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 ده یچك
ها را به صورت تدریجی، فعال و هایی، این ناکارآمدیهایی است که باید با ابزارها و روشاقتصاد ملی ما دارای ناکارآمدی

، ارائۀ راهکارهایی کاربردی و اجرایی به مدیران و انگیزه برای این پژوهشترین مهم .نهایت حذف نمود مستمر کمرنگ و در

ترین مسأله از نگاه این تحقیق، پاسخ به این سؤال مسئولین کشور به منظور حل مشکالت فعلی اقتصاد در کشور بود و مهم

پژوهش ترین شکل ممکن، برای اقتصاد ملی سیستم سازی نمود؟ ترین و مؤثرترین، چابکتوان با سریعاست که: چگونه می

 دانش تخصصی نویسندۀ مسئول و همکاران، قِیاطالعات از طر یآوربود که در آن جمع یمقطع - یفیتوص قیتحق کیحاضر 

و با استفاده  یو پژوهش یعلم ۀداده مهم و شناخته شد یهاگاهیپادر  مرتبط با موضوع االتمق نیدتریجد ،یاکتابخانه ۀمطالع

که در این  مهم ترین راهکار و ایده ای کاربردی صورت گرفت. یفیک یهاپژوهش ییایو پا ییمرتبط با روا یدیاز کلمات کل

. است بکارگیری مدیریت چابک با محوریت ایجاد امپراتوری اقتصادی جمهوری اسالمی ایرانتحقیق بر محققین روشن شد، 

های اقتصادی چابک، منجر به غلبه بر تمامی مشکالت فعلی کشور خواهد شد. نتایج دستاورد نشان داد که طراحی سیستم

انداز، به شرط اهمیت د مدیریتی ملی در جهان خواهد بود و این چشم، تنها یکی از ثمرات بابرکت این رویکریاد شدهامپراتوری 

 اقعی، قابل دستیابی خواهد بود.به جایگاه علم و پژوهش توسط متخصصین و

 

 چابکی، طراحی سیستم، مدیریت چابک، اقتصاد ملی، اقتصاد یبرا یساز ستمیس: یدیکل یهاواژه
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Abstract 
 

Our national economy has inefficiencies that should be gradually, actively and continuously eliminated 

by means of methods and methods. The main motivation for this research was to provide practical and 

executive solutions to the managers and authorities of the country in order to solve the current problems 

of the economy in the country. The most important issue in this study is to answer the question: how can 

we get the fastest, most agile and most effective possible form , For the national economy? The present 

study was a descriptive cross-sectional study in which the collection of information through specialized 

knowledge of the responsible author and colleagues, library study, the latest articles related to the subject 

in important and well-known scientific and research databases and using keywords related to narrative 

and The reliability of qualitative researches was carried out. The most important application and practical 

idea that has been made clear to researchers in this study is the use of agile management with the focus 

on creating the economic empire of the Islamic Republic of Iran. The results showed that agile economic 

systems design would lead to overcoming all current problems in the country. The empire is just one of 

the most frustrating fruits of this national managerial approach in the world, and this perspective will be 

achievable, given the importance of the status of science and research by real professionals. 
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: خریداران عمدۀ نفت ایران در دنیا. چین، تنها 1شكل 

 های امریكا ایستاده است.خریداری که محكم در برابر تحریم

 همقدم
کشورهای بسیاری از های استراتژیک کشور در برهۀ فعلی است. در شرایطی که ساماندهی وضعیت اقتصادی، یکی از اولویت

را نیز در نظر  1و حتی منافع خود المللی را ندارندبین گوناگون های، تاب دیدن ایران اسالمی در عرصهپیشرفته و توسعه یافته

وقتی تمامی اجزای یک اقتصاد به درستی در کنار هم  نقشی مهم و کلیدی در تثبیت این حضور دارد. ،، اقتصاد(1گیرند)شکلنمی

 .نمودشدت کاهش پیدا خواهد های اقتصادی مردم نیز به در نتیجه نگرانی قرار بگیرند، دارای انسجام در اجرا نیز خواهند بود.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های حلپوشش و برای آن راههای ذکر شده در باال را به خوبی تواند دغدغهیک سیستم اجرایی چابک برای اقتصاد ملی می

المللی علیه ایران، فشارهایی را به ساختار اقتصادی کشور تحمیل کرده و خواهد های بینکه تحریم شودیادآور می متعدد ارائه دهد.

