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 چکیده

این موضوع در  یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. آنوری و رفتار مبتنی بر بهره
مستقیم و غیرمستقیم با بحث  طور بهها های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمانبخش دفاع و سازمان

کنند از ها از منابع عمومی استفاده میدر بیشتر زمینه عمدتاًامنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو هستند و 
گذاری غدیر که وری در شرکت سرمایهز بررسی بهرهاهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مطالعه نی

باشد صورت گرفته ها در ایران می ینتر بزرگگذاری وابسته به نیروی مسلح و در زمره تنها شرکت سرمایه
در بورس  تراز همگذاری شرکت سرمایه 5صورت گرفته و  6935تا  6935است. این مطالعه در بازه زمانی 

وری قرار داده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره موردمطالعهکوییست ده از روش مالماوراق بهادر را با استفا
روند مثبت و پایدار  این شرکت از یک 6939تا  6936گذاری غدیر نشان داد که در بازه در شرکت سرمایه

رشد منفی وری در این شرکت دچار بهره 6935و  6934وری کل عوامل برخوردار بوده است اما در سال بهره
رخ داده است. رتبه شرکت غدیر نیز در  6934ها در سال گردیده است که البته این رشد منفی در همه شرکت

 اول رتبه در 6939 سال در سوم، رتبه در 6932 سال در دوم، رتبه در 6936 سال ها درمقایسه با سایر شرکت
 است. داشته قرار دیگر شرکت 5 با مقایسه در پایانی رتبه در 6935و  6934 سال در و

 .ای و شاخص مالم کوئیستهای چند رشتهوری، بخش دفاع، هلدینگ بهره واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1
 کشور در ای رشته چند گذاریسرمایه هایشرکت ترینفعال و ترین بزرگ از یکی غدیر، گذاریسرمایه شرکت
 است آن پی در پژوهش این. باشدمی بورس در گذاریسرمایه هایشرکت ترین بزرگ و ترینفعال جزو واست 

 .دهد قرار مقایسه و بررسی مورد بورس در گذاریسرمایه هایشرکت سایر با را شرکت این در وریبهره که

 . ادبیات و پیشینه پژوهش2

 وری و مفاهیم مرتبط. مفهوم بهره2-1

وری و مفاهیم تعریفی روشن و دقیق از آن است. بهرهاولین قدم در مواجهه با هر موضوع، شناخت آن و ارائه 
گیری کرد الزم است درک درستی اندازه را به مرتبط با آن نیز از قاعده مستثنا نیست و برای اینکه بتوان آن

-شود تا شکلوری بیان میای از بهرهصحیح و روشنی از آن وجود داشته باشد. در این قسمت ابتدا تاریخچه

وری که وم در طی زمان مشخص گردد و سپس مفاهیمی مانند کارایی، اثربخشی و بهرهگیری این مفه
ها نیاز داریم  وری به مشخص شدن مفهوم آنمفاهیم مرتبط و نزدیکی به هم هستند و برای فهم بهتر بهره

 کنیم.تعریف می
اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی ریاضیدان و  6ی فرانسوا کنه وسیله وری برای نخستین بار بهواژه بهره

وری در بخش کشاورزی که با طرح جدول اقتصادی اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره کاربرده شد؛ به
وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره فرانسوی دیگری به نام لیتره بهره 6889داند. در سال می

منظور  فردریک وینسلو تیلر، فرانک و لیلیان گیلبرث به 6355های النهضت مدیریت علمی در اوایل س
ها و تعیین زمان استاندارد مطالعاتی را انجام دادند. کار، بهبود روش افزایش کارایی کارگران درباره تقسیم

طور مثال  هشده تعریف شد. ب عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین کارایی به
 31واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور  655ساعت کار انتظار تولید  8اگر از کارگری در 

درصد از انرژی  35درصد است. یا در مورد ماشین اگر ماشینی  31شود کارایی آن واحد تولید کند گفته می
اما بعدها  کند؛اندمان یا بازده یا کارایی عمل میدرصد ر 35ورودیش را به کار مفید تبدیل کند آن ماشین با 

