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 همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی 

 محور: نقش صندوقهای ثروت ملی در توسعه کشورها 

 مقاله:   عنوان

 خصوصی  آموزش عالی مؤسسات ازملی  ثروتصندوق علل حمایت بررسی و تبیین 

  کشور  رشداقتصادی  در راستای 

 :نویسندگان

 )نویسنده مسئول(* 1امیر حسین مقدسی لیچاهی

 2صمد ایزدی 
 چکیده:

-در تمامی بندهای مترقی در قانون اساسی، سند چشم  صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، 

-میآفرین است. بدین سبب پرواضح است که صندوق مذکور،  های توسعه، بسترساز و نقشانداز و برنامه

ازبایست   به کار    کشور  یخصوص  یمؤسسات آموزش عالظرفیت خود را در جهت تأمین اهداف    بخشی 

تا   ابعاد آموزشی و متعاقب آن جنبهی خود  به نوبه بسته  های علم،  پیشرفت و توسعه کشور و مردم را در 

رویکردی کیفی نگاشته شده، از    با  حاضر  پژوهشپیگیری نماید.    و نظام اقتصادی کشور  نوآوری،  فناوری

و   بوده  ( ای( از نوع تحقیق تکاملی )توسعه)  تحلیلی  ـ  توصیفی  ،اجرا  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدفلحاظ  

راستا در مقاله  در همین    .است   گردیده  استفاده  میدانی  و  ایکتابخانه   روش  دو  از   اطالعات  آوریجمع  برای

تبیینبه  حاضر    مروری-علمی و  مل  بررسی  ثروت  صندوق  توسعه    ینقش  عالدر  آموزش    ی مؤسسات 
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اقتصادی    یخصوص رشد  نمودهم  رانیا  یاسالم  یجمهورو  کتب   همچنینایم.  بادرت  و  مقاالت  بررسی 

رویکرد   با  شده  زمینه-کیفیمربوطه  انجام  دیدگاهبهو  ای  به  دستیابی  عمیقهای  منظور  و  در  ژرف  نگری 

تحلیل سیستماتیک با   ،موضوعات مرتبط با پژوهش، روش تحلیل، افزون بر روش تکیه بر موضوعات نظری 

با عنایت به نتایج حاصل از مطالعه حاضر،    باشد.می  )محتوایی و اسنادی(   هر دو رویکرد پهنانگر و ژرفانگر

ملی می اعتبارصندوق ثروت  با اختصاص  دانشگاه  گذاریسرمایه ،  تواند  بیشتر در  ها و و مشارکت هر چه 

آموزش عالیؤم آموزش    غیر دولتی )خصوصی(   سسات  نظام  از پیش  بیش  پویایی و کارآیی  کشور، سبب 

توسعه کشور و تحقق رشد اقتصادی،  ساز  شده و با توجه به فواید و برکات حاصله، بدین طریق سبب عالی  

       انداز ملی شود.اهداف سند چشم 

 توسعه، صندوق، ثروت ملی، آموزش عالی  :کلید واژگان 

 مقدمه: 

از صاحب  بسیاری  اقتصاددانان و  فیلسوفان،  نام قرون حاضر و گذشته، مطالب  اندیشمندان،  نظران صاحب 

های نسبتاً جامعی از بسیاری در رابطه با ماهیت و علل ثروت ملل به رشته تحریر درآورده و تجزیه و تحلیل

حائز اهمیت در این رابطه، این است که سرمایه بایستی به بهترین  ی  اند. نکتهمبحث فراهم و ارائه نمودهاین  

شکل برای تولید ثروت به خدمت گرفته شود و هر کشوری باید کاالهایی را تولید کند و خدماتی را ارائه  

اندیشمندان جهان درباره ارزش »آموزش  هاست که  سالدر ضمن،  ها نیاز بیشتری دارند.  کند که مردم به آن

اند. همچنین موارد  و آگاهی ملت)ها(« در جوامع پیشرفته و رو به توسعه بحث و بررسی و اظهار نظر کرده

توسعه  »بخشی  در تحقق  «آموزش عالی کشورها  تأثیر چشمگیر توسعه نظام»و مصادیق بسیاری در رابطه با  

با ریشهیافت می  ملل«کلی   بسترها و زمینه یشود که  این مهم، موضوعابی    ی برجسته تحت عنوان سازهای 

عالی»سرمایه آموزش  بخش  در  می  «خصوصی  گذاری  کهشکل  از    گیرد  رنگحیاتییکی  پر  و  ترین ترین 

 گردد.  محسوب میهای قابل مطالعه در علوم مدیریت آموزش عالی و اقتصاد مقوله

نظران توسعه، لزوم عنایت به نظریه توسعه انسانی است که این نظریه، از طرفی، یکی از تأکیدات صاحب 

کند. انسان را محور قرار داده و آن را کلید دستیابی نه تنها به نوسازی، بلکه توسعه در تمام ابعاد آن تلقی می

نظریه، اصطالح   این  برای رشد جهان  « سازیملت » طرفداران  نظر میرا    . گیرندبینی مردم در طول زمان در 

   ( 1384هاشمی: )حاجی
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به رو،  پیش  مقاله  در  توسعه    لذا  در  ملی  ثروت  صندوق  نقش  تبیین  و  عالبررسی  آموزش   ی مؤسسات 

            خواهیم پرداخت. و رشد اقتصادی حاصل از آن  جمهوری اسالمی ایران یخصوص

 بیان مسئله. 1

  انقالب  این  بلند  هایآرمان   و  هاارزش  کماکان  اسالمی،  انقالب  حیات  از  دهه  چهار  به  قریب   گذشت   باوجود

  ی مطالبه تحقق اقتصاد قو  و  ( 1400  :محمدرضا  بابایی،)  است   گرانتحلیل  و  متفکّران  از  بسیاری  توّجه  مورد

است که در    ی عیبط  را متوجه مسئوالن کرده است.  یدو چندان  ت ی، مسئولانقالب اسالمی  گام دوم  هیانیدر ب

 ان یم  نیشود و در ا  ف یهر قوه و هر دستگاه تعر  یبرا  یتیمورأو م  فهیوظ  ،یاسالم   یساختار نظام جمهور

  ر یکشور در مس یاز منابع و ثروت مل نهیکننده و ناظر بر استفاده به ت یر یبه عنوان مد زین  یصندوق توسعه مل

منافع کوتاه مدت و    ت ی با رعا  -ن شکل لحاظ شودیدر آن به بهتر  ز ین  ندگانیکه سهم آ  نحوی  به  –توسعه  

سهم را داشته باشند، صاحب   نیشتریتوانمند کشور در آن ب  یکه بخش خصوص  یابه گونه  یبلندمدت مل

 (1400)غضنفری،  مانند است.یو ب ریخط یگاه یجا

نیروی کار ماهر و پیشرفت فنی. در این  اند از سرمایه زیاد،  سه منبع اصلی رشد اقتصادی هر کشور عبارت

بین، نیروی کار، همان منبع یا سرمایه انسانی است. بهبود در وضعیت نیروی انسانی از طریق آموزش نظری،  

 (1992پذیر است. )بوسکین و الو،  های جدید میسر و امکان آموزش عملی و تحصیل مهارت

با   تلفیق  در  فیزیکی،  و  انسانی  عوامل موجب رشد  نرخ رشد سرمایه  از  بزرگی  تکنولوژی، سهم  پیشرفت 

 (1383)خلیل،  اقتصادی کشورها را تشکیل می دهند.

