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Abstract�
Background� &� Purpose:� Rulers� and� managers� have� put� achieving� sustainable�
development�on�their�agenda.�Sustainable�development�leads�to�the�improvement�of�economic,�
social�and�environmental�conditions.�But�there�are�very�few�researches�on�the�factors�that�lead�
to�this�goal.�Therefore,�in�this�research,�a�good�governance�model�in�the�field�of�industry�and�
mining�for�sustainable�development�with�the�approach�of�innovative�actions�is�designed.�
Methodology:�The�statistical�sample�consisted�of�22�managers�of�Gol�Gohar�Industrial�and�
Mining� Company� and� faculty� members� of� universities� who� were� selected� by� purposive�
sampling�method.�Semi-structured�interview�tools�were�used�to�collect�data�and�the�interview�
texts�were�analyzed�in�three�stages�of�open,�axial�and�selective�coding.�
Findings:�The�analysis�of�research�data�showed�that�Comprehensive�responsibility�leads�to�
the� formation� of� good� governance,� and� along� with� that,� knowledge� linkage,� innovation�
platforms� and� innovative� actions� lead� to� sustainable� development� in� social,� economic� and�
environmental�dimensions.�Also,�the�country's�natural�resources�are�a�great�opportunity�for�the�
comprehensive�development�of�the�country.�
Conclusion:� Considering� that� natural� resources� are� a� valuable� opportunity� for� the�
comprehensive� development� of� the� country,� managers� should� take� steps� according� to� their�
responsibility� towards� different� groups� of� society� and� prepare� the� necessary� conditions� to�
transform�natural�resources�into�long-term�benefits�of�society.�
Keywords:�Innovative�Actions,�Sustainable�Development,�Good�Governance,�Gol�Gohar�
Mine.�
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��چکیده

�بهبـود��بـه��داریـ�پا�توسعه�.اند�داده�قرار�خود�کار�دستور�در�را�داریپا�توسعه�به�دنیرس�،مدیران�حکمرانان�و�:زمینه�و�هدف

�هدف�نیا�به�منجر�که�یعوامل�نهیزم�در�موجودي�ها�پژوهش�اما.�گردد�می�منجر�محیطی�ستیز�و�یاجتماع�،ياقتصاد�طیشرا

طراحی�و�تبیین�الگوي�حکمرانی�خوب�در�حـوزه�صـنعت�و���در�این�پژوهش�به��،جهت�نیهم�به.�است�اندك�اریبس�گردد�می

��.شود�پرداخته�می�هاي�نوآورانه�توسعه�پایدار�با�رویکرد�کنش�معدن�در�راستاي

نفر�از���22نمونه�آماري�شامل.�در�این�پژوهش�از�روش�کیفی�و�استراتژي�پژوهش�داده�بنیاد�استفاده�شد�:شناسی�روش

انتخاب��هدفمند�گیري�روش�نمونهها�بود�که�به��مدیران�شرکت�صنعتی�و�معدنی�گل�گهر�و�اعضاي�هیئت�علمی�دانشگاه

�شدند �ابزا�براي�گردآوري�داده. ��ساختاریافته�مهین�مصاحبه�رها�از و�متون�مصاحبه�در�سه�مرحله�کدگذاري�باز،��شداستفاده

�.تحلیل�شدند�محوري�و�انتخابی

گردد�و��می�گیري�حکمرانی�خوب�شکل�موجبگرا�پذیري�جامع�هاي�پژوهش�نشان�داد�که�مسئولیت�تحلیل�داده�:ها�یافته

هاي�نوآورانه�به�توسعه�پایدار�در�ابعاد�اجتماعی،�اقتصادي�و�زیسـت���کنش�گرایی�دانشی،�بسترهاي�نوآوري�ودر�کنار�آن�پیوند

��.در�جهت�توسعه�همه�جانبه�کشور�است�یخوب�اریفرصت�بس�طبیعی�کشور�منابعهمچنین��.گردد�محیطی�منتج�می

وجه�،�مدیران�باید�با�تدر�جهت�توسعه�همه�جانبه�کشور�است�ارزشمنديفرصت��طبیعی�منابع�اینکه�توجهبا��:گیري�نتیجه

منافع��تبدیل�منابع�طبیعی�به�در�جهت�الزم�مهیا�کردن�شرایط�و�هاي�مختلف�جامعه�پذیري�خود�در�مقابل�گروه�به�مسئولیت

���.گام�بردارند�بلندمدت�جامعه

��.حکمرانی�خوب،�معدن�گل�گهر�هاي�نوآورانه،�توسعه�پایدار،�کنش�:ها�کلیدواژه

طراحی�مـدل�حکمرانـی�خـوب�در����).�1401.(آمین،�پور�نیک�و�ن،�شیواسنجر؛�مداحیا،�سالجقه�؛غزل،�رضایی�لري�:استناد

ـازمان�.�هاي�نوآورانه�توسعه�پایدار�با�رویکرد�کنش�صنعت�و�معدن�در�راستاي ،�دفـاعی�هـاي���فصلنامه�مدیریت�نوآوري�در�س

5)15(�،35�-58.��
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�مقدمه �

ي�در�حال�صنایع�و�معادن�هسته�اصلی�اقتصاد�در�جوامع�پیشرفته�و�موتور�پیشرفت�در�کشورها

ها�باعث�بروز�تغییـرات�فراوانـی�در�کیفیـت�����ورود�صنعت�و�فناوري�در�زندگی�انسان.�اند�توسعه

و�توسعه�جوامع،�این�مسئله�با�عناوینی�مانند�توسعه�پایـدار���شرفتیپبا��.زندگی�آنان�شده�است

ایـده�توسـعه���).�2017و�همکـاران،���1رن(هاي�پژوهشگران�تبدیل�شده�است��به�یکی�از�دغدغه

�،ي�زیست�محیطی�و�نقد�توسعه�اقتصادي�و�صنعتی�پدید�آمد�و�آرمان�آنها�ینگران�دلپایدار�از�

توسـعه�پایـدار�نیازمنـد����.�نیازهاي�نسل�کنونی�است�در�کنار�رفع�ها�نسل�حفظ�منابع�براي�همه

این�تغییـر�نیازمنـد�مشـارکت�مـردم�و�����.�تغییرات�وسیعی�در�زندگی�جوامع�در�همه�سطوح�است

غفـاري�و��(آگاهی�و�آموزش�مردم�درباره�توسـعه�پایـدار�اسـت�����،ست�و�الزمه�آنجامعه�مدنی�ا

��).�1395همکاران،�

هاي�بسیاري�براي�رسیدن�به�سطح�قابـل�قبـولی�از�توسـعه�����در�طی�نیم�قرن�اخیر�تالش

آخونـدي�و��(هـاي�نسـبی�همـراه�بـوده�اسـت�������ها�و�شکستکه�با�موفقیت�است�صورت�گرفته

قتصادي،�توسعه�به�معناي�توانایی�اقتصاد�ملی�براي�ایجاد�تـداوم��از�دیدگاه�ا).�2014همکاران،�

شود�و�در�آن�پارامترهـایی�از�جملـه�درآمـد�سـرانه،������رشد�ساالنه�تولید�ناخالص�ملی�قلمداد�می

نیـا�و�همکـاران،���مالکی(شوند��تولیدات�صنعتی�و�غیره�به�عنوان�عوامل�تعیین�کننده�قلمداد�می

هـاي���یزان�تولید�و�درآمد�نیسـت�بلکـه�دگرگـونی�در�سـاخت����فقط�بهبود�م�،اما�توسعه).�2015

�ابعـاد�کیفـی��.�شود�هاي�عموم�مردم�را�شامل�می�نهادي،�اجتماعی،�اداري�و�ایستار�و�وجهه�نظر

بـر�ایـن���).�1396جعفري�و�قنبري،�(برد��فراتر�میصرف�آن�را�از�رشد�اقتصادي�،�توسعهتوام�با�

توسـعه��«و�براي�حل�مسائل�مذکور،�پارادایم��هاي�مرسوم�توسعه�اساس،�در�واکنش�به�نارسایی

���).2015نیا�و�همکاران،�مالکی(مطرح�شد�»�پایدار

سـازي���توسعه�پایدار�داراي�تعریف،�اصول�و�ابعادي�با�تمرکز�بر�روي�چگـونگی�یکپارچـه��

،�تجارب�بسیاري�از�کشورها�نشان�داد�کـه��هرچند.�اقتصادي،�اجتماعی�و�زیست�محیطی�است

و��2دریـه�(ي�این�ابعاد�و�تبدیل�مفهـوم�بـه�عمـل�وجـود�دارد�����ساز�پارچهکمشکالت�عملی�در�ی

هـا���هاي�توسعه�این�است�که�اجراي�این�برنامه�پیش�فرض�اساسی�در�برنامه�).2016همکاران،�

�شـود،�ولـی�اثـرات�مخـرب�زیسـت�محیطـی،�������موجب�ارتقا�و�بهبود�وضعیت�زندگی�جوامع�می

براي�کاهش�این�خطرها�و��.دهد�تشکیک�قرار�میها�را�بیش�از�پیش�مورد��کارآمدي�این�برنامه

��

1.�Ren�
2.�Dariah�
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هاي�آتی،�مفهوم�توسعه�پایدار�مورد�توجه�قرار�گرفته�است�و�حکمرانی�خـوب�بـه���مهار�بحران

هـاي�ناشـی�از����آسـیب��1وینـر�.�استراتژي�دستیابی�به�توسعه�پایـدار�مطـرح�شـده�اسـت�����عنوان

دن�و�خاك�و�سـوخت��داري�ضعیف�را�آلودگی�محیط�زیست�و�آسیب�زدن�به�آب�و�معا�حکومت

هـاي���هـا�گونـه�زیسـتی�از�پیامـد�����یسـتی�میلیـون��تنوع�ز�رفتنو�از�دست��ییزدا�جنگل.�داند�می

با�توجه�به�پویایی�پیچیـده��).�2�،2020مبروكو��يامر(�داري�ضعیف�در�این�حوزه�است�حکومت

حکمرانی�آن�بسیار�دشوار�است،�چون�هم�محیط�طبیعی��و�تنوعات�طبیعی�در�یک�اکوسیستم،

کشورها�عمدتاً�بر��هاي�گذشته،�طی�دهه.�گیرند�جوامع�انسانی�توسط�احتماالت�شکل�می�و�هم

امروزه�این�آگاهی�ایجاد�شده�اسـت�کـه����.هاي�فنی�استفاده�از�منابع�طبیعی�متمرکز�بودند�جنبه

��).3�،2003دیتز(کند��در�شرایط�استفاده�ناپایدار�از�منابع�طبیعی�مسئله�حکمرانی�اولویت�پیدا�می

حکمرانی�خـوب،�اثـر�مـثبتی�بر�رشد�اقتصادي�و�توسعه��،ها�بسیاري�از�پژوهش�سبر�اسا

،�4نـورث�(�دستیابی�بـه�حکمرانـی�خـوب�وجــود�دارد������شیوه��دارد،�اما�دانش�اندکی�دربارهپایدار�

بیشتر�صادق�است�و�دانـش�انـدکی�دربــاره���داخلی�هاي�پژوهش��درباره��وضعیت��ایـن�).2008

پایـدار��هاي�قبلی�توسعه،�مفهوم�حکمرانی�و�اثـر�آن�بـر�توسـعه�����با�پارادایم��یمپارادا��این��ارتباط

��اي�از�بـراي�تحقـق�حکمرانـی�خــوب،�بــه�مجموعـه�������).1398مبارك�و�آذرپیوند،�(��وجود�دارد

،�امـا�هـنوز�درك�درسـتی�درباره�موضـوع��استدر�نهادهاي�رسمی�و�غیررسمی�نـیاز���تغییرات

توسـعه�بـه���).�5�،2014ایوانز(�و�نظریه�کاملی�درباره�آن�وجود�ندارد�وجود�نداشتهتـغییر�نـهادي�

اسـت،���یمتکـ��یو�رسـم��یرشخصـ�یبه�طور�خاص�به�ارتباطات�غ�يطور�عام�و�توسعه�اقتصاد

در��یو�اصــول�يکــاربرد�یماز�مفــاه�یکــیتوانــد�بــه�عنــوان��مــی�ينــوآور�نهادهــا�و�خصوصــاً

هـاي�مناسـب�بـه�طـور������ي،�نوآوریگرت�دبه�عبار�یرند؛هاي�توسعه�مورد�توجه�قرار�گ�ياستراتژ

��.)6�،2011پائول(�کشور�کمک�کنند�یک�یدارتوانند�به�توسعه�پا�می�یممستق

�یدوره�زمـان��یـک�در��یـد�نقش�مؤثر�خـود�با��یفايو�ا�ییداشتن�حداکثر�کارا�يبرا�نهادها

ت،�اسـ��یـدار�به�توسعه�پا�یابیکه�از�الزامات�دست�يچون�فناورباشند،�اما�هم�یدارخاص�ثابت�و�پا

�نیاز.�شود�محسوب�می�ینهزم�یندر�ا�رهایمتغ�نیاز�مؤثرتر�یزن�ينهاد�يدر�نهادها�و�نوآور�ییرتغ

بـه���یدنو�رس�ي�فناوريها�از�بهبودهایتجهت�شکستن�وضع�موجود�و�حما�یدجد�يبه�نهادها

انجـام���يبـرا��يهـر�نهـاد��).�2011،�پائول(شود��احساس�می�یشترروز�ب�روزبه�توسعه�همه�جانبه

��

1.�Winer�

2.�Omri�&�Mabrouk�
3.�Dietz�
4.�North�
5.�Evans�
6.�Paul�
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جهـت�شکسـتن�وضـع�����،وجـود��یـن�با�ا.�باشد�یداربادوام�و�پاباید�خود��یاصل�يرکردهاکا�بهینه

�راتیکـه�عـالوه�بـر�تـأث�����يدر�بخش�فناور�یژهوه�انجام�گرفته�ب�ياز�بهبودها�یتموجود�و�حما

�یـاز�مورد�ن�یاربس�يدر�بر�خواهد�داشت،�نوآور�یزن�یاديز�یو�فرهنگ�یاجتماع�راتی،�تأثیزیکیف

به�عنوان��دتوان�ها�می�ينوآور�ینتوسعه،�ا�یندهايفرا�یرسم�یته�به�ماهبا�توج�،به�عالوه.�است

��).�1393،و�همکاران�یمؤمن(�مناسب�توسعه�باشد�ياستراتژ�یجادا�ياي�برا��یهمفهوم�پا

�دتوان�می�)اصالحات�نهادي�ناکافی(هاي�نهادي�مربوط�به�حکمرانی�خوب��ضعف�شاخص

به�طـوري�کـه�مسـتندات�بانـک�����.�لقی�شودت�کارایی�پایین�بخش�صنعت�و�معدن�برايگواهی�

هـا�هسـتند�و�لـزوم�����گواه�دیگري�بر�ضعف�این�شـاخص��هاي�بررسی�شده�نیز�جهانی�طی�سال

طـی���،در�واقـع�.�کننـد��چنـدان�مـی���ي�حکمرانی�در�ایـران�را�دو�ها�شاخصاصالحات�در�زمینه�

که��،�به�طوريبوده�استهاي�حکمرانی�خوب�همواره�منفی��،�شاخص2018تا��1996هاي��سال

هاي�یاد�شده،�بیشترین�مقدار�متغیرهاي�حق�اعتراض�و�پاسـخگویی،�ثبـات�سیاسـی�����طی�سال

بدون�خشونت،�اثربخشی�دولت،�کیفیت�مقررات،�حاکمیت�قانون�و�کنتـرل�فسـاد�بـه�ترتیـب�����

معـادل���2016،�بـراي�سـال���-32/0معادل��1996،�براي�سال�-86/0معادل��1998براي�سال�

�2002و�براي�سال��-51/0معادل��2000،�براي�سال�-�18/1معادل�2003،�براي�سال�-19/0

�2013و��2010هـاي���ها�بـه�ترتیـب�بـراي�سـال�����مقادیر�این�متغیر�نیکمتر�.بود�-19/0معادل�

،�براي�سال�-68/0معادل��2013و�براي�سال��-63/1معادل��2010،�براي�سال�-61/1معادل�

بـود���-96/0معـادل���2018ال�و�براي�س�-06/1معادل��2014،�براي�سال�72/1معادل��2009

بنابراین�به�نـوعی�اصـالح�و�تقویـت�����.اي�از�حکمرانی�ضعیف�هستند��که�این�ارقام�منفی�نشانه

��).2020بانک�جهانی،�(هاي�حکمرانی�نیاز�خواهد�بود��شاخص

و�ظهـور���يسـاز��یجهـان��نـده،�یفزا�يهـا��امروز�که�منشأ�آن�رقابت�ریو�متغ�ایپو�طیمح�در

�یبه�عملکـرد�بـاال�و�بقـا�در�اقتصـاد�جهـان������دنیراه�رشد،�رس�يآوراست،�نو�دیجد�يها�يفناور

کـردن���يخلـق�و�تجـار���يسـازمان�بـرا���ییبودن�از�رقبا،�خواسـتن�و�توانـا���شرویالزمه�پ.�است

هـا���شرکت�به�که�است�ينوآور�همان�ای�دیجد�کار�و�کسب�يها�ستمیس�ومحصوالت��ندها،یفرا

�و�دیـ�د�سـازمان��فرهنگ�از�یجزئ�عنوان�به�نتوا�یم�را�ينوآور.�باشند�متفاوت�تا�کند�یم�کمک

��).1390،�همکاران�و�يشاکر(�کرد�فیتعر�ينوآور�به�سازمان�يها�شیگرا�را�آن

دانـش�و���بیـ�و�ترک�يگـذار��که�بـه�اشـتراك��است��ازین�یکنشگرانبه��ينوآور�جادیا�يبرا

و��،دارنـد��لیتما�ستمیخاص�و�در�چارچوب�قواعد�و�مقررات�س�يشان�بر�اساس�راهبردها�تجربه

دانـش�خـود�را�بـه�����ایو��دهیکه�کارکنان�ا�ابدی�یم�شیافزا�یزمان�،يخلق�نوآور�ياحتماالت�برا
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��).1�،1990کوهن(اشتراك�بگذارند�

عدم�ترین�دالیل��هاي�توسعه�در�ایران�گواه�آن�است�که�یکی�از�مهم�شناسی�برنامه�آسیب

هـاي��سـب�بـا�ارزش��در�مسیر�توسعه،�نداشتن�الگوي�ملی�و�بومی�براي�حکمرانـی�متنا��توفیق

جامعه،�موقعیت�کشور�آرمان�و�اهداف�کالن�ملی�و�سازگار�با�مسائل�فرهنگی�و�تاریخی�ایران�

هـا�و��در�راه�دستیابی�به�ایـن�الگـو�حکمرانـی�نیـز،�تـالش������).1393مکنون�و�همکاران،�(است�

،�بـه�دلیـل�پراکنـدگی�مطالعـات�����متأسـفانه�مطالعات�بسیاري�در�کشور�انجام�شـده�اسـت�امـا����

یی�الزم�به�وجود�نیامده�و�تاکنون�کشورمان�به�مدل�مناسب�تدبیر�امـور�دسـت�نیافتـه����فزاا�هم

�جهـت�در��بتوانـد��کـه��یبـوم��یمـدل��یطراحـ��،اسـاس�این��بر�).1397سلیمی�و�مکنون،�(است�

�نقـش��تالش�شد�مدل�نیا�در.�است�يو�معادن�ضرور�عیبخش�صنا�مشکالتو�رفع��ییشناسا

��.توجه�قرار�گیرد�مورد�داریپا�توسعهکننده��جادیعامل�ا�نیتر�عنوان�مهم�به�کنشگران

�پیشینۀ�پژوهش �

ها،�هنجارها،�فرایندها�و�نهادهایی�است�کـه�بـه����اي�از�ارزش��حکمرانی،�بیانگر�مجموعه�پیچیده

هـا�پرداختـه����ی�به�اداره�فراینـد�توسـعه�و�رفـع�تعـارض����ررسمیغها،�به�طور�رسمی�و��وسیله�آن

لب،�براي�توضیح�تغییرات�در�ماهیت�و�نقش�دولـت��حکمرانی�اصطالحی�است�که�اغ.�شود�می

مراتبـی�بـه�سـمت�بـه�������در�پی�اصالحات�بخش�عمومی�که�به�جابجایی�از�بوروکراسـی�سلسـه��

ها،�به�ویژه�در�ارائه�خدمات�عمومی�منجر�شده�به��و�شبکه�شبه�بازارهاکارگیري�بیشتر�بازارها،�

گـذار�مفهـوم����جهانی�به�عنوان�پایـه��از�دیدگاه�بانک).�1398کریمیان�و�همکاران،�(رود��کار�می

هاي�سیاسی،�اقتصـادي�و�اجرایـی���حکمرانی�خوب،�حکمرانی�خوب�ترکیبی�از�بهترین�مدیریت

در�واقع�حکمرانـی�خـوب�چـارچوبی����.�منابع�هر�کشور�براي�رسیدن�به�اهداف�تعیین�شده�است

نفـع���هـاي�ذي��در�این�چارچوب،�نهادها�و�گروه.�است�که�به�مسئله�کیفیت�حکمرانی�توجه�دارد

هاي�مشروع�و�قانونی�خـود�را�در�حکمرانـی����توانند�راهکارها�و�خواسته�اقتصادي�و�اجتماعی�می

و�بانک�جهانی�براي�حکمرانی�)�2010(�و�همکاران�2کافمن�).2020بانک�جهانی،�(به�کار�برند�

و�پاسخگویی،�ثبـات�سیاسـی�بـدون�خشـونت،�اثربخشـی�������اظهارنظرشش�شاخص�حق��خوب،

��).1399اکبري،�طبقچی(ت�مقررات،�حاکمیت�قانون�و�کنترل�فساد�را�ارائه�کردند�دولت،�کیفی

بر�توسعه��مؤثربحث�نهادها�و�حکمرانی�یکی�از�عوامل�؛�حکمرانی�خوب�و�توسعه�پایدار

.�به�بعد�مباحث�زیادي�را�به�خود�اختصاص�داده�اسـت��1990است�که�به�صورت�جدي�از�دهه�

��

1.�Cohen�
2.�Kaufmann�
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از�طریـق�متغیرهـایی�ماننـد�����میمسـتق��ریـ�غطور�مسـتقیم�و���نهادها�بر�توسعه،�به�ریتأثاهمیت�

نهادها�را��،ي،�سرمایه�انسانی،�توسعه�مالی�و�برابري�تا�حدي�است�که�برخی�از�محققانور�بهره

�و�2گالسـر��؛1�،2018رودریـک�(داننـد���عامل�اصلی�مسـیرهاي�متفـاوت�توسـعه�کشـورها�مـی�����

سازي��هاي�تحقق�توسعه�پایدار�پیاده�هیکی�از�را).�2014و�همکاران،��3؛�اسمغلو2004،�همکاران

این�مفهوم�بـه�ویـژه�در�کشـورهاي�در�حـال�توسـعه�و�در�اسـتقرار�و��������.حکمروایی�خوب�است

بـر�اسـاس�نظـر����).�1399ضـیائی�و�اسـدیان،���(اي�دارد���ي�جامعه�مدنی�جایگاه�ویژهساز�نهینهاد

هاي�اجتماعی��ممثبت�اجتماعی�اقتصادي�است�و�سیست�توسعه�پایدار�یک�تغییر)�1989(�4ریس

هـاي�یـادگیري����ریـزي�یکپارچـه�و�فراینـد����کند،�داشـتن�برنامـه��و�طبیعی�جامعه�را�تخریب�نمی

پـذیري�سیاسـی�آن�بـه�حمایـت�������آمیز�آن�الزامی�است�و�امکـان��اجتماعی�براي�اجراي�موفقیت

هـا،�نهادهـاي�اجتمـاعی�و�����هـا�از�طریـق�دولـت����کامل�افرادي�بستگی�دارد�که�توسـعه�بـر�آن��

توسعه�پایـدار�از�نتـایج�محـیط����).�5�،1997مارین�و�پیزام(گذارد��می�ریتأثي�خصوصی�ها�فعالیت

��).1391بین�و�کرمی،�نیک(�حاصل�می�شودزیست،�عدالت�اجتماعی�و�اهداف�اقتصادي�

براي�دستیابی�به�اهداف�توسعه�پایدار�از�قبیل�حفظ�محیط�زیست،�کاهش�فقر،�افـزایش��

�نیتـأم�جدیدي�نیاز�است�که�بـه�واسـطه�آن�ضـمن����سواد،�دانش�و�بهداشت�به�الگوي�توسعه�

دستیابی�به�این�امـر�نیازمنـد�تغییـر�در�حـوزه�����.�دنک�نیتأمبخش�خصوصی،�منافع�عموم�را�نیز�

بر�مشارکت�بخـش�خصوصـی�و�مـدنی�و�دسـتیابی�بـه�������دیتأکمدیریت�است�تا�ضمن�توجه�و�

می،�مسـئولیت��ها�به�منظور�حل�مسـائل�عمـو���توسعه�اقتصادي،�براي�هر�یک�از�اعضا�و�بخش

�).1399ضیائی�و�اسدیان،�(مشترکی�در�نظر�گرفته�شود�

یکـی�از�معماهـاي�اقتصـاد،�نقـش�وفـور�منـابع�طبیعـی�و��������؛�حکمرانی�و�رشد�اقتصادي

ثـروت���نیتـر��از�مهـم��یکی�یعیمنابع�طب.�هاي�طبیعی�در�رسیدن�به�رشد�اقتصادي�است�ثروت

در�دو�دهه�گذشته�در�ارتباط�با��ژهیوه�گذشته�و�ب�یانسال�یط.�شوند�در�جهان�محسوب�می�یمل

�ياي�از�سو��مباحث�متنوع�و�گسترده�یعیوابسته�به�منابع�طب�يدر�اقتصادها�یعینقش�منابع�طب

فـراوان���يمدهاآدر�کهتصور�وجود�داشت��یندر�ابتدا�ا�.مطرح�شده�است�یمحققان�علوم�انسان

و�کاهش��ياقتصاد�یشرفتکرده�است�و�پ�یجاداکشور�ثروت��یک�يبرا�یعیحاصل�از�منابع�طب

هرچند�کشورها�از��.دهد�ادعا�را�نشان�می�ینعکس�ا�یاما�مشاهدات�تجرب�.فقر�را�به�دنبال�دارد

تر�دوام��یدر�مدت�زمان�طوالن�یفهاي�کالن�ضع�یاستتر�باشند،�س�ثروتمند�یعیلحاظ�منابع�طب

��

1.�Rodrik�
2.�Glaeser�
3.�Acemoglu�
4.Rees�
5.�Marien�&�Pizam�
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هـاي���هگرو�نیهمچن.�وجود�خواهد�داشت�نعتیبه�بلوغ�ص�یدنرس�يبرا�يو�فشار�کمتر�یابد�یم

�).2017و�همکاران،��1المامون(شوند��دار�می�یشهجو�ر�رانت

بررسی�جامع�ادبیات�پیشین�در�حوزه�وفور�منابع�و�رشـد�اقتصـادي�دو�جنبـه�مهـم�را�در�����

�؛2�،2009الکسـیو�و�کنـراد��(شـود���اول،�وفور�منابع�سـبب�تقویـت�رشـد�اقتصـادي�مـی�����.�بردارد

وم،�وفـور�منـابع�طبیعـی�بازدارنـده�رشـد������د).�4�،2015؛�اسـمیت�2011و�همکاران،��3یکاوالکانت

امـا�ایـن�تحقیقـات�و�حتـی�����).�5�،2011درپلگ؛�آرزکی�و�ون4�،2001گیلفاسون(اقتصادي�است�

هـاي�قـوي�در�خصـوص�رشـد������زا�با�وجود�ارائه�برخی�دیـدگاه��زا�و�درون�هاي�رشد�برون�تئوري

ی�کشـورهایی�کـه�از���پاسخ�قابل�قبولی�براي�توجیه�پدیده�نفرین�منابع�ندارند�و�حتـ��،اقتصادي

�هاي�عظیم�منابع�طبیعی�برخوردار�هستند،�عملکرد�ضعیفی�در�رشد�اقتصـادي�داشـتند���سرمایه

�).5�،2010هودلر�و�ایباتاچار(

و�همکـاران،���6آیـدت�(ارتباط�کیفیت�حکمرانی�با�رشد�اقتصادي�یک�رابطه�پیچیده�است�

یـدار�اقتصـادي�و�اجتمـاعی����و�مطالعات�مختلفی�به�اهمیت�آن�در�دستیابی�به�توسعه�پا)�2008

شود�نادیـده�گـرفتن�نقـش�حیـاتی������استدالل�می).�7�،2006الودمتریادس�و�هوك(دارند��دیتأک

هاي�غنی�از�منابع�طبیعی�و�نفت�بسیار�حـائز���کیفیت�حکمرانی�در�رشد�اقتصادي،�براي�اقتصاد

دي�ضربه�از�طریق�توزیع�ناکارآمدي�به�رشد�اقتصامنابع�طبیعی�اهمیت�است�زیرا�ممکن�است�

هاي�خصوصی�صـاحب�نفـوذ�در�دولـت،�����به�عنوان�مثال،�زمانی�که�برخی�از�شرکت.�وارد�نماید

شود�گردش�منـابع�در�دسـت����تا�منابع�طبیعی�را�مدیریت�کنند،�این�امر�سبب�می�یابند�میاجازه�

المامون�و�(چند�نفر�قرار�گیرد�و�بخش�اعظم�جامعه�از�سهم�خود�از�منافع�طبیعی�محروم�شوند�

ي�توزیع�منابع�توسط�دولـت،��ها�سمیمکانآگاهی�مردم�و�نهادهاي�مردمی�از�).�2017ران،�همکا

پذیري�دولـت�در�مقابـل�مـردم�را�����کاهد�و�پاسخگویی�و�مسئولیت�می�ها�آناز�انحراف�در�توزیع�

ارتباط�.�برقراري�حکمرانی�با�کیفیت�باالتر�خواهد�بود�درصدددر�نتیجه�دولت�.�دهد�افزایش�می

ي�فناورتواند�موجب�افزایش�نوآوري�و�انتقال�دانش�و��نیز�می�و�صنعت�دانشگاهمؤثر�صحیح�و�

تـوان�انتظـار�توسـعۀ�����تعامل�پایدار�بین�این�دو�نهاد�می�در�صورتتنها�).�8�،2010روسی(گردد�

�).2013و�همکاران،��9پلیوا(صنعتی�و�متعاقب�آن�توسعۀ�اقتصادي�و�اجتماعی�را�داشت�

��

1.�Al�Mamun�
2.�Alexeev�&�Conrad�
3.�Cavalcanti�
4.�Smith�
5.�Bhattacharyya�&�Hodler�
6.�Aidt�
7.�Demetriades�&�Hook�Law�
8.�Rossi�
9.�Plewa�
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هـاي���و�نوع�نظام�یستز�یطمح�یتوضع�یانارتباط�م�يبرقرار؛�حکمرانی�و�محیط�زیست

.�شـود��محسـوب�مـی���یسـت�ز�یطمح�یاسیاقتصاد�س�یههاي�بارز�در�نظر�یژگیو�یگراز�د�یاسیس

در��يکشورها�یراموندر�مطالعات�خود�پ�یستز�یطمح�ییاسستصاد�پردازان�اق�یهاز�نظر�یاريبس

�یـا��ینظـام��ي،اسـتبداد��یا�یکتباز،�دمکرا�یا�بسته(�یاسیحال�توسعه�معتقدند�که�شکل�نظام�س

�یـک�از��بایـد��ر�واقع�دولتد.�است�یستز�یطمح�یتکننده�در�وضع�یینعامل�تع�یک)�یپارلمان

�یعیطب�یستز�یطگر،�محافظ�و�مسئول�مح�یتنقش�حما�یگرگر�و�از�طرف�د�طرف�نقش�توسعه

ل�توسـعه��در�حا�يهاي�کشورها�دولت�يها�و�کارکردها�یهتضاد�موجود�در�رو�ینو�ا�یدنما�یفارا�ا

حاکم�بر��یطهر�صنعت�با�توجه�به�شرا�).1�،1997یلیبو�یانتبرا(است�دوم��یپس�از�جنگ�جهان

�یـدار�توسـعه�پا��ینهرو�در�زم�یشهاي�پ�به�چالش�ییپاسخگو�يبرا�ییراهکارهاه�ئاآن�ناچار�به�ار

با�مسائل��یارتباط�تنگاتنگ�يهاي�خود�دارا�یتبا�توجه�به�وسعت�فعال�يکارصنعت�معدن.�است

�یـن�الزم�در�ا�سـتانداردهاي�به�ا�یتوجه�یاز�موارد�ب�یارير�بسد�.است�یو�اجتماع�یستیز�یطحم

�یـز�ن�يموارددر�باشد�و��یطیمح�یستسبب�شده�است�که�همواره�مورد�انتقاد�فعاالن�ز،�صنعت

��.)1396یرزایی،�پورم(�شده�است�یهاي�معدن�یتا�فعالیمعدن�و��یلیموضوع�موجب�تعط�ینا

�ینهمـ��دارنـد�و�بـر���ينقش�محـور��یدارمردم�در�توسعه�پا؛�ماعیحکمرانی�و�توسعه�اجت

را��يتالش�شـود�کـه�عـدالت�و�برابـر�����یجهان�يشده�است�که�برا�دیتأک�ییاساس�در�سند�نها

بـدون���ینـده،�هـاي�آ��جوانـان�و�نسـل���،به�خصوص�منـافع�کودکـان���.کند�ینهمگان�تضم�يبرا

�،مبـدأ��یـت،�،�نـژاد،�قوم�نـگ�فره�یـت،�معلول،�سـن�یت،�اعم�از�جنس�،از�آن�یدر�هر�شکل�یضتبع

حکمرانی�خوب�چـارچوبی�اسـت�کـه�بـا�����.�دشو�ینتضم...�و��اقتصاد�،مذهب�،مهاجرت�یتوضع

.�شـود��ها�و�نیازهاي�اجتماعی�نزدیـک�مـی���شنیدن�صداي�مردم�از�طریق�تصمیمات�به�خواسته

هاي�سیاسی،�اقتصادي�و�اجرایی�منابع�کشور�براي��حکمرانی�خوب�ترکیبی�از�بهترین�مدیریت

ي�ذینفـع�اقتصـادي�و���هـا��و�گروهدر�این�چارچوب،�نهادها�.�یدن�به�اهداف�تعیین�شده�استرس

بندنـد��هاي�مشروع�و�قانونی�خود�را�حکمرانـی�بـه�کـار�����و�خواسته�توانند�راهکارها�اجتماعی�می

��).1388صباغ�و�باسخا،(

خصـوص�رقابـت�کـردن�و�موفـق������در�يراهبرد�یعامل�ينوآور؛�نوآوري�و�توسعه�پایدار

متفاوت��يوجود�آوردن�نوآوره�ب)�2005�:503و�تاشمن،��یتاسم(�استکارها��در�کسب�وبودن�

وجـود���یلها،�به�دل�يها�و�نوآور�یدها�يساز�یادهو�پ�یدها�یدکارکنان�به�تول�یقتشو�یقاز�طر�یاو�پو

در�هـر���یرقـابت��یتمهم�در�کسب�مز�یاقدام�ار،ک�کسب�و�يفضا�رقابت�و�ظهور�مداوم�رقبا�در

��

1.�Bryant�&�Baile�
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��).2008�:291،�و�ترومن�ینیجدتا(�شرکتی�است

یکی�از�نتـایج�نـوآوري���.�نوآوري�تبدیل�دانش�جدید�به�محصوالت�و�خدمات�جدید�است

آتـاهن�و��(آفرینی�و�افزایش�کارایی�اسـت�و�بنـابراین�رشـد�تجـارت�را�رقـم�خواهـد�زد��������ارزش