سازمان  6355وری بود. در سال تر پیدا کرد بهرهای که در ادبیات مدیریت رایج گردید و جنبه عمومیواژه
وری حاصل کسری است از تقسیم مقدار یا کند: بهرهگونه تعریف می وری را اینهمکاری اقتصادی اروپا بهره

وری نیروی کار یا توان از بهرهاساس آن می مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید که برارزش محصول بر 
 (.28، 6985دیگر عوامل صحبت کرد )طاهری، 

های تصمیم از بسیاری اساس و پایه که باشدمی مدیریت و اقتصاد علم میان مشترک مفهوم یک کارایی

 برای تولید نهاده، از بهینه استفاده در اقتصادی واحد یک موفقیت میزان کنندهتبیین کارایی .باشدمی سیاستی

 سنجش اساسی باهدف صنعت سطح در کارایی باشد. سنجشمی اقتصادی واحدهای سایر با قیاس در ستانده

 بهترین هایتئوری و گیردمی صورت صنعت ساختار از ی تصویریارائه و صنعت یک هایبنگاه نسبی کارایی

                                                           
1 Francois Quesnay 
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 در کارایی گیریاندازه است. سطح این در بنگاه عملکرد سنجش هایی برایمرزی روش تابع یا عمل در بنگاه

 هر برای مشخص تولید امکانات از ایمجموعه بر مبتنی که صنعت در سطح سنجش معیارهای از خرد سطح

 عمل( منبع در بنگاه )بهترین تکنولوژی عملکرد بهترین و نمایدمی باشد، استفادهثابت( می بنگاه )تکنولوژی

 (.6935و همکاران،  میبدی امامی) باشد.می این سطح در کارایی سنجش مهم
 بهترین عملکرد به نسبت تولید، جهت در خود منابع از خوبی چه به سازمان یک که است این بیانگر کارایی

است،  سازمانی سیستم یک عملکرد معیار کارایی، بنابراین است، کرده استفاده زمان از مقطعی در
(. 655، 6989باشد )مهرگان، می محصول معینی مقدار تولید برای منابع مصرف میزان کارایی، دیگر عبارت به

یک  در دیگر، عبارت باشد. بهمی منابع تخصیص و تولید سازیبهینه نتیجه کارایی اقتصاد، تئوریهای از نظر
 درصدد تعیین موجود تکنولوژیکی توان و بنگاه موردنظر اهداف به توجه با کار نیروی و مدیران تولیدی، واحد

 نسبی دهند. کارایی مفهومی قرار مورداستفاده بهینه از استفاده ضمن که هستند ای گونه به خود تولید میزان

 تخصیص و منابع، امکانات حداکثر انتظار مورد مقادیر از کارایی فاصله میزان درک و آن سنجش برای و بوده

 واحدهای عملکرد مقایسه به باید آل ایده صورت به کار( را نیروی و تولید )سرمایه عوامل ها،ههزین مطلوب

 (.95، 6981پرداخت )سوری و همکاران،  تولید بالقوه شرایط در کارایی با اقتصادی
کند که نتایج کند و بیان میگیری میاثربخشی نیز معیاری است که کار درست انجام دادن را اندازه

آمده  دست آمده از کار باید موردتوجه قرار گیرد. اثربخشی به دنبال این است که چه میزان از خروجی به دست به
، 6985یافته است )طاهری،  دیگر چه میزان از اهداف تحقق بیان باشد و بهدر راستای اهداف و انتظارات می

95.) 
کند که باید به کارایی و جام دادن است و بیان میگیری کار درست را درست انوری معیاری برای اندازهبهره

شده  صورت همزمان توجه شود و عالوه بر اینکه باید کار بیشتری انجام شود نتایج کارهای انجام اثربخشی به
وری تلفیقی از کارایی و اثربخشی است و بر هر دو مقوله نیز باید مطابق با اهداف سازمان باشد. درواقع بهره

