، همتراز کرد ن 
مهارت ها با سطوح جهانی، بررسی و توضیح تاثیرات پژوهش، تعامل بیشتر با بازارکار، تاکید  بر تاثیر اقتصاد ی 
منطقه ای، کمك به د انشجویان برای شناخت بهتر سیستم، ارتقاء فارغ التحصیالن د ر تمام زمینه ها و مقاطع، 

د رک کارکرد های متفاوت مد ارج مختلف برای د انشجویان و غیره معرفی می شود .  
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1.تاکیدبرایبینالمللیکردنتحصیالتعالی
بین المللی شد ن نکته ی مهمی د ر راستای ایفای نقش د انشگاه ها د ر رشد  اقتصاد ی است؛ چه پژوهش هایی که 
توسط استاد ان خارجی د ر انگلستان انجام می شود  و باز خورد  اقتصاد ی آن، و چه بود ن د ر محیطی بین المللی 
که موجب چالش و تحول اذهان می شــود ، هر کد ام به نوعی سرمایه ی اقتصاد ی د انشگاه محسوب می گرد د . 
چنین است که بیش از 10 بیلیون پوند  برای کمك به د انشجویانی که د ر این کشور مشغول به تحصیل هستند  

اختصاص د اد ه شد ه است تا این فضای تعامل بین المللی تقویت گرد د . 
چنین اقد اماتی باید  بیشتر انجام شود  تا این تصور که بریتانیا بیش از این به د انشجویان خارجی نیاز ند ارد ، 
تعد یل گرد د . این امر همچنین د لیلی اســت برای اینکه از طریق فراهم آورد ن مقد مات تحصیل د ر خارج از 
کشــور، فارغ التحصیالنمان را برای د اشتن چشــم اند ازی بین المللی ترغیب کنیم. بازار کار د ر هرجا، نیازمند  

محققان و فارغ التحصیالنی با د ید گاهی جهانی است.
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2.همترازکردنمهارتهایذهنیوعملیباسطحجهانی
برنامه ی آموزشی نه تنها باید  د انشجویان را برای مهارت های عملی آماد ه کند ، بلکه باید  عوامل تقویت کنند ه ی 
مهارت های ذهنی آنها را نیز د ر نظر بگیرد . برای د اشتن فارغ التحصیالنی با مهارت های باال و گسترش مراکز 
تحقیق د ر رقابت با کشورهای توسعه یافته، اقتصاد های نوظهور نیز باید  مد نظر قرارگیرند . شرکت ها می توانند  از 
طریق برون سپاری امور خاص به نیروی کار ماهر، هزینه های خود  را کاهش د هند . چنین است که فشار مربوط 

به د رآمد های نیروی کار متخصص د ر کشورهای توسعه یافته کاهش می یابد .

۳.بررسیوتوضیحتاثیراتپژوهش
پژوهش د انشــگاه ها از همان آغاز، اغلب بد ون چشم د اشــت مالی یا اعتبار شخصی، به سوی اکتشافات نو 
هد ایت می شود . هیچ کس این کار را انجام نمی د هد  و از این رو، ضروری است که این نقش را حمایت و تقویت 
کنیم. بااین حال، هد ف کلی تر ما و سرمایه های عمومی ای که د انشگاه ها د ریافت می کنند  ابزاری است که ما از 
طریق آن اهمیت تاثیرگذاری خود  را شناخته و باید  کاربرد  نتایج پژوهش هایمان را د ر جهت منافع اقتصاد ی و 
اجتماعی تسهیل کنیم. چیزی که از همان ابتد ا باعث جلب نظر بازار کار می شود ، تعهد  د ر پژوهش و خالقیت 
است. د ر بیشتر موارد  ســرمایه گذاری ها صنعت محور است؛ برای مثال سرمایه گذاری هایی که توسط هیئت 
اســتراتژی های تکنولوژیك یا مشــارکت های اقتصاد ی منطقه ای صورت می گیرد . شورای تحقیقات و برخی 
جریان های سرمایه گذاری اروپایی پیشنهاد ات جد ی تری برای پژوهش های »بنیاد ی« مطرح می کنند . با این 
حال، بر حمایت از صنعت تاکید  بیشــتری وجود  د ارد . بهتر آن اســت که ما د انشگاهیان ارزش پژوهش های 
بنیاد ی را، به عنوان یك امر پیش برند ه و د رعین حال گام نخست پژوهش های کاربرد ی، برای بخش صنعت 

تشریح کنیم.