هـاي�بـه�شـدت�دانشـی������در�فرایند�دستیابی�به�نوآوري�در�محـیط��رانیمد�).1�،2005همکاران

هاي�اقتصادي��هاي�سریع�فناوري�و�مقابله�با�آشفتگی�سازي،�پیشرفت�روزي�و�به�دلیل�جهانیام

ریزي�براي�آینده،�به�دنبال�ابزارهـا�و���و�به�منظور�افزایش�منابع،�بهبود�کیفیت،�کارایی�و�برنامه

هاي�شایسته�و�مناسب�هستند�و�بر�مبناي�انتخاب�ابزارهاي�مناسب�و�صحیح�در�جهت��تکنیک

منـدگاري،��(گردنـد���بنـدي�مـی���بنـدي�و�رتبـه���ی�به�موفقیت�و�پاسخگویی�به�موقع�طبقهدستیاب

1399.(��

�هدف�هم�به�عنوان�که�ايبه�گونه�شودمی�شناخته�توسعه�محور��انسان�پایدار،�توسعه�در

�سـرمایه��در�واقع.�است�مورد�توجه�پایدار�توسعه�کانون�در�توسعه�عامل�ترینمهم�هم�و�توسعه

اسـت��کشـورها���و�هـا�سـازمان��رقابتی�توان�و�کننده�عملکرد�برتر��تعیین�خالق�و�کارآمد�انسانی

نوآوري�و�توسعه�فناورانه،�نقش�کلیدي�در�توسعه�بـازي�کـرده����).1394�:4نادري�و�همکاران،�(

.�ها�در�گذشته،�باعث�دستیابی�به�تولیـد�بیشـتر�بـا�نیـروي�کـار�کمتـر�شـد��������است؛�تنوع�فناوري

هـاي�صـنعتی�بـود�و�����ده�در�این�بخش�موجب�رشد�فاحش�فعالیـت�بنابراین،�نیروي�کار�آزاد�ش

هوشـمندي�و��.�اي�در�ساختارهاي�اجتماعی�را�بـه�وجـود�آورد����رونق�بسیار�باال�و�تغییرات�ریشه

نوآوري�و�توسعه�فناوري�در�بهبود�کیفیت�محیطی�عالوه�بر�رشـد���ریتأثآگاهی�زیادي�در�مورد�

��).2�،2002ولنبروك(اقتصادي�ایجاد�شده�است�

��قیتحق�یتجرب�نهیشیپ

پژوهشگران��ریسا�لهیوس�به�داریخوب�و�توسعه�پا�یدر�خصوص�حکمران�نیشیمطالعات�پ�یبرخ

��.�شده�است�انیب�1در�جدول�
��پژوهش�نهیشیپ�.1جدول�

��روش�پژوهش�و�نتایج��عنوان��پژوهشگر

و��3کاستلنوو

�همکاران

)2019(��

کیفیت�نهادي�و�

هاي�وري�شرکت�بهره

:�گذاري�دولتی�سرمایه

واهد�بین�المللی�از�ش

ي�کل�ور�بهرهی�بر�حکمران-ينهاد�يها�مؤلفه�ریتأثاین�مطالعه�به�بررسی�

��90شرکت�فعال�مخابراتی�مربوط�به��348هاي�بزرگ�مخابراتی�در�شرکت

براي�بررسی��.پرداختند�2015تا��2007کشور�منتخب�جهان�طی�بازه�زمانی�

�رهیافت�حداقل�مربعات�معمولی��ادهروابط�باال�نیز�از�روش�د هاي�پانلی�با

��

1.�Atuahene�
2.�Vollenbroek�
3.�Castelnovo�
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هاي�بزرگ��شرکت

��مخابراتی

�شد �اساس�.استفاده �که�ها�تحلیل�داده�بر �مطرح�ها�مؤلفه�مشخص�شد ي

��مثبتی�دارند�ریتأث�هاي�نامبرده�وري�کل�شرکت�شده�بر�بهره

و��1یان

همکاران�

)2018(��

ارائه�یک�چارچوب�

ارزیابی�از�توسعه�پایدار�

بر�اساس�واقعیت�

محدودیت�منابع�

و�نیازهاي��طبیعی

��رفاهی�بشر

�ع �تحقیق �این �مطالعه��داریپا�توسعه�ملکرددر �یک �عنوان �به �چین �شهرهاي در

�است �گرفته �قرار �ارزیابی �موردي �ورودي. �اساس �بر �ارزیابی �منابع�چارچوب هاي

�بشر�ساخته�شده�است�طبیعی�و�خروجی �هاي�رفاه سیستم�شاخص�ارزیابی�شامل�.

�تحلیل�پ�شاخص�خاص�است�11 �براي�ارزیابی�عملکرد��وششی�دادهو�تجزیه�و ها

وزارت�آموزش�و�پرورش�ایاالت��نتایج.�شهر�در�چین�انتخاب�شد�287توسعه�پایدار�

�آمریکا �در��متحده �افزایشی �روند �اختالفات�مکانی، �افزایش �با �شهرهاي�نمونه در

�داد �نشان �گذشته �دهه �سه �در �را �پایداري �جامعه،�. �پایدار �توسعه �ارزیابی �با نتایج

هاي�مختلف�در�توسعه�پایدار��د�و�صنعت�در�چین،�بیانگر�خصوصیات�و�تفاوتاقتصا

�است .� �می�ها�روشاز �تحقیق �این �در �شده �استفاده �شاخص �سیستم �براي��و توان

آشکار�ساختن�اختالفات�زمانی�و�مکانی�در�ورودي�منابع�توسعه�پایدار،�رفاه�انسان�و�

��.پشتیبانی�از�محیط�زیست�استفاده�کرد

�دوکن�و�مونجال

)2017(��

�توسعه�رابطه�بررسی

�ينوآور�و�انسانی�منابع

�در�حال�جوامع�در

��جهانی�پیشرفت

�نتیجه�به �یکم�قرن�آغاز�از�که�رسیدند�این �و �زیاد�گذاري�سرمایه�شاهد�بیست

�چندملیتی�شرکت �که�هاي �هستند �نوآوري هاي��سرمایه�توسعه�موجب�امر�این�بر

��.دهد�افزایش�می�جهانی�بازار�در�ان�راایش�مزیت�رقابتی�شدیداً�و�شدهها��آن�انسانی

�2استیگلیتز

)2012(��

حکمرانی�و�رشد�

��اقتصادي�در�افریقا

تواند��می�خوب�یحکمراننتایج�به�دست�آمده�از�این�مطالعه�به�این�نتیجه�رسید�که�

��.ي�را�فراهم�کندور�بهرهعامل�موفقیت�اصالحات�اقتصادي�باشد�و�زمینه�رشد�

ي�اکبر�یطبقچ

)1399(��

�يها�شاخص�ریأثت�نییتع

�يور�بر�بهره�یحکمران

در��دیکل�عوامل�تول

بخش�صنعت�و�معدن�

�یدوره�زمان�یکشور�ط

��1397تا��1375

�بود �این �از �حاکی �کوتاه�نتایج �در �تأث�که �بلندمدت، �و �يها�شاخص�یتمام�یرمدت

�مثبت�است�یدکل�عوامل�تول�يور�بر�بهره�یاصالحات�مال �زم. �يها�شاخص�ینهدر

مقررات،�رابطه��یفیتدولت�و�ک�یاثربخش�یرهاير�ارتباط�با�متغد�یز،خوب�ن�یحکمران

�م �با �ارتباط �در �و �منف�تغیرمثبت �رابطه �شاهد �فساد، �دارد�یکنترل �وجود �یرتأث.

و��یمدت،�منف�در�کوتاه�یزقانون�ن�یتو�حاکم�ییوخگحق�اعتراض�و�پاس�یرهايمتغ

�در�بلندمدت�مثبت�است کل�عوامل��يور�بر�بهره�یزبدون�خشونت�ن�یاسیثبات�س.

��.تاس�تأثیر�یب�یدتول

نیا�و�رحیم

همکاران�

)1397(��

�يها�ياستراتژ�ریتأث

بر�عملکرد��ينوآور

�يکارها�و��کسب

��یصادرات

�و��بر�عملکرد�کسب�ندیمحصول�و�فرا�ينوآور�ياز�آن�بود�که�استراتژ�یحاک�جینتا

�تبر�يکارها �شهر �دارند�ریتأث�زیصادرکننده �مثبت �تعد. �آزمون �به �توجه �يگرلیبا

�استراتژ�طیدر�شرا�توان�گفت�که�می �ندیفرا�ينوآور�يشدت�رقابت�باال�استفاده�از

��.تر�است�محصول�کاراتر�و�اثربخش�ينوآور�ينسبت�به�استفاده�از�استراتژ

آبادي�و�شاه

پورجوان�

)1391(��

بررسی�رابطه�بین�حکمرانی�

ي�توسعه�ها�شاخصبا�

اقتصادي�و�اجتماعی�

��کشورهاي�برگزیده

� �شاخص �میکمرانحبهبود �ارتقا��ی �بر �معناداري �و �مثبت �اثرات تواند

��شاخص �بهداشت، �به�زندگی، �امید �مانند�درآمد�سرانه، ،�آموزشهاي�توسعه

��.نرخ�بیکاري�و�افزایش�رفاه�اجتماعی�داشته�باشد

�شناسی�پژوهش�روش �

سازي�داده�بنیاد�استفاده�شده�است�که�راهبردي�محـوري�در���در�تحقیق�حاضر�از�نظریه�مفهوم

��

1.�Yan�
2.�Stiglitz�
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شناسـی�کیفـی����سـازي�داده�بنیـاد،�نـوعی�روش����راهبرد�نظریه�مفهوم.�هاي�کیفی�است�وهشپژ

مندي�براي�ایجـاد�نظریـه�دربـاره�یـک�پدیـده�از�روش�اسـتقرایی��������هاي�نظام�است�که�از�رویه

��).1387�:22استراس�و�کوربین،�(کند��استفاده�می

ه�بنیـاد�وجـود���داد�اگرچه�قاعده�محض�یا�راهنماي�خاصی�براي�حجم�نمونـه�در�راهبـرد��

.�اي�کلی�شامل�واحدهاي�کوچک�در�مطالعه�عمقی�اسـت���برداري�کیفی�به�گونه�ندارد،�اما�نمونه

واحد�و��8تا��6هاي�همگون،��برخی�از�متون�پژوهش�کیفی�تعداد�واحدهاي�نمونه�را�براي�گروه

��).1388�:92هومن،�(کند��واحد�پیشنهاد�می�20تا��12بین��هاي�ناهمگون�گروهبراي�

�آغاز�و�با�توجـه�بـه�مشـغله�مـدیران�و�����1400وري�اطالعات�میدانی�ازفروردین�ماه�آ�جمع

گـردآوري��از�ابزار�مصاحبه�بـراي��.�خبرگان�دانشگاهی�تقریباً�تا�پایان�آبان�ماه�به�طول�انجامید

به�دلیل�شیوع�ناگهانی�بیماري�ها��با�اعضاء�هیات�علمی�دانشگاه�ها�مصاحبه.�استفاده�شد�ها�داده

ها�به�صورت�تلفنی��و�مجازي�شدن�دانشگاه�ویروس�کروناو�پنجم��ود�به�موج�چهارمکرونا�و�ور

در�منطقـه��معدن�گل�گهر�سیرجان�در�دفتر�کارشـان���صورت�گرفت�و�مصاحبه�با�مدیران�ارشد

شـوندگان�صـورت����مصـاحبه�دقیقه�با�توجه�به�وقت��90تا��60مصاحبه�بین��.انجام�شدگل�گهر�

به�نظر�شوندگان�سواالتی�پرسیده�شد؛��زیر�از�مصاحبه�يحول�محورهادر�طی�مصاحبه��.گرفت

هاي�توسعه��مهمترین�ویژگی�؟ن�به�توسعه�پایدار�در�معادن�چیستشما�عوامل�موثر�براي�رسید