سو و میزان تحقق اهداف از سوی دیگر را باهم در  و فرایند انجام کار و میزان مصرف منابع از یک تأکید دارد
 (.25، 6936گیرد )موسی زادگان، نظر می

 وریگیری بهره. اندازه2-2

های مختلفی توسط اقتصاددانان، مدیران، مهندسان و  وری در یک موسسه روش گیری بهره برای اندازه
ها و  گیرد نهاده گیری قرار می شده است. در سطح شرکت آنچه معموالً مورد ارزیابی و اندازه هحسابداران ارائ

شود، اما این امر نیز ضروری به  ها توجه چندانی نمی ده ها و ستا هاست و معموالً به فرایند تبدیل نهاده ستاده
 رسد. نظر می

 اند از: عبارت شود  ها دنبال می گیری شرکت اهدافی که از اندازه

 های تولیدی و خدماتی ارزیابی کلی فعالیت .6

 های مختلف بررسی و تحلیل ساختار فعالیت .2
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ریزی برای عوامل اصلی نظیر نیروی انسانی، تکنولوژی، هزینه هر            بینی و برنامه پیش .9
 واحد و غیره

 های بهبود عملکرد یافتن راه .4

 مشخص کردن نقش مدیریت در عملکردها .5

وری  شرکت چه میزانی است، مستلزم مشخص کردن سطح بهره وری مطلوب برای سطح بهره دانستن اینکه
وری برسیم،  که بخواهیم به نتیجه صحیحی در تحلیل و بهره در شرایط عملیاتی کنونی است، اما درصورتی

ها و  گیری صحیحی انتخاب شود. منظور این است که باید بین کلیه ورودی الزم است روش اندازه
گیری به طریقی باشد که عواملی مانند  بایست سیستم اندازه های مهم رابطه مناسبی برقرار باشد می جیخرو

وری مطلق را به تورم باعث گمراهی نتایج حاصله نشود. بدین معنا که بتوان در مقاطع زمانی خاص بهره
محصوالت تولید شود الزم  دست آورد. بعالوه با توجه به اینکه ممکن است در یک موسسه انواع مختلفی از

بندی  های سیستم از یک مقیاس واحد استفاده شود و در مواقع لزوم برای جمع است برای خروجی ورودی
ها رعایت شده است به کار گرفته شود.  ها وزن شاخص های مناسبی که در آن های مختلف مدل شاخص
توان  می درمجموع ،وری بهره گیری زهاندا یمختلف برا های رشته نیمتفاوت متخصص یکردهایرو باوجود

 وری مورداستفاده قرار گیری بهره ( داده و ستانده برای اندازه9( تابع تولید 2شاخصی  (6گفت که سه رویکرد: 
 (.693، 6933ی، )خاک رندیگمی

متری های پارامتری و ناپاراوری به دودسته روشهای ارزیابی بهرهطورکلی روش بندی دیگر، بهدر یک تقسیم
شده است )علیمرادی و همکاران،  نشان داده 6وری در شکل های محاسبه بهرهشوند. انواع روشتقسیم می

6935 ،33.) 

 
 وریگیری بهرههای مختلف اندازه( روش6شکل شماره )

 1931منبع: علیمرادی،
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 . پیشینه پژوهش2-3

ها با در نظر  اند. آندر صنعت دفاعی پرداختهوری ای به بررسی بهره( در مقاله6935نژاد و همکاران )حسینی
اند که صنعت دفاعی از طریق گرفتن ویژگی کاالهای عمومی برای محصوالت دفاعی به این نتیجه رسیده

-گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش بنیان و کمک به نوآوریسرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه

وکارهای راهبردی در سطح ملی هستند هادی که مانع پیشرفت کسبهای نهای نهادی برای رفع گلوگاه
 وری باالتر هستند.سوی اقتصادی با بهره های کشور درحرکت بهمنجر به ارتقای قابلیت

وری منابع انسانی ناجا ای دست به مطالعه عوامل تأثیرگذار بر ارتقای بهره( در مقاله6935هندیانی و صدر )
این مطالعه مدیران و کارکنان معاونت ستاد فرماندهی نیروی انتظامی بوده است که نمونه اند. جامه آماری زده

بندی عوامل و برای اولویت tها از آزمون وتحلیل داده نفر را شامل گردیده است. برای تجزیه 665موردبررسی 
 4نیروی انتظامی شامل  وریشده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ابعاد بهره از آزمون فریدمن استفاده

ترین عوامل در این زمینه به ترتیب عوامل فردی باشد و مهمعامل فردی، سازمانی،  مدیریتی و عملکردی می
 و سازمانی هستند.

