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Abstract 
Countries with continuous progress in science, technology and culture, have 
been able to continuously raise the level of standards. It is necessary to pay 
attention to the economic complexity of a resistance economy, usually in 
confrontation with the dependent and consumer economy of a country It stands 
against economic goals and tries to change the existing economic structures and 
localization based on worldview and goals. The purpose of this study is to 
investigate the factors affecting the development of export businesses in 
Mazandaran province with a complexity approach through textual content 
analysis, and the statistical population of the study includes all articles and 
theoretical foundations related to the study variable. Which leads to the 
identification of 84 open source and 9 central codes including export networking, 
government re-creation, land management of export development capacities, 
formulation of industrial development strategy, futurism and foresight based on 
economic complexity, establishment of science and technology observatory, 
purposeful and intelligent modeling , Human capital talent management is an 
evolution of policy and the identified variables in terms of model level, type, basis 
and scope of attention are considered and finally recommended to improve the 
management of export businesses in Mazandaran province based on the 
approach of economic complexity. The 9 variables extracted in the present study 
should be considered. 
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Extended Abstract  
Countries with continuous progress in 
science, technology, and culture have 
been able to continuously raise the level of 
their standards. It is necessary to pay 
attention to the economic complexity of a 
resistant economy, usually in 
confrontation with the dependent and 
consuming economy of a country that is 
not passive, stands against the economic 
goals, and tries to change the existing 
economic structures and localization. The 
purpose of this study is to investigate the 
factors affecting the development of 
export businesses in Mazandaran Province 
using an economic complexity approach 
through textual content analysis. The 
statistical population of the study includes 
all articles and theoretical foundations 
related to the study variable and the 
research findings of 58 final articles. We 
found 84 open sources and 9 central 
codes, including export networking, 
government regeneration, land 
management of export development 
capacities, formulation of industrial 
development strategy, futurism and 
foresight based on economic complexity, 
establishment of science and technology 
observatory, and purposeful and 
intelligent modeling. Human capital talent 
management is an evolution of policy 
making and the identified variables are 
considered in terms of model, level, type, 
basis, and scope of attention . 

 

1.  Introduction  
A complex economy has well-established 
and reliable mechanisms for patents, as 
well as appropriate and stable mechanisms 
for securing contracts and financing. To 
continue this type of economy, we must 
increasingly limit and use oil resources 
and get rid of reliance. To achieve 

economic growth, the creation and 
dissemination of technological knowledge 
within the borders of a country are very 
important. Sustainable business models 
have been very important for researchers 
as a new approach to the issue of 
sustainability in private and public 
organizations is a solution to make better 
decisions to improve business due to 
increased flexibility and adaptability. 
Business experts place special emphasis 
on recognizing the elements that affect 
business sustainability by creating a 
shared understanding and improving 
management . 

 

2. Objective  
In this study, it has been tried to consider 
the sanctions in Iran as a special situation. 
Considering the current situation in Iran, 
long-term presence in the environment 
and maintaining the conditions strongly 
requires stability in the business models. 
Factors affecting the development of 
export businesses in Mazandaran Province 
can be identified using an economic 
complexity approach and considering 
specific conditions. The idea of 
introducing the Index of Economic 
Complexity, conceived in 2006 by a group 
of scientists and researchers at Harvard 
and Umayyad University, is an economic 
complexity measurement of knowledge 
and skills in a society that is achieved 
through the products produced in that 
society. The ideology related to this is 
based on the premise that if making a 
product requires a certain type of 
knowledge and skills, it can be concluded 
that the countries that produce it have the 
knowledge and skills required. 
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3. Data/Methodology  
The statistical population in the present 
study consisted of 256 articles. Finally, 
after refining the remaining articles for 
analysis, 58 articles, including 84 open 
codes (components) and 9 axial codes 
related to the 9 main variables were 
extracted, including export networking, 
government regeneration, land 
management of export development 
capacities, formulation of industrial 
development strategy, futurism and 
foresight based on economic complexity, 
establishment of science and technology 
observatory, purposeful and intelligent 
modeling, human capital talent 
management, and policy evolution. In the 
present study, the content validity was 
confirmed. At first, the components and 
factors presented in the previous 
theoretical foundations were studied, and 
finally, according to the relevant field of 
study and consideration, the experiments, 
authorship, and translation of books and 
articles in the field of research were 
selected . 

 

4. Results/Findings  
In the present study, Clark's textual 
content analysis tactic has been used. 
Content analysis is one of the techniques 
related to the documentary method in 
social science research. Content analysis 
was done on the existing instructions, 
articles, related books, etc. Data collection 
was done until reaching statistical 
saturation and the main and sub-variables 
were approved according to the opinions 
of the experts for localization. Finally, the 
categories and classes were formed and 
the analyses of the data collected were 

conducted using MAXQDA Software. A 
model of factors affecting the export of 
Mazandaran products was then made with 
a view toward the economic complexity. 
One of the main reasons for the rapid 
progress and development of technology 
in the industrialized countries is attention 
to the process of commercialization of the 
research results. In the present study, 
according to the previous studies and 
reviewing 31 foreign and 27 domestic 
articles, 9 open and central concepts and 
codes were extracted, including export 
networking, government re-creation, land 
management of export development 
capacities, formulation of industrial 
development strategy , Futurism and 
futurism based on economic complexity, 
establishment of science and technology 
observatory, purposeful and intelligent 
modeling, human capital talent 
management, policy integration . 

 

5. Conclusions and 
Implications  

To improve the export performance of the 
products, the components and dimensions 
identified in this research can be used. To 
overcome the issue of economic 
complexity, developing countries need to 
make reforms in research and 
development, as well as their 
commercialization, and turn knowledge 
into a product and commercialize it. 
Therefore, it is necessary for countries to 
examine how much of scientific 
production has become a desirable and 
customer-friendly output in the global 
arena during different periods using JAR 
and Atlas of Economic Complexity as 
appropriate benchmarks. 

 

 



 

516 

Volume 14. Issue 28. Autumn and winter, 2021. Pages 513 to 533. 

 

Seyed Mohammad Hossein Hashemi Nasab, Rahman Ghaffari, Ahmad Jafari Samimi. An Investigation of the Factors 
Affecting the Development of Export Businesses in Mazandaran Province Using an Economic Complexity Approach 

Journal of Executive Management 

References  
Ahmadian Diukti, M. M., Aghajani, H. A., 

Shirkhodai, M., & Tehranchian, A. 
M. (2018). Economic complexity, a 
new approach to measuring the 
commercialization of scientific and 
technological products. Library 
and Obedience, 21(4), 116-124.  (In 
Persian) 

Ahmadian Diukti, M. M., Aghajani, H. A., 
Shirkhodai, M., & Tehranchian, A. 
M. (2018). Effective strategies in 
realizing economic complexity: 
Application of interpretive 
structural modeling. Shahid 
Beheshti University Economics and 
Modeling Quarterly, 9(4), 121-146. 
(In Persian). 

Bayram, B. Ç. (2020). Evaluation of forest 
products trade economic 
contribution by entropy-TOPSIS: 

Case study of Turkey. Bioresources, 
15(1), 1419-1429. 

Ranjbar, O., Saqib, H., & Ziaee Bigdeli, S. 
(2019). Analysis of the dynamics of 
Iran's non-oil exports: New results 
with the help of the theory of 
economic complexity. Economic 
Research, 54(1), 47-73. (In Persian) 

Salimi, J., & Maknoon, R. (2018). Qualitative 
meta-analysis of scientific research 
on the issue of governance in Iran. 
Government Management, 10(1), 1-
30. (In Persian) 

Shahabadi, A., & Chayani, T. (2018). The 
impact of technology and 
entrepreneurship overflow 
absorption on economic 
complexity. Economic Research, 
54(4), 891-916. (In Persian). 