 عبارتند از: 2کرد که برخی از آنان

 درآمد ارزی حاصل از صادرات فرش دالر ونیلیم ۴2۴از دست رفتن  -

 ر صادراتی از درآمدهای ملیایدالر خاو ونیلیم 1.۳۷حذف شدن  -

 المللیتن طال در معامالت بین ۶۴.۵محرومیت ایران از دسترسی به  -

 رملیرنو و پژو و دابحران در صنعت خودروسازی کشور به دلیل خروج کمپانی های  -

 

 چابک برای اقتصاد ملی عبارتند از: سازیسیستم سه مزیت مهم

 های اقتصادیدر همۀ بنگاهرشد درآمدی پایدار  -

 های اقتصادی علیه کشورمانبا توجه به تحریم وری در فرآیندهاافزایش بهره -

 های اقتصادیزایی پایدار در بنگاههای موجود و افزایش اشتغالبا محوریت حفظ شغل هاکاهش هزینه -

                                                           
1 bloomberg.com 

 (1۳9۷)ایسنا،  2
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 است. یو تخصص یدرست آن، نگاه علم یاجرا دیاست و کل دهیچیاقتصاد پ: 2شكل 

 

 بیان مسأله
در عین  می ایران است.برای نظام فعلی و آینده جمهوری اسالهای مجلس سیستم سازی برای اقتصاد کشور یکی از اولویت

اقتصادی بر مبنای  ییاجرا هاینامه نییآشود؛ چرا که ب میهای این استراتژی محسوحال اجرایی بودن این سیستم، یکی از چالش

کند چگونگی هش تالش میبه همین دلیل با در نظر گرفتن این مسأله، این پژو (2)شکلهمین سیستم سازی صورت خواهد گرفت.

 طراحی یک سیستم اجرایی چابک را بررسی و در انتها به ارائۀ پیشنهاداتی در این راستا بپردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق
 مشخص و سپس "سیستم سازی برای اقتصاد"مفهوم  ،یو نقد لیتحل ۀویمتون به ش لیبر تحل هیپژوهش ابتدا با تک نیدر ا

مرتبط  ۀمقال119 نیموضوع پرداخته شد. از ب نیمتون مرتبط با ا یبه جستجو عالوه بر دانش و تخصص فردی نویسندگان مقاله،

انتخاب شد و ساخت مجدد و مستدل  ر انطباق مفهومیبا حداکث هدفمند و مرتبط یریگنمونه ۀویمقاله به ش19با موضوع پژوهش، 

و  اقتصاد ملیمستندات مربوط به مفهوم  ،یانتقاد یلیگوناگون به دست آمد. پس از آن با تحل یهادر پژوهش هاافتهیاز  وممفه

 شده است. تیرعا یموارد اخالق ۀپژوهش هم نیدو، دوباره ساخته شد. در ا نیا نیو ارتباط ب مدیریت چابک

 

 هایافته
امروز مدیران بلندپایۀ نظام بیش از هر زمان دیگر نیاز دارند که از دل اقتصاد ملی کشور عزیزمان بیرون بیایند و از باال به 

بقا در  یشرکت برا کی تیعبارت است از قابل یچابک سیستم فعلی نگاه کنند. این مؤثرترین روش مدیریت چابک در اقتصاد است.

رات ییش و تغیش رو که همواره اطالعات در حال افزایپ یایدر دن 1نشده و مستمر. ینیبشیپ راتییتغ یدارا یرقابت طیمح کی

ه ی، در سایرقابت یایبه مزا یابیو دست یدن به اهداف سازمانیرس یبرا یارتقاء دانش اطالعات، باشد یم ینیش بیر قابل پیع و غیسر

 2شود. یم یمهم تلق یامر یسازمان یچابک

 

مدیریت چابک بر مبنای  تواند به طراحی سیستم اجرایی چابک برای اقتصاد ملی کمک کند.روش مدیریت چابک می

رمق دولتی. مدیریت چابک، به ما رویکرد برخورد فعال با های بیهای ناتوان در حل مسائل سازماننامهگرایی است و نه آیینعمل

                                                           
 (1۳9۷ ،ینیو حس سهیمد یمیرح) 1
 (1۳9۷)مالئی و سیدی،  2
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 ود است.رو به صع ،یجهان یدر بازارها ییدارو اهانیو گ جاتهیادو متیق یروند کل: 3شكل 

معتقد است که استخراج صحیح دالیل بروز یک چالش، نقش 1گرایی ندۀ کتاب عملدهد. محمدرضا معاشرتی، نویسها را میچالش

مدیریت چابک، رویکردی نسبتًا جدید در فضای علمی مدیریت است مؤثری در موفقیت اجراها در هر فرآیندی را خواهد داشت. 