 وری خدمات دفاعی پرداخته است. در این مقاله برای به بررسی سنجش بهره( در مقاله6935نژاد )خاوری
وری بخش عمومی، طرحی برای ورهای پیشرو در عرصه سنجش بهرهها و تجربیات کشاساس توصیه
وری این نوع خدمات وری خدمات دفاعی پیشنهادشده است که متضمن فرض صفر در رشد بهرهسنجش بهره

 نباشد.
وری واحدهای عملیاتی نظامی در کشور نروژ پرداخته  ای به بررسی کارایی و بهره ( در مطالعه2561) 6هانسن

( و معرفی یک مدل برای فرایند تولید DEAها ) مطالعه با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهاست. این 
برای این واحدها در کشور نروژ برآورد کرده است. دوره موردمطالعه  وری و کارایی را واحدهای عملیاتی بهره

عه برای برآورد فاصله بوده است. تکنیک مورداستفاده در این مطال 2566تا  2558های در این تحقیق سال
اطمینان بوت استراپ بوده است. نتایج نشان داد که تقریباً نیمی از واحدهای عملیاتی موردبررسی دارای 

 کارایی باالیی هستند.
های تولیدکننده خدمات نظامی  وری شرکت ای چارچوبی برای تحلیل کارایی و بهره ( در مطالعه2565) 2کیم

رچوب پیشنهادی در جهت استخراج متغیرهای ورودی و خروجی برای جهانی پرداخته است. این چا
 هاست. ها با استفاده از روش مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده وری و کارایی و تحلیل آن گیری بهره اندازه

وری اقتصادی در کشورهای اپک را ای اثر مخارج دفاعی بر بهره( در مطالعه2564) 9دونگمینگ و سیکی
کوییست این موضوع را برای این کشورها در دوره ها با استفاده از روش مالم اند. آنقرار داده موردبررسی

کوییست در این اند نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط شاخص مالمموردمطالعه قرار داده 2565تا  6335

                                                           
1
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خارج دفاعی محاسبه کشورها با حضور مخارج دفاعی بیشتر از حالتی است که این شاخص بدون حضور م
 کند.وری اقتصادی در این کشورها ایفا میبنابراین مخارج دفاعی نقش مثبتی بر بهره شود؛می

 شناسی پژوهش . روش3

شناسی درست صورت های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روشدستیابی به هدف
-یابد نه موضوع تحقیق. روش تحقیق مجموعهاعتبار می دیگر تحقیق از حیث روش است که عبارت پذیرد به

ها، کشف مجهوالت و دستیابی به یافته برای بررسی واقعیتهای معتبر و نظامای از قواعد، ابزارها و راه
 (.54، 6939حل مشکالت است )سرمد و همکاران،  راه

 . روش پژوهش3-1

شود روش این تحقیق از ها استفاده میوری شرکتهرهازآنجاکه در این تحقیق از اسناد و مدارک مربوط به ب
-باشد. همچنین از منظر هدف، این تحقیق از آن جهت که میای میها روش کتابخانهمنظر گردآوردی داده

باشد. هرچند با توجه به های وابسته به نیروهای مسلح باشد کاربردی میتواند مورد کاربرد مؤسسات و سازمان
تواند موجبات توسعه علم و های دفاعی در داخل کشور کار نشده است میع در سازمانکه این موضو این