 



 

517 

 . 533تا  513 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

. عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران  . صمیمی جعفری  احمد  غفاری،  رحمان نسب،  هاشمی محمدحسین  سید
 بارویکرد پیچیدگی اقتصادی

 پژوهشی  علمی 

  مازندران استان صادراتی کارهای و کسب توسعه بر  موثر عوامل. 
 اقتصادی پیچیدگی بارویکرد

  3  احمد جعفری صمیمی  ،   2  رحمان غفاری ،   *1نسب   یهاشم  ین محمدحس یدس

 
ی واحد ساریگرایش مدیریت   -دانشجوی دکتری مدیریت دولتی 1  تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد اسالم

 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 2
 بابلسر  -استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 3
 

10.22080/jem.2022.20508.3435  

 تاریخ دریافت:
 1399آذر   24

 : پذیرش تاریخ 
د  11  1400مردا

 :انتشارتاریخ 
 1401دی  6

 چکیده
  ارتقا   پیوسته  را  استانداردها  سطح  اندتوانسته  فرهنگ،  و   فناوری  علم،  در  مستمر  پیشرفت  با  کشورها

یباشد،   مقاومتی  اقتصاد  در  اقتصادی  پیچیدگی  به  توجه   ضرورت  دهند، ا   م   تقابل   و  رویارویی  در  معمول
  اهداف   مقابل  در  و  نیست  منفعل  که  گیردمی  قرار  کشور  یک  کنندۀمصرف  و  وابسته  اقتصاد  با

جود  اقتصادی    ساختارهای  تغییر  در  سـعی  و  کرده  ایسـتادگی  اقتصادی   اساس   بر  سازیبومی  و  مو
ینیجهان  کارهای  و  کسب  توسعه  بر  موثر  عوامل   بررسی  حاضر  پژوهش  هدف.  دارد  اهداف  و  ب

  آماری   جامعه  و  بوده  متنی،  محتوای  تحلیل  طریق  از  پیچیدگی  رویکرد  با  مازندران  استان  صادراتی
ی شامل پژوهش قالت  تمام ی و م ری مبان ی  مورد متغیر با  مرتبط  نظ یق  های یافته و بوده بررس   تحق

ی  مقاله  58  بر  مبتنی ی  به  منجر که  بوده  نهای   سازی   شبکه  شامل  محوری  کد   9  و   کدباز 84  شناسای
رات،  توسعه  هاي  ظرفیت  سرزمینی   آمایش  دولت،  بازآفرینی  صادرات،   توسعه   استراتژي  تدوین  صاد

جاد  اقتصادي،  پیچیدگی  بر   مبتنی   نگري  آینده  و  پژوهی  آینده  صنعتی،  فناوري،  و  علم  رصدخانه  ای
یاست  تکاملی  هم  انسانی،  سرمایه  استعداد  مدیریت  هوشمندانه،  و  هدفمند  الگوبرداري  گذاري   س

ی  متغییرهای  و  بوده ناسای یطه  و  اساس  نوع،  مدل،  سطح  لحاظ  از  شده  ش  بوده   توجه  مورد   تمرکز   ح
  بر   مازندران  استان  در  صادراتی  کارهای  و  کسب  مدیریت  بهبود  منظور  به  شده   توصیه  پایان  در  و

  توجه   حاضر  تحقیق  در   شده  استخراج  گانه9  متغیرهای  به  باید  اقتصادی  پیچیدگی  رویکرد  اساس
 .شود

 کلیدواژه ها: 
 پيچيدگي صادرات، کار، و کسب

تنی محتوای تحلیل اقتصادي،  . م
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 مقدمه 1
 وکار کسب مدل  از بخشی عنوان  به اثربخشی امروزه

و   شده تبدیل جهان سراسر در است)آنتولین 
به  (،  2016همکاران، رسیدن  جانبهبرای  همه  ،  توسعه 

درون   در  فناورانه  دانش  نشر  و  یک  ایجاد  مرزهای 
دارد بسیاری  اهمیت  در    ، کشور  اخیر  سالیان  طی 

اند زمینۀ  گذار تالش کرده ایران نیز نهادهای سیاست 
در   اقتصادی  رشد  هدف  با  را  فناوری  و  علم  توسعۀ 

)یحیی  آورند  فراهم  مختلف  همکاران،  زادهابعاد  و  فر 
1396 .) 

وکار های مدل   مهم بسیار محققان برای کسب 
رویکرد جدید2017ران،بوده)یانگ و همکا  نسبت ( و 

 تصمیم جهت حلی راه  در سازمانها  کسب و کارها به
کار کسب بهبود برای بهتر گیری  به توجه با و 

و   پذیری انعطاف  افزایش
 کسب حوزه (،متخصصان2016سازگاریست)مخرجی،

بر عناصر شناخت بر ویژه تاکید وکار پایداری   موثر 
 مدیریت بهبود و مشترک درک ایجاد با وکار کسب

 (.1399دارند)کالبی، را

پیچیده دارای سازوکارهایی تثبیت  و  اقتصاد  شده 
کارهایی مناسب    قابل اعتماد برای ثبت اختراع، سازو

و تأمین مالی است برای تضمین قراردادها  باثبات    ، و 
بیشتر   چه  هر  باید  اقتصاد،  نوع  ایـن  تداوم  برای 

محدودکردنبه و    و  سمت  نفتـی  منابع  از  استفاده 
حرکت   منابع  این  به  کشور  اقتصـاد  اتکـای  از  رهـایی 

 (. 1394)مصلح و سعیدی،  کرد

 شرایط عنوان به شده  سعی پژوهش این در
توجه ایران کشور در خاص  تحریم گیرد، قرار مورد 

با است فعلی به جهتو که   حضور ایران در شرایط 
 به نیاز شدت به شرایط حفظ و در محیط بلندمدت

وکارها های مدل  در پایداری و   می را کسب  طلبد 
کارهای   شده سعی و  کسب  توسعه  بر  موثر  عوامل 

با پیچیدگی  رویکرد  با  مازندران  استان  در   صادراتی 
 .گردد  شناسایی خاص شرایط گرفتن نظر

 مرور ادبیات 2
شبکه  سازی  شبکه   گروه   از   ای  مجموعه  صادرات: 

  به   تواند  می  که  هستند  باز  و ساختارهای  های مرتبط
نامحدود  های    و  یابند  گسترش   صورت  شبکه 

صادرات   قابلیت  بهبود  برای  مؤثر  ارتباطات  صادراتی 
  (.1394می باشند )مصلح و سعیدی، 

استفاده  بازآفرینی  فرايندهاي و تئوري از دولت: 
انجام و سياسي مديريتي، برای   تكاليف قانوني 

به و اجرايي  گذاري، قانون دولتي،  منظور قضايي 
 يا جامعه كل براي  خدماتي انتظامي و وظايف تأمين

را   از بخشي دولت  کارایی  بهبود  منظور  به  آن، 
 (. 1390بازآفرینی دولت گویند )فقیهی و همکاران، 

:  صادرات  توسعه  هاي  ظرفیت  سرزمینی  آمایش
  بر   ای  منطقه  و   ملی   سطح  در  ساماندهی   اقدامات

  تلفیق   قالب  در  توسعه  های   گیری  جهت  اساس
در   محدودیت  و   ها  قابلیت   بر  تاکید  با   برنامه   ها 
های    می  صورت  مدت  بلند  برنامه ظرفیت  و  گیرد 