چیسـت؟���نـوآوري�در�رسـیدن�بـه�توسـعه�پایـدار������جانبه�معادن�کدامند؟�مهمترین�عوامـل��همه

الزم�بـراي��هـاي���؟�زمینهچیستپایدار��توسعهمسیر�حکمرانان�در�مهمترین�رفتارهاي�نوآورانه�

با�توجه�به�راهبرد�نظریـه�داده��در�معادن�چیست؟��وسعه�پایداروري�و�به�تبع�آن�تآنورسیدن�به�

در�ایـن�پـژوهش،���.�ها�ادامه�یافت�بندي�برداري�تا�زمان�اشباع�دسته�بنیاد�در�این�پژوهش،�نمونه

تـن�از�اعضـاي����11گـل�گهـر�و���تن�از�مدیران�ارشد�و�با�تجربه�شرکت�صنعتی�و�معـدنی���11

براي�انجام�مصاحبه�در�نظر�گرفته��ها�در�رشته�مهندسی�معدن�و�مدیریت�هیئت�علمی�دانشگاه

اما�براي�.�اطالعات�دریافتی�مشاهده�شد�به�بعد�در�هر�دو�گروه�تکرار�در�از�مصاحبه�نهم.�شدند

�10دامه�پیـدا�کـرد���اطمینان،�با�پنج�تن�دیگر�از�اعضاي�هیئت�علمی�گروه�معدن�نیز�مصاحبه�ا

��.هاي�کامالً�تکراري�بود�مصاحبه�انتهایی�نشان�دهنده�داده

دیریت�مـ��رشته�نظرات�نخبگان�دانشگاهی�در،�هاجمع�آوري�داده�تحلیل�و�طی�فرایند�در

.�شـد��شکل�دهی�طبقات�اخذ�صحت�کدگذاري�و�براي�تایید�نیزدولتی�و�همچنین�رشته�معدن�

جهت�افزایش�اعتبار�.�داللت�داردنی�بخش�کیفی�این�پژوهش�درو�اي�و�سازه�اعتباربر��این�امر

هـاي���گفتـه��تجربیات�و�زیرا�گهر�براي�مصاحبه�انتخاب�شدند�مدیران�ارشد�گلبیرونی�تحقیق،�

عمل�به�واقعیت��که�در�شودهاي�مصاحبه�میتحلیل�داده�طبقاتی�در�و�موجب�کشف�کدها�آنها

که�تحقیق�حاضر�بر�مبناي�مطالب،��ییاز�آنجا.�دهد�افزایش�می�تکرارپذیري�را�تراست�ونزدیک
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هاست،�لذا�امکان�دسترسـی�مجـدد����هاي�ارائه�شده�توسط�مدیران�در�مصاحبه�ها�و�یافته�اندیشه

مطالعـه��(شد�تا�از�طریق�مشـاهده�دقیـق����تالش�با�این�وجودبه�مصاحبه�شوندگان�وجود�دارد،�

البتـه��.�ایجـاد�شـود��ف�تحقیق�هددرك�مناسبی�از�عوامل�موثر�بر��هاي�آنان�گفته)�خط�به�خط

نتـایج�حاصـل�از�کدگـذاري�و����.�بـود�نیـز�فـراهم���ها��امکان�مراجعه�خوانندگان�به�اصل�مصاحبه

بندي�مفاهیم�به�تایید�نخبگان�دانشگاهی�و�اساتید�راهنما�و�مشاور�رسید�که�تاییـدي�بـر���طبقه

��.پایایی�بخش�کیفی�پژوهش�است

�هاي�پژوهش�یافته �

هاي�کیفی�مشتمل��تحلیل�اطالعات�از�طریق�کدگذاري�داده،�بنیاد�داده�سازي�مفهوم�راهبرد�در

���.شدمرحله�کدگذاري�باز،�محوري�و�انتخابی�انجام��3بر�

مفاهیم�مرتبط�با�هـدف���در�این�مرحله�از�طریق�ابزار�کدگذاري�باز،�کدها�و:�کدگذاري�باز

هـاي���تفـاوت��هـا�و��استخراج�شد�و�پس�از�فرآیند�مقایسه�شباهتها��پژوهش�و�بررسی�مصاحبه

کـدهاي�اسـتخراج����یـک�جدول�شماره�.�ها�نیز�از�ترکیب�مفاهیم�مشابه�ظهور�یافتند�آنها،�مقوله

ي�خـود�بـه���هـا��کـه�در�پاسـخ��دهـد���را�نشان�میشوندگانی��مصاحبه�تعدادي�از�شده�از�مصاحبه

��.اند�سواالت�اشاره�کرده

�کدهاي�استخراجی�از�مصاحبه�ها.�1جدول�

خص�به�عنوان�مسئله�روز�ضرورت�اصالح�نظام�حقـوقی��اي�که�مطرح�است�باال�همسئل

توانـد�در���این�مسئله�برداشت�بی�رویـه�را�مـی���مرتبط�با�معادن�هست�در�ایران�که�بعضاً

هاي�نظام�حقوقی�معدن�در�ایران�باید�در�لواي�کار�دیده�شود�و��ن�ببیند�و�چالشآدرون�

عادن�در�یـک�کشـور�معـدن�خیـزي�مثـل������ن�نظام�حقوقی�که�مرتبط�هست�با�بحث�مآ

اقتصـادي�و�هـم�بـه�مسـائل������یک�نظام�جامع�باشد�هم�به�مسائل�اصطالحاً�دایران�بای

�و�صرفاً�به�مسائل�زیست�محیطی�بسنده�کنیم�به�خرجی�صاًمحیطی�و�هم�مشخ�زیست

اقتصادي�بحث�بستر�قانونی�هم�در�بحث�قانون�اساسی�هم�یک�سري�موارد�را�داریـم��

دهد�و�بایستی�به�اسناد�باالدستی�هم�گریزي�داشته�باشـیم���را�پوشش�میکه�این�موارد�

رار�گیـرد�و�بـه���ظـر�قـ���و�ایا�اصول�اصول�قانون�اساسی�در�خصوص�معادن�است�مـدن�

بایسـتی���محیط�زیست�و�اجتماعی�هاي�دوم�و�سوم�شود�و�خروجیشکل�نظامند�دنبال�

یشـران�نخواهـد�بـود�در����تنها�به�مسائل�اقتصادي�نگـاه�کنـیم�پ���رمدنظر�قرار�گیرد�و�اگ

�)12م�(�جهت�استحصال�نظامند�معادن

�تعریف��.1 �اصـالح�نظـام����باز و

��حقوقی�مرتبط�با�معادن

ــر�مســائل�زیســت����.2 ــد�ب تاکی

ــائل�� ــار�مسـ ــی�در�کنـ محیطـ

��اقتصادي�

�هــاي�نظــام�حقــوقی�چــالش�.3

��معدن

نقص�اصول�قـانون�اساسـی����.4

�معدن�در�مورد

��

ي�کنیم�کـه�بـه�منـافع�فـردي�����بردار�در�بحث�محیط�زیست�در�واقع�باید�ما�طوري�بهره

هاي�ما�قرار�اسـت���ینده�و�بچهآنکنیم�به�منابعی�که�نسل��فکر�خود�و�منافع�کنونی�خود

قرار�است�بعد�از�ما�زندگی�کند�طوري�نباشـد�کـه����استفاده�کنیم�توجه�کنیم�و�نسلی�که

شـوند�و���ما�فقط�به�فکر�خودمان�باشیم�ما�باید�با�این�فکر�که�معـادن�روزي�تمـام�مـی���

نیست�که�دوباره�تولید�شود�و�قابل�تجدید�بشود�و�ما�بیاییم�در�راسـتاي�توسـعه����جوري

انسانی�پایدار�به�دنبال�راهکارهایی�باشیم�که�در�واقع�در�سطح�جامعه�کـه�سـودي�کـه����

درنظر�گرفتن�و�حفظ�منـابع���.5

��براي�نسل�آتی

برداري�با�در�نظر�گرفتن��بهره�.6

��منافع�فردي،�کنونی�و�آیندگان

��حفظ�منابع�نسل�اینده�.7

پذیر�بـودن���غیر�قابل�تجدید�.8
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رسند�به�فکر�اینده�هم�باشد�و�همین�طـور�بـه�دلیـل�اینکـه�ایـن�������صنایع�دارد�به�ما�می

ینکه�ما�نمی�توانیم�از�ایـن�منـابع�محافظـت����معادن�تجدید�ناپذیر�هستند�در�خصوص�ا

��)7م�(�کنیم�و�استفاده�بی�رویه�از�معادن�نکنیم

��منابع

ــی��.9 ــتفاده�ب ــدم�اس ــه�از��ع روی

��منابع

ها�و��پس�از�مرور�خط�به�خط�متون�مصاحبه�و�استخراج�مفاهیم�از�آنها،�بر�اساس�شباهت

تعـدادي��.�بنـدي�شـدند���در�قالب�مفاهیم�دسـته��قرابت�معنایی�و�مفهومی�میان�کدها،�این�کدها

��.نشان�داده�شده�است�2مفاهیم�مرتبط�با�آنها�در�جدول�شماره��کدها�واز

�ا�ومفاهیم�استخراج�شده�درکدگذاري�بازکده.2جدول�

ــگاه�� ــین�دانش ــاط�ب ــا���ارتب ــا�ب ه

�هاي�صنعتی�و�معدنی�محیط

��آموختگان�حوزه�معدن�تربیت�دانش.1

��کننده�رشته�معدن�با�صنعت�هاي�تدریس�ارتباط�بسیار�کم�بین�دانشگاه.2

��ارتباط�ضعیف�صنعت�و�دانشگاه�در�کشور.3

��فقدان�همپوشانی�میان�دانشگاه�و�صنعت.4

��نبود�ارتباط�تنگاتنگ�صنعت�و�معادن�با�دانشگاه.5

��شناسی�و�در�عرصه�معدن�گیري�ارتباط�میان�دانشجویان�رشته�زمین�شکل.6

��کار�دادن�به�معادن�شتی�کردن�اساتید�دانشگاه�با�حوزه�معدن�و�مشاوره�دادن�و�راهآ.7

��تنگاتنگ�نمودن�ارتباط�بین�دانشگاه�و�صنعت.8

بــا�هــا��ارتبــاط�بــین�پژوهشــکده

��صنعتی�و�معدنی�هاي��حیطم

��وجود�پژوهشکده�در�مهدن�گل�گهر�.1

�ها��ایجاد�خالقیت�و�ارتباط�مدیر�عامالن�با�دانشگاه.2

فـن�آوري��هاي��ارتباط�بین�پارك

��صنعتی�و�معدنیهاي��با�محیط

��خالقیت�گرایی�.1

�رشد�فناوري�هاي��پارك.2

�آیندگان�هاي��به�نیاز�توجه

��بینی�ذخایر�براي�آیندگان��پیش

�آتی�هاي��اهمیت�دادن�به�نسل

�حفظ�منابع�نسل�آینده�

سپس�با�طرح�این�پرسش�که�این�مفاهیم�در�چه�مواردي�با�یکـدیگر�مشـابه�هسـتند،�از����

مفاهیم،�بررسی�و�مفاهیم�شـبیه�یکـدیگر�در���هاي��ها�و�تفاوت�اي،�شباهت�طریق�فرایند�مقایسه

.�مقوله�پدیدار�شـد��19مفهوم�و��70مصاحبه��15پس�از�مطالعه��.شدنددي�بن�یک�مقوله�یا�دسته

��.استخراج�شده�را�نشان�می�دهدهاي��مفاهیم�و�مقوله�3جدول�شماره�

�هاي�فرعیمفاهیم�و�مقوله�.3جدول�

مقوله�اصلی���فرعی�هايمقوله��مفاهیم

�بلندمدتداراي�افق�دید��.1

�یندهآبینی�وضعیت��یشپ�.2

��داشتن�ایده�و�برنامه�.3

��حکمرانی�خوب��محورندهآی

�شناسایی�نیروهاي�شایسته�.1

�نیروهاي�شایسته�جذب�.2

�توجه�به�نیروهاي�شایسته�.3

��استفاده�از�نیروهاي�شایسته�.4

��حکمرانی�خوب���محورشایسته
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�افزایش�مشارکت�مردم�.1