می کشور  یک  سرانه  تولید  ماشین افزایش  نتیجه  کارخانهتواند  و  از آالت  بیشتری  )میزان  باشد  بیشتر  های 

های بهتر تولید نیز  ودیافته و روشآالت بهبتواند ناشی از ماشینسرمایه واقعی(. اما این افزایش در تولید می

های بهبودیافته و روش  آموزش نظری و عملی بهترتوان پیشرفت فنی نامید(. به عالوه،  باشد )که آن را می

 ( 1997وری گردند. )بنیاد نوبل، توانند موجب افزایش بهرهدهی تولید نیز میسازمان
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 . اهمیت تحقیق2

، -های جهان  مانند تمامی دانشگاه  -مؤسسات خصوصی )غیرانتفاعی( کشور  ها و  ها، دانشکدهدانشگاه  -1

آموزش عالی  نظام  ترین هدف  شاید اصلیباشند و  دار آموزش، تحقیقات علمی و خدمات اجتماعی میعهده

   . های مختلف کشور باشدتوسعه بخشرشد و جمهوری اسالمی ایران، تربیت متخصصان جهت 

دانش    -2 و  علم  ارزشیادگیری  از  تاریخ،  بیشتر طول  در  فن،  بهو  بشری  جوامع  می های  با شمار  و  آمده 

باشند( در ها و مؤسسات آموزش عالی میها دانشگاهها )که خاستگاه آنتر شدن نقش علوم و فناوریروشن

پیرامون  های نوین و مفاهیم جدید حکمرانی از دیگر سو، مقوله مهم مطرح  ظهور دولت سو و  جامعه از یک 

در حوزه علم، )مانند صندوق ثروت ملی(  های حمایتی آن  موضوع توسعه کشورها، نقش دولت و سازمان

    فناوری و نوآوری و به بیان دیگر چگونگی ارتباط دولت با این حوزه است.

 . ضرورت تحقیق3

کشور    -1 علمی  جامعه  مدام  حوزهبتأمل  آموزش  ر  اقتصاد  و  پیشرفت  رشد،  مفهوم  های  با  مرتبط  عالی، 

روی متفکرین و بسیاری از آلی آرمانی و راهبردی در پیشخرسندساز توسعه باعث گردیده تا همواره ایده

فکر بازی  و  بوده  غیرتمند کشور حاضر  باال(  )با جاذبهشان  یمسئولین  راه حل  ای  راستی  به  که  باشد  این 

خود، در پیشرفت و توسعه کشور بسیار پراهمیت و    م آموزش عالی کشورمان )که به نوبهتوسعه بیشتر نظا

می حمایت  تأثیرگذار  چرایی  با  رابطه  در  مفید  نتایجی  به  نیل  دنبال  به  حاضر  تحقیق  لذا  چیست؟  باشد( 

منظور دستیابی هر چه قدرتمندتر و  به  آموزش عالی کشور  نظام  از بخش خصوصی  ملی  صندوق توسعه 

عزیزمان   میهن  اقتصادی  به رشد  برنامه  تابوده  بیشتر  در  کاربرد  قابلیت  آن  علمی ریزینتایج  های عملی و 

دارا   را  مزبور  این چارچوب شکل صندوق  اساس  بر  توسعه  تاریخ  است  مسلم  که  آنچه  در ضمن،  باشد. 

و ارتقاء سطح حیات اجتماعی،   ت روشی برای افزایش ثروت یک ملآموزش عالی«  یافتگی  توسعه »گرفته که  

ها )مانند صندوق توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... آن است و میزان تالش برخی از نهادها و سازمان

     گیری این ثروت را مشخص نماید.جهت تواند ملی( می

از    -2 عالی  آموزش  مالی  مسائل  به  عنایت  که  ایران، مشخص گردیده  تجربی  مطالعات  سابقه  در موضوع 

سال در  هرچند  است.  برخوردار  و زیادی  موضوعات  دامنه  بررسی  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  قبل  های 

این سالمباحثی  در  اما  بود  شده  محدود  بسیار  این  چنینی  به  توجه  اخیر،  دهه  دو  به خصوص  اخیر  های 
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گیری خود قبل  شکل  ابتداییهای  در کشاکش سال  کشور   آموزش عالینظام  تر بوده است.  موضوعات جدی

و  های داخلی  أبا منش  فراوان اقتصادی  های  گیر بحران، دامنهای آغازین انقالب اسالمی( )سال  از تثبیت کامل

البته  خارجی   که  از  شد  موفقیتاین حوزه  با  توانست  نسبی،کشور  از    ی  بحرانبسیاری  را پشت سر  این  ها 

تا حدود زیادی )هر چند با مشکالت فراوان(  خود را    صادیاقت  -آموزشی  افزار  بگذارد و ساختار و سخت 

تثبیت رساند. این حال، جنبه  به  این حوره  با  از مسائل  مانند ارزیابی آثار توزیعی تأمین مالی  های مختلفی 

دانشگاه دانشگاهدولتی و غیردولتی  مطالعه رفتار  تغییر  ها،  با  ارتباط  آموزش عالی خصوصی در  مراکز  ها و 

خصوصی نظام آموزش عالی کشور، طرق افزایش سهم و مشارکت متقاضیان   سازوکارهای تأمین مالی بخش

راه یافتن  مالی،  منابع  در  عالی  را  آموزش  شهریه  پرداخت  توان  که  متقاضیانی  به  کمک  برای  مناسب  های 

تعیین شاخه ندارد،ندارند،  تقاضا وجود  بازار،  آن در  برای  عالی که  آموزش  از  استمرار کمک دولت    هایی 

بودجه ناکارآمدی  و  نابرابری  علل  کاوش  و  جامعه  عالی  آموزش  نیازهای  تأمین  انجام  برای  طریق  از  ای 

       دارد. اتی جامع و تکمیلینیاز به مطالع  ، کماکانمطالعات موردپژوهی

 تحقیق های. پرسش4

 « یخصوص یمؤسسات آموزش عال ها ودانشگاه توسعه»که   شودبه این پرسش پاسخ داده می در مقاله حاضر