4.تعاملبیشتربابازارکار
جذب فارغ التحصیالن د انشگاه به سمت شرکت ها و مشاغل موجود ، مهم ترین د لیلی است که نتایج پژوهش ها 
و آموزش ها را انتقال د هیم. عالوه بر مطرح شد ن اید ه ها، می توانیم از این طریق با فارغ اتحصیالن خود  ارتباط 
برقرار می کنیم و با نگه د اشــتن ارتباطات موثر، زمینه ای برای پژوهش های مشترک و د یگر همکاری ها ایجاد  
کنیم. یکی از منتقد ین گارد ین میگوید  فضا برای بهتر شد ن همکاری میان د انشگاهها و بخشهای صنعتی، برای 
تجاری کرد ن اید هها و کمك به رشد  اقتصاد ی ما وجود  د ارد . اما من نگران آن هستم که ما با هد ف جلوگیری 
از تجاری شــد ن و د رگیر شــد ن پژوهش با فضای بازار، تحقیق د ربارهی مسائلی که حقیقتا میتواند  موجب 
تقویت و پیشرفت نژاد  انسانی شود  را متوقف کنیم و د ر عوض تنها بر پژوهش هایی تمرکز کنیم که به افزایش 

مصرف گرایی و رشد  اقتصاد ی اختصاص یافته اند .

5.تمرکزبرتاثیراقتصادیمنطقهای
به کارگیری مهارت های فارغ التحصیالن د ر شــهرها و شهرستان ها منجر به رشد  اقتصاد  منطقه ای می شود . 
چنین چیزی را می توان د ر شهر لیورپول مشاهد ه کرد . به نظر من، صرفا بازد ه واقعی د انشگاه نمی تواند  نشان از 
تاثیر بر یك منطقه باشد . بلکه باید  تاثیرات روانشناختی زند گی کرد ن د ر نزد یکی یك موسسه را مد نظر قرار د اد . 

6.تعهدمارانسبتبهکیفیتبرتروآزادیفضایآکادمیکهموارهدرخاطرداشتهباشید
آموزش به مثابه محصول را باید  شکلی از استراتژی های صنعتی د ولت د رنظر گرفت. این امر د ر گزارش های 
اقتصاد ی د ولتی مغفول ماند . تصور می کنم نباید  د قت نظر باالیی که نظام آموزشــی عالی انگلســتان د ارد  را 
د ستکم بگیریم. د ر کنار رقابت های »د رون منطقه ای«، همچنان جایگاهی برای ما وجود  د ارد  که بتوان از طریق 
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آن، آموزش عالی نوظهور برون مرزی را شکل د اد . این امر شامل آموزش چارچوب های پیشرفته ی حرفه ای و 
تمرکز بر کیفیت آموزش است.

اصل اساسی، کیفیت برتر است. ممکن است این اصل کشمکشی را د ربر د اشته باشد  میان تجربه ی کیفیت 
باال برای د انشــجویان و حفظ استاند ارد های الزم؛ ما نمی توانیم چیزی را که د انشجویان می خواهند  به آن ها 
بد هیم تنها به این خاطر که د غد غه ی آن ها حفظ استاند ارد ها است. د ر شرایط مشابه، ما باید  اطمینان حاصل 

کنیم که این مسئله، تنها توجیهی برای حمایت ضعیف آکاد میك از د انشجو نباشد .