 گیرد.ای نیز قرار میدانش را بیشتر کرده و به همین دلیل از گروه تحقیقات توسعه

 . اهداف تحقیق3-2

 هدف اصلی:
 گذاری. سرمایه های گذاری غدیر در مقایسه با سایر شرکت وری در شرکت سرمایه بررسی و مقایسه بهره

 اهداف فرعی:
 گذاری. های سرمایه گذاری غدیر و سایر شرکت وری در شرکت سرمایه گیری بهره . اندازه6

 گذاری. های سرمایه گذاری غدیر و سایر شرکت وری در شرکت سرمایه . بررسی روند بهره2

 . سؤاالت تحقیق3-3

 سؤاالت اصلی:
 غدیر در دوره موردبررسی چگونه بوده است؟گذاری وری در شرکت سرمایهوضعیت بهره

 سؤاالت فرعی:
گذاری غدیر وابسته به نیروهای مسلح کشور چگونه  سرمایه  وری در شرکت وری و رشد بهره. اندازه بهره6

 بوده است؟

گذاری فعال در بورس های سرمایهگذاری غدیر در مقایسه با سایر شرکت سرمایه  وری در شرکت. روند بهره2
 ونه است؟چگ
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 . کاربردهای تحقیق3-4

گذاری غدیر و مقایسه آن با سایر وری در شرکت سرمایهگیری میزان بهرهجهت که به اندازه این تحقیق ازآن
عنوان راهنمایی برای شناخت عملکرد شرکت  تواند بهتراز آن در بورس پرداخته است است. می های همشرکت

 های مشابه بکار گرفته شود.شرکتتوسط مدیران و بررسی عملکرد سایر 

 . قلمرو و محدوده تحقیق3-5

 شده  قلمرو مکانی: این مطالعه در کشور جمهوری اسالمی ایران و بخصوص در بخش دفاع انجام
 است.

  باشد.می 6934تا  6935های های سالاساس داده و بر 6935قلمرو زمانی: این مطالعه در سال 

  گذاری در کشور بخصوص شرکت  های سرمایه مربوط به شرکتقلمرو سازمانی: این مطالعه
 باشد.گذاری غدیر وابسته به نیروهای مسلح میسرمایه

 گذاری انجام می های سرمایه وری اقتصادی و شرکتقلمرو موضوعی: این مطالعه در حوزه بهره-

 شود.

 ها . معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و ابزار گردآوری داده3-6
باشد. نمونه آماری این تحقیق گذاری فعال در بورس میهای سرمایهماری این تحقیق شامل شرکتجامعه آ

گذاری غدیر و همچنین از جهت دسترسی به اطالعات سرمایه تراز با شرکت های همطور هدفمند از شرکت به
سعه ملی، صندوق گذاری امید، گروه تواند از: مدیریت سرمایه ها عبارتشده است. این شرکت انتخاب

گذاری توسعه معادن و فلزات. اطالعات الزم برای انجام پژوهش نیز از بازنشستگی کشوری و سرمایه
ای گردآوری ای و منابع کتابخانه رشته گذاری چندهای سرمایهشده توسط شرکت های مالی ارائهصورت

 گردیده است.

 های پژوهش. یافته4

های موردنیاز . ابتدا دادهشودکوییست پرداخته میبا استفاده از شاخص مالموری در این فصل به محاسبه بهره
شده سپس شاخص  های موردبررسی استخراجهای مزبور برای سالهای مالی شرکتها و صورتاز ترازنامه

 ها محاسبه گردیده است.وری برای هر یک از شرکتبهره
وری در ه از روش مالم کوییست به محاسبه شاخص بهرهها با استفادآوری دادهپس از جمع تحقیقدر این 
از این روش در مورد شرکت غدیر را  آمده دست بهنتایج  که ؛پرداخته شد موردمطالعهگذاری های سرمایهشرکت

مالم کوییست سال نخست، سال پایه در نظر  درروشمشاهده کرد. به دلیل اینکه ( 6) توان در جدولمی
 گردد.ز سال نخست به بعد ارائه میشود نتایج اگرفته می
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 6935تا  6936های کوئیست شرکت غدیر طی سالشاخص مالم (6شماره ) جدول