باعث  اقتصاد  چگونه  گردید  رانیا  یاسالم  یجمهور  ی رشد  ملی  چرا  و    خواهد  ثروت  با    بایستیصندوق 

)پشتیبانی عملی  عنایت  بهرهمالی  تأسی،  و  نظام    مهمین  ااز  برداری  (  بیشتر  چه  هر  اعتالی  مقدس  به 

 ؟جمهوری اسالمی ایران بپردازد

 ها . فرضیه5

با رویکرد کیفی استفاده شده و محقق الزاما در پی کشف و   تحلیلی-روش توصیفی  چون ازدر مقاله حاضر،  

همبستگی روابط،  فرضیهتوضیح  آزمون  و  پیشها  و  نیست ها  رویدادها  جهت بینی  در  بیشتر  توجه  بلکه   ،

باشد، بنابراین از ذکر فرضیه  می  مورد پژوهشو توصیف عینی، واقعی و منظم موضوع    ، بررسی منطقیتبیین

مبحث   ملدر  ثروت  صندوق  توسعه    ینقش  خصوصی  در  عالبخش  آموزش  اقتصادی    ینظام  رشد  و 

 ودداری شده است.خ رانیا یاسالم یجمهور
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 ف پژوهشاهدا. 6

نظام آموزش  بخش خصوصی  در توسعه    یثروت ملنقش صندوق  های مرتبط با  شاخصه  مفاهیم و  احصاء  -

 ؛   رانیا یاسالم یجمهورو رشد اقتصادی  یعال

  نظام آموزش عالی کشور. بخش خصوصی چگونگی پشتیبانی صندوق ثروت ملی از چرایی و بررسی  -

 . روش تحقیق7

از لحاظ    با  حاضر  پژوهش  ـ  توصیفی  ،اجرا  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدفرویکردی کیفی نگاشته شده، 

)توسعهتحلیلی   تکاملی  تحقیق  نوع   و   ای کتابخانه  هایروش  از  اطالعات  آوریجمع  برای و    بودهای(  از 

  است. استفاده شدهبرداری اینترنتی و فیش مختلف هایمراجعه به پایگاه و میدانی

 حقیق. نوع ت8

  ای توسعه-قابلیتی کاربردیبرای نظام مقدس ج.ا.ایران  با عنایت به این که نتایج و پیشنهادات تحقیق حاضر   

 باشد. میکاربردی  حاضر نوع تحقیق، لذا  خواهند داشت 

 . رویکرد 9

در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده تا موارد مرتبط با موضوع تحقیق به صورتی مفصل بیان گردد تا محققینی  

را   تحقیق  نتایج  میکه  فلذا    کنند،رؤیت  نمایند.  معمول  مناسبی  قضاوت  تحقیق  بتوانند  به حاضر  رویکرد 

کیفی بر    صورت  تاکید  با  مفاهیم  و  نظامتحلیل  توسعه  در  عالی  مستتر  آموزش  و  )بخش خصوصی(  های 

   باشد.می اساسنامه صندوق ثروت ملی موجود در اقتصادی و مفاهیم 

 . مبانی نظری 10

 صندوق ثروت ملی فلسفه وجودی  -1-10

با   ملی  توسعه  و  صندوق  گازی  میعانات  و  گاز  و  نفت  فروش  از  ناشی  عواید  از  بخشی  تبدیل  هدف 

های  سهم نسل  ظحفـ  زهای زاینده اقتصـادی و نیـ ماندگار، مولد و سرمایههای  های نفتی به ثروتفرآورده

های این صندوق متعلق به  موال و داراییا  و  گردیدههای نفتی تشکیل  آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده

اسال جمهوری  ایراندولت  ملی(   16ماده  )  است   می  توسعه  صندوق  اساسنامه  مالی   از  منبع  مهمترین  و 
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درصد  صندوق سی  معادل  نفت    حداقل  صادرات  از  حاصل  منابع  و  )از  گاز  گازی،  میعانات  خام،  نفت 

 باشد.می های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتیدر سال( های نفتیفرآورده

هـای اقتصـادی متعلـق  بنگـاههای خصوصی، تعاونی و شبه بخ التاعطای تسهیمهمترین مصرف آن شامل 

 های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی گذاریبـه مؤسسـات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه

برابر   و  صندوق،  تبصره  است  مصارف  بخش  در  مندرج  یک  بـرای شماره  صـندوق  منابع  از  استفاده 

های دولت به هر شکل ممنوع  ی و بازپرداخـت بدهیاهـای سـرمایه ای و تملـک دارائـیینـهزاعتبـارات ه 

   باشد.می

 کشور نظام آموزش عالی و توسعهبخش خصوصی  -2-10

از صاحب  بسیاری  زعم  اندیشمندان،  به  و  پا  رساختیز   نیتریاصلنظران  تقو  ،داری توسعه  و    هاى هیسرما  تی توجه 

  جادیبا ا  کى،یزیف  هی طور که سرماهمان  کند،یم  فایا  یاساس عامل نقش  این    ،یو رشد اقتصاد  دیانسانى است. در تول

با    ز یانسانى ن  هیسرما  ند،یآکنند به وجود مى  مى  لیرا تسه  دی که تول  ىیدر مواد، براى شکل دادن به ابزارها  راتییتغ

  شوند توانا  بایستی  ها  و انسان  ندیآمى  د یها پدبه آن  هاىی ها و تواناجامعه براى واگذارى مهارت  ک یدادن افراد    رییتغ

ش به  مطلوب  دیجد  ییهاوهیتا  کنندو  رفتار  ا  ؛تر  نقش    یشتریب  ندهیفزا  بیضر  ،هیسرما  ن یهرچقدر  باشد،  داشته 

 ( 1399)خبرگزاری تسنیم،  .کندیم فای املی  یوربر بهره نتبع آو به ی را در رشد اقتصاد  یترپررنگ

گردد که در آن، مدارس عالی  آموزش عالی، به فرآیند یا گرایشی اطالق میدر  ،  1سازیاز طرفی، اصطالح خصوصی

-ها یا هنجارهای عملی مربوط به بخش خصوصی را در پیش میها )اعم از دولتی و خصوصی(، منش و دانشگاه

و  سازی دال بر سوگیری نسبت به دانشجو به عنوان مشتری )  گیرند. این اصطالح، گرچه دقیق نیست، اما خصوصی

در این میان، مفهوم آموزش عالی به عنوان یک محصول( توجه به اعتبار، مؤسسات رقیب، وضعیت بازار کار، قیمت  

خصوصی  است.  فعال  بازاریابی  و  خالص  درآمد  افزایش  روشو  انطباق  بیانگر  همچنین  با  سازی  مدیریتی  های 

-ده از منابع خارجی، مانند تقاضا از شرکتهای تجاری  خصوصی است؛ از جمله انعقاد قرارداد )یعنی استفاشرکت

کتاب غذایی،  خدمات  انتشارات،  نظیر  غیرعلمی،  خدمات  انجام  جهت  خصوصی  تأسیسات  های  یا  فروشی 

 ساختمانی(، اصرار بر این که هر واحد )گروه یا برنامه آموزشی( باید به سوددهی یا موفقیت سازمان کمک کند.  

