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شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی
»مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر«

مهدی الیاسی
مرتضی سعیدنژاد

چکیده:

ازآنجایي که سازمانهاي هلدینگ در رشته هاي مختلف کسب و کار فعالیت مي کنند و با واحدها و فرایندهاي گوناگوني سر و کار دارند، 
برنامه ریزي،کنترل وهدایت این اجزا در راستاي تحقق اهداف هلدینگ از چالشهای بسیار مهم این دسته از سازمان ها محسوب مي شود. از 
این حیث سازمان با ریسک های متعددی در مسیر رشد و راهبرد خود روبرو می باشد و جهت تمرکز بیشتر مدیران بر روی ریسک های 

پراهمیت و پراحتمال تر الزم است این ریسک ها اولویت بندی شوند. 
هدف این شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی در شرکت هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر بوده است. برای استخراج داده ها 

از روش دلفی استفاده گردید. 
نتایج این تحقیق در چهار گام ابتدا به شناسایی ریسک های راهبردی، سپس به اولویت بندی این ریسک ها پرداخته است. 

واژه هاي کلیدي:
ریسک راهبردی – شرکت هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر، مدیریت ریسک، ریسک فعالیت های معدنی

تاریخ دریافت: 91/6/23   
تاریخ پذیرش: 91/7/25

1( مقدمه
فعالیت شرکت های هلدینگ در محیط پیچیده ی کنونی و 
لزوم شناسایی مخاطرات پیش رو از جمله مهم ترین لوازم 

دستیابی به موفقیت است.
از  )ترکیبی  زیادی  بسیار  های  ریسک  با  ها  سازمان 
احتمال یک حادثه و پیامدهای آن. پیامد ها می توانند از 
بر  می توانند  که  هستند  روبرو  باشند(  منفی  تا  مثبت  بازه 
اهداف، فرآینداصلی یانیازهای کلیدی که مدنظر قراردارند 
تاثیرگذار باشند. این تعداد ریسک غیرقابل مدیریت می باشد 
ریسک های  روی  بر  مدیران  که  است  الزم  بنابراین  و 

پر اهمیت تر تمرکز کنند. 
در این مسیر توجه به مقوله ریسک های راهبردی )وقایع 
غیر منتظره و یا مجموعه ای از شرایط که توانایی مدیران 

جهت انجام راهبرد مورد نظر را به شدت کاهش می دهد( 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فزاینده ای  شکل  به  راهبردی  ریسک  مدیریت  به  امروزه 
شرکت  و  سازمان  یک   در  رقابتی  مزیت  یک  بعنوان 
و  بیشتر  مدیره  هیئت  اعضاء  واقع،  در  شود.  می  نگریسته 
از  و  اند  شده  متمرکز  راهبردی  ریسک  مدیریت  بر  بیشتر 
راهبردی  "ریسک  قبیل  از  سئواالتی  خود  اجرائی  مدیران 
است؟"  کدام  روبروست  آنها  با  سازمان  که  کار  و  کسب 
"چه  و  گیرید  می  نظر  تحت  را  ها  ریسک  این  "چگونه 

اقدامات متقابلی را اندیشیده اید؟" می پرسند. 
پیوسته  فرایند  یک  بایست  می  راهبردی  ریسک  مدیریت 
باشد که با استفاده از شاخص ها ریسک را به شکل دائم 
تحت نظر بگیرد و مدیریت کند. شاخص های اصلی ریسک 
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یک سازمان می بایست با توجه به اثر احتمالی بر ارزش های 
سهامداران به هم متصل و مرتبط شوند. 

2( تعریف ریسک 
از  تعاریف بسیاری برای واژه ریسک وجود دارد که برخی 
موارد مهم آن  در جدول 1 ارائه شده است. موسسه مدیریت 

ریسک
 ،(The Institute of Risk Management) 
بروز  و  رویداد  یک  وقوع  احتمال  از  ترکیبی  را  ریسک 
پیامدها و اثرات ناشی از آن تعریف می کندکه این پیامدها 
این  بر می گیرند.  در  را  و منفی  ازنتایج مثبت  دامنه ای  نیز 
تعریف، مفهومی کاربردی و قابل  استفاده است که به راحتی 

می توان آنرا برای هدفی معین به کار بست. 
از  بین  المللی  دستور العمل  دستورالعملISO 73 یک 
تعاریف مرتبط با ریسک است و ریسک را »تاثیر ابهام در 
 ISO 73 اهداف مورد نظر« تعریف می کند. دستورالعمل

ممکن  شده  یاد  تاثیر  می کندکه  اشاره  نیز  موضوع  این  به 
است مثبت یا منفی و یا انحراف از آنچه مورد انتظار است، 

باشد.
(The Insti-  ررتعریفی که موسسه حسابرسان داخلی

ارائه  واژه  ازاین   tute of Internal Auditors)
می دهند، ریسک ابهام در وقوع رویدادی عنوان شده است 
که می تواند بر تحقق اهداف تاثیرگذار باشد. این موسسه در 
ادامه می افزاید: ریسک به لحاظ پیامدها و احتمال آن مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
اما این واژه در یک تعریف سازمانی معموال به عنوان هر 
چیزی که می تواند در تحقق اهداف سازمان تاثیرگذار باشد 

نیز تعریف می گردد.
بهترین  در  که  دارد  وجود  نظر  اجماع  این  کلی  طور  به 
تعریفی که از این واژه توسط ISO 31000 و موسسه 
حسابرسان داخلی ارائه شده است، بر ریسک به عنوان یک 

رویداد تاکید شده است.

تعریف از ریسکمرجع

دستورالعمل ایزو 73 
ایزو 31000

اثر عدم قطعیت بر روی اهداف. توجه داشته باشید که یک اثر می تواند مثبت، منفی و یا انحراف از آنچه انتظارش می رفت باشد. همچنین 
ریسک معموال به شکل یک رویداد، یک تغییر در شرایط و یا یک پیامد توصیف می شود.

موسسه مدیریت 
ریسک ترکیبی از احتمال وقوع یک حادثه و پیامدهای آن می باشد. پیامد ها می توانند از بازه مثبت تا منفی باشند.ریسک

موسسه حسابرسان 
داخلی

عدم قطعیت از به وقوع پیوستن یک رویداد که می تواند بر روی دستیابی به اهداف اثرگذار باشد. ریسک با مولفه های عواقب و احتمال 
اندازه گیری می شود.

رویدادی با توان اثر )مانع شدن، افزایش دادن یا به تردید انداختن( بر روی ماموریت، راهبرد، پروژه ها، عملیات عادی، اهداف، فعالیت های پاول هاپکین1   
اصلی، مزیت های کلیدی و / یا انجام انتظارات ذینفعان.

