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 ی(پژوهش)

در حوزه معادن استان  ینیکارآفر گذاریسیاست یالگو یطراح

و بلوچستان سیستان  

 3، ابراهیم حدادی3، عالمه کیخا2عبدالعلی کشته گر، 2حبیب اله ساالرزهی، 1مریم مالکی

 واحد زاهدان ،دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی -1

 گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار  -2

 یار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستاناستاد -3

 (9911، پذیرش: آبان 9911)دریافت: شهریور 

 چکیده

 یو منابع برا هاهیسرما حیصح تیجهت هدا هارساختیز جادیو ا و بلوچستاناستان سیستان  ینسب یهاتیمزشناخت 

طراحی مدلی  نماید. لذااهمیت این بخش را دوچندان میکه  گذاری استسیاست یاصل فیاز وظا یکی فزودهاارزشثروت و  دیتول

 الخصوص در مناطق محروم،مستقیم و غیرمستقیم در توسعۀ اقتصادی، علی طور بهتواند در جهت توسعۀ کارآفرینی معدنی می

. روش تحقیق مقالۀ حاضر، رویکردی به این مهم پرداخته است رکیبیت این مقاله با یک رویکرد نقش تأثیرگذاری داشته باشد که

ها و تکنیک تحلیل مسیر ساختاری به آزمون به تحلیل مصاحبه ادیداده بنترکیبی از نوع اکتشافی داشته که با استفاده از نظریۀ 

وکارهای نخستین بار در سطح کسب ها، الگویی فرآیندی و چندبُعدی برایروابط مدل تبیینی پرداخته است. طبق تحلیل داده

های تحقیق گردیده است. یافته بلوچستان ارائهدر حوزه معادن استان سیستان و  ینیکارآفر گذاریسیاستمعدنی جهت تبیین 

سازی متحول :از عبارتکه راهبردهای پیشنهادی توسعۀ کارآفرینی در حوزۀ معادن استان به ترتیب اولویت  آن استنشانگر 

های معدنکاری سازی دانش و فعالیتو یکپارچه (18/0زی بخش معادن )سا(، خصوصی87/0و توسعه در بخش معادن ) تحقیق

پذیری در جذب رقابت شامل:به ترتیب اولویت  نیز نتایج حاصل از کارآفرینی در حوزۀ معادن همچنین .هستند (11/0)

سازی برای ( و جایگاه07/0(، برندسازی در حوزه معادن )33/0نی )های معدوری فعالیت(، ارتقای بهره16/0گذاران )سرمایه

 .باشندمی (08/0معدنکاری )

 کلیدیکلمات 

 سیستان و بلوچستان ،معادن ی،نیکارآفر ی،گذاراستیس یالگو ی،طراح

 

 

 
                                                                 

دار مکاتبات: عهدهsalarzehi@gmail.com 
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 مقدمه -1

بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها 

یدار مسیرها در رسیدن به توسعه پا ترینمهمیکی از 

های اقتصاد ارتباط باالی این بخش با سایر بخش. ]9[است

صنعتی نیز  توسعهملی، اهمیت این بخش را در شتاب 

در واقع، بخش معادن به جز داشتن  .]2[سازدمضاعف می

های درآمدی و افزایش رشد اقتصادی، از نظر ظرفیت

و حیاتی در اقتصاد د نقش بسیار مهم تواناشتغال هم می

و  ولی متأسفانه این موضوع در ایران [9]کندبازی کشورها 

توجهی قرار های محروم مورد غفلت و بیاستان ویژهبه

ارزش زایی و ایجاد گرفته است و این رویکرد از نظر اشتغال

 شیافزا. ]2[گیردمی قرارمطالعه کمتر مورد  افزوده

برنده شیپ یطیجامعه به مح کیدر  نانهیکارآفر یهاتیفعال

دارد.  ازیها نو رشد شرکت نانیتعداد کارآفر شیافزا یبرا

وکار بر کسب طیمانند مح یعوامل دهدمیمطالعات نشان 

بهبود عوامل  نیدارد. بنابرا میمستق تأثیر ینیکارآفر توسعه

 نیاست. هدف ا زموکارها الکسب داریرشد پا یبرا یطیمح

 طیو مح ینیکارآفر یهااستیس تأثیر یبررس، پژوهش

موجود  تیسنجش وضعو  ینیکارآفر توسعهوکار بر بکس

 طیمح یهااستیس یمدل مفهوم یاصل یاست. اجزا

کوتاه و  توسعهو  ینیکارآفر یهااستیس وکار،کسب

 گذشته هایدهه در .شودمیبلندمدت را شامل 

 یعموم هایسیاستمختلف،  یدر کشورها گذارانسیاست

. اندکرده نیتدو یرشد اقتصاد یرا برا کارآفرینی

حل  یو مقررات برا هارویهاز  ییالگو ،یعموم یهااستیس

 کی ینیکارآفرکه  ییاست. از آنجا یمسأله عموم کی

و  رآونو فردیکارآفرین سیاسی  ،باشدمی یمسأله عموم

نو، در  هایایدهاست که با طرح  سیاستخالق در عرصه 

را  جدیدی هایراهبوده و  آفرینتحول گذاریسیاستحوزه 

. در این مقاله به نقش کارآفرین سیاسی در گشایدمی

ش کارآفرین ، نقتدریجی – جزئیو تغییرات  عقالنی فرآیند

 نیزو  عمومی گذاریسیاست ایشبکه یندسیاسی در فرآ

 هاجریاننقش کارآفرین در رابطه با مدل معادله ساختاری 

معتقد است با  نویسندهپرداخته خواهد شد.  هادریچهو 

موضوعی در این حوزه، با بررسی  ادبیاتجه به فقر تو

، نحوه عمل و آثار زهیخصوص انگو با مطالعه در  ترعمیق

 یهایپردازهینظربه  توانمیسیاسی  کارآفرینان فعالیت

 .یافتدست  زمینهدر این  یاتازهو  مفید

کشور ایران به دلیل داشتن ذخایر معدنی غنی، در 

 8از  که ، به طوریباشدمیی جهان دارای جایگاه باالی

یر سرب جهان در آن ذخا درصد 9 درصد ذخایر روی تعداد

سنگ  تولیدکنندهو ایران چهارمین ایران جای گرفته 

مس آن به  شناسایی شدهتزئینی در دنیا است و ذخایر 

با وجود همه این  رسد. ولیمیلیون تن می 93بیش از 

لوبی قرار ، همچنان بخش معادن مورد توجه مطبسترها

نگرفته است، چرا که طبق آمارهای موجود، در حال حاضر 

هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور  933کمتر از 

مشغول به کار هستند و بر اساس این آمار، سهم معادن در 

درصد  5/3میلیون نفری در کشور تنها حدود  29اشتغال 

لی های شغفرصت توسعهشناسایی و  است. به همین دلیل

معادن کشور یکی از الزامات راهبردی در  حوزهدر 

 .]4[شودمیای کشور محسوب های توسعهبرنامه

های استان سیستان و بلوچستان هم به لحاظ ظرفیت

، چرا که کشور است یهااستان ترینمهمیکی از  معدنی

و ذخایر معدنی  هاشاخصای از دارای طیف گسترده

. در حال حاضر، باشدمی تمس، آنتیموان و کرومیهمچون؛ 

که  در استان وجود دارد شده کشفاندیس  کانسار و 948

معادن استان را  درصد 29حدود مورد آن فعال است.  292

و  های تزیینی و نما تشکیل دادهسنگ و مصالح ساختمانی

. در اختیار دارد و فلزی فلزیبقیه را نیز معادن غیر

و بلوچستان  در استان سیستانهمچنین، بخش معدن 

هزار نفر فراهم کرده است.  6 اشتغال را برای بیش از زمینه

و سیستان فعالیت در بیشتر معادن استان  متأسفانه ولی

که عمده آن کوچک مقیاس است به دلیل ضعف  بلوچستان

معدن همچنان به صورت سنتی  برداریبهرهمدیریت 

ای . گسترش کارآفرینی در هر جامعهشودمی برداریبهره

وری، بهبود کیفیت زندگی اباعث افزایش اشتغال، انتقال فن

نوآوری و  توسعهمردم، افزایش رفاه، ثروت و سرمایه، 

ها و رفع نیازهای پاسخ داده گذاریخالقیت، افزایش سرمایه

فعالیتی است که در طی  . کارآفرینی]5[شودمینشده بازار 

با شناسایی، کشف، ارزیابی و  کارآفرینآن شخص 

سعی در خلق و معرفی کاالها و  هااز فرصت برداریبهره

و اداره  یدهسازمانهای جدید در خدماتی جدید، شیوه

های جدید در بازاریابی و ، شیوهوکارکسبساختارهای 

 . بنابراین]6[از منابع اولیه دارد یجدید منشاءشناسایی 

ی بوده و فرآیند عنصر فرآیند کارآفرین ترینمهم ،فرصت

از  برداریبهره، ارزیابی و صیتشخبه جزء  آفرینی چیزیکار
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اندازی . تشخیص فرصت، درک امکان راه]2[یستن هافرصت