�همه�جانبه�ییپاسخگو�.2

��یبخش�خصوصبه��و�توجه�تیتقو.�3

��حکمرانی�خوب���محورمردم

�انسانی�ي�منابعتوانمندسازو��آموزش�.1

�در�دانش�جادیو�اتغییر��.2

��گراو�کل�مند�نظامایجاد�نگاه��.3

�یانسان�یرويتوسعه�ن
پیوندگرایی�

���دانشی

�نوآوري�در�تکمیل�زنجیره�ارزش�.1

�هاي�جدید�اجراي�پروژه�هاي�خالقانه�جهت�پردازي�ایده�.2

��ي�جدیدها�يفناورخالقیت�و�نوآوري�جهت�ایجاد��.3

�آوري�نوآورانه�فن
هاي��کنش

��نوآورانه�

�معادنکردن��جهت�کاربردي�هاي�خالقانه�يسازباز�.1

�معادن�ادامه�حیات�جهت�و�نوآور�ي�کاربرديها�يزیر�برنامه�.2

��معادن�اي��هاي�توسعه�مالی�جدید�جهت�طرح�منابع�نیتأم�.3

��بازسازي�نوآورانه
هاي��کنش

��نوآورانه�

��جدید�عیدر�صنا�يگذار�هیو�سرما�یخروج�از�تک�محصول�يتالش�برا�.1

�شرکت�گل�گهرنوآور�در��يها�تیمأمور�نیتدو�.2

��جدیدبلندمدت�هاي��برنامه�نیتدو�.3

�راهبردهاي�نوآورانه
هاي��کنش

��نوآورانه�

�نیروي�جوان�جویاي�کار�.1

�جوانان�تحصیل�کرده�.2

��وجود�نیروي�کار�محلی�.3

��یمنابع�انسان�وجود

��

بسترهاي�

��نوآوري�

�وجود�منابع�متعدد�سنگ�آهن�.1

��ذخایر�عظیم�سنگ�آهن�.2
��یعیوجود�منابع�طب

رهاي�بست

��نوآوري�

�)،�گاز�و�حمل�و�نقل�،�برق�آب(هاي�مورد�نیاز��وجود�زیرساخت�.1

��ازیمورد�ن�ینگیو�نقد�گذاري�وجود�سرمایه��.2

�ها�زیرساختتوسعه�اکتشافات�و��.3

��صنعت�فوالد�هیاول�مواد�وجود�.4

��ها�یرساختزوجود�
بسترهاي�

��نوآوري�

�هاي�زندگی�تحقق�استاندارد�.1

�کیفیت�زندگی�کاري�.2

�عادل�با�جامعهبرقراري�امنیت�و�ت�.3

�سالمت�جامعه�.4

��و�اشتغال�زدایی�محرومیت�.5

�یدارتوسعه�پا

��یاجتماع
��توسعه�پایدار

�محیط�زیست�پایدار�.1

�آب�و�هواي�سالم�و�پاك�.2

��کاري�جنگل�.3

�یستز�یدارتوسعه�پا

�یطیمح
��توسعه�پایدار

�منابع�کمیاب�و�تجدیدناپذیر�.1

�تخریب�پوشش�گیاهی�و�حیات�وحش�.2

�خدمات�اکوسیستم�.3

�ت�زیست�محیطیرعایت�کردن�الزاما�.4

��توجه�به�محیط�زیست�پایدار�.5

�یستتعهدات�ز

��یطیمح

مسئولیت�

پذیري�جامع�

��گرا�
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�ریزي�توسعه�اجتماعی�و�اقتصادي�ملی�و�فراملی�برنامه�.1

�الزامات�ادامه�حیات�اقتصادي�و�اجتماعی�.2

�در�نظر�گرفتن�حقوق�مادي�و�معنوي�افراد�.3

�هاي�شغلی�برابرایجاد�فرصت�.4

��اعی�و�فرهنگیهاي�علوم�اجتم�توجه�به�حوزه�.5

��یتعهدات�اجتماع

مسئولیت�

پذیري�جامع�

��گرا�

�تجدید�ناپذیر�بودن�منابع�براي�آیندگان�.1

�منابع�بین�نسلی�.2

��به�نیازهاي�آیندگان�توجه�.3

��ینسل�ینتعهدات�ب

مسئولیت�

پذیري�جامع�

��گرا�

��هاي�شغلی�رسیدگی�به�تنش�.1

��یو�بهداشت�شغل�یمنیاافزایش��.2

�یتدارکات�محل�.3

�یفکااعطاي�حقوق�و�مزایاي��.4

��در�نظر�گرفتن�حقوق�معنوي�افراد�.5

مدیریت�سرمایه�

��انسانی
��حکمرانی�خوب�

��ها�توسعه�زیرساخت�.1

��یو�اجتماع�ياقتصاد�اتیادامه�ح�.2

��یو�فرامل�یمل�ياقتصاد�یتوسعه�اجتماع�يها�يزیر�برنامه�.3

��کیاستراتژ�يو�مصرف�کاالها�تأمین�.4

��توسعه�اقتصادي�همه�جانبه�.5

��همکاري�در�تحقیق�و�توسعه�.6

��ژیکتوسعه�استرات�.7

�اشتغال�و�تدارکات�محلی�و�ملی��.8

��یمهارت�مل�هیپا�ءارتقا�.9

�یدارتوسعه�پا

��ياقتصاد
��توسعه�پایدار

�یو�معدن�یصنعت�يها�طیمح�با�ها�دانشگاه�نیارتباط�ب�.1

�هاي�صنعتی�و�معدنی�ها�با�محیط�ارتباط�بین�پژوهشکده�.2

��هاي�صنعتی�و�معدنی�هاي�فناوري�با�محیطارتباط�بین�پارك�.3

تعامل�صنعت�و�

��نشگاهدا

پیوندگرایی�

��دانشی�

��یاطالعات�دیجد�يها�يفناور�و�کیالکترون�دولت�از�استفاده�.1

��سبز�يکارمعدن�.2

�وري�صحیح�خالقانه�جهت�بهره�مدیریت�.3

��پسماندهاي�تولیدي�مدیریت�نوآور�.4

رفتارهاي�کاري�

��نوآورانه

�

هاي��کنش

��نواورانه�

��

هاي�بعـدي���ا�و�مصاحبهه�ها�در�کدگذاري�باز،�راهنماي�تمرکز�بر�سؤال�گیري�مقوله�شکل

هـاي�ایجـاد�شـده�����اي�به�مرور�موجب�شد�در�زمینه�روابط�میان�مقولـه���شد�و�این�حرکت�چرخه

هـا�وارد�مرحلـه����گیري�و�غنی�شدن�مقوله�هایی�پدید�آید�و�کدگذاري�به�تدریج�با�شکل�پرسش

م�و�یافته�از�مفاهی�اي�سازمان��در�کدگذاري�محوري،�محقق�با�مجموعه�.کدگذاري�محوري�شود

هـا�در�مرحلـه����شود�که�نتیجـه�بررسـی�دقیـق�و�تفضـیلی�مصـاحبه������هاي�اولیه�مواجه�می�مقوله

در�کدگذاري�محـوري�تحـت�قالـب�مـدل�پـارادایمی،�محقـق�بـا�لحـاظ���������.�کدگذاري�باز�است
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دهـد�و�ارتبـاط����ها�را�به�عنوان�پدیده�محوري�در�مرکز�فرایند�قرار�مـی��شرایطی،�یکی�از�مقوله

ها�با�مقوله�محوري�در�پـنج�عنـوان����ارتباط�سایر�مقوله.�کند�آن�مشخص�میها�را�با��سایر�مقوله

اسـتراس�و��(توان�تحقق�یابـد���گر�و�پیامد�می�شرایط�مداخله�شرایط�علی،�راهبرد،�کنش،�زمینه،

در�راستاي�توسعه�پایدار�با�رویکرد��خوب�یحکمرانمدل�پارادایمی��1شکل��در�).1387کوربین،�

��.ه�استارائه�شد�هاي�نوآورانه�کنش

هـا،�پـس�از�کدگـذاري�بـاز�و������بر�اسـاس�نتیجـه�مصـاحبه����؛حکمرانی�خوب:�مقوله�محوري

حکمرانـی�خـوب�کـه�����هاي�مورد�نیاز�بـراي�مقولـه�محـوري����ها�و�بررسی�ویژگی�محوري�داده

�و�مدیریت�سرمایه�انسانی�به�محورمردم�محور،�ستهیشا�،محورندهیآ�دربرگیرنده�سه�مقوله�مهم

�.نتخاب�شدندعنوان�مقوله�محوري�ا

بنا�به�تعریـف،�شـرایط�علـی�در�مـدل�پـارادایمی،�������؛گرا�پذیري�جامع�مسئولیت:�شرایط�علی

از�میـان��.�شـوند��اند�که�باعث�ایجاد�و�توسعه�پدیـده�یـا�مقولـه�محـوري�مـی������شرایط�و�عواملی

زیسـت��و�تعهـدات���نسـلی،�تعهـدات�اجتمـاعی����هاي�تعهدات�بین�هاي�تدوین�شده،�مقوله�مقوله

گـرا��پذیري�جامع�دهنده�شرایط�علی�و�با�عنوان�مسئولیت�هاي�تشکیل�وان�مقولهبه�عن�محیطی

��.در�نظر�گرفته�شده�است

انـدازها،�تعـامالت�و����هـا�و�چشـم���این�راهبردها�بیانگر�فعالیـت��؛هاي�نوآورانه�کنش:�ها�کنش

ه�گر�و�زمین�دار�هستند�که�در�پاسخ�به�مقوله�محوري�و�تحت�تأثیر�شرایط�مداخله�اقدامات�هدف

آوري��هاي�نوآورانه�شامل�راهبردهاي�نوآورانه،�فـن��ها�با�عنوان�کنش�این�مقوله.�شوند�اتخاذ�می

��.هستند�رفتارهاي�کاري�نوآورانه�نوآورانه،�بازسازي�نوآورانه�و

ها�مؤثرند�شامل��این�شرایط�که�بر�راهبردها�و�یا�استراتژي�؛بسترهاي�نوآوري:�زمینه�و�بستر

ترنـد�از�قـدرت�تأثیرگـذاري�����هـایی�فعـال���ایسه�با�شرایط�علی�که�متغیراند�که�در�مق�هایی�مقوله

هـاي���کمتري�برخوردارند�و�در�مدل�طراحی�شده�با�عنوان�کلی�بسترهاي�نوآوري�شامل�مقوله

��.هستندوجود�منابع�طبیعی�و�وجود�منابع�انسانی��وجود�زیرساخت،

انـد�کـه����هـایی��ز�وضـعیت�اي�ا��این�شرایط�مجموعـه��؛پیوندگرایی�دانشی:�گر�شرایط�مداخله

.�کنـد��گري�سایر�عوامل�را�تسهیل�یا�محـدود�مـی���ضمن�تأثیر�بر�راهبردها�و�استراتژي،�مداخله

شـوند�کـه�در�ایـن�مـدل�بـا�عنـوان��������مـی��اي��این�شرایط�شامل�متغیرهاي�میـانجی�و�واسـطه��

��.توسعه�منابع�انسانی�است�و�شامل�تعامل�صنعت�و�دانشگاه�پیوندگرایی�دانشی

انـد�کـه�در�اثـر�اتخـاذ������هـا�بیـانگر�نتـایج�و�پیامـدهایی�����برخی�مقولـه�؛�ه�پایدارتوسع:�پیامد

شوند��گر�ایجاد�می�شرایط�علی�و�مداخله�راهبردهاي�استراتژي�و�متأثر�از�مقوله�محوري،�زمینه،

هـاي�توسـعه����کـه�مقولـه��.�گیري�توسعه�پایدار�اسـت��پیامد�این�عوامل،�شکل.�یابند�و�توسعه�می