جدول 1( تعاریف ریسک

3( فرایند مدیریت ریسک 
نمودار 1یک مدل ساده از فرآیند مدیریت ریسک راهبردی 

ارائه می دهد:

 اهداف راهبردي سازمان 

 براورد ريسك
 

 گزارش ريسك (فرصت ها و تهديد ها)

 مواجه با ريسك

تحليل ريسك (شناسايي، 
 توصيف و تخمين ريسك )

 
 ارزشيابي ريسك

نمودار 1( فرایند مدیریت ریسک

1. Paul Hopkin
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مراحل مدیریت ریسک به شرح ذیل می باشد:
3-1( شناخت و درک اهداف راهبردی شرکت 

هلدینگ 
سازمان،  از  دقیق  شناخت  یک  نیازمند  ریسک  مدیریت 
حقوقی،  محیط  می پردازد،  فعالیت  به  آن  در  که  بازاری 
قرار گرفته است،  اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که در آن 
این  و همچنین درک اهداف راهبردی وعملیاتی می باشد. 
وضعیت شامل احاطه ی کامل بر روی فاکتورهای مهم در 
موفقیت و فرصت ها و تهدیدات مرتبط با دستیابی به اهداف 

راهبردی می باشد.
3-2( برآورد ریسک 

را  سازمان  بودن  ریسک  معرض  در  میزان  ریسک  برآورد 
مشخص می کند. به همین منظور می بایست یک رویکرد 
روشمند داشته باشیم تا مطمئن شویم همه ی فعالیت های 
ارزش آفرین سازمان برآورد شده است و همه ی ریسک هایی 

که از آنها منبعث می شود، تعریف شده است.
3-3( تحلیل ریسک 

شناسایی  با  تا  می کند  کمک  سازمان  به  ریسک  تحلیل 
ریسک هایی که توجه بیشتر مدیران را می طلبد، به عملکرد 
موثرتر و کاراتر سازمان کمک کند. این امر سبب می شود 
اساس  بر  کنترلی  واکنش های  بندی  اولویت  توانایی  تا 
گستره  شود.  تسهیل  سازمان،  به  آنها  سودمندی  پتانسیل 
و  انتقال  معالجه،  تحمل،  شامل  ریسک  با  مواجه  نحوه ی 

پایان می باشد.
ریسک  پروفایل  تهیه  در  می تواند  ریسک  تحلیل  نتایج 
و  است  شده  تعیین  ریسک  هر  بزرگی  آن  در  که  شرکت 
ارائه  ریسک  با  مواجه  نحوه ی  بندی  اولویت  ابزاری جهت 
ریسک  هر  با  مرتبط  اهمیت  امر  این  شود.  استفاده   دهد، 
سبب  فرایند  این  می نماید.  بندی  رتبه  را  شده  شناسایی 
می شود تا ریسک به حیطه ی کسب وکاری که آن را متاثر 
را  اولیه موجود  ساخته رهنمون شود، مکانیزم های کنترلی 
شرح می دهد و نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در 

کنترل ها ممکن است افزایش و یا کاهش یابد.
3-4( شناسایی ریسک 

با آن  تمامی ریسک هایی که یک سازمان  برای شناسایی 
رو به  رو است، یک ساختار کلی مورد نیاز است. سیستم های 

می دهد  سازمان  به  را  امکان  این  ریسک  بندی  دسته 
دارد.  وجود  مشابهی  ریسک های  کجا  کند  مشخص  تا 
می سازد  قادر  را  سازمان  همچنین  ریسک ها  بندی  دسته 
برای  راهبرد  تنظیم  مسئول  کسی  چه  دهد  تشخیص  تا 

مدیریت ریسک های مرتبط یا مشابه است. 
3-5( توصیف ریسک

هدف از توصیف ریسک نمایش ریسک های شناسایی شده 
در یک قالب ساختارمند می باشد. بهره گیری از یک ساختار 
جامع  فرایند  یک  تضمین  جهت  شده  طراحی  درستی  به 
نظر  در  با  است.  الزم  ریسک  براورد  و  توصیف  شناسایی، 
امکان  ها،  ریسک  از  یک  هر  احتماالت  و  عواقب  گرفتن 
بیشتر  بایست  می  که  اصلی  های  ریسک  بندی  اولویت 

بررسی شوند ایجاد می شود. 
3-6( تخمین ریسک

تخمین ریسک می تواند در توصیف احتمال اتفاق و عواقب 
محتمل کمی، نیمه کمی و یا کیفی باشد.  

3-7( ارزیابی ریسک  
تا  است  ضروری  شد،  کامل  ریسک  تحلیل  فرایند  وقتی 
با معیارهای ریسکی که سازمان اتخاذ  ریسک تخمینی را 
است  ممکن  ریسک  معیارهای  شود.  مقایسه  است،  نموده 
عوامل  قانونی،  الزامات  مرتبط،  مزایای  و  ها  هزینه  شامل 
  ... و  سهامداران  های  نگرانی  جامعه،  اقتصاد  و  محیطی 
باشد. از ارزشیابی ریسک در نتیجه به منظور اتخاذ تصمیم 
در مورد بزرگی ریسک برای سازمان و روش مواجه با این 

ریسک مشخص، استفاده می شود.
3-8( گزارش و تبادل اطالعات درباره ریسک 
بازخورد در فرایند مدیریت ریسک شامل  تکمیل حلقه ی 
از تجارب و گزارش عملکرد  یادگیری  از  گام های مهمی 
می باشد. بمنظور یادگیری از تجارب، یک سازمان می بایست 
شاخص های عملکرد ریسک را بازبینی و میزان سودرسانی 
گیری  اندازه  سازمان  موفقیت  به  سازمان  ریسک  مدیریت 

نماید.
3-9( مواجه با ریسک 

جهت  اقداماتی  اجرای  و  انتخاب  فرایند  ریسک  با  مواجه 
 COSOاصالح ریسک می باشد. بر اساس استاندارد

 (The Committee of Sponsoring
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 Organizations of the Treadway
مواجه  در  اصلی  گزینه  چهار   Commission)
)حذف  اجتناب  شامل  گزینه ها  این  دارد.  وجود  ریسک  با 
ریسک با جلوگیری از رخداد اتفاقات محتمل آتی(، پذیرش 
سیاست ها  )اجرای  کنونی(،کاهش  در سطح  ریسک  )حفظ 
قبول(  قابل  به سطح  ریسک  کاهش  جهت  فرایندهایی  و 
)انتقال ریسک به یک شرکت همکار مستقل که  وتقسیم 

توانایی مالی آن را داشته باشد( می باشد.

4( ریسک راهبردی
ریسک های راهبردی ریسک هایی دانسته می شود که از 
بر  سازمان  اهداف  با  ارتباط  در  مدیران  بنیادی  تصمیمات 
می خیزند. اصوال ریسک های راهبردی ریسک های ناکامی 

در رسیدن به این اهداف کسب و کار می باشند. 
یک تقسیم بندی مفید از ریسک های راهبردی به صورت 

زیر می باشد:
تصمیماتی  از  که  ریسکی  کار:  و  ریسک های کسب     -
مدیران در مورد محصول یا خدماتی که سازمان ارائه می دهد 
نشأت می گیرد. این تصمیمات شامل ریسک های مرتبط 
با ایجاد و بازاریابی این محصوالت و خدمات، ریسک های 
اقتصادی که فروش و قیمت تمام شده محصول را تحت 
تاثیر قرار می دهد، و ریسک هایی که از تغییرات فن آوری 
تاثیر  را تحت  تولید محصول  ناشی می شود که فروش و 

قرار می دهد. 
از  که  هایی  ریسک  کار:  و  کسب  غیر  های  ریسک     -

محصوالت و خدمات تولید شده ناشی نمی شود. 
مارک فریگو ریسک های راهبردی را ریسک هایی می داند 
به  رسیدن  و  راهبرد  اجرای  برای  سازمان  توانایی  در  که 

اهداف کسب و کار بسیار پر اهمیت هستند.
راهبردی  های  ریسک   FIRM ریسک  مدیریت  موسسه 
مدت  بلند  اهداف  تواند  می  که  داند  می  هایی  ریسک  را 
است  ممکن  اهداف  این  سازد.  متاثر  را  سازمان  راهبردی 
با حیطه هایی همچون دسترسی به نقدینگی، ریسک های 
به  تغییرات  و  شهرت  مقررات،  و  قانون  تغییرات  سیاسی، 
درون  منشاء  است  ممکن  ها  ریسک  این  بیفتد.  مخاطره 
سازمانی داشته باشند و یا از بیرون به سازمان تحمیل شوند. 