د و  عالی  مدارس  نوع  انشگاهبه هر حال، رسالت  این  و  است  دانش جدید  تولید  و  یافتن حقیقت  های خصوصی، 

دستورالعملمی  هادانشگاه به  باشند.  بایست  داشته  عنایت  به خصوصی  اقتصادی  همچنین    (2003)جانستون،  های 

مدارس  ها و  دانشگاهاز    خیل عظیمی های به عمل آمده در بسیاری از کشورهای جهان،  برابر بررسی 

اند و  به شهریه وابسته بوده  ها کمک مالی ننموده و کاملا و کسی به آن   شته عالی که سرمایه اندکی دا

 
Privatization -1 
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اندکی   از  داشته نیز  متقاضیان  بسیاری  بود،  این  جز  اگر  و  شده  خصوصی  وجود  ن آاند،  اکنون  ها 

         اشتند. ند 

 در سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری  گذاریسرمایهجایگاه لزوم و  -3-10

ها و مؤسسات موجود در نظام آموزش عالی کشور )و در این  با عنایت به نقش بسیار حیاتی دانشگاه

آن(   خصوصی  بخش  اکتساب مجال،  خلق،  در  کشور  وضعیت  ارتقاء  تقاضا در  عرضه،  به  ،  -و 

می نوآوری،  و  فناوری  علم،  و  کارگیری  فناوری  سیاست  علم،  سیاست  با  مرتبط  مفاهیم  به  بایست 

 سیاست نوآوری پرداخته شود: 

سروکار دارد و مسائلی مانند  کشور  گذاری برای علم و نظام علمی  با سیاست   ی کشور؛ سیاست علم

دارایی حقوق  و  مالکیت  دانشگاهی،  تحقیقات  مالی  و  تأمین  علمی  تحقیقات  از  حاصل  فکری  های 

ها  اهداف دولت در ضمن،    گیرد.های آموزشی و سایر مسائل در سیاست عمومی را دربر میسیاست 

سیاست   نمودن  دنبال  ارزشاز  و  ملی  اهداف  شامل  و  است  چندگانه  فرهنگیعلم،  اجتماعی،  -های 

 ( 1392)قاضی زاده:    است.و ... اهداف اقتصادی   ، امنیت ملی

سیاست فناوری  گیرد و  برخلف علم، نوآوری، موضوعی است که عمدتاا در حوزه اقتصاد قرار می

با قصد  ای از سیاست کشور، مجموعه کارگیری  تأثیرگذاری بر توسعه، خلق، جذب و بهها است که 

میفناوری اجرا  و  اتخاذ  دیگر،  ها  عبارتی  به  قوانشوند.  برنامهمشوق  ن،ی مجموعه  و  که    ییها ها 

  ، یمل  ت یمانند امن   یتوانند اهداف متفاوت یهستند و م   ی توسعه استفاده از فناور ت یو هدا  ق یدرصدد تشو

 (  1392)همان:   داشته باشند.  و ...   ست یز  طی حفظ مح ،، سلمت یرشد اقتصاد 

های تجاری  گردد که فرایند ترجمه دانش به برنامههایی اطلق میسیاست نوآوری کشور، به سیاست 

های فناورانه نیست،  جا که اصطلح نوآوری محدود به نوآوری را تحریک و تشویق می کنند اما از آن

بیشتر   در  نیز  نوآوری  گسترده سیاست  مفهوم  عمدهموارد،  بخش  چون  لذا  دارد.  سیاست  تری  از  ای 

تجاری تشویق  به  معطوف  بهفناوری،  و  نوآوریسازی  رو  کارگیری  این  از  است؛  فناورانه  های 

 همپوشانی زیادی میان سیاست فناوری و مفهوم سیاست نوآوری وجود دارد.   

ایناما   به  توجه  گرایش  با  سو  ینوآور  استیسکه  فرا  ی هادهی ا  ی به  مفاه  دیتول  یندها یمحصول،    ی ابیبازار  م یو 

سؤاالتی که در    ،بدهندهای سایر کشورها را  با شرکت  یرقابت   تیمز  ی ایرانیها توانند به شرکتی است که م  یدیجد

می  متبادر  ذهن  به  بخش  میاین  موارد  این  شامل  فناوریگردد  کدام  از  باشد:  مستخرج  انشعابی های  شرکتهای 

فناوریدانشگاهبنیان(  )دانش آیا  شوند؟  حمایت  ملی  ثروت  صندوق  توسط  بایستی  غیرانتفاعی  پیشرفته  های  های 

فناوری گونه  این  از  صندوق  حمایت  باشند؟  داشته  اولویت  است؟  بایستی  بهتر  مرحله  کدام  در  آیا  اینو  ها  که 

   شود؟ ی، رفع موانع محسوب میپشتیبانی و تمرکز مالی صندوق از نوآوران دانشگاهی، نوع
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کشورها    یاریبسهمچنین   دانشگاه  کی از  نظام  با  که  دارند،  آموزش  و  علم  به  مربوط  دانش  یوزارتخانه    هیپاو 

و   دارد  برا  کیسروکار  بخش  یوزارت  با  که  نوآور  یفناور   استی از س  یصنعت  دارد    یو  به هر حال،سروکار   و 

در ضمن، تحقیقات پایه دانشگاهی و آموزش عالی    است.  ریدرگ  عالی   آموزشبخش  با  بسیار  بخش کسب و کار  

عمومی به عنوان فعالیتی عمومی و مشروع بوده و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز به عنوان بحثی مشروع برای  

    گردد.مقررات دولتی مطرح می

 کشور   اقتصادی و توسعه رشدصندوق ثروت ملی،   -4-10

به ذهن می نخستین   اقتصادی  با شنیدن عبارت رشد  تولید کاال و خدمات و  معنایی که  افزایش  رسد، 

بر اساس  :  رونق بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم است. در واقع رشد اقتصادی به دو معناست 

ای زمانی که  ، در طول دوره اقتصاد  ترین تعریف، رشد اقتصادی یعنی افزایش بازدهینخستین و رایج 

است ماهه   3ی  دوره   2حداقل   متوالی  اقتصادی، عبارت   .ی  دوم رشد  آنچه    تعریف  افزایش  از  است 