صادراتی کشورهای مبدأ و مقصد را مورد ارزیابی قرار  
 (.1398می دهد)حق شناس،  

تدوین    توسعه  استراتژي  تدوین صنعتی: 
هایی   فعالیت  مجموعه  به  صنعتی  توسعه  استراتژی 

محوریت   توسعه  با  مباني  و  مفهوم  از  دقيق  درک 
و   نقش  و  آن  موجود  و  گذشته  تحولت  و  صنعتي 
عوامل   و  کشور  اقتصاد  در  صنعت  موجود  وضع 

 (.1394گویند )تقوی،  تاثيرگذار 

  یچیدگی پ  بر  مبتنی  نگري  آینده  و  پژوهی  آینده
پشتیبان   ابزار  یک  عنوان  به  پژوهی  آینده  اقتصادي: 
پیچیدگی   اساس  بر  مدت  بلند  ریزی  برنامه  برای 
کشورها   و  ها  دولت  بین  در  موجود  اقتصادی 

 (. 1396محبوبیت یافته است)یاورزاده و همکاران،  

فناوري: ایجاد واحدی برای   و  علم  رصدخانه ایجاد
خالقانه انجام   یکار  در  که  است  چارچوب  ای  ک 

می  سامان  تا  سیستماتیک  شرایط  یابد  بررسی  با 
زمینهموجود   در  موجود  دانش  فرهنگ  به  انسان،  ی 
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ای  و جامعه بیفزاید و برای این دانش، کاربردهای تازه
 .(1387)ربیعی،  را ایجاد کند

بررسی    و   هدفمند  الگوبرداري به  هوشمندانه: 
با   کشور  موقعیت  و  وضعیت  موجود  بومی  شرایط  

و   هدفمند  الگوبرداری  صنعت  هر  از  الگوها  سازی 
هوشمندانه الگوبرداری هدفمند و هوشمندانه گویند  

 (. 1397)احمدیان دیوکتی و همکاران، 

مدیریت  انسانی:  سرمایه  استعداد  مدیریت 
بسیار ماهر، یکپارچه    کارکناناستعداد، مهارت جذب  

حفظ    کارکنان سازی   و  بهبود  و  فعلی    کارکنان جدید 
باشد  می  کار  و  کسب  اهداف  به  دستیابی    برای 

 .(1398)احمديان ديوکتي و همکاران، 

نوآور    گذاري:  سیاست  همتکاملی  نظام  هر 
است خود  بازار  ساختار  و  پایه  از  ها    ،متشکل  مولفه 

با الگوی خاصی در طول زمان تکامل و به هم تکاملی  
پردازند  می  یکدیگر  نظام    و   با  تکاملی  هم  و  تکامل 

نو حال  های  در  کشورهای  در  ویژه  به  بخشی  آوری 
برای سیاست گذاری و    ارزش هاییتوسعه می تواند 

باشد داشته  همکاران،  مدیریت  و  رنجبر  )صفدری 
1397)  . 

توسط   اقتصـادی،  پیچیـدگی  شاخص  معرفی  ایدۀ 
دانشگاه  محققان  و  دانشمندان  از  های  گروهی 

ام  و    این   در.  خـورد  کلیـد  2006  سال   در تی ایهاروارد 
  »ریکاردو   پروفسور  اقتصاد  برجستۀ  استاد  راستا،

توسعۀ   مرکز  رئیس  و  توسعه   دانشگاه هاوسمن«
هیدالگو«فیزیکـدان  بـین  »سزار  نیـز  و  هـاروارد  المللی 

تحقیقـاتی   گروه  تشکیل  با  ماساچوست،  جـوان 
سپس  گسترده  و  اقتصادی  پیچیدگی  مطالعۀ  بـه  ای 

ه و  )هیدالگو  پرداختند  محصول  مکاران،  فضای 
محاسبۀ  2007 برای  معیاری  اقتصادی  پیچیدگی   .)

طریـق   از  که  است  جامعه  یک  در  مهارت  و  دانش 
مهم   این  به  جامعه  آن  در  تولیدشده  محصولت 

پایه  می این  بر  آن  با  مرتبط  ایدئولوژی  زیرا  رسد 
استوار است که اگر ساخت یک محصول نیازمند نوع  

می  باشد،  مهارت  و  دانش  از  نتیجـه    توان خاصی 
می  تولید  را  محصول  آن  که  کشورهایی  کنند  گرفت 

دارنـد   نیز  را  آن  تولید  برای  نیاز  مورد  مهارت  و  دانش 
  که   است  آن   گویای  شواهد (.  2014)باهار و همکاران،  

  محصولتی   تنوع  به  کشورها،  درآمد  و  اقتصادی  رشد
و    ادوت ک)   است   وابسته  کندمی   تولید  کشور   یک   که

ب 2013همکاران،   داده(.  از  هترین  دسترس  قابل  های 
از   که  کشورهاست  صادرات  آمار  کشورها،  تولید 

دست  پایگاه داده آماری تجارت کالی سازمان ملل به 
کشور  می هر  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  آید. 

ارزش  از  کشور  متوسطی  آن  صادراتی  کالهای  های 
معیاری  1393است)اشراقی،   اقتصادی  پیچیدگی   .)

دانش  محاسبۀ  است    برای  جامعه  یک  در  مهارت  و 
به   جامعه  آن  در  تولیدشده  محصـولت  طریـق  از  کـه 

می  مهم  این  این  بر  آن  با  مرتبط  ایدئولوژی  زیرا  رسد 
محصول   یک  ساخت  اگر  کـه  اسـت  استوار  پایه 
آنگـاه   باشـد،  مهـارت  و  دانـش  از  خاصی  نوع  نیازمند 

  تـوان نتیجـه گرفـت کشورهای تولیدکننده، دانـش مـی 
نیـز   را  محصول  آن  تولید  برای  نیاز  مورد  مهارت  و 

  سـخن،   دیگر   بـه (.  2014  همکاران،  و    دارنـد)باهار 
  به  را  مهارت   و   دانـش   پـای  رد    تولیدشـده  محصـولت 

  فروشان،چینی   و   شاهمرادی )  دهند می   نشان   ما
  میزان   بیان  برای  اقتصادی  پیچیدگی   آنجاکه  از(.  1396

  رهگـذر   از  پیچیـده   کالهـای  تولید  در   کشورها  توانایی
افراد  فراهم تعامل  برای  مناسب  ساختارهای  ساختن 

انبا جهت  دانش شدر  و  ت  پراکنده  مولد  های 
تواند  رود، محاسبۀ آن می کـار مـی کـردن آن بـه کاربردی 

میزان   موفقیت  شناسایی  برای  را  بستری 
اقتصاد  تجاری  در  فناورانه  و  علمی  تولیدات  سازی 

کند. فـراهم  دارای    کشورها  کالهایی  چه  اینکه 
را   هستند  خود  در  مهارت  و  دانش  سطح  بیشترین 

( پیدا  2015توان در پژوهش»ارکـان و یلدریمچی« ) می
به   ،  کرد از  پس  پیچیدگی  آنها  شاخص  کارگیری 

پیچیده  که  شدند  متوجه  )با  محصول  کالها  ترین 
تـرین کالهـا( در بازارهای جهانی، در  دانش و بامهارت 

کارخانه  محصـولت  متضمن  رستۀ  که  دارد  قرار  ای 
بنیان  های دانش تحقیق و توسعه بودنـد و یـا فعالیت

کاهش سطح بر، میو تکنولوژی  با  در نتیجه،    باشند. 
نیز ساده  تولید  فرایند  میپیچیـدگی،  تمایل  تر  و  شود 

پایـه  کالهای  سمت  پدیدار  ایبه  خام  مواد  و  تـر 
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)می »اینووا«  چگونه  2016گردد.  اینکه  تبیین  در   )
کشـور  می یک  که  محصولتی  تعداد  طریق  از  تـوان 

سـازد، بـه سطح توسعۀ فنّاورانۀ آن کشور پی برد،  مـی 
وی  تالش کرد.  می هایی  تفاوت  بیان  عمده  کـه  دارد 

به  کشورها  بین  فنّاوری  درآمدی  در  تفـاوت  دلیـل 
اندازه قابل  را  آن  وی  که  میاست  از  گیری  دانـد. 