ریسک  ریسک،  بندی  دسته  های  سیستم  برخی  چند  هر 
راهبردی را بعنوان دسته ی جدا در نظر می گیرند اما برخی 
مانند کارت امتیازی متوازن FIRM باور دارند ریسک های 
زیر  )مالی،  ها  دسته  از  یک  هر  در  بایست  می  راهبردی 
اثر  شدت  و  احتمال  اساس  بر  و  بازار(  و  شهرت  ساخت، 

شناسایی شوند. 
مدیریت ریسک راهبردی فرایند شناسایی، براورد و مدیریت 
نهایی محافظت  با هدف  راهبرد،  از  مکانی  در هر  ریسک 
باشد. مدیریت ریسک  و خلق ارزش برای سهامداران می 
از هیئت مدیره، مدیر و  متاثر  فرایندی است که  راهبردی 
سایر پرسنل است؛ که نیازمند یک نگاه راهبردی به ریسک 
و در نظر گرفتن اینکه چگونه وقایع و سناریو های درونی و 
محیطی توانایی شرکت در رسیدن به اهداف را تحت تاثیر 
قرار می دهد؛ این امر مستلزم تعریف حد تحمل ریسک یا 
برای  راه  نقشه ی  عنوان یک  به  به ریسک  تمایل  میزان 
تصمیم گیری راهبردی می باشد؛ و این یک فرایند مستمر 

است که باید در تنظیم و مدیریت راهبرد نهاده شود. 

5( سیستم های طبقه بندی ریسک 
نوعا مدیریت ریسک راهبردی توسط مدیر انجام می شود و 
توسط مدیران کل ورودی می گیرد و معتبر می شود. در این 
فرایند، پیوند مستقیم مدیریت ریسک با راهبردهای سازمان 
و فرایند اجرای راهبرد حائز اهمیت باالئی است. شکل دقیق 
مدیریت ریسک و فهرست ریسک راهبردی منتج از آن به 
میزان بلوغ مدیریت ریسک راهبردی سازمان بستگی دارد.

با آن  تمامی ریسک هایی که یک سازمان  برای شناسایی 
روبه رو است، یک ساختار کلی مورد نیاز است. سیستم های 
سازمان  به  را  امکان  این  ریسک  طبقه بندی  قراردادی 
وجود  مشابهی  ریسک های  کجا  کند  مشخص  تا  می دهد 
قادر  را  سازمان  همچنین  ریسک ها  طبقه بندی  دارد. 
راهبرد  تنظیم  مسئول  چه کسی  دهد  تشخیص  می سازدتا 
یا مشابه است. مضاف  برای مدیریت ریسک های مربوطه 
میزان  بهتر  شناسایی  به  طبقه بندی ها  این  که  این  بر 
ریسک پذیری،  ظرفیت ریسک، قرارگرفتن در معرض هر 
انواع کلی ریسک ها  با منشاء مشابه و  ریسک،ریسک های 
کمک خواهند کرد. جدول 2 به معرفی برخی از سیستم های 
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مطرح طبقه بندی ریسک می پردازد.

محقق-سال نام مدل
توضیحات / مولفه هاعنوان طبقه بندینشر

FIRM

پاول هاپکین
 

(Paul
  Hopkin)

2002

ریسک هایی که می تواند طریقه مدیریت پول و کسب سود را تحت تاثیر قرار دهدمالی

ریسک هایی که سطح کارآمدی و خطا در فعالیت اصلی را تحت تاثیر قرا دهدزیر ساخت

ریسک هایی که عالقه مشتریان برای معامله و کار و و سطح وفاداری مشتریان را تحت تاثیر شهرت
قرار دهد

ریسک هایی که سطح معامله و پرداخت مشتریان و وفاداری مشتریان را تحت تاثیر قرار می بازار
دهد

FRIGO

مارک فریگو
 

 (Mark
    Frigo)

2009

ریسک مربوط به انواع و نقش های مختلف سرمایه گذاران که از رشد آتی سازمان و بازگشت سرمایه گذار 
سرمایه منعکس در برنامه های آن نشآت می گیرد

ریسک ناشی از اتفاقاتی که می تواند به شدت توانایی مشتریان در خرید محصوالت را تحت بازار 
تاثیر قرار دهد

ریسک ناشی از عدم توانایی در پاسخ دهی به نیازهای مشتریانمشتری

ریسک فرسایش برند و خدشه به شهرت سازمانبرند

ریسک ناشی از اختالل در توانایی سازمان در ارائه محصوالتعملیات 

ریسک های ناشی از ناتوانی در تغییر و یا ارائه پیشنهادات جدید و یا پاسخ بهتر به نیازهای نوآوری
مشتریان نسبت به رقبا

ریسک ناشی از نحوه ی تعامل کارکنان با سایر ذینفعانشهرت

ریسک ناشی از نحوه ی گزینش محصوالت جدیدتحقیق و توسعه  

ریسکی که با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها کاهش می یابدکارکنان و ذینفعان

ریسک مربوط به اختالالتی که روند تولید را با وقفه مواجه می سازدزنجیره تامین 

ریسک ناشی از نحوه ی شراکت با خرده فروشان، مشارکت های انتفاعی و سایر همکاری هاشراکت 

ریسک ناشی از به خطر از افتادان قابلیت های کلیدیمنابع و قابلیت های کلیدی

ریسک هایی که از طریق سیستم تصمیم گیری خلق مشترک و طراحی یک معماری کارمد ریسک اطالعات و استمرار فعالیت 
IT کاهش می یابد 

ریسک گزارش دهی مالی و حاکمیتی

IRM
موسسه مدیریت 

ریسک
2002

رقابت – تغییرات صنعتی – تقاضای مشتریان – خرید و ادغام – تحقیق و توسعه – سرمایه راهبردی 
معنوی

نرخ بهره – نرخ ارز- اعتبار- نقدینگی و گردش مالیمالی 

کنترل های حسابرسی – سیستم های اطالعاتی – استخدام – زنجیره تامین – مقررات – عملیات 
فرهنگ

کارکنان – دارائی ها – قراردادها – رویدادهای طبیعیغیر مترقبه

COSO
استاندارد 
COSO

2011 

اهداف باالدستی، همراستا و حامی ماموریتراهبردی

بکارگیری منابع به شکل موثر و کاراعملیاتی 

قابل اتکا بودن گزارشاتگزارش دهی 

تبعیت از قوانین و مقرراتتبعیت

جدول 2( سیستم های طبقه بندی ریسک

از تجمیع سیستم های طبقه بندی فوق جدول )2( بدست 
می آید:
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 مشتریان

 ریسک های تحقق راهبرد

 عملياتی

 مالی

هبغير مترق  

 مالی

هبغير مترق  

IT 

 حقوقی

 زنجيره ی تامين

 برون سپاری

 محصول جدید

 رقابت

 قوانين و مقررات

 زنجيره تامين 

ریسک های 
دیرراهب  

محيط 
 رقابتی

 درونی

 