��.گیرد�می�اقتصادي�و�توسعه�پایدار�زیست�محیطی�را�در�بر�پایدار�عهاجتماعی،�توس�پایدار
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بدین�منظور�.�است�پردازي�داده�بنیاد�تولید�نظریه�نه�توصیف�صرف�پدیده�هدف�در�نظریه

منـد�مقولـه����ها�باید�به�طور�منظمی�به�یکدیگر�مربـوط�شـوند�و�ارتبـاط�نظـام�����مفاهیم�و�مقوله

این�مهم�در�کدگذاري�انتخابی�.�ایت�تحقیقی�ارائه�شودها�در�چارچوب�رو�محوري�با�سایر�مقوله

�کیـ��معادن�نکهیا�لیدل�به�شده�ارائه�هینظر�در�).1387استراس�و�کوربین،�(.�رسد�به�انجام�می

�منافع�کند�می�استفاده�آن�از�که�ینسل�هر�دیبا�است�پذیر�پایان�حال�نیع�در�و�یفرانسل�هیسرما

�و�بشـر��یـی�عقال�ریـ�غ�و�نشده�حساب�يرفتارها�یطرف�از.�ردیبگ�نظر�در�زین�را�ندهیآ�هاي�نسل

�نیهمـ��به.�ندیبب�صدمه�ستمیاکوس�کل�که�است�شده�سبب�ریدناپذیتجد�منابع�رویه�بی�مصرف

�یاجتمـاع��تعهدات�،ینسل�نیب�تعهدات�بر�مشتمل�که�را�املک�و�جامع�تعهدي�و��تیمسئول�لیدل

�يبـرا�.�کنـد��مـی��جـاد�یا�نبـراي�مـدیرا���یعل�طیشرا�عنوان�به�است�یطیمح�ستیز�تعهدات�و

�هـاي��ویژگـی��بـا��رانیمـد��نیبـ��در�خـوب��یحکمران�ینوع�وجود�تعهد�نیا�انجام�و�گویی�پاسخ

�مـدل��يمحـور��مقولـه��عنـوان��به�که�است�ازین�يمحورستهیشا�و�يمحورمردم�،يمحور�آینده

�را�يبسـتر��یانسـان��منابع�و�یعیطب�منابع�وجود�،ها�همچنین�ایجاد�زیرساخت.�است�شده�مطرح

�عنـوان��بـه��یانسـان��منـابع��توسـعه��و�صـنعت��-�دانشـگاه��ارتبـاط��کنـار��در�کـه��کند�می�همفرا

�يرفتارهـا��و�فنـاوري��راهبرهـا،��همچـون��مجموعـه��نوآورانه�هاي�کنش�به�یدانش�ییوندگرایپ

�،ياقتصاد�ابعاد�در�داریپا�توسعه�گیري�شکل�به�در�نهایت�ها�کنش�نیا�که�شود�می�ختم�نوآورانه

��.گردد�می�منجر�یطیمح�ستیز�و�یاجتماع

� �

� �

� �

��

��

��

��

��

��
��

��تحقیق�پارادایمیمدل��.1شکل�

�کنش�هاي�نوآورانه

��راهبردهاي�نوآورانه

�آوري�نوآروانه�فن

��بازسازي�نوآورانه

��رفتارهاي�کاري�نوآورانه

��

��
��

مسئولیت�پذیري�

�جامعگرا

��تعهدات�بین�نسلی

��تعهدات�اجتماعی

�تعهدات�زیست�محیطی

�بسترهاي�نوآوري

�انسانی�وجود�منابع
��طبیعیوجود�منابع�

��زیرساختوجود�
��

�حکمرانی�خوب

��محورآینده

��محورشایسته

��محورمردم
��انسانی�سرمایه�مدیریت

��دانشی�پیوندگرایی

�تعامل�صنعت�و�دانشگاه

��انسانیتوسعه�منابع�

�توسعه�پایدار

��توسعه�پایدار�اقتصادي

��توسعه�پایدار�اجتماعی

�توسعه�پایدار�زیست�محیطی
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�گیري�بحث�و�نتیجه �

�دهـد��می�نشان�معدن�صنعت�ژهیو�به�کشور�عیصنا�مختلف�هاي�بخش�در�یحکمران�هاي�مؤلفه

�اهـداف��به�یابیدست�عدم�ضعف،�نیا�جهینت.�نیستند�برخوردار�یخوب�تیوضع�از�ها�مؤلفه�نیا�که

�و�یعـ�یطب�هیسـرما��،یانسان�منابع�ناشی�از�یفراوان�يایمزا�و�ها�فرصت�لیدل�به.�است�اي�توسعه

�و�یهمگـان��توسـعه��بـه��یابیدسـت��يبرا�یفراوان�لیپتانس�ازاین�بخش��،ییایجغراف�هاي�موقعیت

�بـه��یابیدسـت��يبـرا��یحکمرانـ�مؤثر��هاي�مؤلفه�ییشناسا�بر�این�اساس،.�است�برخوردار�داریپا

سـازي���که�با�استفاده�از�راهبرد�مفهـوم�پژوهش��ینا�.است�حائز�اهمیت�و�يضرور�داریپا�توسعه

کـه�الگـوي���انجـام�شـد����پاسخ�به�این�سـؤال�اصـلی�پـژوهش���در�داده�بنیاد�تدوین�شده�است�

هاي�نوآورانه�در�مجتمـع�معـدنی�گـل�����حکمرانی�خوب�به�منظور�توسعه�پایدار�با�رویکرد�کنش

��گهر�چگونه�است؟

�سـت�یز�مسـائل��به�نسبت�که�يتعهد�به�توجه�با�رانیمد�و�حکمرانان�شده�ارائه�مدل�در

�و�سـته�یشا�يروهـا�ین�از�استفاده�،بلندمدت�نگاه�با�دارند�آینده�هاي�نسل�و�یکنون�نسل�یطیمح

��.دارند�برمی�گام�داریپا�توسعه�جهت�در�یخصوص�بخش�همان�ای�مردم�لیپتانس�از�استفاده

�رشـد��باعـث��،بـد�یا�می�شیافزا�یتیریمد�و�یفن�هاي�توانمندي�و�تیظرف�،ينوآور�جادیا�با

�تیمز�سبب�و�شده�تر�اثربخش�و�کارآمدتر�و�بهتر�يکار�هاي�رویه�و�پذیري�انعطاف�و�وري�بهره

�بخـش��بـا��ارتبـاط��و�ونـد�یپ�نیـ�ا�اگر�ژهیو�به�؛گردد�می�داریپا�توسعه�آن�تبع�به�و�داریپا�یرقابت

���و�دکارآمـ��اسـتفاده��،یعیطب�منابع�وجود.�گردد�برقرار�ها�دانشگاه�ژهیو�به�کشور�یدانش �ازمـؤثر

�و�مهم�یگام�تواند�می�الزم�هاي�زیرساخت�ساختن�فراهم�کنار�در�باانگیزه�و�جوان�یانسان�منابع

��.گردد�داریپا�توسعه�شدن�محقق�جهت�گرید�مؤثر

منظور�از�حکمرانی�خوب�سازوکارها،�فرایندها�و�نهادهایی�است�که�بـه��بر�اساس�ادبیات،�

کنند�و�حقـوق���مدنی�منافع�مدنی�خود�را�دنبال�می�ها�و�نهادهاي�ها�شهروندان�گروه�واسطه�آن

�یـدار�توسعه�پا�اینکهبا�فرض�.�سازد�شان�برآورده�میآورند�و�تعهدات�قانونی�خود�را�به�اجرا�درمی

اقتصـاد���یست،ز�یطمح�یندر�استفاده�از�تمام�قوان�یدخوب�با�یاست،�اصول�حکمران�یهدف�کل

���.)1395ده،�یزاعل(باشد��یکپارچهکشور��یک�یو�توسعه�اجتماع

نسلی،��تعهدات�بینگرا�شامل�سه�بعد��جامعپذیري��مسئولیتبه�دست�آمده�بر�اساس�مدل�

اجتماعی�و�هاي��،�نگرانیمعدنیهاي��شرکت�.استو�تعهدات�زیست�محیطی��تعهدات�اجتماعی

ذینفـع�خـود�در���هـاي���عملیاتی�کسب�و�کار�در�تعامل�با�گروههاي��محیطی�را�در�فعالیت�زیست

هـاي���ورده�سـاختن�نیـاز��آوقتی�که�شرکت�تعهدات�خود�را�مبنی�بر�بـر��همچنین.�دگیرن�نظر�می

نسل�کنونی�بدون�کاهش�توان�نسل�آینده�را�ایفا�بکند،�در�واقع�بـه�مالکیـت�مشـترك�منـابع�����

وجود�یک�حمرانی�خـوب�را�ضـروري����،پذیري�جامع�این�مسئولیت.�خدادادي�اهمیت�داده�است
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و�مـدیریت���محـوري��آینـده��،محـوري��مـردم�محـوري،���شایسـته�داشـتن���حکمرانان�با�.سازد�می

اي�از�یک��مجموعه.�کنند�ایفا�میبه�توسعه�پایدار�در�رسیدن��اي�انسانی�نقش�عمدههاي��سرمایه

ضـروري��کنند��که�از�پتانسیل�منابع�انسانی�استفاده�میتیم�مدیریتی�قوي�و�یکپارچه�از�مدیران�

�یمـدت�دید�بلندوهمچنین�اشته�خصوصی�داي�به�بخش��هتوجه�ویژاین�گروه�از�مدیران��است�و

ـ����نشـان�داده��یتجرب�یلو�تحل�يمطالعات�نظر�.نسبت�به�آینده�دارند� خـوب���یانـد�کـه�حکمران

کرمـرز�و��(را�بهبـود�بخشـد����یـی�داده�و�عملکـرد�اجرا��یشها�را�افزا�ارزش�بازار�شرکت�تواند�یم

ها��سازمان�یاها��حاصل�کند�که�شرکت�ینانتا�اطم�کند�یتالش�م�خوب�یحکمران�)1�،2014فرل

�،کنتـرل�هسـتند�تـا�منـافع�سـهامداران������یسـتم�مناسـب�و�س��گیـري��یمتصـم��یندهايفرآ�يدارا

نظـران���برخـی�از�صـاحب���بنـابراین��.شـود��تأمینو�جامعه��یانمشتر�کنندگان،��تأمینکارمندان،�

��.�اذعان�کردند�که�توسعه�پایدار�و�رسیدن�به�این�مهم�در�قلب�حکمرانی�خوب�نهفته�است

�درازمـدت��موفقیـت��اصـلی��عوامـل��از�یکـی��عنوان�بهاي���فزاینده�طور�به�نوآوريامروزه�

حاکمیـت���باها��شرکت�که�آن�است�امر�این�دلیل.�شود�می�محسوب�رقابتیهاي��بازار�در�شرکت

�غیرنـوآور�هاي��شرکت�از�بهتر�و�تر�سریع�نوآوري�ایجاد�در�جهت�ظرفیت�بود�خواهند�خوب�قادر

بنـابراین�بـا�توجـه�بـه�تغییـرات�������).2،�2008جیمنـز�-جیمنز(�ددهن�پاسخ�محیطی�هاي�چالش�به

ابعـاد���بـراي�رسـیدن�بـه�توسـعه�پایـدار�در�����هـا���محیطی�و�وجود�رقبا�در�حیطه�فعالیت�سازمان

قانه�و�نوآورانـه�ضـروري�بـه����خالهاي��و�فعالیتها��اجتماعی�و�سیاسی�نیاز�به�رویکرد�اقتصادي،

�اسـت،�ورانه�نیازمند�بسـتر�و�شـرایط�الزم���آي�نوگیري�رفتارها�که�شکل�از�آنجایی�.رسد�نظر�می

توانـد�بسـتر�و�شـرایط�الزم�را�����مـی�مناسب�هاي��منابع�طبیعی�و�زیر�ساخت�وجود�منابع�انسانی،

صنعت�که�همـواره�مـورد�تاکیـد�����تعامل�دانشگاه�و�.نوآور�شکل�دهدهاي��براي�کنش�و�فعالیت