واحد   همان  اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  وی،  دیدگاه 
گیری دانش و مهارت و در واقع بـرآوردی از ایـن  اندازه

و   »شاهمرادی  همچنین  است.  ساده  معیار 
) فروچینی بیان  1396شان«  ضمن  خود  پژوهش  در   )

پیچیدگی   و  اقتصادی  پیچیدگی   شاخص   مفهومی  
منظر  از  را  شاخص  دو  این  محاسبۀ  نحوۀ  محصول، 

کار رفته در آنها بررسی کردند و در  تنوع و فراگیری به 
میزان   اساس  بر  را  اقتصادها  و  محصولت  نهایت 

رتبه آنها  در  موجود  مهارت  و  سنجش  دانش  و  بندی 
سال   مودند.ن و  در  تقویت  شناسایی،  اخیر،  های 

زمینهفراهم بهکردن  و  تولید  برای  لزم  کارگیری  های 
عمده  کشور،  هر  در  فناوری  و  توجّهات  علم  ترین 

خود جلب کرده  ریزان کشورها را بهمسئولن و برنامه 
پایه  ،است از  یکی  علم  توسعۀ  تولید  اساسی   های 

ساز ایجاد فناوری و در  دانایی است. تولید علم زمینه
جامعه   در  ثروت  و  اشتغال  تولید،  سبب  نتیجه 

به می که  گردد.  دیگری  مقولۀ  علمی،  تولیدات  از  غیر 
در   نوآوری  بوده،  توجه  مورد  فناوری  و  علم  دنیای  در 

ت. تولید فناوری که  فناوری یا اختراعات و ابتکارهاس
کارگیری علم و فرایند نوآوری در عرصه عمل  نتیجۀ به 

کردن نتایج تولیدات علمی نیز هست.  است، کاربردی 
ثبت  فرایند  اختراعات  مهّم  بروندادهای  از  شده 

از  و  توسعه  و  ردی  عملک   مهمّ   های شاخص   تحقیق 
دهقانی،   و  است)مجیدی  فناوری  و  علم  سامانۀ 

تولید1389 دانش  دانشگاه (.  در  ایجاد  ی  برای  ها 
توسعه نقش  ایفای  و  رقابتی  باید  مزیّت  خود  ای 

تبدیل  داشته  توانایی  را  درآمد  و  ثروت  به  شدن 
مؤلفه1395باشد)محمودپور،   از  هر  (.  اصلی   های 

های آن  نظام نوآوری، تولید فناوری است. از شاخصه 
نظام   توسعۀ  برای  بنابراین،  است.  پتنت  ثبت  هم 

نوآور  مقاله ملی  و  انتشارات  باید  به  ی  علمی  های 
شوند)حبیب   کاربردی  صنعت  برای  و  تبدیل  فناوری 

نوروزی، و  تجاری 1396زاده  لذا  به (.  معنای  سازی 
و   خدمات  محصولت،  به  تحقیقات  نتایج  تبدیل 

می  که  است  معامالت  فرایندهایی  موضوع  تواند 
باشد)دُونی،   »اسپیلینگ«،  2005تجاری  نظر  طبق   .)

نظری  تجاری  دانش  دگرگونی  و  تبدیل  فراگرد  سازی 
برخی   قالب  در  دانشگاهی  نهادهای  در  موجود 

است)اسپیلینگ،  فعالیت اقتصادی    ، (2004های 
صاحب  و  مدل محققان  باب  در  مختلف  های  نظران 

در  سازی دانش اظهارنظر کرده رایج در تجاری  که  اند 
مهم  مرور  به  قسمت  آنها  این  خواهد  ترین  پرداخته 

اقدامدل مشد،   مراحل،  بیانگر  و  ها  دانش  جریان  ها، 
انجام عامالن  و  فعالیت اطالعات  های  دهندۀ 

 . سازی استتجاری 

 

 روش شناسی 3
شامل حاضر  پژوهش  در  آماری  مقاله 256جامعه 

مقالت   پالیش  چندبار  از  بعد  نهایت  در  که  بوده 
تحقیق   در  تحلیل  برای  استفاده  جهت  مانده  باقی 

  9کد باز )مولفه ها( و   84داد  مقاله که تع 58حاضر 
 کد محوری بوده است. 

حاضر   پژوهش  شده  9در  استخراج  اصلی  متغیر 
دولت،   بازآفرینی  صادرات،  سازی  شبکه  شامل  که 
صادرات،   توسعه  هاي  ظرفیت  سرزمینی  آمایش 
و   پژوهی  آینده  صنعتی،  توسعه  استراتژي  تدوین 
ایجاد   اقتصادي،  پیچیدگی  بر  مبتنی  نگري  آینده 

و  رصدخا هدفمند  برداري  الگو  فناوري،  و  علم  نه 
هم   انسانی،  سرمایه  استعداد  مدیریت  هوشمندانه، 

 تکاملی سیاست گذاري بوده است.

محتوا   روایی  طریق  از  حاضر  پژوهش  در  روایی 
حاصل شد که در ابتدا اجزا و عوامل در مبانی نظری  
مدل   روایی  به  منجر  خود  که  شده  ارائه  پیشین 

ه قرار گرفت و در نهایت با توجه  میگردد مورد مطالع
و   تجارب  گرفتن  نظر  در  و  مرتبط  تحصیلی  زمینه  به 
پژوهش   زمینه  در  مقالت  و  کتب  ترجمه  و  تالیف 
دهنده   نشان  مدل  تغییر  عدم  که  شدند  انتخاب 

 روایی مدل طراحی شده گردید.
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تکنیک تحلیل محتوای متنی و دلفی که در نهایت  
 شدند. با نرم افزار مکس کیودا تحلیل

 یافته ها  4
متنی   محتوای  تحلیل  تکتیک  از  حاضر  تحقیق  در 
از   محتوا  تحلیل  است،  شده  استفاده  کالرک 

های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم  تکنیک
تجزیه و توصیف متن خود شامل باشد،  اجتماعی می 

کدگذاری  متن،  با    در   و   اولیه  کدهای  ایجاد  آشنایی 
و    مضامین  شناخت   و   جستجو   نهایت  در  است 

تحلیل شبکه مضامین به  مرحله ترکیب و ادغام باید  

(  2۰۰۶براون و کالرک ) ،  و تدوین گزارش پرداخته شود 
ارائه   مضمون  تحلیل  در  کدگذاری  برای  را  روشی 

از سهکرده  که این الگوی پیشنهادی  گام تشکیل    اند 
 ؛ مراحل عبارتند ازاین  وشده 

و توصیف متن-1 تفسیر متن تشریح    - 2  تجزیه    و 
 (.2۰۰۶کالرک،  ) ترکیب و ادغام  - 3

محصولت    - صادرات  با  مرتبط  منابع  معرفی 
- 1مازندران با نگاه بر پيچيدگي اقتصادي طبق جدول  

طریق    1 اهمیت از  از    عملکرد -تحلیل  تحقیق  محتوای 
 منابع زیر به صورت کدبندی برداشت شده است: 

 
 یف منابع التین توص   1  جدول 

 سال  نویسنده
Bayram 2020 

González, Ortigoza, Llamosas, Blanco, & Amarilla 2019 
Hartmann, Guevara, Jara-Figueroa, Aristarán, & Hidalgo, De Chalendar & Giraud, Ivanova, Strand, 