 منشاء دسته ریسک

 

نمودار2: مدل تجمیعی طبقه بندی ریسک راهبردی

و  صنایع  توسعه  هلدینگ  شرکت   )6
غدیر معادن 

 این شرکت در سال 1389 تاسیس گردیده است. حوزه ی 
ماموریت این شرکت به شرح ذیل می باشد:

انواع  اندازی  راه  و  تاسیس  ایجاد،  مطالعه،  بررسی،     •
ها،  شرکت  سهام  فروش  و  خرید  معدنی،  شرکت های 
استفاده از حق تقدم، سرمایه گذاری در شرکت ها، بازسازی، 

نوسازی، اصالح، توقف، ادغام و واگذاری آنها
•   استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و موسسات 

مالی و اعتباری
•   انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکت های 
جدید،  های  گذاری  سرمایه  تولید،  زمینه  در  مجموعه  زیر 
های  سیستم  طراحی  و  بازاریابی  بندی،  بودجه  توسعه، 

مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها
غدیر  معادن  و  توسعه صنایع  هلدینگ  های عضو  شرکت 
در زمینه بهره برداری از معدن آهن، تبدیل سنگ آهن به 
کنسانتره، تبدیل کنسانتره به گندله، تبدیل گندله به آهن 
اسفنجی و تبدیل آهن اسفنجی به فوالدهای آلیاژی فعال 
می باشند. با توجه به فرصت های محدود، سرمایه گذاری ها 
بدون توجه به موقعیت جغرافیایی و با شرط وجود زیر ساخت 
و بازده اقتصادی انجام شده است. از برنامه های آتی شرکت 
مطالعه بر روی معادن مس و تیتانیوم می باشد. این شرکت 
در بدو تاسیس و به منظور تامین بخشی از نقدینگی مورد 

نیاز جهت انجام امور جاری اقدام به خرید برخی سهام های 
غیر تخصصی نیز نموده است. 

7( روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش دلفی است. روش 
در  که  است  دوری  چند  یا  دو  پیمایش  یک  شامل  دلفی 
کنندگان  مشارکت  دسترس  در  اول  دور  نتایج  دوم،  دور 
تمایل  صورت  در  بتوانند  آنها  که  طوری  به  می گیرد  قرار 
ارزیابی های اولیه خود را تعدیل کنند یا به نظرات قبلی خود 
مطالبی اضافه نمایند. هیچ کس در این پیمایش بی اعتبار 
نمی شود چون که پیمایش با استفاده از یک پرسش نامه و 

به صورت بی نام انجام می پذیرد.
7-1( دالیل انتخاب روش دلفي در این تحقیق

این تحقیق به شناسایی و اولویت بندي ریسک هاي راهبردي 
در شرکت  هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیرمي پردازد. 
مسائل  که  است  افرادي  دانش  مستلزم  پیچده  مسئله  این 
را  شرکت ها  این  سیاسي  اجتماعي،  مالي،  اقتصادي، 
به گونه اي  لذا روش دلفي به سئواالت تحقیق  مي فهمند؛ 

مناسب تر پاسخ مي گوید. 
اگرچه ممکن است تعداد نسبتًا محدودي از خبرگان با دانش 
داشته  وجود  تحقیق  دقیق  الزامات  و  سئواالت  به  مربوط 
باشد، الزامات دلفي از نظر اندازه مجموعه افراد، سختگیرانه 

نیست و این تعداد خبره در شرکت هلدینگ وجود دارد. 
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مي باشد  کیفي  تحقیق،  این  در  شده  جمع آوري  داده هاي 
روش  باید  تحقیق  روش  داده ها،  نوع  به  توجه  یا  بنابراین 
کیفي باشد. از این بین، روش دلفي روش مناسبي مي باشد. 
دلفي تکنیکي براي تصمیم گیري مي باشد. در این تحقیق 
تصمیم گیري هاي خبرگان در مورد اولویت بندي ریسک هاي 

راهبردي سنجیده مي شود. 
اجراي پرسشنامه از رویه تحقیقاتي دلفي نوع »رتبه بندي« 
رویه  این  باشد.  می  است  شده  مطرح  اشمیت  توسط  که 

شامل  چهار گام خواهد بود: 
•   گام اول: طوفان فکري براي تعیین لیستي از حوزه هاي 

ریسک خیز و عوامل هر حوزه
•   گام دوم: محدود کردن لیست اصلي به مهمترین موارد 

و شناسایي ریسک هاي راهبردي 
•   گام سوم: رتبه بندي ریسک هاي راهبردي

•   گام چهارم: تکرار گام سوم براي رسیدن به وفاق و ارائه 
نقشه ریسک هاي راهبردي 

گام اول: طوفان فکري براي تعیین فهرستی از 
حوزه هاي ریسک خیز و عوامل هر حوزه 

پرسشنامه اول- جمع آوري اولیه ریسک ها 
باز  درخواست  یک  دربردارنده  دلفي  اولیه  پرسشنامه 
به  توجه  با  پرسشنامه  این  در  مي باشد.  ایده ها  طرح  براي 
مي شود  خواسته  دلفي  خبرگان  گروه  از  آتي،  های  راهبرد 
تا مهمترین حوزه هاي ریسک خیز و همچنین عوامل هر 

حوزه را نام ببرند. 
شناسایي  و  ریسک ها  تحدید  دوم:  گام 

ریسک هاي راهبردي
در این گام دیدگاه هاي خبرگان را محدود ساخته و سپس 
این  از  اتفاق نظر تسهیل مي کنیم. هدف  به  براي رسیدن 
گام آسان سازي براي رتبه بندي مي باشد ودر آن از هر خبره 
ریسک هاي  عنوان  به  که  فهرستی  تا  شد  خواهد  خواسته 
راهبردي بر شمرده مي شود انتخاب کند. پس از انجام گام 
دوم، لیست حوزه هاي ریسک خیز و عوامل هر حوزه نهایتًا 
به تعیین فهرستي از ریسک هاي راهبردي محدود مي شود. 
این مرحله در قالب یک پرسشنامه نیمه ساختار یافته انجام 

خواهد پذیرفت. 

گام سوم: اولویت بندي ریسک هاي راهبردي 
در  نظر  اتفاق  یک  به  رسیدن  مرحله،  این  انجام  از  هدف 
رتبه بندي ریسک هاي راهبردي مي باشد در این گام با توجه 
به ریسک هاي راهبردي شناسایي شده در گام دوم خبرگان 
نمود.  خواهند  راهبردي  ریسک هاي  اولویت بندي  به  اقدام 
خواهد  انجام  مندرج  پرسشنامه  یک  قالب  در  مرحله  این 

پذیرفت. 
گام چهارم: تکرار براي رسیدن به وفاق و ارائه 

نقشه ریسک هاي راهبردي
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  هماهنگ  طور  به  مطالعات 
رسیدن به این اتفاق نظر در گروه هاي دلفي، بسیار مشکل تر 
از توافق نظر در گروه هایي است که در آنها تعامل مستقیم 
میان اعضا وجود دارد. در گام چهارم، جهت رسیدن به یک 
اتفاق نظر میان خبرگان، گام سوم )اولویت بندي ریسک هاي 