مشخص بهبود وضعیت موجود  طور بهجدید یا  یوکارکسب

فعال است، به نحوی که در نهایت، منجر به  وکارکسبیک 

. در فرهنگ لغت ]8[ظرفیتی مناسب برای سودآوری شود

فرصت به عنوان یک زمان، موقعیت ویژه یا  هم آکسفورد

شرایطی مطلوب برای رسیدن به هدف تعریف شده 

 "هادرک فرصت"مختلفی برای  هایالبته، عنوان .]1[است

، خلق [93]کشف فرصت ها،ردیده که از جمله آنارائه گ

 ترو از همه متداول [92]، شناسایی فرصت[99]فرصت

کارآفرینانه،  ت. تشخیص فرص[2]تشخیص فرصت است

برای رسیدن به سودآوری بالقوه از  درک شرایطی مناسب

جدید یا بهبود  وکارکسباندازی طریق تأسیس و راه

یا کشف ایده برای خلق  [1]موجود وکارکسب

. تشخیص فرصت [99]شودمیهای جدید تعریف وکارکسب

 ترینمهمو از  [94]یکی از عناصر ضروری فرآیند کارآفرینی

 کارآفرینهای های کارآفرینان موفق و سازمانتوانایی

ها، به عنوان نماینده این فرصت تعقیب کننده. [8]است

که  [95]تغییرات جدید، در قلب فرآیند کارآفرینی قرار دارد

و نشان  دهدمی شیافزا استیس نیدرک ما را از تدو

و  یسطوح مل نیخاص ب ینهاد ییایکه چگونه پو دهدمی

که توسط  هاییسیاستانتخاب  یرو ،روکاکسب یفرامل

. گذاردمی تأثیرآنان  یامدهایو پ شودمیاتخاذ  هادولت

غالب در  اتیاز فرض یچارچوب در خاللکه  گذاریسیاست

 گذاریسیاستو  یدانشگاه مؤثر، جوامع وکارکسبخصوص 

که قرار  یدر زمان کشورها گریاز د آموخته شدهو دروس 

 کیمنجر به  ،انتخاب شود اریگذسیاست هایگزینهاست 

نظر طبق  که یحال [. در96]شده است یفرامل ازیامت

صنایع سیمان، واحدهای  کارشناسان در شرایط فعلی

 های مس،تولیدی شن و ماسه و خاک رس، کارخانه

های سودآوری از فرصتها آنتیموان، منیزیت، گچ و نظیر آن

با توجه  براین. بنا[92]باشندار میردبرخو در استان مطلوبی

ل سنجش در ت و جایگاه موضوع، سؤاالت اصلی قاببه اهمیّ

 ند از:ااین پژوهش عبارت

 حوزهکارآفرینی در  توسعه( عوامل تأثیرگذار بر الف

وکارهای معدنی استان سیستان و بلوچستان به کسب

 ترتیب اولویت کدامند؟

 حوزهکارآفرینی در  توسعهب( راهبردهای مؤثر بر 

های معدنی استان سیستان و بلوچستان به وکارکسب

 ترتیب اولویت کدامند؟

وکارهای کسب حوزهج( نتایج حاصل از کارآفرینی برای 

معدنی استان سیستان و بلوچستان به ترتیب اولویت 

 کدامند؟

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

اهمیت کارآفرینی در مطالعات اخیر ناشی از نقش آن 

و همچنین  [98]کارآفرین هایتاناسدر توسعه اقتصادی 

و در یک محیط رقابتی و [ 94]ستا رشد اجتماعی کشورها

وا تواند جامعه را به حرکت شرایط نامطلوب اقتصادی می

سبی های نشناخت مزیت. [91]و توسعه بخشد هداشت

ها جهت هدایت صحیح مناطق مختلف و ایجاد زیرساخت

یکی از  ارزش افزودهها و منابع برای تولید ثروت و سرمایه

گذاران هر کشور از جمله ایران وظایف اصلی سیاست

های نقاط شناخت دقیق پتانسیلکه جز در سایه  باشدمی

ود. شهای گوناگون محقق نمیور در عرصهمختلف کش

های موجود در ایران ذخایر معدنی از جمله پتانسیل

یایی ناگون جغرافهای گوکه با تنوع باال در عرصه باشدمی

اند؛ به طوری که ایران در حال حاضر با کشور گسترده شده

نوع ماده معدنی )غیرنفتی( با ذخایر  68داشتن بیش از 

های کشور اول دنیا در کانی 95ن، جزء میلیارد ت 49حدود 

 .[23]است غیر فلزیفلزی و 

که مطالعات  آن استپژوهش، مبین  پیشینهبررسی 

های د تشخیص فرصتسازی فرآینای به مدلگسترده

 یطراحولی تدوین مدلی تبیینی از  اندکارآفرینی پرداخته

در حوزه معادن استان  ینیکارآفر گذاریسیاست یالگو

پژوهشگران قرار  موردنظرتاکنون  و بلوچستان سیستان

نگرفته است. برخی از مطالعاتی که تا حدودی شبیه موضوع 

 :زعبارتند اپژوهش حاضر هستند، 

شناسایی که در تحقیقی به  [29]زیبد کبریمطالعۀ ا

( در معادن یگذارهیسرماهای جدید کارآفرینی )فرصت

در بین پرداخته و دریافت که  استان خراسان رضوی

های اکتشافی، فرصت های تقلیدی،های فرصت )فرصتگونه

ها به بیشترین فرصت ،های تشخیصی و خلق فرصت(فرصت

تقاضا دارند(  ندارند؛ های اکتشافی )عرضهگونه فرصت

به دنبال [ 22]کند. کاظمی و همکارانمیاختصاص پیدا 

در  یکارآفرین یهاشناسایی فرصت یبرا مدلیطراحی 

، صنعتی معیارچهار  دلفیروش از طریق  یمناطق بندر

 کالنهای به عنوان شاخص را خدماتی، تولیدی و بازرگانی

زیر  همچنینکارآفرینانه شناسایی و  هایفرصت ایجاددر 
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. ه استارائه نمود هر بخش هم برای معیارهایی