Kushnir, & Leydesdorff 2017 

Stojkoski, Utkovski, & Kocarev, Inoua, Zaccaria, Cristelli, Kupers, Tacchella, & Pietronero, 2016 
Liu & Lin, Fortunato, Razo, & Vrolijk, Erkan & Yildirimci, Kim & Lee 2015 

Hausmann, Hidalgo, Bustos, Coscia, & Simoes, Bahar, Hausmann & Hidalgo, Yameogo, Nabassaga, 
Shimeles & Ncube, Hémous, & Olsen, 2014 

Cristelli, Gabrielli, Tacchella, Caldarelli, & Pietronero 2013 
Poncet & De Waldemar, Cadot, Carrere, & Strauss‐Kahn, Amendola, Easaw & Savoia, 2013 

Park, Felipe, Kumar, Abdon, & Bacate, 2012 
Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, Şener & Sarıdoğan, Hausmann & Hidalgo, 2011 

Arip, Yee, & Abdul Karim 2010 
Carrère, C, Strauss-Kahn, V, & Cadot 2009 

 نمایش داده شده است.   2- 1کد منابع فارسی در جدول  
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 توصیف منابع فارسی   2جدول  

 سال  نویسنده 
يان، شاه   ايي، طهرانچ ي، آقاجاني، شيرخد ي، احمديان ديوکت ، ضيائي بيگدل شاه آبادي، چاياني، رنجبر، ثاقب

 آبادي و ارغند 
1398 

ی و مکنون،  لیم تهاردي، س اش  1397 احمديان ديوکتي، آقاجاني، شيرخدايي، طهرانچيان، عظیمی، شاهمرادي، 

ادی، عیوضلو، خادمی، سالمی،   دي و چيني فروشان، صی  1396 میرزایی، سفردوست، شاهمرا
ی،  حسین حاجی  سینی، محمدی،  ، ح  1395 ردادی، نجفی فراشاه، آذرفر

لیمی  و س اپناه، شاه آبادی  تظاریان، پاداش و خد ی فر، ان  1394 پژم و سلیم

ری، خاکباز، خدابنده،   ی ی، شیخ زین الدین، کشم منش، رضوی، مهرزاد،  اشراق ی، توکل و عرفان  الیاسی و شفیع
 کاظمی

1393 

 1392 چشمی، ملک الساداتی، رضوی

 1391 سامتی، رنجبر، همت زاده، دانایی فر، باباشاهی، آذر، کرد نائیج 
د  نپور، ده موب سنی، مهرگان، دهقا ، رنجبر، مح ی  1390 آذربایجانی، راکی، رنجبر، سامت

 1389 بهبودی و امیری 

 

صادرات   با  مرتبط  های  شاخص  مهمترین  بررسی 
اقتصادي   پيچيدگي  بر  نگاه  با  مازندران  محصولت 

استفاده   از    عنوانبه جهت  ها  شاخص  این  منبع 
)اسناد  شامل  مدارک  و  اسناد  محتوای  تحلیل  طریق 

ها(؛ به دست می آید.  نامهبالدستی، مقالت و پایان
های اصلی شاخص  در واقع بررسی و شناسایی مولفه

های مرتبط با صادرات محصولت مازندران با نگاه بر  
محتوای   تحلیل  طریق  از  اقتصادي  پيچيدگي 

ه ها،  دستورالعمل  دستورالعمل  مقالت،  موجود،  ای 
 گیرد.  کتب مرتبط و...؛ مورد مطالعه قرار می 

صادرات   - با  مرتبط  های  شاخص  معرفی 
پيچيدگي   بر  نگاه  با  مازندران  محصولت 

 اقتصادي

مولفه  شناسایی  و  مشترک  بررسی  اصلی  های 
صادرات  مولفه با  مرتبط  های  شاخص  اصلی  های 

بر   نگاه  با  مازندران  از  محصولت  اقتصادي  پيچيدگي 
به   منابع  کد  زیر  کیفی  تحلیل  های  یافته  طریق 

 به دست آمده است:   3- 1صورت جدول  
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 شناسایی مؤلفه های مرتبط با مدل صادرات محصوالت مازندران با نگاه بر پيچيدگي اقتصادي   3جدول  

 گزاره زیرمعیار معیار 

ت 
درا

صا
ی 

ساز
ه 

بک
ش

 

که تعاملی میان سیاستگذاران صادرات   ایجاد شب
ی میان   در استان مازندران شبکه تعامل

ده است.   سیاستگذاران صادرات ایجاد ش

که ای جهت  ربایت های  ایجاد شب تعامل نف
لف   مخت

در استان مازندران شبکه ای جهت تعامل نفربایت  
تلف ایجاد شده است.   های مخ

انشگاه های در استان   نعتی از د که ص ایجاد شب
 مازندران برای رونق صادرات 

ی رونق صادرات   دانشگاه ها برا شبکه صنعتی از 
ده است.   ایجاد ش

اي تولید کننده که   صادر کننده   -تعامالت شب
ده که اي تولید کنن ب   -در استان مازندران تعامالت ش

دارد.  جود  نده و  صادر کن

استان  گاه های   شبکه سازی براي دانش
استان انجام شده   گاه های  شبکه سازی براي دانش

 است.

که اي از بنگاه های صادراتی   ایجاد شب
نگاه های صادراتی   ز ب در استان مازندران شبکه اي ا

ده است.   ایجاد ش

ت 
دول

ی 
رین

زآف
با

 

 تقویت صادرات بخش خصوصی 
ش خصوصی تقویت   در استان مازندران صادرات بخ

د.  می شو

 کارتیمی/ مشارکتی صادرات 
ارکتی صادرات   ی/ مش در استان مازندران کارتیم

ی پذیرد.  صورت م

 توسعه ی برنامه ی اقتصادی 
استان مازندران در جهت توسعه ی برنامه ی  

 اقتصادی حرکت می کند. 

 کوچک سازي دولت 
ولتی کوچک سازي  در استان مازندران بخش های د

 شده اند. 

ولت   نقش هدایت گري د
نها نقش   استان مازندران دولت ت در صادرات 

دارد.   هدایت گري 

ا برای صادرات  شوق ه ی بودجه ها و م  سامانده
جه ها و مشوق ها برای   در استان مازندران بود

 صادرات ساماندهی شده اند. 

 چابک سازي دولت 
ولتی چابک سازي   در استان مازندران بخش های د

 شده اند. 

 ثبات اقتصاد کالن 
تصاد کالن   بات اق استان مازندران گام هایی برای ث

 کشور برداشته است. 

ه  
سع

تو
ي 

ها
ت 

رفی
 ظ

نی
زمی

سر
ش 

مای
آ

ت 
درا

صا
 

 ترسیم قابلیت های صادراتی 
مازندران قابلیت های صادراتی ترسیم  در استان 

 شده اند. 