ل، شرح همۀ موارد اشاره شده در آن که نویسندۀ مسئول مقاله در پژوهشی جداگانه به این مهم پرداخته است که در این مجا

 یرانیا یگذارهیو سرما یصنعت یهاو فرصت هاتیظرف ممکن نیست؛ اما با توجه به موارد بیان شده در تحقیق مذکور، باید گفت که

 نیو احصاء و تنها ابزار کارآمد در ا یمعرف ازمندیکه تشنه از آب است، ن یریشدن قرار دارد، مانند کو یجهان ریکه در گذر از مس

در سیستم اجرایی چابک اقتصادی، فرایندها به طور مؤثر منابع مالی را 2 هستند. یاقتصاد زنانیو را یاقتصاد یپلماسیرهگذر، د

 کند.تشخیص داده و تبادل و تقویت دوجانبه را دنبال می

 

ها نیستند. گاهی یک پژوهشگر و یا متخصص خانهها در سفارتیا دیپلماتمنظور از رایزنان اقتصادی، تنها تجار اتاق بازرگانی و 

 های اجرایی مناسبی برای اقتصاد کشور نماید.پردازیتواند به تنهایی ایدههای مرتبط با اقتصاد از جمله مدیریت، میدر حوزه

آید که خود بحثی مفصل و حساب میالمللی به یریت چابک در عرصۀ بینای از عملیاتی نمودن مداقتصاد چین، نمونه

های مؤثری نماید، اما این موضوع نیازمند توجه بیشتر بدنۀ دولت و تواند از چین الگوبرداریطلبد. ایران میپژوهشی جداگانه را می

 های مدیریتی است.حاکمیت به پژوهش و تحلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیا یاسالم یجمهور یاقتصاد یامپراتور

ایران با توان با نگاه کارشناسی و کاربردی تحلیل و سپس فضای خالی ناشی از مشکالت را پُر نمود. مشکالت اقتصادی را می

اکنون از ظرفیت عظیم نیروهای انسانی متخصص به خصوص تحلیلگران و همتواند سال گذشتۀ خود، می۴0تکیه بر تجارب 

نخورده در ایران فراوان است، به شرطی که با دانش و پشتوانۀ های فعالیت بکر و دستزمینه های فراوان ببرد.پژوهشگران جوان بهره

 علمی همراه باشد.

                                                           
 (82)صفحه  1
 (1۳9۷)احمدی و جالل پور،  2
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 : رتبۀ آخر ایران در صادرات گیاهان دارویی4شكل 

 

فرد برای جهش های منحصربهمرتبط با این حوزه، یکی از فرصتهای اقتصادی به عنوان مثال گیاهان دارویی و فعالیت

 ایمرتبط در دن یو فرآورده ها ییدارو اهانیسهم تبادالت گ 20۵0اعالم کرده است که در سال  یبانک جهان اقتصادی ایران است.

مرتبط با آن در  یو فرآورده ها ییدارو اهانیالبته در حال حاضر سهم تبادالت گ ؛(۳)شکلدالر بالغ، خواهد شد اردیلیم ۵000به 

دالر با احتساب  ونیلیم ۳0۵)حدود .دارد یزیناچ اریتبادالت ، سهم بس نیا زدالر بوده و متاسفانه کشور ما ا اردیلیم 12۳حدود  ایدن

انقالب  یعال یشورا دییکه به تأ ییدارو اهانیگ یبا توجه به سند مل ستیبا ی، مراستا نی( در ایصادرات زعفران و گل محمد

توسعه و  ییدارو اهانیو گ یرانیا یمرتبط با حوزه طب سنت یها تیفعال عیاست، جم دهیرس یکشور و مقام معظم رهبر یفرهنگ

که  یبه طور ؛هکتار برسد ۵00،000از  شیبه ب 1۴0۴و مظلوم کشور تا سال  یمل هیسرما نیا دیو عرصه کشت تول افتهیگسترش 

به  کینزد ندهیدر آ میتا بتوانکنند  دایرشد و توسعه پ زین یو تجار یصنعت ی، عرصه هایاورزکش یتهایهماهنگ با توسعه فعال

 یرنفتیو غ یارز یدرآمدها دیدر تول یمی، قرار گرفته و سهم عظجهان  ییدارو اهانیو صنعت گ دیاز ده کشور بزرگ تول یکیعنوان  