 یهافرصت یبندتیو اولو ییبه شناساهم  [29]نژادساالری

که  پرداخته است در حوزه معدن استان کرمان نانهیکارآفر

های کارآفرینانه به که فرصت آن استنتایج وی نشانگر 

های تخصصی و صنفی در ترتیب اولویت در ایجاد تشکل

های معدنی، تأسیس صندوق های مختلف فعالیتینهزم

 یهاکارگروههای معدنی، ایجاد گذاری فعالیتبیمه سرمایه

های تخصصی، فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه در انجمن

برندسازی و ایجاد مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 

دیانتی و  در سطح فردی هم باشند.استان کرمان می

در  [25]جمایران و همکاران بدیو ع [24]همکاران

مؤثر بر شناسایی  فردیعوامل تحقیقاتی دریافتند که 

نمود که دسته اول  تقسیمبه دو دسته  توانمیت را فرص

، انگیزش، تجربه، اجتماعیعوامل تحت کنترل شامل شبکه 

کنترل شامل  غیرقابلدسته دوم عوامل  ،غیرهدانش و 

وزایی ا .است غیرهو  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شخصیت

عوامل تأثیرگذار بر فرآیند تشخیص فرصت  [26]و مختاری

را  اریدبانکوری اطالعات در صنعت افن حوزهدر  کارآفرینی

بندی عوامل فردی، سازمانی و محیطی تقسیم دستهبه سه 

های فردی؛ از ویژگی ندااند. عوامل فردی عبارتنموده

و محیط کالن عوامل محیطی در دو بخش محیط صنعتی 

عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی  دربرگیرنده

شامل عواملی مانند ساختار،  باشند و عوامل سازمانی نیزمی

لیم و  باشند.راهبرد و سایر عوامل تحت کنترل سازمان می

چارچوبی برای تشخیص فرصت در کشف  [22]ژاویر

نش وری، دریافتند که دااهای کارآفرینی حوزه فنفرصت

های اجتماعی نقش هوشیاری کارآفرینانه و شبکه قبلی

های کارآفرینانه و ارتقای ای در تشخیص فرصتکنندهتعیین

 [6]نمایند. وانگ و همکارانوکارها ایفاء میعملکرد کسب

های کارآفرینی را با تأکید بر هم الگوی تشخیص فرصت

اتوال و اند. باگاوکارکنان واحد تحقیق و توسعه ارائه نموده

های سرمایه تأثیرهم با مطالعۀ چگونگی  [28]همکاران

اجتماعی و انسانی بر تشخیص فرصت و بسیج منابع در 

دریافتند که سرمایه انسانی هم صنعت بافندگی هندوستان 

طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق سرمایه  به

ها و بسیج منابع تأثیرگذار اجتماعی بر تشخیص فرصت

دریافت که افرادی  توانمی هم [21]واهد بود. از نظر تنگخ

هایی چون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و با ویژگی

کنند و در ها را کشف میهای اجتماعی باال فرصتمهارت

ضمن بررسی فرآیند  [93]آردیچویلی و همکاران نهایت

ها، عوامل اصلی فرآیند تشخیص فرصت توسعهتشخیص و 

( هوشیاری 9اند: بدین صورت بیان نمودهفرصت را 

( 4های اجتماعی، ( شبکه9( دانش پیشین، 2کارآفرینانه، 

بینی، پذیری، خوشهای شخصیتی، همچون مخاطرهویژگی

 .و خالقیت خود کارآمدی

 پژوهش روش -3

 9به لحاظ هدف، یک پژوهش اکتشافی پژوهش حاضر

لل و های مدل پژوهش، عاست، چرا که در مورد مؤلفه

 پیشینهپیامدهای آن اطالعات و آگاهی زیادی نداریم و 

ت نشده است. پژوهشی مشابهی با موضوع پژوهش یاف

از نوع  2به لحاظ راهبرد، یک پژوهش ترکیبی همچنین

، چرا گرددمیمحسوب  9بندیاکتشافی؛ تدوین مدل طبقه

، ترکیب [99]که طبق نظر کرسول و پالنوکالرک

مقایسه با هر یک از رویکردها  ی، دررویکردهای کمّی و کیف

. شودمیتنهایی، به درک بهتری از مسأله پژوهش منجر به

 یهادادهو ترکیب  آوری، تحلیلبر جمع تمرکز این رویکرد

 طالعه منفرد یا یکسری از مطالعاتکمّی و کیفی در یک م

با مرحلۀ کیفی اولیه شروع  طرح تحقیق حاضر [.99]است

رسد. در مرحلۀ کیفی، ی به پایان میو با مرحلۀ کمّ شده

هدف شناسایی متغیرهای اصلی و تدوین سیستم 

و در مرحلۀ کمّی  استشناسی مفاهیم بندی یا طبقهطبقه

 شوند.تر ارزیابی یا مطالعه میاین نتایج به صورت دقیق

ها و بندیمرحلۀ کیفی آغازین به مقوله در این پژوهش

تفاده از یک روش کیفی ایجاد روابط میان آنها با اس

صاص ، اخت4پردازی داده بنیادروش نظریه سازی؛ یعنیمدل

ها و روابط مذکور بندیو سپس در مرحلۀ کمّی، مقوله دارد

های آوری دادهدهی به سؤاالت پژوهش و جمعبرای جهت

. در مرحلۀ کمّی، با شودمیکمّی و تحلیل آنها استفاده 

نقش  ،6یا تحلیل مسیر 5یاستفاده از تحلیل عاملی تأیید

ها مورد ها و روابط بین مقولههای موجود در مقولهمؤلفه

 یبر مبنا یپردازهینظر ،یبه عبارتارزیابی قرار گرفته است. 

در واقع،  است. شده یگردآور یهادادهادراک و استنباط از 

های پژوهش های کیفی، پرسشپژوهشگر بر اساس یافته

و با انجام مطالعۀ  بندی کردها فرمولکمّی یا فرضیات خود ر

 .[99]کند به سؤاالت پژوهش پاسخ دهدکمّی تالش می

جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی، شامل 

 حوزهنخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه در 
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و در بخش کمی، شامل مدیران عالی و میانی در  معادن

 تان و بلوچستانهای معدنی واقع در استان سیسشرکت

حجم نمونه انتخابی در بخش کیفی مبتنی است. همچنین 

مصاحبه  93انجام  از که این امر پس استبر اشباع نظری 

نفر اجرایی(.  95دانشگاهی و  نفر 95محقق گردید )

 تصادفیغیرگیری در این بخش روش نمونه بنابراین

هدفمند است. از طرفی، با توجه به اولویت تحلیل عاملی 

تأییدی در بخش کمّی، حداقل سطح مطلوب نمونه توسط 

بایستی ( 9مطابق رابطه ) [92]بنتلر و چو پیشنهادی قاعده

 برآورد گردد:

(9) 5 × 48 = 240 ≤ 𝑛 ≤ 10 × 48 = 480 
حداکثر سؤاالت موجود در پرسشنامه که  Qکه در آن، 

ی از مدل بخش هایمؤلفهبه منظور تحلیل عاملی تأییدی 

است، حداکثر تعداد این سؤاالت شدهپژوهش در نظر گرفته 

حداقل حجم  nو  گویه 48حلیل عاملی تأییدی برابر برای ت

به تعداد  دستیابیبه منظور  است. لذانمونه مورد نیاز 

 533نقص، تعداد و بی صحیحپرسشنامه  243حداقل 

شرکت معدنی واقع در  963پرسشنامه در بین مدیران 

آوری، و پس از جمع توزیعاستان سیستان و بلوچستان 

 سشنامه قابلیت تحلیل داشتند. لذاپر 913نهایتًا تعداد 

 .باشدمیدر این بخش، تصادفی ساده  گیرینمونهروش 

 از: نداهای پژوهش نیز عبارتابزارهای گردآوری داده

آوری الف( مصاحبه که در بخش کیفی به منظور جمع

یافته  ختارنیمه ساهای نظرات اساتید و خبرگان از مصاحبه

ها با اعضای پانل به صورت است. مصاحبهاستفاده شده

ای صورت دقیقه 63الی  45زمانی  بازهحضوری و در یک 

ب( پرسشنامه که در بخش کمی به منظور  اند.گرفته

های معدنی واقع در استان آوری نظرات مدیران شرکتجمع

ده سیستان و بلوچستان از پرسشنامه با سؤاالت بسته استفا

. سؤاالت این پرسشنامه، با توجه به نتایج حاصل از شودمی

های حاصل فاز کیفی پژوهش )مصاحبه با خبرگان( و یافته

 مقیاسداده بنیاد طراحی گردیده است.  نظریهاز رویکرد 

 طیفمورد استفاده جهت پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه 

تا  "کم خیلی" هایای لیکرت بوده که با گزینهگزینه 5

 بندی شده است.برای تمامی سؤاالت درجه "ادیز یلیخ"

روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه و تکنیک تحلیل 

 یاریمعاست که  لی تأییدی مورد بررسی قرار گرفتهعام

پژوهش است  یهاداده یابزار گردآور یدرست یابیجهت ارز

 دهیسنجش پد یابزار مورد نظر برا ایآ که دهدمیو نشان 

پرسشنامه  ییروا نی. بنابراریخ ایمطالعه مناسب است  دمور

سنجش  یپرسشنامه تا چه حد برا کی دهدیمنشان  زین

با توجه به نتایج  مورد مطالعه مناسب است. یهامقوله

موجود در مدل پژوهش، در مدل اولیه  هایسازه 9جدول 

توان با بررسی می باشد. بنابرایندارای برازش مطلوبی نمی

و ایجاد همبستگی  ماتریس باقیمانده استاندارد شده یرمقاد

بین متغیرهای خطا، برازش میان ماتریس کوواریانس نمونه 

شده و ماتریس کوواریانس تخمینی بهبود بخشید.  مشاهده

های اصالحی منجر به همبسته نمودن خطاها در مدل

 . در نتیجهشودمیگیری های اندازهبرازش مطلوب مدل

. با توجه استمطلوبی  سازهذکور دارای روایی پرسشنامه م

موجود در مدل پژوهش،  هایسازهبه روابط مفروض میان 

 .فرضیاتی تدوین و آزمون نمود

 