وري�آتواند�روند�نـو��انسانی�میي�ها�صاحبنظران�بوده�به�همراه�توسعه�و�افزایش�دانش�سرمایه

خالقانه�به�توسـعه�پایـدار�در���هاي��تسریع�کند�و�در�نهایت�با�راهبردها�و�فعالیتها��را�در�شرکت

این�راستا�با�توجه�به�نتایج�به�دست�آمده�پیشنهادهاي�زیر�جهـت���در.�تمامی�ابعاد�دست�یافت

��.توسعه�پایدار�ارائه�می�گردد�شکل�گیري

و�همپنـین�کلیـه����این�باور�و�تفکر�در�بین�مـدیران��متنوع�آموزشیي�ها�تبلیغ�و�شیوهبا�-

ینده�آهاي��نهادینه�گردد�که�این�منابع�متعلق�به�نسل�کنونی�و�نسلها��شرکت�اعضا�و�کارکنان

جانبـه�منطقـه�و����از�این�منابع�به�نحو�صحیح�و�درست�در�جهت�توسعه�همه�بایدبنابراین��.است

��.ه�گرددکشور�استفاد

��

1.�Cremers�&�Ferrell�
2.�Jimenez-Jimenez�
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�محـوري،��تخاب�و�انتصاب�مدیران�معیارهاي�حکمرانـی�خـوب�شـامل�آینـده����در�ان�دبای�-

�مـدیران�نگـري���زیـرا�بـا�ویژگـی�آینـده�����.محوري�مورد�توجه�قرار�گیرد�شایسته�محوري�و�مردم

با�مقوله��برخواهند�داشت�و�همچنینسازمان�و�ماموریت��در�جهت�تحقق�رسالت�را�هاي�رنامهب

هاي��امعه�را�فراهم�خواهند�ساخت�تا�از�توان�بخشامکان�مشارکت�تمام�اقشار�ج�محوري�مردم

�.استفاده�شود�جهت�تحقق�توسعه�پایدار�مردمی

اسـتفاده���دموجـو��انسـانی�هاي��با�تقویت�دانش�و�توان�کارکنان�از�سرمایه�دمدیران�بای�-

همچنین�موانعی�را�که�باعث�تضعیف�ارتباط�بین�دانشگاه�و�صنعت�مـی�شـود���نمایند�و�بهتري�

�.جهت�برطرف�کردن�موانع�اهتمام�ورزندشناسایی�و�در�

ارزشمند�کشـور�در�جهـت�توسـعه����هاي��به�عنوان�داراییباید�از�منابع�طبیعی�و�انسانی��-

�.همه�جانبه�کشور�به�طور�مناسب�استفاده�گردد

نوآوري�که�با�شـرایط�منطقـه�جهـت�توسـعه�����هاي��از�مدل�جدیدهاي��گذاري�با�سرمایه�-

�.پایدار�ضروري�است�استفاده�گردد

�وجهت�کسب�مزیت�رقابتی�در�صنایع�معدنی�استفاده�گـردد���نوآورانههاي��از�استراتژي�-

به�احساسات�مثبت�روانی�ها��جدید�و�استفاده�از�این�ایدههاي��نظریه�با�تشویق�کارکنان�به�ارائه

�کارکنان�پاسخ�داده�شود

عـدم���،اهیدانشـگ�هـاي���جهت�استفاده�از�ایـده��و�صنایعها��نبود�رابطه�قوي�بین�دانشگاه

نین�عـادت��چهم�استفاده�از�ابتکار�عمل�فردي�کارکنان�ومدیران�به�منابع�انسانی�جهت��اعتماد

بـه��.�ایـن�پـژوهش�بـود����هـاي��قدیمی�و�گذشته�از�محـدودیت�هاي��مدیران�به�استفاده�از�روش

در�موانع�بازدارنده�خالقیـت�و�نـوآوري���انواع�پژوهشگران�توصیه�می�شود�در�تحقیقات�خود�به�

��.که�سبب�کندي�توسعه�پایدار�می�شودبپردازند��معدنیاي�ه�شرکت

�منابع �

�رویکـرد�بـا���پایـدار�در�توسعه��یانسان�یروينقش�ن).�1393(�.،�فرزانهراشدي�و�هادي،�شافعی،�محمد؛�پورآخوندي

�.84-67،�تهران،�پایدارو�توسعه��عالیآموزش��همایش�دومینمجموعه�مقاالت�.�عالیآموزش�

�.هـا��یوهو�شـ��هـا��یـه�رو:�ییمبنـا��یـه�نظر�یفـی�ک�یقاصول�روش�تحق).�1387(�.کوربین،�جولیت�و�استراس،�آنسلم

�.،�تهراناه�علوم�انسانی�و�مطالعات�فرهنگیانتشارات�پژوهشگ:�تهران�.بیوك�محمدي�:ترجمه

�مهندسـی��نشـریه�.�یـدار�در�توسـعه�پا��یو�منابع�معدن�ينقش�صنعت�معدنکار�یبررس).�1396(.،�راشدپورمیرزایی

�.�92-81،�)3(2،�معدنیمنابع�

پـژوهش���نشـریه�.�یاسـالم��يجمهـور��يمطالعه�موانع�توسعه�اقتصـاد�).�1396(.یده،�حمقنبريو��،�انوشجعفري

�.61-47،�)21(2،�ملل
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بـر�عملکـرد����ينـوآور��هاي�ياستراتژ�یرتأث�یبررس).�1397(.،�فرشادقادري�و�علیرضا،�خوراکیان؛�فریبرز،�نیارحیم

��.22-1،�)3(1،المللی�بین�کارهايکسب�و��مدیریت�نشریه.�یصادرات�يوکارها�کسب

�.ایـران�در��حکمرانـی�ناظر�بر�مسئله��علمی�هاي�پژوهش�کیفی�فراتحلیل).�1397(.مکنون،�رضا�و�جلیل،�سلیمی

�.30-�1،)1(10،یدولت�یریتمد�نشریه

�یعو�اجتمـا��يتوسـعه�اقتصـاد���يها�با�شاخص�یرابطه�حکمران).�1391(.پورجوان،�عبداهللا�و�،�ابوالفضليبادآشاه

��.75-35،�)2(9،�یعلوم�اجتماع�نشریه�.یدهبرگز�يکشورها

�یبررسـ��).1390(.رضـا��کاونـدي،��و�حسـین��دهنـوي،�؛�دهقـان�ینمحمدحس�مهرجردي،طهاريفاطمه؛��شاکري،

��.46-29،�)1(�2،عملیاتو��تولید�مدیریت�نشریه�.یندو�نوآور�بودن�در�فرا�یارتباط�جو�سازمان

خـوب�و���یحکمرانـ��یراتتـأث�).�1398(.یوسف�،آخوندزاده�و�،�قاسمیسامع�؛دبابازاده،�محمو�؛الله�اکبري،طبقچی�

�،یدولتـ��یریتمـد��یهنشـر��.یـران�در�بخش�صنعت�و�معـدن�ا��یدکل�عوامل�تول�يور�بر�بهره�یاصالحات�مال

12)2(�،263-290.�

ر�خـوب�د��یـی�حکمروا�یرهـاي�متغ�يبند�سطح�يبرا�یچهارچوب).�1399(.فائزه،�اردکانیاسدیان�و�،�محمودضیائی

،�فضـایی��ریـزي��برنامـه�علـم���نشـریه�.�میبـد�نمونه�پژوهش�شهرسـتان���گردشگري�هاي�مقصد�یدارتوسعه�پا

1)11(�،1-27.��

بـا�درآمـد����يدر�کشـورها��یسـت�ز�یطخوب�بـر�محـ���یاثر�حکمران�یبررس).�1395(.یم،�مریاتب�و�یده،�سععلیزاده

�.513-�501،)2شماره��نامه�یژهو(18،�یستز�یطمح�يعلوم�و�تکنولوژ�نشریه.�متوسط

در�آمـوزش�جهـت�تحقـق�����گـذاري��یهنقش�سرما�یلتحل).�1395(.مجتبی،�رفیعی�و�علی،�یونسی؛�هادي،�يغفار�

،�یـدار�و�توسـعه�پا��یسـت�ز�یطآمـوزش�محـ���نشـریه�.�یستز�یطبر�آموزش�مح�یژهو�ید؛�با�تأکیدارتوسعه�پا

5)1(�،79-100.�

در�بخـش�بهداشـت�و�آمـوزش�بـا������میاسـال��کشـورهاي��کـارایی��بررسی�.)1388(.مهديباسخا،��و�،�صباغکرمانی

�.87-65،�)4(9،�اقتصادي�هاي�پژوهش�نشریه�.ها�داده�پوششی�تحلیلاستفاده�از�روش�

�حکمرانـی��هاي�یژگیو�يبند�طبقه).�1398(.يذوالفقارزاده،�محمدمهد�و�سپهرسید،�نوريقاضی،�زهره؛�میانکریم

�.402-377،�)3(11،�دولتی�مدیریت�نشریه.�یببا�استفاده�از�روش�فراترک�یمش�خط�هاي�شبکه�طریقاز�

آن�بـر���یراسـالم�و�تـأث����منظـر���خـوب�از��یحکمران�يها�به�شاخص�ینگاه).�1398(.یباز�یوند،آذرپ�و�مبارك،�اصغر

�.179-208،�)36(9،�اقتصاد�اسالمی�نشریه.�يرشد�اقتصاد

�بنـدي��یـت�و�اولو�ییشناسـا�).�1393(.مجیـد�،�احمـدیان��و�مظفرالـدین�،�ی،�عماد؛�بازرگان،�عباس؛�واعظـ�نیاملکی

��.26-1،�)20(3،�یدر�آموزش�عال�ریزي�برنامهپژوهش�و��نشریه�.پایداردانشگاه��يها�مؤلفه

�نشـریه�.�نـوآوري��مـدیریت��هـاي��یـک�با�تکن�ينوآور�یگرانعرصه�تعامل�باز).�1398(.محمد�یبامکان،�علمندگاري

��.78-38�،67،�یصنعت�يتوسعه�تکنولوژ

در��توسـعه��هـاي��برنامـه��شناسـی��یببـر�آسـ���یلیفراتحل).�1393.�(حسنم�ی،بهرام�لیل�وج�سلیمی،؛�ضامکنون،�ر

��.137-167،�)10(3،�اقتصاديراهبرد��نشریه.�یرانا
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و�توسـعه���ينهـاد��یبـات�ترت�).1393(.ي،�محمدمهـد�یخزائ�و�زاده،�رضا،�فرشاد؛�عطاپور،�محمدرضا؛�صالحیمؤمن

�يهـا��پـژوهش��نشریه.�یدارو�توسعه�پا�يبه�توسعه�فناور�یابیدر�دست�ينهاد�هاي�ينقش�نوآور:�همه�جانبه

��.170-�130،)3(15،�)یداررشد�و�توسعه�پا(�ياقتصاد

و�عملکـرد���انسـانی��سـرمایه��بـین�ارتبـاط���.)1394(.عبدالرضا�امیري،�و�طیبه�کبریتی،حیدريابوالقاسم؛��نادري،

،�)5(2،�آموزشـی��مـدیریت�و��رهبـري��هاي�پژوهش�نشریه�.آسیا�بیمهشعب�شرکت��پژوهیمورد�:�سازمانی

1-30.�

؛�مطالعـه��يتوسـعه�گردشـگر���یفرهنگـ��-اجتمـاعی��پایـداري��بررسـی�).�1391(.،�مهـرداد�یکرمو��،�مهنابیننیک

��.158-137،�)2(5،�فرهنگی�تحقیقات�نشریه.�کیش�جزیره:�يمورد

�.انتشارات�سمت�:تهران�.یفیپژوهش�ک�یعمل�يراهنما).�1385(.یدرعلیهومن،�ح

:�يکـارا�مطالعـه�مـورد����يها�خوب�در�سازمان�یحکمران�يها�شاخص�بندي�یتاولو).�1395(.عاطفه�یده،�سیگانگی

�.9-1،�)7(21،�یدولت�یریترسالت�مد�نشریه.�ینشعب�بانک�رفاه�استان�قزو
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