راهبردي( مجدداً تکرار خواهد شد. 
خبرگان  میان  وفاق  که  صورتي  در  مرحله،  این  پایان  در 
و  ارائه مي گردد  راهبردي  نقشه ریسک هاي  حاصل گردد، 
مورد  در  نظر  اتفاق  به یک  تا رسیدن  این صورت  غیر  در 
تکرار  چهارم  گام   ، راهبردي  ریسک هاي  اولویت بندي 

مي گردد. 
 ،(Hogarth) در مورد اعتبار روش دلفي براساس مدل هوگارت

اعتبار داخلي روش توسط عوامل زیر افزوده شده است:
•   تعداد کارشناسان

•   اعتبارسنجي )تخصصي( کارشناسان
استفاده  مورد  مختلف  علوم  در  که  کارشناسائي  تعداد     •

قرار مي گیرند. 
نتایج، کیفیت  قابلیت اطمینان  افزایش  همچنین به منظور 
جیلسون  راهنمای  خطوط  با  منطبق  از  دلفی  مطالعات 
(Jilson) سنجیده شد. این خطوط راهنما به شرح ذیل 

می باشد:
•   مناسب بودن روش دلفي براي مسأله مورد نظر

)انتخاب  تخصص هایشان  و  دهندگان  پاسخ  انتخاب     •
گروه کارشناسان(

•   طراحي و مدیریت پرسشنامه 
•   بازخورد

•   وفاق
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•   گفتگوي گروهي

8( تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج
اجراي پرسشنامه از رویه تحقیقاتي دلفي نوع »رتبه بندي« 
که توسط اشمیت مطرح شده است پیروي مي کند. این رویه 

شامل 4 گام کلي خواهد بود:
•   گام اول: طوفان فکري براي تعیین لیستي از حوزه هاي 

ریسک خیز 
•   گام دوم: محدود کردن لیست اصلي به مهمترین موارد 

و شناسایي ریسک هاي راهبردي
•   گام سوم: رتبه بندي ریسک هاي راهبردي

•   گام چهارم: تکرار گام سوم براي رسیدن به وفاق و ارائه 
نقشه ریسک هاي راهبردي

گام دوم: محدودکردن لیست اصلي به مهمترین 
موارد و شناسایي ریسک هاي راهبردي

با توجه به نتایج گام اول، در این مرحله نظر خبرگان نسبت 
های  ریسک  بودن  راهبردی  غیر  یا  و  بودن  راهبردی  به 
مرحله اول پرسیده شد. در این مرحله ریسک های راهبردی 

تعیین می شود. 
نتایج گام دوم 

لیست  از  عوامل  از  برخی  دوم،  پرسشنامه  تکمیل  با 
ریسک  مانند  برخی  شد،  حذف  راهبردی  ریسک های 
و  گرفت  شکل  ریسک  چند  تجمیع  از  عرضه  اختالالت 
ریسک منابع آبی اضافه شد. ریسک های راهبردی در جدول 

زیر با پس زمینه تیره مشخص شده است:

حوزه های ریسک خیز در شرکت های هلدینگ فعال در زمینه ی معدن

قانون معدن در ایرانمدیریت هزینه التزام قراردادخرابی تجهیزات

بیمه و مالیاتارتباط با مشتریانتخصیص وامنیروی کار ماهر

نوسانات قیمت فراورده های معدنیتمرکز و اتکا به مشتریان محدودمشکالت زیست محیطیمناقشات آبی و سرزمینی

صحت داده هااعتصاب امنیت داده هاتاخیر پروژه

نرخ ارزحوادث ایمنینبود دانش فنیدسترسی به مواد اولیه

نرخ بهره بانکی فساد و خرابکاریدسترسی به نقدینگیدسترسی به زیر ساخت

تحریم اقتصادیاکتشافاختصاص وجه نقدسطح موجودی

دسترسی به انرژی ارزانسیاست گذاری های دولتاجرای پروژه های سرمایه برظرفیت خط تولید

 

 

 

 

 

 

کمبود منابع آبیاختالالت عرضه

جدول3( نتایج گام دوم

نتایج گام اول 
با تکمیل پرسشنامه و همچنین استفاده از منابع مطالعاتي، 
قالب  در  سرمایه گذاري  شرکت هاي  ریسک خیز  حوزه هاي 

گروه ریسک هاي ذیل تقسیم بندي گردید.
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گام سوم: رتبه بندي ریسک هاي راهبردي
از خبرگان،  از ریسک ها  به منظور تعیین اهمیت هر یک 
در پرسشنامه سوم از افراد خواسته شد تا نسبت به احتمال 
بدین  نمایند.  کمی  نظر  اظهار  ریسک  هر  اهمیت  و  وقوع 
منظور ابتدا موقعیت بازه )از بسیار کم تا بسیار زیاد( در ذهن 
پاسخ دهنده مشخص می شود، سپس در آن بازه مقادیری 

کمی که ضریب 5 می باشد به عامل داده می شود. 

نتایج گام سوم 
ارشد  مدیران  از خبرگان شامل  نفر  بین 18  ها  پرسشنامه 
توزیع شد  پوشش هلدینگ  مدیران بخش صنایع تحت  و 
و در گروه دلفی که در شرکت هلدینگ متشکل از 5 نفر از 
مدیران هلدینگ بود، پایش شد. داده های فوق به منظور 
بررسی توزیع نرمال با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار 

گرفت. 
آمار توصیفی داده های ارزیابی اهمیت به شرح ذیل می باشد:

N Mean Std. Deviation  Std. Error
Mean

cost_management 18 68.889 4.0423 .9528
access_to_capital 18 67.500 4.2875 1.0106

price_change 18 54.4444 7.04792 1.66121
macro_economical_factors 18 72.2222 4.60889 1.08632

Iran_mining_law 18 72.2222 4.60889 1.08632
infrastructure_access 18 82.7778 4.91762 1.15909

environmental_performance 18 58.3333 4.53743 1.06948
safety_accident 18 72.2222 4.60889 1.08632

exploration 18 83.0556 4.89264 1.15321
capital_project_execution 18 72.5000 6.24264 1.47141

regional_disputes 18 55.5556 7.04792 1.66121
skill_shortage 18 72.7778 5.74513 1.35414

resistance_to_privatization 18 71.3889 7.03051 1.65711
supply_disruption 18 67.2222 4.91762 1.15909
capital_allocation 18 72.7778 5.48319 1.29240
access_to_energy 18 70.8333 6.24264 1.47141

water_shortage 18 75.2778 4.99182 1.17658

One-Sample Statistics

جدول4( آمار توصیفی ارزیابی شاخص اهمیت
نتایج تست توزیع نرمال داده های ارزیابی اهمیت به شرح ذیل می باشد:

Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Sig.dfStatisticSig.dfStatistic
.03518.888.00118.268capital_allocation
.01718.869.00118.275cost_management
.03418.887.02118.220access_to_capital
.30918.942.15918.174price_change
.03718.889.01518.227macro_economical_factors
.03718.889.01518.227Iran_mining_law
.03618.888.01318.230infrastructure_access
.03018.884.00318.254environmental_performance
.03718.889.01518.227safety_accident
.02118.874.00218.266exploration
.00518.835.00018.322capital_project_execution
.28918.940.06018.198regional_disputes

Tests of Normality
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.01018.854.00018.317skill_shortage

.16218.925.05718.199resistance_to_privatization

.03318.886.02818.215supply_disruption

.01118.856.00518.248access_to_energy

.15418.924.05518.200water_shortage
a. Lilliefors Significance Correction جدول 5( بررسی توزیع نرمال شاخص اهمیت