 های اصلی پژوهشگیری مؤلفههای اندازهبرازندگی مدل هایشاخص: 1جدول 

8 𝒅𝒇 )𝒙𝟐(𝒙𝟐)  هاشاخص

𝒅𝒇
⁄(7 RMSE 9 SRMR10 NNF 11 CFI12 GF13  𝒏𝑯𝑪

13 

 شرایط علّی

56/9332 اولیه  961 16/5  999/3  342/3  16/3  12/3  21/3  26 

98/424 اصالحی  962 19/2  323/3  396/3  11/3  11/3  81/3  969 

 یمحور ی یا مقولهاصل دهیپد

32/946 اولیه  26 62/5  931/3  386/3  15/3  12/3  12/3  996 

99/25 اصالحی  29 22/9  326/3  399/3  18/3  11/3  16/3  298 
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 های اصلی پژوهشگیری مؤلفههای اندازههای برازندگی مدل: شاخص1ادامه جدول 

 𝒅𝒇 (𝒙𝟐)  هاشاخص
 

(𝒙
𝟐

𝒅𝒇
⁄ ) RMSEA SRMR NNFI CFI GFI  𝒏𝑯𝑪 

 موجود ۀنیزمیا بستر 

91/536 اولیه  26 66/6  929/3  354/3  16/3  12/3  84/3  85 

52/242 حیاصال  29 42/9  321/3  343/3  18/3  11/3  12/3  956 

 لیدخیا  یانجیم طیشرا

53/5429 اولیه  9323 32/5  932/3  362/3  15/3  15/3  69/3  21 

35/9356 اصالحی  9359 13/2  323/3  363/3  18/3  18/3  25/3  941 

 متقابلکنش/کنش یا راهبردها 

19/9958 اولیه  962 94/8  995/3  314/3  19/3  14/3  24/3  56 

52/599 اصالحی  948 46/9  321/3  99/3  12/3  18/3  88/3  991 

 هاواکنشها و کنش جینتایا  امدهایپ

48/5948 اولیه  294 39/2  924/3  319/3  15/3  15/3  63/3  21 

22/2492 اصالحی  611 41/9  383/3  312/3  12/3  18/3  26/3  928 

 

به اعتبار ابزار پس از تأیید روایی سازه، برای محاس

است. طبق  گردیدهاز آلفای کرونباخ استفاده  گیریاندازه

باالی مقدار قابل قبول  ،مقادیر محاسبه شدهتمامی  2جدول 

موجود در پرسشنامه  هایسازهتمامی  بنابراین ( هستند.2/3)

 برخوردارند. خوبیاز پایایی  ،ارزیابی کمّی مدل پژوهش

 

 های موجود در مدل پژوهشه: شاخص مربوط به ساز2جدول

تعداد  های مربوطهمؤلفه های مدل پژوهشسازه

 هاشاخص

مقدار 

آلفای 

 کرونباخ
 شرایط علّی

 192/3 شاخص 99 ایعلل فرامنطقه

 164/3 شاخص 1 ایعلل منطقه

 )مقولۀ محوری( پدیده اصلی
 193/3 شاخص 5 موجود ینیکارآفر یهافرصت

 212/3 شاخص 4 بالقوه ینیکارآفر یهافرصت

 بستر )زمینۀ موجود(
 158/3 شاخص 8 محیط عمومی )طبیعی(

 848/3 شاخص 6 ای )عملیاتی(محیط وظیفه

 (لیدخ) یانجیم طیشرا

 151/3 شاخص 8 ورانهاشرایط سیاسی و فن

 193/3 شاخص 2 شرایط اقتصادی

 149/3 شاخص 2 شرایط زیرساختی و جغرافیایی

 166/3 شاخص 8 ایط قوانین و مقرراتشر

 151/3 شاخص 98 شرایط مدیریتی و اجرایی

 (کنش/کنش متقابلراهبردها )

 841/3 شاخص 6 کاریهای معدنسازی دانش و فعالیتیکپارچه

 12/3 شاخص 6 معدنیصنایع معادن و بخش سازی خصوصی

 15/3 شاخص 8 معدنی توسعه در بخش معادن و صنایع و سازی تحقیقمتحول

 ها(ها و واکنش)نتایج کنش پیامدها 

 199/3 شاخص 6 کاریهای معدنسازی برای فعالیتجایگاه

 121/3 شاخص 95 های معدنوری فعالیتارتقای بهره

 158/3 شاخص 93 گذارانپذیری در جذب سرمایهرقابت

 129/3 شاخص 1 برندسازی در حوزۀ معادن
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 پژوهش هاییافته -3