می  صواقتصاد  در  کند،  تولید  کند.  تواند  استفاده  خود  کمیاب  منابع  تمام  از  که  اقتصادی  رتی  رشد 

آن کشور است همچنین نشان  در  استاندارد زندگی مردم  افزایش سطح  موجب    که   عواملی اما  .  دهنده 

 شود: شامل این موارد می شود رشد اقتصادی می 

های جدید، بازدهی بالقوه برای  گذاری بر روی فناوری سرمایه   :های جدیدکارگیری فناوری به   •

می  افزایش  را  خدمات  و  کاالها  فناوری تمام  شک  بدون  زیرا  از  دهد؛  کارآمدتر  جدید  های 

در  فناوری  گسترده  »مکانیزاسیون«  هستند.  قدیمی  این  های  خواهد  امکان  کشور،  فراهم  را 

  نسبتاا   ی و به کشور  ه اندکی به دست آورد   نسبتاا   تا مقادیر عظیمی از بازدهی را از منابع نمود  

های جدید  کارگیری فناوری ، تا حد زیادی مدیون به کشور. نرخ رشد سریع یم تبدیل شو   صنعتی

   البته این امر نیاز به پشتوانه های مالی مناسبی دارد. .بوده و خواهد بود  در فرآیند تولید 

وظایف  • تخصصی شدن  و  کار  کار :  تقسیم  می   تقسیم  به وظایف  یعنی چگونه  را  تولید  توان 

)بایستی  آالت را برای کمک به تولید فراهم نمود  ی ماشین مختلفی تقسیم کرد و امکان توسعه 

ای  و زمینه توجه داشت که توسعه ماشین آالت، نیاز به حمایت و سرمایه گذاری مالی دارد.(  

   ا تخصص پیدا کند.ی کوچکی از کارهرا فراهم کرد تا نیروی کار، در محدوده 

روش به  • تولیدکارگیری  جدید  بالقوه  روش :  های  بازدهی  افزایش  موجب  تولید،  جدید  های 

روش استفاده   . شود می از  گسترده  میی  کنترل  رایانه  توسط  که  تولیدی  مانند  های  شوند 

تولیدی بسیاری از شرکت  پتانسیل  داده  رباتیک،  افزایش  به طور چشمگیری  تولیدی را  های 

 گذاری مالی قوی دارد.  برداری از رباتیک، نیاز به سرمایهبهره .است 

ی خود را  دهد تا بازدهی بالقوه اقتصاد امکان می افزایش نیروی کار به  :  افزایش نیروی کار   •

تواند از طریق رشد طبیعی جمعیت و در شرایطی ایجاد شود که  افزایش دهد. این افزایش می

میر است یا از طریق مهاجرت خالص و در شرایطی ایجاد  و نرخ تولد، بیشتر از نرخ مرگ

تمرکز بر    .ه خارج از آن است شود که میزان مهاجرت به داخل کشور، بیشتر از مهاجرت ب

 کننده خواهد بود. گذاری در رابطه با این موضوع بسیار کمکانواعی از سرمایه

اولیه  • افزایش  :  ی جدیدکشف مواد  را  اقتصاد  تولیدی  نفت، ظرفیت  مانند  منابع مهمی  کشف 

  زنگنه، فاطمه:)که در این رابطه نیز اختصاص بودجه و مبالغ بسیار ضروری است.    دهد می

1396 ) 

https://www.chetor.com/38188-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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با انجام  تأمل، آشکار می   یبا اندک گذاری و  های سرمایهفعالیت انواع  شود که صندق توسعه ملی 

و بسیاری از عوامل    )در باال( به صورت مختصر مرور شد   که   عواملیتواند بر اکثر  می  یحمایت 

 .شود کشور  موجب رشد اقتصادی تأثیرگذار بوده و  دیگر

 آموزش عالی نظام و بخش خصوصی  های اقتصادیانواع شاخص ،صندوق ثروت ملی -1 -4-10

ها را در تدوان شداخص بنددی میطبقهنوع های اقتصادی وجود دارد. در یک انواع مختلفی از شاخص 

به تغییدرات آیندده در اقتصداد  : (Leading Indicator)های پیشروشاخص : فهرست کرد  زیر دسته 3

معمدوالا پد  از تغییدرات اقتصدادی بده  : (Lagging Indicator)روهای پد شداخص  کنندد.اشاره می

توانندد بسدیار روندد، میها زمانی که برای تأیید الگوهای خاصی به کار میآیند. این شاخص وجود می

اطلعات ارزشمندی در مورد وضدعیت  : (Coincident Indicator)زمانهای همشاخص  .اشند مفید ب

بدیهی اسدت هدر چقددر   (1400ابراهیمی، صلح،  )  .دهند فعلی اقتصاد در یک منطقه خاص ارائه می

هدای خصوصدی اسدت.( شدرایط ها و مؤسسات آموزشی )در این تحقیق، منظدور، دانشدگاهکه دانشگاه

تدری بده منظدور پدرورش اندواع مناسبتری داشته باشند، از توان تربیتی و آموزشی شایسدتهمساعد و  

کارآ و اثربخش باعد   ،متخصصین مورد نیاز جامعه برخوردار بوده و چون این متخصصین توانمند 

هدا )خصوصدی( وری سازمان، اداره، شرکت یا نهاد کاری خود خواهند گردید، لذا دانشگاهبهبود بهره

های  اقتصادی خواهندد گردیدد و در نتیجده م خود باع  ارتقاء وضعیت ایران در انواع شاخص به سه

گذاری و حمایت دولت )خاصه، صندوق ثروت ملی( از بخش خصوصی نظام آمدوزش میزان سرمایه

 خواهد بود. ضروریهای مذکور بسیار عالی کشور، به طور غیرمستقیم، در رشد یا افول شاخص 

 آموزش عالی نظام و بخش خصوصی  های کالن اقتصادیشاخص ،ثروت ملیصندوق  -2-4-10

ها که در باال بیدان شددند بندی شاخص د که در طبقهنوجود دار  نیز  های اقتصادی بسیار زیادیشاخص 

در کشدور گران مدالی گذاران، اقتصاددانان و تحلیدلتوانند به سرمایهها میگیرند. این شاخص قرار می

بده صدورت زیدر مدورد(    12)های کدلن  تدرین شداخص تصمیمات مالی هوشدمندانه کمدک کنندد. مهم

 : اند فهرست شده

، کننددهشداخص قیمدت مصدرف،  بیکداری شداخص ،  شاخص بازار سهام،  (GDP)تولید ناخالص داخلی

شداخص ،  ندرخ بهدره شاخص ،  شاخص شروع مسکن،  شاخص تراز تجاری،  شاخص قیمت تولیدکننده

 .کنندههای مصدرفشداخص هزینده، شداخص درآمدد و دسدتمزد ، شداخص فعالیدت تولیددی، قدرت ارز