 (۴)شکل1.میداشته باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضوع مورد عالقه و پیگیرِی نویسندۀ مسئول این های این امپراتوری و چگونگی سیستم اجرایی آن، موبه طور کلی، پایه

اقتصاد "وری، های این امپراتهای آتی خواهیم پرداخت. ولی یکی از پایهشاهلل به شرط حیات، به آن در پژوهشپژوهش هست که ان

 با نگاهی کاربردی و عملیاتی است؛ اقتصادی با اجرای چابک و پشتوانۀ قوی علمی و پژوهشی. "اسالمی

است که البته باز هم آن نکتۀ ظریف وجود  السالمپایۀ دیگر این امپراتوری، روش مدیریت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه

 شود: نگاهی کاربردی و عملیاتی با اجرای چابک.دارد و دوبارۀ تأکید می

گرایی، اعتدال و اصالحات، اخالق سیاسی و اقتصادی، نحوۀ کشورداری نظارت بر دولت، اصول مدیریت و وظایف مدیران، اصول

های های مهم دیگر این امپراتوری هستند که اگر خدا بخواهد، در پژوهشد، بخشو توجه ویژه به علم حقیقی و عالمان ارزشمن

 برداری، شرح خواهیم داد.بعدی به طور مبسوط، این مفهوم نوین را باز و به صورت کاربردی و قابل بهره

 

 ها و موانعآسیب
طراحی سیستم اجرایی چابک برای اقتصاد  هایترین چالشگذاران، یکی از مهمعدم حمایت قانونی از کارآفرینان و سرمایه

توانیم سیستمی منطبق با شرایط روز آید. تا زمانی که قانون در حوزۀ اقتصاد به شکل استقرار پیدا نکند، نمیکشور به حساب می

 تنظیم و از آن برای حل مشکالت کمک بگیریم.
                                                           

 (تارنمای پژوهشکدۀ گیاهان دارویی یزد) 1
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 .را ندارد ایدن یناخالص مل دیتول %1 یحت رانیدشوارتر خواهد بود. ا یاقتصاد ۀباشد، توسع شتریب یدگیچیهر چه پ: 5شكل 

 

شود که مدیران و حتی کارشناسان این پیچیدگی سبب می پیچیدگی اقتصادی ایران، از دیگر موانع رویکرد این پژوهش است. 

های مختلف اقتصادی)اعم از دولتی یا خصوصی( نتوانند مفاهیم اقتصاد و مدیریت را به درستی ترکیب و از آن مرتبط در بنگاه

پی نمودن)بدون یا ک محصولی قابل استفاده برای سیستم متبوع خود برداشت نمایند. الگوبرداری غلط از اقتصاد دیگر کشورها و

 تعریف پروژۀ بهبود( یکی از تبعات این پیچیدگی است.

ه خوبی اهمیت ( ب۵جمهوری اسالمی ایران در تولید ناخالص داخلی، جایگاه مناسبی ندارد؛ اما مشاهدۀ برخی آمارها)شکل

 دهد.پیچیدگی در توسعۀ اقتصادی کشورها را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها ها، دستورالعملنامههای اجرایی چابک برای اقتصاد ملی، آیینها و موانع جدی طراحی سیستمگرایی، از دیگر آسیبمدرک

کند، چون متأسفانه بسیاری از کارکنان به دلیل های دولتی اهمیت بیشتری پیدا میاست. این موضوع در سازمانو قوانین اجرایی 

امنیت نسبی شغلی، دست از توسعۀ فردی و مطالعه برداشته و یا صرفاً به دنبال ادامۀ تحصیل برای گرفتن مدرک کارشناسی، 

ها و پیشنهادات انش کافی و کاربردی، آسیبی جدی به اجرایی شدن ایدهگرایی بدون دکارشناسی ارشد و دکترا هستند. مدرک

 موجود در این پژوهش است.
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در  یاسالم یکه در نظام اقتصاد یرانیدر جامعه است. مسئوالن و مد یاز جمله موانع مهم تحقق عدالت اقتصاد ،یگریاشراف

 تی. اشرافکشانندیم یجامعه را به تباه دیو بلکه تول یشخص یۀو ثروت و سرما شوندیغافل م ییجواز صرفه فتند،یدام تجمالت ب

 1است. یوابستگ و یآن، فقر، ورشکستگ یامدهایپ گریدارد و از د یرا در پ جامعه یگرد اقتصادعقب ،یو اسراف کار

 

جدی در مسیر توسعۀ اقتصادی ها و خطرات بندی مناسب، از دیگر آسیبدون ارزش افزوده و بستهبفروشی و صادرات خام