در نتیجه با توجه به نتایج شارپو ویکی داده با ضریب اطمینان 5 درصد نرمال می باشند، درنتیجه می توان آزمون T را انجام داد. نتایج 
به شرح ذیل می باشد:

Test Value = 70
 95% Confidence Interval

of the Difference Mean
Difference

 Sig.
(2-tailed)dft

UpperLower
.899-3.121-1.1111.26017-1.166cost_management
-.368-4.632-2.5000.02417-2.474access_to_capital

-12.0507-19.0604-15.55556.00017-9.364price_change
4.5142-.06972.22222.057172.046macro_economical_factors
4.5142-.06972.22222.057172.046Iran_mining_law

15.223310.332312.77778.0001711.024infrastructure_access
-9.4103-13.9231-11.66667.00017-10.909environmental_performance
4.5142-.06972.22222.057172.046safety_accident

15.488610.622513.05556.0001711.321exploration
5.6044-.60442.50000.108171.699capital_project_execution

-10.9396-17.9493-14.44444.00017-8.695regional_disputes
5.6348-.07922.77778.056172.051skill_shortage
4.8851-2.10731.38889.41417.838resistance_to_privatization
-.3323-5.2233-2.77778.02817-2.397supply_disruption
5.5045.05112.77778.046172.149capital_allocation
3.9377-2.2711.83333.57917.566access_to_energy
7.76022.79545.27778.000174.486water_shortage

One-Sample Test

جدول 6( آزمون T شاخص اهمیت

آمار توصیفی داده های ارزیابی احتمال به شرح ذیل می باشد:

Std. Error MeanStd. DeviationMeanN
1.66677.071151.66718cost_management
1.29245.483277.77818access_to_capital
.973974.1322168.611118price_change

1.086324.6088982.222218macro_economical_factors
.903883.8348268.333318Iran_mining_law

1.451226.1569970.555618infrastructure_access
1.212685.1449666.666718environmental_performance
1.678887.1228752.500018safety_accident
1.873117.9469264.722218exploration
1.249555.3013778.888918capital_project_execution
1.222005.1845071.944418regional_disputes
1.104974.6879884.722218skill_shortage

One-Sample Statistics
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2.4440010.3690158.888918resistance_to_privatization
1.182365.0163171.111118supply_disruption
2.353179.9836560.555618capital_allocation
1.689667.1686065.277818access_to_energy
1.354145.7451367.777818water_shortage

جدول 7( آمار توصیفی ارزیابی شاخص احتمال

نتایج تست توزیع نرمال داده های ارزیابی احتمال به شرح ذیل می باشد:

Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnova
Sig.dfStatisticSig.dfStatistic
.06218.902.01518.227capital_allocation
.45218.952.200*18.149cost_management
.10818.916.07218.194access_to_capital
.02318.877.00618.243price_change
.03718.889.01518.227macro_economical_factors
.01318.863.00118.279Iran_mining_law
.02118.874.00718.242infrastructure_access
.10018.914.04118.206environmental_performance
.33018.943.200*18.141safety_accident
.05918.901.00918.236exploration
.17018.927.06918.195capital_project_execution
.07718.907.01918.222regional_disputes
.07218.906.00318.254skill_shortage
.23618.935.05118.202resistance_to_privatization
.02518.879.05818.199supply_disruption
.01718.869.00218.262access_to_energy
.16918.927.04818.203water_shortage

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

جدول 8( بررسی توزیع نرمال شاخص احتمال

در نتیجه با توجه به نتایج شارپو ویکی داده با ضریب اطمینان 5 درصد نرمال می باشند، درنتیجه می توان آزمون T را انجام داد. نتایج 
به شرح ذیل می باشد:

Test Value = 68
 95% Confidence Interval

of the Difference Mean
Difference

 Sig.
(2-tailed)dft

UpperLower
-12.817-19.850-16.3333.00017-9.800cost_management
12.5057.0519.7778.000177.566access_to_capital
2.6660-1.4438.61111.53917.627price_change

16.514211.930314.22222.0001713.092macro_economical_factors
2.2403-1.5737.33333.71717.369Iran_mining_law
5.6174-.50622.55556.096171.761infrastructure_access
1.2252-3.8919-1.33333.28717-1.099environmental_performance

-11.9579-19.0421-15.50000.00017-9.232safety_accident
.6741-7.2297-3.27778.09817-1.750exploration

One-Sample Test
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13.52528.252610.88889.000178.714capital_project_execution
6.52261.36633.94444.005173.228regional_disputes

19.053514.390916.72222.0001715.134skill_shortage
-3.9547-14.2675-9.11111.00217-3.728resistance_to_privatization
5.6057.61663.11111.018172.631supply_disruption
-2.4797-12.4092-7.44444.00617-3.164capital_allocation
.8426-6.2871-2.72222.12617-1.611access_to_energy

2.6348-3.0792-.22222.87217-.164water_shortage

جدول 4-8( آزمون T شاخص احتمال

جهت مقایسه داده ها از میانگین آماری استفاده می کنیم و با ضرب عوامل احتمال و اهمیت، اولویت بندی ریسک ها بدست می آید:

ارزیابی اهمیتارزیابی احتمالضرب عواملاولویت

کمبود نیروی انسانی ماهر16,16684.7272.78

عوامل کالن اقتصادی )نرخ ارز و تحریم ها(25,93882.2272.22

دسترسی به زیر ساخت35,84070.5682.78

اجرای قراردادهای سرمایه بر45,71978.8972.50

اکتشاف55,37664.7283.06

دسترسی به نقدینگی65,25077.7867.50

کمبود منابع آب75,10267.7875.28

قانون معدن در ایران84,93568.3372.22

اختالالت عرضه94,78071.1167.22

دسترسی مطمئن به انرژی با صرفه104,62465.2870.83

اختصاص وجه نقد114,40760.5672.78

مقابله با خصوصی سازی124,20458.8971.39

مناقشات منطقه ای133,99771.9455.56

عملکرد زیست محیطی143,88966.6758.33

حوادث ایمنی153,79252.5072.22

نوسانات قیمت فراورده های معدنی163,73568.6154.44

مدیریت هزینه173,55951.6768.89

جدول 9( اولویت بندی ریسک های راهبردی

به  رسیدن  براي  سوم  تکرارگام  چهارم:  گام 
وفاق و ارائه نقشه ریسک هاي راهبردي

در این مرحله نتایج حاصل از گام سوم در اختیار خبرگان 
قرار گرفت و نتایج نهایی به ترتیب اولویت به همراه توضیح 

مختصری از هر ریسک به شرح ذیل می باشد:
کمبود نیروی انسانی ماهر 

افزایش  سبب  معادن،  مدت  بلند  سودآوری  از  اطمینان 
جدید  های  پروژه  پرشتاب  توسعه  جهت  گذاری  سرمایه 

افزایش  این  است.  معادن موجود شده  در  تولید  افزایش  و 
سرمایه گذاری باعث افزایش نیاز به نیروی کار متخصص 
نیروی  فلزات  و  معادن  بخش  حاضر  حال  در  است.  شده 
انسانی بخش های دیگر را بکار می گیرد، اما این رویکرد 
کوتاه مدت است. این محدودیت نیروی کار بدان معناست 