۷.کمکبهدانشجویانبرایشناختبهترسیستم
د انشجویان باید  اطالعات الزم را د ر اختیار د اشته باشند  تا مسیر خود  را از میان راه های مختلفی که نهاد های 
ارائه د هند ه ی آموزشی مطرح کرد ه، شناسایی کنند  و بتوانند  د وره ی آموزشی و نهاد  مناسب را انتخاب نمایند . 
این امر به ویژه برای نهاد های جد ید ی که ســوابق کمتری د ر ارائه ی خد مات آموزشی عالی و با کیفیت د ارند  

حائز اهمیت است، زیرا با ارئه ی این اطالعات می توانند  متضمن فراهم آورد ن آموزش عالی با کیفیت باشند .

8.ارتقاءسطحفارغالتحصیالندرتمامزمینههاومقاطع
پیش از این، سرمایه گذاری د ر زیرساخت ها و ماشین های سنگین بهترین راه برای باال برد ن رشد  اقتصاد ی 
بود . اما امروزه د ر جهانی زند گی می کنیم که سرمایه ی انسانی، اساسی ترین شاخص رشد  اقتصاد ی است. اوباما، 
رئیس جمهور امریکا می گوید : »کســانی که امروز به ما آموزش می د هند ، فرد ا عملکرد  بهتری نســبت به ما 
خواهند  د اشت.« برخالف صحبت هایی که مبنی بر تعد اد  بیش از حد  د انشگاه ها و فارغ التحصیالن و نیاز آن ها 
به کارآموزی و غیره شد ه است، شواهد  نشان می د هد  که اتفاقا این مقیاس و کیفیت خروجی فارغ التحصیالن 

ما است که موفقیت اقتصاد ی آیند ه ی ملت ما را تعیین می کند .

9.ایدههاراابرازکنیدوبیرونبریزید
تصور می کنم نزد یك به یك د هه اســت که سیاست گذاران به د نبال بازخورد  مالی د انشگاه ها بود ند . مسئله 
این نیست که این بازخورد  قابل توجه نباشد ، اما این میزان بازخورد  تنها د ر موارد  محد ود ی تامین می شد . تنها 
نهاد هایی که به شکل جد ی این سیاست ها را پیگیری کرد ه اند ، توانسته اند  د رصد  کوچکی از بازگشت های مالی 
حاصل از این سیاست ها را فراهم کنند . از بخش بسیار کوچکی از د رآمد شان. منفعت بیشتر اقتصاد ی از طریق 
اید ه ها و ابراز آن ها میسر می شود . بنابراین، ترغیب د انشگاه ها برای به حد اکثر رساند ن بازخورد  مالی، د ر جهت 

مخالف تولید  موثر است. 

10.درککارکردهایمتفاوتمدارجمختلفبرایدانشجویان
از منظر اقتصاد ی، تمامی زمینه های آموزش عالی یکســان نیستند  و مسلما تمامی مد ارج علمی سود مند  
نیســتند . بنابراین پر بیراه نیســت اگر بگوییم اقتصاد  به فارغ التحصیالن بیشتری نیاز د ارد . بسیاری از مد ارج 
علمی و فارغ التحصیالن آن د ر مقیاس وسیعی، موجب پربار شد ن زند گی فرهنگی و اجتماعی ما میشوند . ما 
به شناخت بهتری از اینکه این مد ارک مختلف برای د انشجویان چه کارکرد ی د ارند ، هم ازنظر موقعیت شغلی 
و هم از نظر د رآمد ، نیاز د اریم. د ر شرایطی که فاید هی وجود  آموزش عالی برای افراد  را میتوان به طور شفاف 
مالحظه کرد ، تاثیر کلی تحصیالت و آموزش عالی بر رشد  اقتصاد ی کمتر مشاهد ه میشود . بنابراین به حد اکثر 
رساند ن این تاثیر د ر بخش منطقهای و اقتصاد  ملی ما ضروری و مسلما پیوند های بیشتر و بهتر با بخش صنعت 

حایز اهمیت است■
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