های تواند صدمهمند، به این بخش میفروشی گیاهان بدون یک نظام قانوناست. به عنوان مثال در بحث گیاهان دارویی، خام

 ناپذیری وارد نماید.جبران

 

ی تخصصی به نماییم که این پژوهش، در عین نگاهدر این قسمت را با تأکید بیان مینكتۀ بسیار پراهمیت و پایانی 

های متعددی مواجه برداری قرار بگیرد. کشور عزیزمان با چالشفرایندها و مشکالت، باید با اجرایی صحیح به عنوان الگو مورد بهره

دیران و سازد. نباید برخی از مهای آتی را روشن میهای این مقاله و حمایت از پژوهشاست که ضرورت پرداختن به ایده

 ای از محتوای این پژوهش، به ارکان اقتصاد ملی کشور ناخواسته آسیب وارد نمایند.رداشتی جزیرهگیران، با بتصمیم
 

 یریگجهینت
اقتصاد کشور عزیزمان در آستانۀ  2«.ستین رممکنیغ شانیبرا زیچ چیبرسند، ه یاگر چند نفر با هم اراده کنند تا به هدف» 

خواهیم سیستم اقتصادی چابکی را اجرایی نماییم، باید به سمت نفت، پایۀ اصلی اقتصاد ملی ماست؛ اما اگر می فصلی تازه است.

العادۀ دستی پتروشیمی، معادت، دسترسی فوقدستی و میانمنابع درآمدی جذاب دیگر از جمله توسعۀ صنایع انرژی، صنایع پایین

و پزشکی، گردشگری، تجارت با شرق و... برویم. این موضوع نیازمند تفکری  لمیهای عالمللی، ظرفیتهای آزاد بینما به آب

همۀ ما در هر سطحی، به تفکر استراتژیک نیاز داریم  (۶)شکل.گیردکه از علم و دانش واقعی نشأت می استراتژیک و سیستمی است

دار، چه کارمند باشیم و چه رئیس و این موضوع برای مدیران و مسئوالن کشور، حساسیت بیشتری دارد. چه سرباز باشیم و چه خانه

تالش نماییم ابهت و  مدرسه، چه ورزشکار باشیم و یا دیپلمات، باید همگی نسبت به اقتصاد ملی خود احساس مسئولیت کنیم و

 ترکیب و به جهانیان ارائه نماییم.  بزرگی ایران عزیز را با ایدئولوژی و مفاهیم اسالم ناب محمدی)ص(

 

 پیشنهادات:برخی 

ترین آنها اشاره خواهد شد. بدیهی هست توان ارائه داد، متعدد هستند؛ اما به چند مورد از مهمها و پیشنهادهایی که میایده

های دولتی، حاکمیتی و ای و مشاوره به ارگاناین مقاله و همکاران، آمادگی هرگونه همکاری حرفه ۳دۀ مسئولکه نویسن

 را دارند: وکارهای خصوصی را با هدف تقویت اقتصاد ملی کشور و جلب رضایت آقا امام زمان)عج(کسب
 

ها و ارگان هبرای مشاوره ب گرایی(نگاه مدرک )بدونان تحلیلگر و پژوهشگر مدیریتکمک از متخصصین کشور به ویژه جوان -

 بخشی ساخت درونی قدرت کشوربا هدف استحکام های دولتی و بخش خصوصیسازمان

                                                           
 (1۳9۵)موسوی،  1
 (112صفحه  ت،یمحرک موفق) 2
 (09902۴2۶۷۳۷) تماس با نویسندۀ مسئول:  3
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 .ردیگینشأت م یاقتصاد چابک از علم و دانش واقع ستمیس: 6شكل 

ها و صنایع دولتی از بین جوانان مستعد و توانمند پژوهشگر در درون خود ایجاد تیم مشاورین جوان برای مدیران سازمان -

 هااین ارگان

های موجود دولتی و افزایش آن در بخش خصوصی برای نیروی کار یت چابک با محوریت حفظ شغلاجرایی کردن مدیر -

 های هفتاد به بعدجدید به ویژه متولدین دهه

 های کالن اقتصادی کشورریزیتفاده از رویکرد تفکر سیستمی به صورت کاربردی در تحلیل و برنامهاس -

ز مجموعه پارامترهای ارزیابی کارکنان در هر سیستم عنوان آخرین و بخشی الحاظ نمودن مدرک تحصیلی دانشگاهی به  -

 و یا مجموعۀ اقتصادی کشور، اعم از دولتی و خصوصی
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