ناوري و ف د علم   احصاء شاخص هاي دقیق رش
م و   ق رشد عل در استان مازندران شاخص هاي دقی

ده است.   فناوري محاسبه ش
نیاز برای صادرات در   آمایش سرزمینی علوم مورد 

 استان مازندران 
استان  یاز برای صادرات در  مازندران  علوم مورد ن

د.  ده ان یل ش  بررسی و تحل

نیاز برای صادرات در   آمایش مسائل عمومی مورد 
 استان مازندران 

تان   ادرات در اس مورد نیاز برای ص مسائل عمومی 
ند. ا لیل شده   مازندران بررسی و تح

ط با صادرات در   و فنی مرتب پایش ظرفیت علمی 
 استان مازندران 

ی مرتبط با   استان  ظرفیت علمی و فن صادرات در 
 مازندران پایش شده اند. 
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ی صادرات در   آمایش رشته های مورد نیاز برا
 استان مازندران 

تان   برای صادرات در اس رشته های مورد نیاز 
رار گرفته است.  و تحلیل ق  مازندران مورد بررسی 

زندارن ی استان ما  آمایش توسعه صنعت
نعتی استان مازندران مورد  بررسی و  توسعه ص

ر گرفته است.  یل قرا  تحل

تان های   ی اس نعت آمایش سرزمینی توسعه ص
 مجاور 

نعتی استان های مجاور و نقش آن ها در   توسعه ص
و   نعتی استان مازندران مورد بررسی  توسعه ی ص

ر گرفته است.  یل قرا  تحل
پایش نقطه اي و دقیق ظرفیت های صادراتی  

 استان مازندران 
استان مازندران مورد پایش ظرفیت های  صادراتی 

 نقطه اي و دقیق قرار گرفته است. 

ای صادراتی   یت ه پایش نقطه به نقطه ظرف
 استان مازندارن 

استان مازندران مورد پایش  ظرفیت های صادراتی 
.  نقطه به نقطه قرار گرفته است

ر   گاه های استان مازندران د آمایش پژوهش دانش
 زمینه صادرات 

شگاه های استان مازندران در زمینه  پژوهش  دان
رار گرفته است  یل ق و تحل مورد بررسی   صادرات 

د محصولت   ی در سب نوع و پراکندگ ایجاد ت
تان مازندران   صادراتی اس

و پراکندگی در سبد   تای ایجاد تنوع  تمهیداتی در راس
ران در نظر گرفته   محصولت صادراتی استان مازند

است.   شده 

ن 
وی

تد
تی 

نع
ص

ه 
سع

 تو
ژي

رات
ست

ا
 

کوچک و   گاه هاي  ی و هدایت بن سامانده
استان مازندارن   متوسط 

سط   کوچک و متو گاه هاي  ی و هدایت بن سامانده
است.  ته  تور کار قرار گرف دس  استان مازندارن در 

ی استان مازندران  سیاستگذاري صنعت
ن سیاستگذاري   تان مازندرا در بخش صنعت اس

تای  تان صورت می  مجزایی در راس ی اس نعت اهداف ص
 پذیرد.

تان   ی اس نمندی های مهندس گسترش توا
 مازندران

دی های   سترش توانمن استان مازندران در جهت گ
ی کند.  خود حرکت م  مهندسی 

و کار در استان   هدفمند کردن مجوزهاي کسب 
 مازندران

و کار در استان   هدفمند کردن مجوزهاي کسب 
 مازندران

 اهداف واقع گرا در استان مازندرانتدوین 
ورت واقع گرایانه   اف به ص در استان مازندران اهد

 تدوین می شوند. 
ر استان   ه ها د هدفمند نمودن تجاري سازي اید

 مازندران
ی   در استان مازندران تجاري سازي ایده ها هدفمند م

 شوند. 

ری و   یدی با فناو تغییر تکنولوژی فعالیت های تول
نبهره وری  تان مازندرا  بالتر در اس

ری و   یدی با فناو تغییر تکنولوژی فعالیت های تول
ن صورت گرفته   تان مازندرا بهره وری بالتر در اس

 است.

و کسب و   ز استارت آپ ها  حمایت هوشمندانه ا
 کارهاي نوپا در استان مازندران 

و کسب و   ز استارت آپ ها  حمایت هوشمندانه ا
 استان مازندران صورت گرفته است. کارهاي نوپا در 

زیت   ر حوزه هاي داراي م ذاري متمرکز د سرمایه گ
تان مازندران   رقابتی در اس

استان مازندران   زیت رقابتی در  در حوزه هاي داراي م
ذاري متمرکز صورت گرفته است.   سرمایه گ

امی حوزه هاي   ذاري در تم عدم امکان سرمایه گ
ی و فنی   علم

مازندران به این واقعیت دست یافته اند  در استان 
ی   ی حوزه هاي علم که امکان سرمایه گذاري در تمام

ی وجود ندارد.   و فن
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زیت   تمرکز روي حوزه هاي داراي م
وزه هاي داراي   در استان مازندران تمرکز روي ح

دارد.   مزیت وجود 

نایع بزرگ )مادر(   سیاست گذاري حمایتی از ص
نایع  در استان  ري حمایتی از ص مازندران سیاست گذا

دارد.   بزرگ )مادر( وجود 
ز صنایع خاص  شود.  حمایت ا ص حمایت می  ز صنایع خا  در استان مازندران ا

ر حوزه ی دارای   افزایش سرمایه فیزیکی د
 پتانسیل صادراتی 

در استان مازندران سرمایه فیزیکی در حوزه ی دارای 
 افزایش یافته است. پتانسیل صادراتی 

یلی برای  نایع تبد گسترش تکنولوژیکی ص
خام فروشی   جلوگیری از 

در استان مازندران تکنولوژیکی صنایع تبدیلی برای  
خام فروشی گسترش یافته است.   جلوگیری از 

رانه  افزایش صادرات محصولت فناو
صولت فناورانه   در استان مازندران صادرات مح

 افزایش یافه است. 
تمرکز بر روی قابلیت صادرات کالهای با ارزش 

 صادراتی بالتر 
در استان مازندران بر روی قابلیت صادرات کالهای  

جود دارد.   با ارزش صادراتی بالتر تمرکز و

که فناوري را در   دیریت پروژه ای  و م سازماندهی 
ند   خود جاي داده ا

است که   ر این  در استان مازندران تالش ب
که فناوري را در   دیریت پروژه ای  و م سازماندهی 

ند، صورت گیرد.   خود جاي داده ا

ختراع، ابتکار و نوآوری بال   تولید محصولت با ا
کار   لت با اختراع، ابت در استان مازندران تولید محصو

 و نوآوری بال صورت می پذیرد. 

ی ر  در نظر گرفتن حق مالکیت فک
ق  ر  در استان مازندران ح فوظ د مالکیت فکری مح

شود.   نظر گرفته می 
ترکیب اجزاء بسیار کوچک برای تولید زیر  

 سیستم های بسیار بزرگ 
کوچک برای تولید   در استان مازندران اجزاء بسیار 

د. ی شون ستم های بسیار بزرگ ترکیب م  زیر سی

دي 
صا

قت
ی ا

دگ
چی

 پی
بر

ی 
بتن

ي م
گر

ه ن
ند

 آی
ی و

وه
پژ

ده 
آین

 

یدگی اقتصاديآینده نگري   مبتنی بر پیچ
ی   یدگ بتنی بر پیچ در استان مازندران آینده نگري م

جود دارد.  اقتصادي و

یت ها و توانمندي ها   آینده نگري مبتنی بر قابل
بتنی بر قابلیت ها   در استان مازندران آینده نگري م

ندي ها وجود دارد.   و توانم

ی شناسایی اندازه ی بازارهاي بالقوه ی   صادرات
دازه ی بازارهاي بالقوه ی   در استان مازندران ان

ه است.   صادراتی شناسایی شد
رها، به خصوص   یل روند رشد اقتصادي کشو تحل

 کشورهای همسایه 
صادي کشورها، به   ت اق در استان مازندران روند رشد 

شود.  یل می  سایه تحل  خصوص کشورهای هم
خصوص  آینده پژوهی از صادرات کشورها، به 

 کشورهای همسایه 
در استان مازندران آینده پژوهی از صادرات کشورها،  

ی پذیرد.  به خصوص کشورهای همسایه صورت م
ص استان   محصولت و روندهای صادراتی مخت

 مازندران
روندهای صادراتی   و  در استان مازندران محصولت 

جود دارد. ص مازندران و  مخت

مورفلوژیک  یل روند   تحل
جود  در  مورفلوژیک و یل روند  استان مازندران تحل

 دارد.