که رشد را می تواند آهسته و هزینه ها را افزایش دهد. 
عوامل کالن اقتصادی )نرخ ارز و تحریم ها(

توسعه  هلدینگ  شرکت  محصوالت  از  ای  عمده  بخش 
به کشورهای دیگر صادر می شود.  معادن غدیر  و  صنایع 
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لذا پایین نگه داشته شدن نرخ ارز توسط دولت یک ریسک 
برای ادامه ی فعالیت در بازارهای کشورهای دیگر می باشد. 
استفاده  مورد  پیکر  آالت غول  ماشین  اکثر  دیگر  از سوی 
تولید  دنیا  در  محدودی  های  شرکت  توسط  معادن،  در 
می شود، و با توجه به هزینه ی هنگفت این ماشین آالت 
الزم است که از فروشندگان معتبر تهیه شوند تا محصول 
از طرف سازنده پشتیبانی فنی و گارانتی شود. اما با توجه به 
تحریم های اقتصادی ، شرکت های سازنده مایل به فروش 
این تجهیزات نیستند و خرید ماشین آالت دست  مستقیم 
دوم و یا از طریق واسطه ها مسئولیتی را در قبال خرابی های 

احتمالی متوجه ایشان نمی کند. 
دسترسی به زیر ساخت 

توانایی شرکت معدنی در افزایش تولید، و یا ارائه محصوالت 
جدید به مشتریان معموال به علت ظرفیت زیر ساخت های 
موجود مثل برق، آب، حمل و نقل، ریل و بندر، محدود می 
شود.  دسترسی به زیرساخت ها تبدیل به یک موضوع فراتر 
از ریسک در سالیان اخیر شده است، رشد زیر ساخت ها در 
از میزان رشد تقاضا  سالیان اخیر در برخی مناطق کند تر 
بوده است. در نتیجه این وقفه باعث ایجاد ریسک از دست 
دادن سهم بازار شود، چرا که رقبا برای پر کردن این فاصله 

اقدام می کنند. 
اجرای پروژه های سرمایه بر 

امر  بزرگ  بر  پروژه های سرمایه  های  پیچیدگی  مدیریت 
معدنی  باالدستی  های  پروژه  است.اجرای   بسیار حساسی 
بخش قابل توجه ای از هزینه های سازمان را شامل می شود 
برنامه  بندی،  بودجه  مبحث  به  ای  ویژه  تمرکز  نیازمند  و 
ضعیف  مسائل  این  است  کافی  باشد.  می  اجرا  و  ریزی 
مدیریت شود تا منجر به زیان های هنگفت در بازده پروژه 

شود.  
در نتیجه، امروزه مدیریت سخت گیرانه و اجرای برنامه های 
پروژه های سرمایه بر اصلی، بیش از پیش ضروری می باشد. 
ساخت معدن نیز بسیار مهم است و افزایش هزینه ی ناشی 
انداختن، لغو کردن و تحمل  از آن می تواند موجب عقب 

زیان ناشی از تاخیرات پروژه شود. 

اکتشاف 
آغاز  از مطالعات زمین شناسی  اکتشاف در معادن  موضوع 
اختیار  در  شناسی  زمین  مطالعات  های  داده  شود.  می 
از آن است که  شرکت های اکتشاف قرار می گیرد و پس 
مورد محل  در  زنی  گمانه  به  اکتشاف دست  های  شرکت 
معادن می زنند. وظیفه ی انجام مطالعات زمین شناسی بر 
عهده دولت ها می باشد، که متاسفانه در ایران انجام نشده 
است و در نتیجه موضوع اکتشاف را به عنوان اولین قدم با 

مشکل روبرو کرده است. 
ایران وجود  مضاف بر این شرکت های اکتشافی خبره در 
با  برداری  بهره  مورد  در  گیری  تصمیم  نتیجه  در  ندارد 

ریسک روبرو می کند. 
دسترسی به نقدینگی

بازده  دیر  گذاری  سرمایه  یک  معادن  در  گذاری  سرمایه 
می باشد که نیاز به تامین نقدینگی باال دارد. بانک ها با توجه 
به ساختار اقتصادی ایران بیشتر عالقه مند به سرمایه گذاری 
های  سیاست  این  باشند.  می  بازده  زود  های  زمینه  در 
انقباضی بانکها در تامین نقدینگی و بهره ی باالی بانکی بر 

طرح های توسعه تاثیر منفی گذاشته است.
کمبود منابع آب 

فشار  باعث  هوا  و  آب  تغییر  و  نشینی  شهر  جمعیت،  رشد 
فزاینده بر روی منابع آبی شده است. استخراج معدن نیازمند 
حجم زیادی آب می باشد و با توجه به قرارگرافتن معادن 
مورد بهره برداری در مناطق کویری یزد و سیرجان تامین 

آب یکی از ریسک های راهبردی می باشد. 
قانون معدن در ایران 

اخذ  با  توانند  می  افراد  ایران  در  معدن  قانون  اساس  بر 
مجوز شش ماه به مطالعات اکتشافی در محدوده ی تعیین 
در  است.  تمدید  قابل  بار  سه  تا  مدت  این  بپردازند.  شده 
برخی موارد دیده شده است که افراد بومی غیر متخصص 
اخذ  به  اقدام  صرفا  معدن  وجود  از  شواهدی  مشاهده  با 
مجوز مطالعه اکتشاف می نمایند و زمانیکه که یک گروه 
متخصص اکتشاف پس از انجام آزمایشات تخصصی وجود 
معدن را اثبات می کنند، این افراد غیر متخصص نسبت به 

معدن مدعی می شوند. 
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اختالالت عرضه 
سطح  دو  در  تواند  می  را  ممکن  عرضه  استمرار  ریسک 

احتمال و تاثیر بر روی عرضه در نظر گرفت:
1.   ریسک های با احتمال متوسط / اثر کم و یا کوتاه مدت 
ریسک هایی هستند که ممکن است یک پروژه خاص را 

دچار وققه کنند. 
هایی  ریسک  باال  اثر  و  کم  احتمال  با  های  ریسک     .2
ها  ساخت  زیر  و  تولید  روی  بر  گسترده  اثرات  که  هستند 
دارند، که موجب اختالالت گسترده عرضه، و احتماال اثرات 

بلند مدت تری برای تولید کننده و کل صنعت دارند. 
مثال هایی از مورد اول شامل قطعی برق، اعتصاب، خرابی 
ماشین آالت و اقدامات خرابکارنه در معدن می باشد. مورد 

دوم مواردی همچون بالیای طبیعی را شامل می شود. 
درک و آماده سازی برای رویدادها هم چالش برانگیز و هم 
پروژه خاصی  از  فراتر  اتفاقی  ضروری است. عواقب چنین 
می باشد و می تواند زنجیره تامین، قیمت ها، عرضه های 

آتی و تصمیمات سرمایه گذار را درگیر نماید. 
دسترسی مطمئن به انرژی با صرفه 

در  تاخیر  باعث  انرژی  در  اختالل  شد  اشاره  که  همانطور 
توسعه پروژه و تولید، و همچنین باعث افزایش نگرانی از 

ایمنی خواهد شد.  
اختصاص وجه نقد 

مورد  در  گیری  تصمیم  بزرگ  های  چالش  از  یکی 
رشد،  کاهش  به  رو  های  فرصت  است.  سرمایه گذاری 
تصمیم گیری در مورد چگونگی و زمان اختصاص وجه نقد 