 (1400)همان، 

هدای مؤسسدات آموزشدی )در ایدن تحقیدق، منظدور، دانشدگاههدا و بدیهی است هدر چقددر کده دانشدگاه

داشدته باشدند، از تدوان تربیتدی و  تدری بده لحداا مدالیمهیاتر و کدم دغدغدهخصوصی است.( شرایط  

برخوردار بدوده و چدون  بازار کشورپرورش انواع متخصصین مورد نیاز   جهت تری  اصلحآموزشی  

وری سازمان، اداره، شرکت یا نهاد کداری د بهرهکارآ و اثربخش باع  بهبو  ،این متخصصین توانمند 

ها )خصوصی( به سهم خدود باعد  ارتقداء وضدعیت ایدران در اندواع خود خواهند گردید، لذا دانشگاه

گذاری و حمایت دولدت )خاصده، های کلن اقتصادی خواهند گردید و در نتیجه میزان سرمایهشاخص 

آموزش عالی کشور، به طور غیرمسدتقیم، در رشدد یدا صندوق ثروت ملی( از بخش خصوصی نظام  

 خواهد بود. پراهمیت های مذکور بسیار افول شاخص 

https://blog.faradars.org/%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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 آموزش عالی   نظام و بخش خصوصی  نرخ رشد اقتصادی  ،صندوق ثروت ملی -3-4-10

 و  اول  هایسدال  بدین  داخلدی  ناخالص   تولید   رشد منظور از »نرخ رشد اقتصادی« نرخ هندسی ساالنه  

 طول  در  داخلی  ناخالص   تولید   متوسط  سطح  روند   دهندهنشان  نرخ،  این.  است   زمانیآخر در یک بازه  

 .گیددرد می نادیددده رونددد  ایددن اطددراف در را داخلددی ناخددالص  تولیددد  نوسددانات  هرگوندده و اسددت  دوره

وری نیدروی هبهدر  افدزایش)  هانهاده  از  کارآمدتراقتصاددانان، افزایش رشد اقتصادی ناشی از استفاده  

گویند. در مقابل، رشد تولید ناخدالص داخلدی می رشد فشرده را(  مواد   یا  انرژی  فیزیکی،کار، سرمایه  

رشدد  قلمدرو جدیدد(های موجود برای استفاده )افدزایش جمعیدت یدا تنها ناشی از افزایش مقدار ورودی

ها و مؤسسات آموزشی بدیهی است هر چقدر که دانشگاه  (Bjork،  1999)  .شود محسوب می گسترده

داشته باشند،   تری از نظر مالیمتعادلهای خصوصی است.( شرایط  )در این تحقیق، منظور، دانشگاه

متخصصدین مدورد نیداز جامعده تری بده منظدور پدرورش اندواع  قدرتمندد از توان تربیتی و آموزشدی  

وری کدارآ و اثدربخش باعد  بهبدود بهددره ، خبدره،برخدوردار بدوده و چدون ایدن متخصصدین توانمنددد 

هدا )خصوصدی( بده سدهم خدود سازمان، اداره، شرکت یا نهاد کاری خود خواهند گردید، لدذا دانشدگاه

در نتیجده میدزان   اقتصدادی خواهندد گردیدد و  رابطده بدا ندرخ رشدد باع  ارتقداء وضدعیت ایدران در  

گذاری و حمایت دولت )خاصه، صندوق ثروت ملی( از بخش خصوصی نظام آمدوزش عدالی سرمایه

 خواهد بود. حیاتیبسیار  نرخ رشد اقتصادیکشور، به طور غیرمستقیم، در رشد یا افول 

 آموزش عالی  نظام و بخش خصوصی  موانع رشد اقتصادی، صندوق ثروت ملی -4-4-10

گزارشی،   ایرانچدر  اقتصاد  روی  پیش  مهم  چالش  شد   ،هار  کرونا«،    ت ی»وضع  ،د«ی»تورم 

صنعت« و    ی برا  ی انرژ  ن یو اختلل تام   ی»خشکسال  ها«،م ی تحر  ندهی نامعلوم آ  ت ی»وضع   «،یکار ی»ب

افغانستان«   ریاخ   یها »تنش  با وجود برخی   .است   در  دارند  اعتقاد  بانک جهانی  همچنین کارشناسان 

سازی اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در  ها در متنوع پیشرفت 

اشتغال  سرمایه بخش  و  تحریم زایی  دنبال  به  حدی  تا  که  اقتصادی ضعیف  فعالیت  است.  های  گذاری 

اعمال  و  اقتصادی  نفتی  درآمدهای  کاهش  آمده،  وجود  به  ایران  اقتصاد  علیه  آمریکا  سوی  از  شده 

، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به  19-های مکرر و مرتبط با ویروس کووید هزینه 

قابل  بسیار  پول  ارزش  کاهش  و  تورمی  فشارهای  جهانی  افزایش  بانک  است.  شده  منجر  توجهی 

های  هایی چون موج تاثیر چالش بینی کرده است که تحت دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیش 

های اخیر در افغانستان و  های اقتصادی، تنش ، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریم 19-ووید بعدی ک 

   (1400 : اقتصاد نیوز ) .تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد 
وری، باال  تمام؛ پایین بودن بهره های نیمه حفظ ثبات در بازار ارز؛ سازماندهی شیوه تامین مالی طرح  

بهبود فضای کسب بودن هزینه  تولید همچنین  های بخش  لد، جذب سرمایه مین اشتغال موأوکار، تهای 

های دولت است که برای غلبه بر آن  های خارجی از دیگر مشکلت و اولویت خصوصی و سرمایه 

 (. 1393 : فرهادی ) .تلش فراوان کرده تا موانع رشد اقتصادی را پشت سر بگذارد 

درخور  و  مناسب  مالی  منابع  تخصیص  با  ملی  ثروت  نظام    شأن  حال صندوق  بخش خصوصی  به 

تا نهادهای مسئول در خصوص رفع موانع و حل  این امکان را فراهم آورد    تواند میآموزش عالی،  

نخبگی   توان خبرگی و  از  اقتصادی کشور  دانشگاه مشکلت  در  برخوردار  موجود  غیرانتفاعی  های 

https://www.yjc.news/fa/news/5488752/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/5488752/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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پروژه تعریف  امکان  این صورت،  در  )چراکه  علمیشوند.  کلن  اقتصاد،  -های  حوزه  در  تحقیقاتی 

 میسر خواهد بود.(  

 

      

  رفاه ملی وحاصل از بهبود بخش خصوصی نظام آموزش عالی رشد اقتصادی  -5-4-10

بده )چه دولتی و چه غیرانتفاعی( که اقتصادی باشد، امری است فرهنگی و دانشگاه توسعه بیش از آن