 سال
 تغییر 

 کارایی فنی
 تغییر

 تکنولوژیکی 
 تغییر کارایی

 فنی خالص 
 تغییر کارایی

 مقیاس 
وری تغییر بهره

 کل عوامل

6936 555/6 566/6 555/6 555/6 566/6 

6932 555/6 458/6 555/6 555/6 458/6 

6939 555/6 585/6 555/6 555/6 585/6 

6934 555/6 459/5 555/6 555/6 459/5 

6935 555/6 549/5 555/6 555/6 549/5 

میانگین 
 دوره

555/6 313/5 555/6 555/6 313/5 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

در سه گذاری غدیر شرکت سرمایهوری کل در است تغییرات بهره مشاهده قابل (6)که از جدول  طور همان
برخوردار بوده است بطوریکه تغییر تکنولوژی از رشد مثبتی برخوردار بوده و  و مثبتی از روند باثبات سال اول

 و برتر تکنیک که است معنی این به تکنولوژیکی تغییر است. مانده باقیوری بدون تغییر سایر اجزای بهره
 داده تقلیل محصول واحد همان تولید برای را الزم کار یا نیروی و انرژی ه،سرمای مقدار تکنولوژیکی، تحوالت

کل عوامل از یک رشد مثبت و پایدار تا  وری بهره درنتیجه .گردیده است وریبهره افزایش باعث درنتیجه و
از البته نتایج حاصل دچار رشد منفی شده است.  6935و  6934برخوردار بوده است و در سال  6939سال 

گذاری های سرمایهدر تمام شرکت 6934در سال وری دهد که کاهش بهرهوری نشان میمحاسبه بهره
بوده است. میانگین شاخص  نیز مؤثر ای در بورس و رکود حاصل در اقتصادشرایط بد بازده نظر بهکه  داده رخ
درصد  6/9 منفیره رشد وری کل عوامل در طی این دودهد که بهرهنیز نشان می موردبررسیسال  1در 

 دهد.شرکت در طی این دوره را نشان می منفیعملکرد  درمجموعاست که  داشته
وری ناشی از تغییرات تکنولوژیک بوده بنابراین طور که گفته شد تغییرات صورت گرفته در میزان بهره همان

افزار  افزار و سازمان زار، انساناف افزار، اطالعات این شرکت باید اجزاء چهارگانه تکنولوژی را که شامل فن
 دیگر مدیریت تکنولوژی را موردتوجه قرار دهد. بیان است را موردبررسی قرار دهد یا به
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 غدیرگذاری  وری کل عوامل در شرکت سرمایه ( بهره6نمودارشماره )
 محققمنبع: یافته های 

با  تراز همهای وری سایر شرکتوری کل عوامل تولید و اجزا بهرهدر ادامه نتایج حاصل از محاسبه بهره
 است. شده ارائه (2)گذاری غدیر در جدول شرکت سرمایه

 تراز همهای کوییست شرکتشاخص مالم (2شماره )جدول 

 شرکت سال
تغییر کارایی 

 فنی
تغییر 

 لوژیکیتکنو
تغییر کارایی 
 فنی خالص

تغییر کارایی 
 مقیاس

وری تغییر بهره
 کل عوامل

 631/6 398/5 886/5 448/6 821/5 صندوق 6936

 435/6 363/5 633/6 395/6 853/5 امید 6936

 455/6 555/6 555/6 455/6 555/6 توسعه ملی 6936

 489/9 555/6 555/6 489/9 555/6 معادن 6936

 636/9 465/2 631/6 629/6 846/2 صندوق 6932

 592/6 655/6 538/6 218/6 258/6 امید 6932
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 تراز همهای کوییست شرکتشاخص مالم (2شماره )جدول ادامه 