بندی و بخش کیفی؛ در این بخش به منظور طبقه

پردازی ها، از روش نظریههای حاصل از مصاحبهتحلیل داده

. این روش معموالً مستلزم سه شودمیداده بنیاد استفاده 

ری و کدگذاری انتخابی باز، کدگذاری محو گذاریکدمرحله 

معتقدند که این  [99]اشتراوس و کوربین است. البته

کشف و رفت و برگشتی است برای  مندنظامای احل رویهمر

ها. نتایج این بخش بیانگر ها و ابعاد داده، مشخصههامقوله

مفهوم  959کد مستخرج نهایی در قالب  929که  آن است

بندی مؤلفه اصلی قابل دسته 6مقوله فرعی و  98و 

 باشند.می

ر به شرایط علّی اشاره به حوادث و وقایعی دارد که منج

 توسعهتشخیص و  پدیده اصلی؛ یعنی توسعهوقوع یا 

. این شرایط شودمیهای کارآفرینی در سطح استان فرصت

بندی هستند: الف( علل دسته قابل یفرع مقولهعلّی به دو 

المللی و ملی هایی که در سطح بینمحرک ؛95ایفرامنطقه

های کارآفرینی فرصت توسعهتوانند منجر به تشخیص و می

 ؛96ایمعادن استان شوند، ب( علل منطقه حوزهر د

هایی که سطح خود استان سیستان و بلوچستان محرک

 پدیده شوند. توسعهتوانند منجر به وقوع یا می

اصلی است که  واقعهپدیده به معنای ایده، رویداد و 

ها به آن مربوط است. پدیده اصلی هم از کنش ایمجموعه

 هایفرصتیک است: الف( فرعی قابل تفک مقولهبه دو 

که هم اکنون در سطح استان موجود و  92موجود ینیکارآفر

 ینیکارآفر هایفرصت، ب( باشندیم برداریبهرهقابل 

های موجود در سطح استان که با توجه به ظرفیت 98بالقوه

 خواهند بود. برداریبهرهقابل 

مربوط به  یهایژگیوخاصی از  مجموعهبیانگر  ،زمینه

ه است که به شکل عمومی به مکان رویدادها و وقایع پدید

معادن  حوزهمربوطه اشاره دارد. بستر یا زمینۀ موجود در 

تفکیک است: الف( محیط  قابل یفرع مقولهاستان هم به دو 

در  های طبیعیاز ویژگی ایمجموعه)طبیعی(؛  91عمومی

ت عامل انسانی ایجاد گردیده محیط استان که بدون دخال

تواند ها نیز میمعادن، در سایر حوزه حوزهعالوه بر و است 

های کارآفرینی باشد، ب( فرصت توسعهتشخیص و  بسترساز

های ای از ویژگی)عملیاتی(؛ مجموعه 23ایمحیط وظیفه

سط عامل انسانی ایجاد موجود در محیط استان که تو

تواند بسترساز معادن می حوزهو تنها در  گردیده است

 های کارآفرینی باشد.فرصت هتوسعتشخیص و 

شرایط میانجی، به شرایط عامی همچون زمان، فضا و 

گر یا محدودکننده فرهنگ اشاره دارد که به عنوان تسهیل

معادن استان  حوزهکنند. این شرایط در راهبردها عمل می

 قابل تفکیک است:زیر فرعی  مقولهبه پنج 

 29ورانهاشرایط سیاسی و فن (9

 22شرایط اقتصادی (2

 29ایط زیرساختی و جغرافیاییشر (9

 24شرایط قوانین و مقررات (4

 25شرایط مدیریتی و اجرایی (5

موجود به مجموعه تدابیری اشاره دارد که  یراهبردها

تحت بررسی اتخاذ  پدیدهبرای مدیریت، اداره و یا پاسخ به 

 اند:قابل توجه زیر بخش سه. این راهبردها در شودمی

 ؛26کاریهای معدنسازی دانش و فعالیتالف( یکپارچه

 حوزههای اطالعاتی و عملیاتی انسجام و متحدسازی بخش

 توسعهمعادن با یکدیگر است، تا فرآیندهای تشخیص و 

تعادل و سرعت  های کارآفرینی در این حوزه بافرصت

 بیشتری اجرایی شود.

 ؛22معدنی صنایعمعادن و بخش سازی خصوصیب( 

ی در هر سطحی از فرآیندی که طی آن وظایف بخش دولت

 .شودمیبه بخش خصوصی انتقال داده های معدنی فعالیت

سازی تحقیق و توسعه در بخش معادن و ج( متحول

سازی فرآیندهای از اصالح، بهبود و متحول ؛28صنایع معدنی

معادن با هدف حمایت از نوآوری، به  حوزهتحقیقات در 

 های تحقیق و توسعه در این حوزه،طوری که فعالیت

وکاری جدیدی را خلق کرده و یا های کسبفرصت

 وکارهای فعلی را متحول سازد.کسب

ها ها و واکنشدادها یا نتایج کنشپیامدها همان برون

 اند:بندیدر چهار بخش قابل دسته هستند. این پیامدها

 ؛21کاریهای معدنسازی برای فعالیتالف( جایگاه

ی شأن و منزلت ای با هدف ارتقاتدوین طرح و برنامه

وکارهای معدنی در ذهن افراد در قیاس با سایر کسب

 های موجود در جامعهوکارکسب

رسیدن به  ؛93های معدنیوری فعالیتب( ارتقای بهره

های معدنی با حداکثر سودآوری ممکن در فعالیت

گیری و استفاده بهینه از منابع موجود در بهره

ر، سرمایه، زمین، وکارهای معدنی، اعم از نیروی کاکسب

 ، تجهیزات و اطالعاتآالتنیماشانرژی، 

استفاده از  ؛99گذاراندر جذب سرمایه یریپذرقابتج( 

حوزه معادن کشور در جهت  بالقوههای ها و ظرفیتتوانایی
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گذاران گذاری جذاب برای سرمایهایجاد یک بازار سرمایه

کسب مزیت نسبی  واسطهکه  استمعدنی داخلی و خارجی 

 معادن تحقق خواهد یافت. حوزهر د

ایجاد یک ذهنیت  ؛92معادن حوزهد( برندسازی در 

ها و محصوالت متمایز در بازارهای معدنی نسبت به فعالیت

که این ذهنیت متمایز در نهایت بتواند منجر  استمعدنی 

معادن استان و کشور  حوزهبه خلق ارزش برای فعاالن 

 گردد.

مند به سایر کلی نظاماصلی به ش مقولهدر نهایت، 

ها در این . نتایج تحلیل دادهشودمیها ارتباط داده مقوله

 دربرگیرندهمرحله، منجر به یک الگوی نظری گردید، که 

 گر، راهبردها وای، شرایط مداخلهشرایط علّی، شرایط زمینه

 .اقدامات و پیامدها است

بخش کمّی؛ در این بخش به منظور آزمون روابط بین 

و تبیین علل و پیامدهای کارآفرینی  های مدل پژوهشسازه

معادن استان از روش تحلیل مسیر مبتنی بر  حوزهدر 

گیری از های اندازهواریانس استفاده شده است، چرا که مدل

باشند. چنین مدلی زمانی مناسب خواهد نوع ترکیبی می

عنوان ترکیب تبیینی )توضیحی( ها بهبود که سازه

 انعکاسی هایشاخص هحالیکی شوند. درها تلقشاخص

بایستی همبستگی باالیی با یکدیگر داشته باشند )چرا که 

مشاهده وابسته هستند(،  ها به یک متغیر غیرقابلتمامی آن

توانند همبستگی مثبت، منفی ترکیبی میهای شاخصولی 

بدین معنی که [. 94]ا حتی صفر با یکدیگر داشته باشندو ی

اخص، الزامًا به معنی ایجاد تغییری تغییری در یک ش

در [. 95]باشدها نمیمستقیم و مشابه در سایر شاخص

توان مجموع، با توجه به نتایج حاصل از آزمون روابط می

 د.پیشنهاد دا 9 شکلمدلی مطابق با 

 
 

 

 شرایط علّی
شخیص و توسعه ت

 های کارآفرینیفرصت

وکار راهبردهای کسب
 معدنی

پیامدهای راهبردهای 
 وکار معدنیکسب

 بسترهای موجود

 گر محیطیشرایط مداخله

 