تواند در فرایند توسعه نقشی ممتاز ایفا نمایدد. در ضدمن، میدزان توسدعه ساز میعنوان نهادی فرهنگ

هایی چدون امنیدت، رفداه اجتمداعی، شدمارگان کتدب و مطبوعدات یافتگی جوامع را بر اساس شاخص 

-آموختگان در آموزش عالی، درآمد سرانه ملی، ارزش افزوده تجاری و ... میدانشگاهی، آمار دانش

ای را تعیین کنیدد، بده مددارس آن یافتگی جامعهخواهید میزان توسعهاگر میسنجند. به قول مشهور: »

بایستی نگریست و کشوری با مددارس خدوب، شدهروندان خدوبی هدم دارد.« البتده مددارس در اینجدا، 

چه عنوان گردید و شود. با توجه به آنها را نیز شامل میمعنایی عام داشته و مدارس عالی و دانشگاه

تر توسعه، توسعه، همواره امری ضروری و مقوله وسیع  رشد اقتصادی درمقوله  جایگاه    با عنایت به

مانددگی و محرومیدت اسدت. لدذا در نیافتگی، عقب مورد نیاز جامعه امروز است و نتیجه قهری توسعه

هدای راهبدردی و انتخداب الگدوی مناسدب ضرورت توسعه، بحثی نیست بلکه مسئله در اتخاذ سیاسدت 

ها و مؤسسات آموزش عالی علوه بر نقشی که در جهت تولید دانش دانشگاه  یافتگی است.برای توسعه

و آن دار هسددتند کننددد رسددالت دیگددری را نیددز عهدددهو تربیددت نیددروی متخصددص و کدداردان ایفددا مددی

، اقتصااادیبسترسددازی بددرای توسددعه علمددی و فرهنگددی جامعدده و نیددز بازاندیشددی مسددتمر فرآیندددهای 

ها بده رفت از تنگناها و بحرانسیاسی، اجتماعی و ... و ارائه راهکارهای علمی و شدنی برای برون

 (    1380پور فیضی و نوظهور: )حسین باشد.منظور نیل حداکثری به »رفاه مردمی« می

سطح زندگی  استانداردهای  در  تغییر  دیگر   مردم،   زندگی و  کشور  به  کشوری  از  زمان  طول  در 

دهنده کوچک یا بزرگ شدن اقتصاد کشور نسبت  نشان   ،اینکه رشد اقتصادیت است. با توجه به  متفاو

است،   قبل  دوره  که  به  داشت  اذعان  اقتصادی  بایستی  اشتغال،  در    بایستی رشد  مردم،  رفاه  بهبود 

سرمایه پ   و  باشد   نیزگذاری  انداز  حسینی:  )  .اثرگذار  که   (1398مستخدمین  داشت  توجه  بایستی 

، کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال  رشد اقتصادیکشورها معموال  های توسعه اقتصادی  اهداف برنامه

 ( 1391)مهری دهنوی:    باشد. می بهبود شرایط زندگی افراد جامعه آن و به تبع 

حاکی از بهبودی وضع مالی صندوق ثروت ملی )با توجه به منابع   ریچند وقت اخ  یچند اتفاق مهم ط

دالر در  75از  شینفت به بد مت یآنکه ق نخست  کننده آن( در مقایسه با سال های گذشته را دارد:شارژ

 سدوم ،برگشدته یمنطقه بده حالدت عداد   یبه کشورها  یرامونیدوم آنکه صادرات پ  ،دهیرس  یسال جار

 رانیدچهارم آنکه اقتصاد او داشته باشد  یآنکه مهار کرونا موجب شده بخش خدمات بهبود قابل توجه

فدر  کده  شیپد نیدکوچک شد. حال با در نظر گرفتن ا  یاد یز  زانیدهه به م  نیا  ییدر سه سال انتها

اگدر بتواندد  یتحوالت حت  نیا.  مثبت خواهد شد   زین  1401سال    یبرداشته شود، رشد اقتصاد   هامیتحر

مثبدت نگده دارد، امدا چنانچده  ت یدر وضدع نددهیامسدال و سدال آ  ومد   مدهیرا در ن  رانیا  یرشد اقتصاد 

و   یاقتصداد   یریپدذ نشود، رقابت   جاد یا  یگذارهیو سرما  یاقتصاد   ت یوکار بهتر نشود، امنکسب   یفضا

 یرشدها نگونهینشود، ا قیبه اقتصاد تزر یو خارج یداخل یهاهینشود، سرما ت یتقو یبخش خصوص
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خود لم  نخواهندد  شت یرشد را در مع نیاثرات ا زینخواهند نداشت بلکه مردم ن ینه تنها دوام  یموقت

های خصوصی در برهه لذا حمایت صندوق ثروت ملی از مؤسسات و دانشگاه  (1400شقاقی:  )  کرد.

، شددنی اسدت و فوایدد و برکدات فراواندی را )که فعلا حائز شرایط مالی مناسبی اسدت(  زمانی کنونی

 برابر موارد ارائه شده برای کشور و ملت در بر خواهد داشت. 

 

 تجزیه و تحلیل. 11

 : حاصل گردید به شرح زیر مواردی مقاله حاضر،  از مفاد تجزیه و تحلیل به عمل آمده پ  از   
،  هبود سرمایه اندکی  دارای    کشور،ها و مدارس عالی  خیل عظیمی از دانشگاه  کهبه دلیل این -1

و متقاضیان    بوده  کاملا به شهریه وابسته  ،ها کمک مالی ننمودهبه آن  افرادی  غالباا سازمانی یا
دا نیز  این  سازی  خصوصیبایست  میند،  باش را می اندکی  اگر جز  و  آژیر  ،  نباشد شده  نوعی 

 .  نخواهند داشت ها وجود  بسیاری از آن خطر نابودی به صدا درآمده و 
  –بخش خصوصی آموزش عالی همانند بخش دولتی آن، دو نقش اساسی در زندگی اقتصادی   -2

ایفا می ایناجتماعی مردم  به عنوان یک  نماید؛ نخست  ، مستقیماا  «صنعت »که آموزش عالی 
که آموزش عالی در  بخش قابل توجهی از امکانات جامعه را درگیر خود نموده و دیگر این

 تحوالت آتی جامعه ایرانی نقشی محوری دارد.  

حاضر و بند دوم بخش تجزیه و تحلیل،  های قبلی مطالعه  با توجه به مفاد اشاره شده در بخش -3
بخش   مخارج  مالی  تأمین  آن  تبع  به  و  پژوهشی«  و  »آموزشی  نیازهای  تأمین  مدیریت 

اجتماعی جامعه    –های اقتصادی  ای در تدوین سیاست خصوصی آموزش عالی، جایگاه ویژه
 ایرانی دارد.  