ی در   ل صادرات نگاه بلند مدت و کالن به مسائ
 استان مازندران 

ن به مسائل   گاه بلند مدت و کال در استان مازندران ن
شود.   صادراتی می 
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ري 
ناو

و ف
م 

عل
ه 

خان
صد

د ر
جا

ای
 

و ایجاد بانک اطالعاتی   رصد دقیق اطالعات 
 مسائل صادراتی 

ی  در  ایجاد بانک اطالعات استان مازندران اطالعات و 
شود.  ی   مسائل صادراتی به صورت دقیق رصد م

ی تابلویی اده ها مبتنی بر د  اقتصاد سنجی 
ه   داد ی بر  اقتصاد سنجی مبتن در استان مازندارن 

 های تابلویی انجام می پذیرد. 

ش صادرات  ان ناوري و د  تعیین دقیق شکاف ف
مازندارن شکاف فناوري و دانش صادرات  در استان 

شود.   به صورت دقیق تعیین می 

م اطالعات صادرات  سج  ایجاد پایگاه داده من
م اطالعات   نسج در استان مازندران پایگاه داده م

شود.  ایجاد می   صادرات 
تعیین دقیق موقعیت صادرات  استان مازندارن  

انش بنیان   در اقتصاد د
موقعیت صادرات استان مازندارن  به صورت دقیق  

ده است.  انش بنیان تعیین ش  در اقتصاد د

د به واسطه ی   ن شناسایی کالهایی که می توان
 یکدیگر و با هم صادر شوند 

در استان مازندارن کالهایی که می توانند به  
واسطه ی یکدیگر و با هم صادر شوند؛ شناسایی  

 شده اند. 

چگونگی  رصد موقعیت کشورهای  مسایه و  ه
 صادرات آنان 

ورهای همسایه و   در استان مازندارن موقعیت کش
مورد بررسی   چگونگی صادرات آنان به صورت مجزا 

ی گیرد.  قرار م

تصاد دانش محور استان مازندران   توسعه ی اق
ی   ش محور توسعه م اقتصاد دان در استان مازندارن 

 یابد. 

 و 
ند

فم
هد

ي 
دار

بر
گو

ال
نه 

دا
من

ش
هو

 

 بومی سازي الگوهای صادراتی 
ی سازی   الگوهای صادراتی بوم در استان ماندران 

 شدهاند.

یات کشور های  تفاده از تجرب الگو برداری و اس
 پیشرو در عرصه ی پیچیدگی 

ز تجربیات   استفاده ا ری و  الگو بردا در استان ماندران 
دگی انجام می   ر عرصه ی پیچی کشور های پیشرو د

 گیرد. 

وضعیت و   الگوبرداري صادرات متناسب با 
 موقعیت استان مازنداران 

یت   وضعیت و موقع الگوبرداري صادرات متناسب با 
 استان مازنداران انجام مبی پذیرد.

ی هر صنعت   الگوبرداري مشخص صادرات برا
شخص صادرات برای   الگوبرداري م در استان ماندران 

ی پذیرد.  هر صنعت انجام م

ت  
ری

دی
م

نی
سا

 ان
یه

رما
س

اد 
عد

ست
ا

 
ی گیرد.  گردش مغزها  مغزها صورت م  در استان ماندران گردش 

ی   توجه به دانش ضمن
نی افراد و شرکت ها   به دانش ضم در استان ماندران 

شود.   توجه می 
ري حکمفرماست.  شایسته سالري  در استان ماندران شایسته سال

ی و شایسته پرور  شایسته گزینی 
زینی و شایسته پروری  در استان  ماندران شایسته گ

 مورد اهمیت است.

 آمایش سرمایه انسانی استان مازندارن
سانی مورد بررسی و   در استان ماندران سرمایه ان

ر می گیرد.  یل قرا  تحل

ن ماندران  ر استا  پرورش سرمایه انسانی د
سانی به صورت   در استان ماندران سرمایه ان

یابند. مناسبی پرورش   م

تصادي در   ی اق آموزش عمومی مباحث پیچیدگ
 استان ماندران 

ی مباحث پیچیدگی   موزش عموم در استان ماندران آ
ی پذیرد.  اقتصادي صورت م
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ی کشور  انسان  تالش براي تقویت سرمایه 
براي تقویت سرمایه انسانی   در استان ماندران 

شود.   کشور تالش می 

 پرورش مهارت های فردی 
به پرورش مهارت های فردی  در  استان ماندران 

شود.   توجه می 

ري 
ذا

ت گ
س

سیا
+ 

لی
کام

مت
ه

 

استان   ی در  نعت و ص همگرایی سیاست علمی 
 مازندران

ی و صنعتی   در استان مازندران سیاست علم
دارد.   همگرایی وجود 

 آمیخته سیاستگذاري همگرا 
استان مازندران همگرا می   آمیخته سیاستگذاري در 

 باشد.
هماهنگی و انسجام بین سیاست هاي توسعه  

 اي استان مازندران
هماهنگی و انسجام بین سیاست هاي توسعه اي  

دارد.   استان مازندران وجود 

ذاری صادرات   ایجاد نهاد فراقوه اي سیاست گ
ذاری صادرات   هاد فراقوه اي سیاست گ در کشور ن

دهاست.   ایجاد ش
نهادهای چندگانه  ر  هماهنگی  تگذا انی سیاس است

 امر صادرات 
ر استان   یاستگذار امر صادرات د ندگانه س نهادهای چ

 مازندارن هماهنگ هستند. 

 سیاستگذاري همه جانبه 
ذاري همه جانبه رخ می   در استان ماندران سیاستگ

 دهد. 
تان   ئله صادرات اس حل مس تفکر سیستمی براي 

 مازندارن
ئله   ل مس صادرات تفکر  در استان مازندران براي ح

شود.  بکارگرفته می   سیستمی  

 

و هاي داده به توجه با شده  بررسی  مقالت  متون  از  شده   به قبلی جداول  در که اشباع به رسیدن مستخرج 
درآمد و متغیرهای اصلی و فرعی با توجه به نظرات خبرگان  جهت بومی سازی قرار مورد تایید قرار گرفت   نمایش

 نرم از استفاده با شده آوري جمع  اطالعات تحلیل و تجزیه نهایت در و طبقات و تشکیل مقوله نحوه نهایتو در  
اقتصادي   مدل  ساخت و  MAXQDAآماري   افزار پيچيدگي  بر  نگاه  با  مازندران  محصولت  صادرات  بر  مؤثر  عوامل 

 شده است.  داده نشان در شکل زیر
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 بحث و نتیجه گیری  5
توسعۀ   و  پیشرفت  سرعت  اصلی   دلیل  از  یکی 
فرایند   به  توجه  صنعتی،  کشورهای  در  فناوری 

پژوهش تجاری  نتایج  کشورها  سازی   آن  داخلی  های 
است مطالعات    ،بوده  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  در 

مقاله داخلی    27مقاله خارجی و    31پیشین و بررسی  
ه مولفه  و  مفاهیم  استخراج  سازی  و  شبکه  شامل  ا 

صادرات، بازآفرینی دولت، آمایش سرزمینی ظرفیت  
توسعه   استراتژي  تدوین  صادرات،  توسعه  هاي 
بر   مبتنی  نگري  آینده  و  پژوهی  آینده  صنعتی، 

فناوري،    و  علم  رصدخانه  ایجاد  اقتصادي،  پیچیدگی 
الگوبرداري هدفمند و هوشمندانه، مدیریت استعداد  