𝑹𝟐 = 43/0  

 

 ایفرامنطقه

 

 ایمنطقه

 های موجودفرصت

 های بالقوهفرصت

 میمحیط عمو

 ایمحیط وظیفه

 سیاسی و فناورانه

 اقتصادی

 زیرساختی و جغرافیایی 

 قوانین و مقررات

 مدیریتی و اجرایی

 کاریهای معدنسازی برای فعالیتجایگاه

 کاریهای معدنسازی دانش و فعالیتیکپارچه

 معدنی صنایعمعادن و بخش سازی خصوصی

 معادن و صنایع معدنیتوسعه در بخش وسازی تحقیقمتحول

 های معدنیوری فعالیتارتقای بهره

 گذارانپذیری در جذب سرمایهرقابت

 برندسازی در حوزۀ معادن

0/37 

𝑹𝟐 = 71/0  
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: مدل تبیینی علل و پیامدهای کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان1شکل   

 

𝑹𝟐 = 41/0  

 



 های تحلیلی و عددی در مهندسی معدننشریه روش  استان سیستان و .... در حوزه معادن ینیکارآفر یگذاراستیس یالگو یطراح
 

9 

 یریگجهینتبحث و  -6

یکردی فرآیندی الگوی پیشنهادی در این پژوهش، با رو

های کارآفرینی در فرصت توسعهبعدی به تشخیص و  و چند

معدنی استان سیستان و بلوچستان  وکارهایکسبسطح 

 توسعهپرداخته است. طبق این مدل فرآیند تشخیص و 

ای از شرایط های کارآفرینی معلول مجموعهفرصت

است. همچنین، این مدل عالوه بر  یافرامنطقهای و منطقه

دامات و پیامدهایی ای از راهبردها، اقیط علّی، مجموعهشرا

های توانند در تشخیص فرصتکه می را مشخص نموده

های فرصت توسعهمعادن و همچنین،  حوزهکارآفرینی در 

ارآفرینی شناسایی شده مؤثر باشند و در نهایت، مدل ک

که  باشدمیگر نیز ای و مداخلهشرایط زمینه برگیرندهدر

توانند هم فرآیند تشخیص و هم فرآیند ط میاین شرای

های کارآفرینی در معادن استان سیستان و فرصت توسعه

ها و مشکالتی بلوچستان را تسهیل نموده و یا با محدودیت

مواجه نمایند. در نتیجه، مدل پیشنهادی پژوهش، با 

وکارهای معدنی در سطح کسب رگفرآیندرویکردی جامع و 

 توسعهملی از فرآیند تشخیص و به بررسی دقیق و کا

سیستان و  های کارآفرینی در سطح معادن استانفرصت

 بلوچستان پرداخته است.

( بر تشخیص و 12/3میزان تأثیرگذاری شرایط علّی )

های کارآفرینی قابل مالحظه است. همچنین، فرصت توسعه

های فرصت توسعهتشخیص و  سازهمقدار ضریب تبیین 

که علل لحاظ شده  آن است( نشانگر درصد 86کارآفرینی )

چرا که تنها  باشدمیدر مدل از جامعیت مناسبی برخورد 

گردد که از تغییرات پدیده اصلی به عواملی برمی درصد 94

 ایفرامنطقهباشند. همچنین، علل خارج از مدل پژوهش می

( نقش 29/3ای )( در مقایسه با علل منطقه82/3)

های کارآفرینی در فرصت سعهتوتری در تشخیص و پُررنگ

 نماید.مین استان سیستان و بلوچستان ایفا حوزه معاد

 توسعهمیزان تأثیرگذاری ضرورت تشخیص و 

ها در ( بر اتخاذ راهبرد96/3کارآفرینی )های فرصت

وکارهای معدنی قابل مالحظه است. چرا که مقدار کسب

ر وکاراهبردهای کسب سازهضریب تبیین در  مالحظهقابل 

که ضرورت تشخیص و  آن است( بیانگر درصد 14معدنی )

های کارآفرینی، در کنار شرایط میانجی و فرصت توسعه

ای در اتخاذ راهبردهای کنندهبسترهای موجود، نقش تعیین

نماید، زیرا می وکارهای معدنی استان ایفامعدنی برای کسب

 رتأثیتغییرات اتخاذ راهبردهای معدنی تحت  درصد 6تنها 

های کارآفرینی فرصت سایر عوامل قرار دارد. همچنین

های کارآفرینی موجود ( در مقایسه با فرصت82/3موجود )

های کارآفرینی در تری در ایجاد فرصت( نقش پُررنگ28/3)

نماید. می دن استان سیستان و بلوچستان ایفاحوزه معا

های کارآفرینی متعددی در شرایط موجود فرصت بنابراین

که  ان سیستان و بلوچستان وجود دارندمعادن است حوزه در

های سودآوری در سطح توانند منجر به ایجاد ظرفیتمی

 وکاری معدنی گردند.کسب

میزان تأثیرگذاری بستر یا زمینۀ موجود بر راهبردهای 

و پیامدهای راهبردهای  (94/3وکار معدنی )کسب

البته  قابل مالحظه است. ( هم18/3وکار معدنی )کسب

آن که نشانگر  استمیزان این تأثیرگذاری بر پیامدها بیشتر 

تواند که شرایط فعلی استان سیستان و بلوچستان می است

معادن بسترهای  حوزههای کارآفرینی در فرصت توسعهدر 

مناسبی ایجاد نماید. محیط طبیعی یا عمومی استان 

ا ( نسبت به محیط عملیاتی ی28/3سیستان و بلوچستان )