ق ثروت ملی  تأمین مالی بخشی از مخارج بخش خصوصی آموزش عالی کشور توسط صندو  -4
آموزش عالی فراهم می نظام  برای کارکرد  انرژی الزم را  این که  ابزار  ضمن  نقش  سازد، 

 نماید.   اصلی هدایت بخش خصوصی نظام آموزش عالی را نیز ایفا می 

مالی   -5 ملی  خاص  پشتیبانی  ثروت  گرنت   -صندوق  قالب  در  مثال،  عنوان  پتنت به  و  های  ها 
نوآوری   -تحقیقاتی دانشگاه   یدانشگاه های  از  مطالعه،  این  در  غیر)و  باع   های  انتفاعی( 

با هدف   ابتکارات محققان  دانشگاهی، تجاریحمایت از  توانمندسازی محققین  انگیزه،  -خلق 
تسریع کارآفرینی و ارتقاء نگرش مثبت به علم، فناوری و نوآوری در سطح کشور  سازی،  
 خواهد شد. 

 و پیشنهادات گیری نتیجه. 12

بهره آموزش افزایش  در  سزایی  به  تأثیر  دانشگاهی  رسمی  و  های  داشته  کشور  انسانی  نیروی  وری 
مهم از  یکی  عالی،  شیوهآموزش  و  ترین  تحقیق  و  نوآوری  برای  متخصص  کار  نیروی  ایجاد  های 
ضمن،   در  است.  سرمایهتوسعه  و  مالی  ملی حمایت  ثروت  صندوق  خصوصی    گذاری  بخش  در 

های علمی برتر، تمرکز علمی  شاخص در نظر گرفتن  گویی بیشتر،  آموزش عالی کشور، باع  پاسخ
هیئت  های آموزشی )که بر فرایند یادگیری اثر دارند(،  ها و سیاست توجه بیشتر به زیرساخت تر،  دقیق

ی  تر مدیران دانشگاهی و عنایت هر چه بیشتر به مقوله تر و قاطع گیری آسانتصمیمعلمی متعهدتر،  
توسعه و  مذکور خواهد گردید.  خطیر  بخش  در  افزایش  ساز پژوهش  باع   حمایت صندوق همچنین 

ش خواهد  نوآوری  فرایند  تحریک  و  آمادگیتولید  انواع  و  رقابتی  مزیت  ترتیب،  همین  به  و  در  د  ها 
 سطح ملی را نیز در پی خواهد داشت.   

-کاربردی زیر ارائه می-علمیلذا مرتبط با موارد مطرح شده در بخش تجزیه و تحلیل، پیشنهادات  
 گردد:
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فناوری -1 و  تحقیقات  علوم،  وزارت  هماهنگی  و  همکاری  با  ملی  )توسعه(  ثروت  و    صندوق 
کشور که    دولتی های  سازی بسیاری از دانشگاه در راستای خصوصی  سازی سازمان خصوصی

به دلیل کمبود متقاضی )دانشجو( و عدم امکان دریافت شهریه، کمبود سرمایه و عدم دریافت  
نابودی می های مالی  کمک اقدام نموده و سرمایه الزم برابر    باشند،در معر  سقوط مالی و 

کشور   عالی  آموزش  خصوصی  بخش  اختیار  در  مزبور،  صندوق  و  )دانشگاهاساسنامه  ها 
    قرار گیرد. مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی جدید و قدیم( 

های غیرانتفاعی به  صندوق ثروت ملی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه -2
علمی   این  –مطالعه  و  عالی  آموزش  نظام  بخش خصوصی  مالی  امور  در سطح  تحقیقاتی  که 

فعالیت  به  منابع  میزان  چه  میجامعه  اختصاص  عالی  آموزش  خصوصی  بخش  یابد،  های 
 بپردازد. 

-های مدیریت برنامهگیری از کارشناسان و نخبگان حوزه بایست با بهرهصندوق ثروت ملی می -3
ریزی توسعه آموزش عالی و اقتصاد آموزش عالی و فرهیختگان مدیریت امور مالی شاغل در  

مطالعات   انجام  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  مذکور    -  تطبیقی  –تجربی  صندوق 
الگوهای   جدیدترین  کارگیری  به  و  شناسایی  به  نسبت  جهان،  مختلف  کشورهای  در  مروری 

   تأمین مالی تجربه شده اقدام الزم را به عمل آورند. 
ملی می  -4 کارشناسان خبره حوزهصندوق ثروت  از  استفاده  با  برنامهبایست  مدیریت  ریزی  های 

نی امور مالی شاغل در صندوق مورد  توسعه آموزش عالی و اقتصاد آموزش عالی و مدیران ف

آثار توزیعی تأمین مالی دولتی و غیردولتی  به  بح  و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   ارزیابی 

ها و مراکز آموزش عالی خصوصی در ارتباط با تغییر سازوکارهای  ها، مطالعه رفتار دانشگاهدانشگاه

بخش مالی  متقاضیان   تأمین  مشارکت  و  سهم  افزایش  طرق  کشور،  عالی  آموزش  نظام  خصوصی 

های مناسب برای کمک به متقاضیانی که توان پرداخت شهریه  آموزش عالی در منابع مالی، یافتن راه

هایی از آموزش عالی که برای آن در بازار، تقاضا وجود ندارد، استمرار کمک را ندارند، تعیین شاخه

برای تأمین نیازهای آموزش عالی جامعه و کاوش علل کمک صندوق ثروت ملی(    )خاصه بادولت  

 بپردازد.  ای از طریق انجام مطالعات موردپژوهینابرابری و ناکارآمدی بودجه

 : فارسی نابعم

، برگرفتده از هساد   زبان  بههای اقتصادی چه هستند؟  انواع شاخص ،  (1400)  ابراهیمی، صلح  -
  .https://faradars.orgسایت اینترنتی فرادرس به آدرس 

، بدددده آدرس 1400شددددهریور  31 گددددزارش اقتصددددادی، اقتصدددداد نیددددوز؛سددددایت خبددددری  -
https://www.eghtesadnews.com. 

، بددددده آدرس 1400مهدددددر  19 ؛ گدددددزارش اقتصدددددادی،24اقتصددددداد سدددددایت خبدددددری  -
https://eghtesaad24.ir. 

راهبردی نیروی هــوایی ارتــش جمهــوری  انتشارات (، پیروان والیت، مرکز1400بابایی، محمدرضا ) - 

 اسالمی ایران.

 http://ww.nobelprize.org.، برگرفته از سایت ( 1997)بنیاد نوبل بیانیه ویژه منتشره از سوی  -

 .https://www.tasnimnews.comبه نشانی تیر ماه،  9، ( 1399)رگزاری تسنیم بخسایت  -

https://www.eghtesadnews.com/
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