را به شدت پیچیده کرده است. 
بدلیل عدم وجود شرکت های خبره در زمینه اکتشاف که 
اطالعات قابل اتکا در مورد کانی های موجود در معدن را 
ارائه دهند، تصمیم گیری در مورد احداث کارخانه و فناوری 
مواد  درصد  اگر  چراکه  باشد.  می  روبرو  ریسک  با  فراوری 
کانی در هنگام بهره برداری با میزان براورد شده در هنگام 
اکتشاف متفاوت باشد، کارخانه امکان فراوری محصول را 

نخواهد داشت. 
عدم  علت  به  متعددی  های  پروژه  اخیر  های  سال  در 
تاخیر  با  سرمایه  بازگشت  و  ریسک  میزان  هم راستایی 
منظور  به  شرکت  همچنین  است.  بوده  مواجه  توقف  یا 

عمودی  یکپارچگی  در  بایست  می  قیمت  ریسک  کاهش 
سرمایه گذاری کند تا از طریق محصوالت با ارزش افزوده 

باالتر تاثیرات ناشی از حاشیه سود کم را کاهش دهد. 
مقابله با خصوصی سازی

بازده  و  ایران  اقتصاد  پیشروی  مشکالت  به  توجه  با 
درآمد جهت  اولیه کسب  اهداف  به  تبدیل  معادن  مناسب، 
بازسازی خزانه دولت شده است. بنابراین دولت مالیات ها 
و حق االمتیازهای سنگین تری بر صنایع معدنی نسبت به 

سایر صنایع وضع کرده است.
مناقشات منطقه ای 

کسب و استمرار مجوز اجتماعی فعالیت زمانی که مناقشات 
دشوارتر  آید،  می  پیش  زمین  و  آب  مورد  در  ای  منطقه 
یا  تاخیر و  با  را  تواند پروژه ها  این مناقشات می  می شود. 

حتی توقف روبرو سازد. 
استمرار مجوز اجتماعی برای فعالیت  

معدنی  شرکت های  اساسی  مسائل  از  یکی  پایدار  توسعه 
از  حفاظت  باشد:  می  بنیادی  اصل   3 شامل  که  می باشد 
بعنوان  اجتماعی.  عدالت  و  اقتصادی  رشد  زیست،  محیط 
از شرکت  بیشتر،  پایدار  به سمت توسعه  از حرکت  بخشی 
این انتظار فزاینده می رود که نوعی مجوز اجتماعی باری 
ی  بوسیله  خود  فعالیت  منطقه  در  تا  کند،  کسب  فعالیت 
بومیان پذیرفته شود. در ارتباط با اثرات زیست محیطی یک 
معدن جدید و یا موجود ممکن است مشکالتی بوجود آید. 
سازی  آلوده  آب،  استخراج  زیستی،  تنوع  مسائلی همچون 
ضایعات  مدیریت  و  خاک  آغشته سازی  هوا،  آلودگی  آب، 
قانون گذاران می  و  بومیان منطقه  نگرانی  معموال موجب 

باشد. 
نوسانات قیمت فراورده های معدنی 

تغییر قیمت فراورده های معدنی سبب افزایش ریسک ناشی 
از بهینه سازی، مطالعات توجیهی، معامالت و قراردادهای 

معدن شده است. 
شامل  عوامل  از  تعدادی  از  ناشی  فراورده  قیمت  تغییر 
چشم انداز اقتصادی، رویدادهای ژئو پولتیک، و تاثیرات آنها 

بر روند عرضه و تقاضا می باشد. 
مدیریت هزینه 

این  است.  کننده  نگران  عوامل  از  یکی  هزینه  مدیریت 
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است که هزینه های عملیاتی  دلیل  این  به  بیشتر  نگرانی 
به علت کمبود نیروی کار، تجهیزات تولید و انرژی رو به 
به قمیت  باشد. مواد مصرفی در معدن کاری  افزایش می 
نفت و فوالد وابسته است. به همان نسبت هزینه حمل و 

نقل نیز با سرعتی بیشتر از تورم رو به افزایش می باشد. 

9( جمع بندی و نتیجه گیری
این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های 
راهبردی شرکت های هلدینگ معدنی )به صورت مطالعه 
انجام  غدیر(  معادن  و  صنایع  توسعه  شرکت  در  موردی 
های  گنجینه  به  دستیابی  هدف  با  پژوهش  این  گرفت. 
کندوکاو  و  معدنی  هلدینگ  های  شرکت  خبرگان  دانشی 
این معادن برای آشکار سازی و مستندسازی دانش ضمنی 
آن ها انجام شده است. روش دلفی، روش شناسی ای است 
که این امکان را می دهد تا بتوان به این گنج های نهان 
درصدد  پژوهش  این  دیگر،  بیان  به  کرد.  پیدا  دسترسی 
شناسایی و اولویت بندی ریسک های راهبردی با استفاده 
از دانش ضمنی خبرگان شرکت های هلدینگ معدنی بوده 

است. 
بررسی سیستم های  در حوزه ی تخصصی صنعت ضمن 

طبقه بندی ریسک و ارائه مدل مفهومی ریسک راهبردی، 
با توزیع پرسشنامه دلفی بین 81 نفر از خبرگان و تحلیل 
ریسک  های  حوزه  نفره   5 دلفی  های  گروه  در  ها  پاسخ 

راهبردی در دو بعد ارزیابی شد. 
در  آن  نتایج  که  شد  بررسی  ریسک  اهمیت  اول  بعد  در 
نمودار 3 مندرج می باشد. از حیث اهمیت موضوع اکتشاف 
مهمترین ریسک پیش رو می باشد، چرا که بحث اکتشاف 
به علت  ماهیت بین بخشی، نیازمند سرمایه گذاری دولت 
و سازمان های زمین شناسی می باشد که از این امر غفلت 
معادن  تعداد  کاهش  باعث  می تواند  امر  این  است.  شده 
بالقوه ی شناسایی شده، شود. همچنین از طرف دیگر عدم 
وجود شرکت های قابل اعتماد در زمینه اکتشاف، سبب به 
مخاطره افتادن سرمایه گذاری های بعدی در زمینه تلخیص 

مواد معدنی می شود.
است.  شده  احتمال  ارزیابی  ابعاد  از  کدام  هر  دوم  بعد  در 
یکی از چالش های بخش معدن نبود تعداد کافی نیروهای 
متخصص می باشد، که تصمیم گیری های مقطعی و بلند 
افزایش می دهد و هزینه ی تمام شده محصول  را  مدت 
را باال می برد. سایر عوامل به ترتیب احتمال در نمودار 4 

نمایش داده شده است. 
نهایی  بندی  اولویت  احتمال،  و  اهمیت  بعد  دو  ضرب  از 

ریسک های راهبردی در نمودار 5 آمده است.

نمودار3( ارزیابی اهمیت ریسک های راهبردی

نمودار 4( ارزیابی احتمال ریسک های راهبردی



یار
 مع

جی
روی

ی، ت
علم

ی 
مه 

ل نا
فص

91
یز 

 پای
-5

ی 
پیاپ

 -3
ی 

اره 
شم

م- 
 دو

ال
س

in
fo

@
id

sc
.tr

id
i.i

r

61

دی
هبر

ی را
 ها

ک
یس

ی ر
بند

ت 
ولوی

 و ا
یی

اسا
شن

نمودار 5( شاخص ضرب عوامل احتمال و اهمیت ریسک های راهبردی
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