 498/6 555/6 555/6 498/6 555/6 توسعه ملی 6932

 393/5 555/6 555/6 393/5 555/6 معادن 6932

 282/6 529/6 555/6 254/6 529/6 صندوق 6939

 695/6 145/5 592/6 355/6 111/5 امید 6939

 313/5 315/5 555/6 554/6 315/5 توسعه ملی 6939

 533/5 153/5 555/6 833/5 153/5 معادن 6939

 511/5 555/6 555/6 511/5 555/6 صندوق 6934

 353/5 464/6 555/6 555/5 464/6 امید 6934

 849/5 591/6 555/6 864/5 591/6 توسعه ملی 6934

 155/5 265/6 555/6 555/5 265/6 معادن 6934

 351/5 555/6 555/6 351/5 555/6 صندوق 6935

 312/5 542/6 555/6 396/5 542/6 امید 6935

 515/5 555/6 555/6 515/5 555/6 توسعه ملی 6935

 538/6 254/6 555/6 815/5 254/6 معادن 6935

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 6936در سال  موردبررسیوری کل عوامل در بازه دهد که بیشترین میزان بهرهنشان می (2)نتایج جدول 
گذاری معادن و فلزات بوده که به دلیل سودآوری باالی این شرکت در این سال متعلق به شرکت سرمایه

بوده  گذاری صندوق بازنشستگیباالترین میزان شاخص متعلق به شرکت سرمایه 6932است. در سال  داده رخ
است. بیشترین میزان شاخص  آمده دست بهکه این مورد نیز به دلیل سودآوری باالی این شرکت در این سال 

در  باشد.گذاری غدیر و توسعه ملی میهای سرمایهنیز به ترتیب متعلق به شرکت 6934و  6939های در سال
 باشد.عادن و فلزات میگذاری منیز بیشترین میزان شاخص متعلق به شرکت سرمایه 6935سال 
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 تراز همهای گذاری غدیر و سایر شرکتوری کل عوامل در شرکت سرمایهبه مقایسه بهره (2)در ادامه نمودار 
 پرداخته است.

 
 گذاری سرمایه های وری کل عوامل در شرکت ( مقایسه بهره2نمودار شماره )

 محققمنبع: یافته های 

گذاری غدیر در مقایسه با وری کل عوامل در شرکت سرمایهاست بهره مشاهده قابل 2که از نمودار  گونه همان
در رتبه دوم، در  6936که در سال  ای گونه بهدر رتبه متوسط به باالیی قرار دارد.  تراز همهای سایر شرکت

شرکت  5با  در رتبه پایانی در مقایسه 6934در رتبه اول و در سال  6939در رتبه سوم، در سال  6932سال 
وری را نیز این شرکت در کنار شرکت توسعه ملی کمترین میزان بهره 6935در سال  دیگر قرار داشته است.

اند. درواقع وری بودهها دچار رشد منفی بهرهجز شرکت معادن سایر شرکت اند. البته در این سال بهداشته
جز در سال  گذاری بههای سرمایهوری شرکتبهره 6935و  6934توان اظهار کرد که در سال گونه می این

های و برای شرکت معادن و فلزات منفی بوده است که نشان اثر متغیرهای کلی اقتصادی بر شرکت 6935
 گذاری دارد.سرمایه
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 شرکت 5میانگین دوره مورد بررسی  (9شماره )جدول 

 شرکت
تغییر کارایی 

 فنی
تغییر 

 تکنولوژیکی
تغییر کارایی فنی 

 صخال
تغییر کارایی 

 مقیاس
وری تغییر بهره

 کل عوامل

 313/5 555/6 555/6 313/5 555/6 غدیر

 653/6 689/6 553/6 339/5 636/6 صندوق

 513/6 552/6 552/6 519/6 554/6 امید

 336/5 555/6 336/5 642/6 555/6 توسعه ملی

 334/5 555/6 555/6 334/5 555/6 معادن

 594/6 595/6 552/6 338/5 591/6 مجموع

 تحقیقمنبع: محاسبات 

است. نرخ  شده ارائهها برای هر شرکت و مجموع شرکت موردبررسینیز متوسط شاخص در دوره  9در جدول 
-گذاری امید و صندوق بازنشستگی در دوره موردبررسی مثبت است و سایر شرکتی سرمایههامتوسط شرکت