همتکاملی  انسانی،  بوده    سرمایه  گذاري  سیاست 
 استخراج گردیدند؛ 

یافته های پژوهش حاضر در بعد آینده پژوهی و  
یافته   با  اقتصادي  پیچیدگی  بر  مبتنی  نگري  آینده 

پژوهش   همکارانهای  و  شاهمرادی 2007)هیدالگو   ،)  
 در زمینه ی  (1393)اشراقی( و 1396فروشان)چینی  و

محصول  اقتصادیو    فضای  همچنین    پیچیدگی  و 
پیچیدگی  ( در حوزه  2014  )باهار و همکارانهای  یافته  

در   مهارت  و  دانش  محاسبۀ  برای  معیاری  اقتصادی 
تولیدشده   از طریـق محصولت  که  یک جامعه است 

می مهم  این  به  جامعه  آن  ایدئولوژی  در  زیرا  رسد 
مرتبط با آن بر این پایه استوار اسـت کـه اگر ساخت  

دانش   از  خاصی  نوع  نیازمند  محصول  مهارت  یک  و 
می  آن  باشد،  که  کشورهایی  گرفت  نتیجـه  توان 

می  تولید  را  نیاز  محصول  مورد  مهارت  و  دانش  کنند 
دارنـد  نیز  را  آن  تولید  بعد    برای  در  و  بوده  همسو 

هاي   ظرفیت  سرزمینی  آمایش  دولت،  بازآفرینی 
ک های  یافته  با  صادرات  و    ادوت توسعه 

داشتند2013)همکاران اذعان  که   و  یاقتصاد  رشد  ( 
  کشور   یک   که  محصولتی   تنوع  به  کشورها،   درآمد

های    وابسته  کندمی   تولید یافته  نیز  و  است 
دهقانیو    (1393)اشراقی و  حوزه  1389)مجیدی  در   )

آمار  داده  کشورها،  تولید  از  دسترس  قابل  های 
صادرات کشورهاست که از پایگاه داده آماری تجارت  

به  در    آیددست می کالی سازمان ملل  و  همسو بوده 

باهار  بعد تدوین استراتژي توسعه صنعتی یافته های  
همکاران شاهمرادی 2014  )و  و    و   ( 

برای 1396فروشان)چینی   توانایی   میزان  بیان  ( 
  رهگـذر   از   پیچیده   کالهای  تولید  در   کشورها 

افراد  فراهم تعامل  برای  مناسب  ساختارهای  ساختن 
انبا جهت  دانش شدر  پراکندهت  مولد  و    های 

تواند  رود، محاسبۀ آن می کار می کردن آن بـه کاربردی 
میزان   موفقیت  شناسایی  برای  را  بستری 

اقتصاد  تجاری  در  فناورانه  و  علمی  تولیدات  سازی 
کند فراهم  ایجاد    کشورها  ابعاد  و  بوده  همسو 

سرمایه   استعداد  مدیریت  و  فناوري  و  علم  رصدخانه 
های    انسانی یافته  یلدریمچیدر  و  و    (2015)ارکان 

به (که  2004)اسپیلینگ از  شاخص  پس  کارگیری 
پیچیده  که  شدند  متوجه  محصول  ترین  پیچیدگی 

بامهارت  و  دانش  )با  بازارهای  کالها  در  کالها(  ترین 
کارخانه  محصـولت  رستۀ  در  که  جهانی،  دارد  قرار  ای 

فعالیت یـا  و  بودنـد  توسعه  و  تحقیق  های  متضمن 
تکنولوژی دانش  و  مدیریت    باشندمی   بر،بنیان  بعد  و 

حبیب زاده و  استعداد سرمایه انسانی در یافته های 
های اصلی   از مؤلفهکه  (  2016اینووا )(، 1396) نوروزی

است فناوری  تولید  نوآوری،  نظام  توسعۀ    و  هر  برای 
مقاله  و  انتشارات  باید  نوآوری  ملی  علمی  نظام  های 

شوند   کاربردی  صنعت  برای  و  تبدیل  فناوری  و  به 
می  چگونه  که  اینکه  محصولتی  تعداد  طریق  از  توان 

می  کشور  آن  یک  فنّاورانۀ  توسعۀ  سطح  بـه  سـازد، 
تالش  برد،  پی  می کشور  بیان  وی  کرد.  که  هایی  دارد 

دلیل تفاوت در  عمده تفاوت درآمدی بین کشورها به
آن وی  که  است  اندازه  فنّاوری  قابل  می را    ،داندگیری 

همان   اقتصادی  پیچیدگی  شاخص  وی،  دیدگاه  از 
اندازه  بـرآوردی  واحد  واقع  در  و  مهارت  و  دانش  گیری 

 از ایـن معیار ساده است.

محصولت   صادرات  عملکرد  بهبود  جهت  در 
مولفه ها و ابعاد شناسایی شده در این پژوهش می  

به   توجه  با  باشد،  رسان  یاری  انجام  تواند  مطالعه 
پژوهش   در  مطالعه  مورد  متغیرهای  حوزه  در  شده 

مولفه های استخراج  دلیل شایان توجه بودن حاضر  
پیشنهاد    شده، ترین  اصلی  و  اولین  ترتیب،  این  به 
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در   شده  انجام  تحقیقات  دادن  قرار  توجه  مورد  موثر 
محصولت   فضای  و  پیچیدگی  های  شاخص  مورد 

قبول    ،کشور استتوسط تصمیم گیرندگان اقتصادی  
تواند   می  تحقیقات  این  در  استفاده  مورد  تفکر 

با توجه  ،  هدایتگر پیشنهادات و قدم های بعدی باشد
نظیر   توسعه  حال  در  کشورهای  شد،  گفته  آنچه  به 
اقتصادی،   پیچیدگی  نردبان  از  بالرفتن  برای  ایران 

پژوهش  انجام  در  اصالحاتی  انجام  و  نیازمند  ها 
تج همچنین  و  هستنداری تحقیقات  آنها  باید    ،سازی 

بنیان و  توجه داشت، برای دستیابی به اقتصاد دانش 
توزیع   و  تولید  فقط  اقتصادی،  پیچیدگی  تحقق 
کافی   پژوهش  و  آموزش  به  پرداختن  و  اطالعات 

به اصلی  هدف  بلکه  تبدیل  نیست،  و  آنها  کارگیری 
لذا، لزم   ،سازی آن استدانش به محصول و تجاری 

سال  برای  دوره هاست  و  کنند  ا  بررسی  مختلف  های 

و   مطلوب  خروجی  به  علمی  تولیدات  از  میزان  چه 
استمشتری شده  تبدیل  جهانی  عرصۀ  در    ، پسند 

خوبی توسط آمارهای سازمان تجارت این سنجش به 
کشورهای   برای  اقتصادی  پیچیدگی  اطلس  و  جهانی 

و می  ارائه شده است  به مختلف  عنوان معیاری  تواند 
 .  ها قرار گیردستفاده کشورها و دولت مناسب مورد ا

مورد  برای تحقیقات آینده  پیشنهاد مؤثر  از جمله  
انجام  تحقیقات  قراردادن  دربارۀ  توجه  شده 

توسط  شاخص محصولت  فضای  و  پیچیدگی  های 
استتصمیم کشور  اقتصادی  تفکر    ، گیرندگان  قبول 

می  تحقیقات  این  در  استفاده  هدایتگر  مورد  تواند 
و  باشد قدم   پیشنهادها  بعدی  دیگر    های  پیشنهاد  و 

بر  موثر  عوامل  رویکردهای    اینکه  با  صادراتی  توسعه 
 دیگر با توجه به مطالعات تطبیقی انجام گردد. 
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