بیشتری بر ایجاد بسترهای مناسب  تأثیر( 26/3ای )وظیفه

های کارآفرینی در حوزه فرصت توسعهجهت تشخیص و 

ماهیت معدنی  ان سیستان و بلوچستان دارند. لذامعادن است

معدنی کشور هم لقب گرفته است،  کمانرنگیناستان که 

وکاری کسب توسعههای مطلوبی جهت دارای ظرفیت

 .دباشمیمعدنی 

میزان تأثیرگذاری شرایط میانجی )دخیل( بر 

و پیامدهای  (28/3وکار معدنی )راهبردهای کسب

قابل مالحظه  ( هم26/3وکار معدنی )راهبردهای کسب

(، سیاسی 22/3شرایط مدیریتی و اجرایی ) است. همچنین

( به ترتیب 95/3( و قوانین و مقررات )23/3ورانه )او فن

سهیل یا محدودسازی کارآفرینی دارای بیشترین نقش در ت

شرایط مدیریتی و  باشند. در واقعدر حوزه معادن استان می

عواملی هستند که  ترینمهمهای مربوطه از حمایتی بخش

وکارهای استان و پیامدهای اتخاذ راهبردهای معدنی کسب

 .دهدمیقرار  تأثیرناشی از اجرای این راهبردها را تحت 

قابل  تأثیروکار معدنی راهبردهای کسباتخاذ 

ای اجرایی آنها خواهد داشت. ( بر پیامده48/3) ایمالحظه

اتخاذ راهبردهایی که عمدتاً به دنبال تشخیص  یعنی

معادن استان هستند،  حوزههای کارآفرینی در فرصت

 توسعهتوانند بر پیامدهای اجرایی آنها در جهت می

اشته باشند. ای دقابل مالحظه تأثیرهای کارآفرینی فرصت
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سازی تحقیق و توسعه در بخش معادن و راهبرد متحول

( تأثیرگذارترین راهبرد کارآفرینی در 28/3صنایع معدنی )

. همچنین، راهبردهای شودمیحوزه معادن استان محسوب 

( و 92/3) معدنی صنایعمعادن و بخش سازی خصوصی

در ( 96/3های معدنکاری )سازی دانش و فعالیتیکپارچه

های بعدی قرار دارند. ضریب تبیین راهبردهای اولویت

که اتخاذ  دهدمینشان  ( همدرصد 14وکار معدنی )کسب

وکارهای استان عمدتاً تحت راهبردهای معدنی در کسب

مورد مطالعه  ،قرار دارند که در مدل پژوهش یعوامل تأثیر

 تحتتغییرات را  درصد 6اند و سایر عوامل تنها قرار گرفته

مدل پژوهش از جامعیت  دهند. بنابراینقرار می تأثیر

 .باشدمیمطلوبی برخوردار 

ای از تغییرات پیامدهای در نهایت، مقدار قابل مالحظه

 توسعهحاصل از اجرای راهبردهای معدنی در راستای 

( متأثر از درصد 16های کارآفرینی تشخیصی )فرصت

که این  دباشمیدر مدل پژوهش  شده مطالعهمتغیرهای 

شده، شرایط میانجی و  راهبردهای معدنی اتخاذ ،عوامل

پذیری در باشند. همچنین، رقابتبسترهای موجود می

پیامد حاصل از  ترینمهم( 65/3گذاران )جذب سرمایه

اجرای راهبردها معدنی در جهت کارآفرینی در حوزه معادن 

. همچنین، شودمیاستان سیستان و بلوچستان محسوب 

(، برندسازی در 94/3های معدنی )وری فعالیتی بهرهارتقا

های سازی برای فعالیت( و جایگاه38/3معادن ) حوزه

 های بعدی قرار دارند.( هم در اولویت32/3کاری )معدن

 اجرایی پیشنهادهای -1

های قبلی در خصوص مدل تدوینی با مدل مقایسه

با  که این مدل آن استکارآفرینی مؤید  توسعهتشخیص و 

 وکارهای معدنی توسعهیک رویکرد فرآیندی در سطح کسب

های قبل در سطح که اکثریت مدل حالی ت. دراسیافته

اند که هایی پرداختهو ویژگی خصایصفردی به شناسایی 

های های کارآفرینی در حوزهتنها برای تشخیص فرصت

مختلف از جمله کشاورزی، مؤثر خواهند بود. یعنی، یک 

های در صورتی قادر به تشخیص فرصت فرینکارآفرد 

که دارای یکسری  است مورد مطالعه حوزهکارآفرینی در 

 های نگرشی و رفتاری باشند.ویژگی

معادن استان سیستان و  حوزه مسئوالنفعاالن و 

ای و توجه به شرایط علّی، زمینه با دیبابلوچستان 

معادن استان، در جهت تشخیص و  حوزهگر در هلمداخ

که در  های مؤثری بردارندهای کارآفرینی گامفرصت وسعهت

سازی دانش و این خصوص راهبردهایی همچون، یکپارچه

سازی بخش معادن و های معدنی، خصوصیفعالیت

توانند سازی تحقیق و توسعه در بخش معادن میمتحول

برای  شنهادهایپ ریساواقع شوند. همچنین،  رگذاریتأث

استان سیستان و بلوچستان ر معادن د حوزهفعاالن 

 از: نداعبارت

 شناسی و تهیه اطالعات پایه، زمینزمینه  در

و  معدنی ذخایرمنابع و  اکتشافشناسایی و 

 یک در قالبباید رسانی جامع علوم زمین اطالع

 نگریسته شود. تخصصی یا محوری مأموریت

 ظرن از ممتاز استانبه موقعیت  با توجه 

آزاد پیشنهاد  یهاآبه استراتژیک و دسترسی ب

 همجوار یهااستان هیمواد اولو  مواد خام گرددمی

توجه  سپس با و به استان وارد فرآوریجهت 

نسبت به فرآوری و دریافت  یصادراتویژگی 

در  آهن ذوبمثل احداث )کنسانتره اقدام گردد 

 (.چابهار

  محروم معدنی  در مناطقتصویب قوانین خاص

 توسعه معادن استان و گذارهیسرماجهت جذب 

  خارجی به  گذارانسرمایهدر جذب تسهیل

 در استان ندیه یهاشرکتخصوص 

 به  معدنیمواد  تبدیلو  فرآوری واحدهای ایجاد

 مصرفیمواد واسطه و 

 نیدر ب یگذارهیو سرما یکاراشاعه فرهنگ معدن 

 مدیران قیاز طرمردم بومی 

 با اکتشاف  حوزه گذاراستینهاد س یسازکپارچهی

 تشکیل کارگروه ملی

 نیروی متخصص بومی برای معادن  یتوانمندساز

کوچک مقیاس از طریق جهاد دانشگاهی و فنی 

 یاحرفه

 ناکارآمد فرآوریخطوط  یسازنهیبه 

 سازی معادن برای احداث کارخانه کنسرسیوم

 فرآوری

  تا در  شودمیدر پایان، به پژوهشگران آتی توصیه

های این پژوهش فتهپذیری یاجهت میزان تعمیم

 ش بپردازند.به پژوه ،کشور یهابه سایر استان
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