رتبه  موردبررسیشرکت  عنوان بهگذاری غدیر شرکت سرمایه اند.های موردبررسی دارای میانگین منفی بوده
از  سومها شرکت معادن در رتبه شاخص متوسط دوره داراست. از بین شرکت ازنظرها را در بین شرکت پنجم

ها باشد. میانگین کل شرکتگذاری صندوق بازنشستگی کشوری حائز رتبه اول میاین منظر و شرکت سرمایه
 باشد.می درمجموعوری ی رشد بهرهدهندهمثبت است که نشان بررسیمورددر دوره 

 گیری. بحث و نتیجه5

گذاری با تمرکز بر شرکت سرمایه گذاری سرمایه های  شرکت در وری بهره مقایسه و در این تحقیق به بررسی
 است. شده پرداختهکوییست با استفاده از روش مالم 6935تا  6935های غدیر برای دوره سال

گذاری غدیر از روند پایدار و وری در این مطالعه نشان داد که شرکت سرمایهنتایج حاصل از محاسبه و بهره
دچار رشد منفی شده است. عمده  6935و  6934و در سال  برخوردار بوده 6939تا  6936مثبتی از سال 

تکنولوژی بوده است. بررسی جایگاه وری کل عوامل این شرکت ناشی از تغییرات در بهره شده حاصلتغییرات 
 سال در دوم، رتبه در 6936 سال در خود در بورس نشان داد که تراز همهای این شرکت در مقایسه با شرکت

شرکت  5از میان  پایانی رتبه در 6935و  6934 سال در و اول رتبه در 6939 سال در سوم، رتبه در 6932
وری در دهد که تغییرات صورت گرفته در بهرهنتایج حاصل همچنین نشان می .است داشته قرار یموردبررس

 شرکت غدیر ناشی از تغییرات تکنولوژیک است که اشاره به مدیریت تکنولوژی در این شرکت دارد.
گذاری وری در این مطالعه نشان داد که نرخ متوسط برای سه شرکت سرمایهنتایج حاصل از محاسبه بهره

گذاری امید و های سرمایهر و گروه توسعه از میزان منفی برخوردار بوده و این نرخ برای شرکتمعادن، غدی
ی موردبررسها در دوره صندوق بازنشستگی از میزان مثبتی برخوردار است. همچنین نرخ متوسط کل شرکت

گذاری رمایههای سی در شرکتطورکل بهوری ی رشد بهرهدهندهکه نشان استاز یک  تر بزرگمثبت و 
 باشد.ی میموردبررس
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شود تا این گذاری غدیر پیشنهاد میوری در شرکت سرمایهیعنی وضعیت بهره آمده دست بهبا توجه به نتایج 
ی قرار دهد بخصوص مسائل مربوط به موردبررسورانه های مختلف شرکت را به نگاه بهرهشرکت بخش

ی قرار دهد تا بتواند بهترین عملکرد را در این زمینه ارائه دهد. مدیریت تکنولوژی در این شرکت را مورد بازبین
ی موردبررسرا  فن افزارو  اطالعات افزار، سازمان افزار، انسان افزاربرای مثال اجزا چهارگانه تکنولوژی شامل 

 قرار دهد.
وری قتصاد کشور بر بهرهدر ا داده رخشود که اثر تغییرات مختلف )اقتصادی، قانونی و ...( در پایان پیشنهاد می

گذاری غدیر گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و همراه با آن بر شرکت سرمایههای سرمایهشرکت
های کلیدی مشخص گردد. همچنین، پیشنهاد های مختلف اقتصادی بر این بنگاهسنجیده شود تا اثر سیاست

ی قرار موردبررس ها آنبخش دفاع کشور به دلیل اهمیت های مرتبط به وری در دیگر سازمانشود که بهرهمی
یت این درنهاروشن گردد و  تراز همهای از این منظر نسبت به خود و سایر سازمان ها آنگیرد تا وضعیت 

 ی از منابع در دسترس خود دست یابند.ور بهرهها بتوانند به وضعیت استفاده بهینه و سازمان
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