
 



 وری نیروی انسانی و بهره بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت

 1)نمونه پژوهش: شرکت فوالد هرمزگان(

 4سید صادق بحرینی ،3، داود غالمرضائی2حمیدرضا سهراب
 چکیده

است که از نظرر  « وری نیروی انسانی بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره»هدف این پژوهش 

پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعر  ممراری ایرن تحقیرق را      ر تحقیق، توصیفیروش اجرای 

دهند که با استفاده از  مدیران، رؤسا، سرپرستان و کارشناسان شاغل در شرکت فوالد هرمزگان تشکیل می

 گیرری تارادفی   عنوان نمون  مماری مرورد نیراز انتبراد شردند. روش نمونره      نفر به 201رابط  کوکران، 

سراتته   هرا، پرسشرنام  محقرق    موری داده صورت پیمایشی )میدانی( است و ابزار جمر   بندی شده به طبقه

ها با استفاده از ممار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، واریانس، جداول  است. روش تجزیه و تحلیل داده

اسرمیرنوف، مزمرون    ر وفای( و ممار اسرتنباطی )مزمرون کوومروگر    فراوانی، درصد فراوانی و نمودار میله

انجام  SPSSافزار  تحلیل واریانس فریدمن و مزمون میانگین( از طریق نرمای،  عالمت یا نشان  تک نمونه

درصد، از نظر کارکنران سرازمان مرورد     95های تحقیق حاکی از من است که با فاصل  اطمینان  یافتهشد. 

ر کارایی و اثرببشری کارکنران تراثیر معنراداری     بررسی، اعتقاد به عوامل مبتلف اسباد و موان  برکت ب

 وری نیروی انسانی تأثیر معناداری دارد.  عبارتی، اعتقاد به مفهوم برکت بر بهره دارند. به

 وری نیروی انسانی. برکت، کارایی، اثرببشی، بهره واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

 عنروان  بره  وری بهره اهمیت موضوع به توسعه، حال در و یافته توسعه در طی چند ده  اتیر، کشورهای

ها و  شاتص ترین اساسی از تأکید دارند. در این میان، یکی اقتاادی های ضروری توسع  یکی از مووفه

کارایی »در برگیرندة دو مفهوم اساسی  که است «نیروی انسانی وری شاتص بهره»وری،  های بهره مووفه

هرا   افزایش کارایی و اثرببشی نیروی انسانی، دغدغ  امرروز سرازمان  است. بر این اساس، « و اثرببشی

سرازی   گیری کار و زمران، پیراده   ها و ابزارهای مبتلفی مانند اندازه بوده و برای تحقق این امر، از روش

 کنند. های نقدی و اعطای امتیازات غیرنقدی و غیره استفاده می های کنتروی، پرداتت پاداش سیستم

وری افراد در سازمان، تحت ترأثیر اعتقرادات و باورهرای منهرا قررار       رسد بهره نظر می به از سویی دیگر

تواند بیشتر مورد توجه باشد.  تاوص در کشور جمهوری اسالمی ایران می ن موضوع بهیداشته باشد. ا

ی در ا و اسالمی جایگاه ویرژه  دینی عنوان یک مفهوم به« برکت فهومم»یکی از این باورها، برکت است. 

و نظریرات  ها ، کتاداهل بیت )ع( ، احادیثمیات قرمناعتقادات فردی و اجتماعی مسلمانان دارد و در 

در نظرر   «اد کمّی و کیفی در رزقیازد» معادلمورد توجه قرار گرفته و  ،مسلمان و متفکران اندیشمندان

تیرهرای  بره   (73)هود/ « عَل یْکُمْ أ هْل  اوْبَیْتِ بَر ک اتُهُ  رَحْمَتُ اول َّهِ و»  :می در قرمن کریم، گرفته شده است.

 است.و تیرهای مادی منتهی به تیرهای معنوی تفسیر شده  متنوع معنوی مانند قرد به تداوند

وری نیروی انسرانی در کشرور    رود وجود این اعتقادات و باورها، به بهبود بهره به این ترتیب انتظار می

هرای پژوهشری قررار نگرفتره      حد کافی مبنای فعاویت سد تا کنون بهر نظر می کمک کند. موضوعی که به

وری نیروی انسرانی در یرک    دنبال بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره است. این پژوهش به

 شرکت صنعتی است.

 های پژوهش اهداف و پرسش. 2

وری نیرروی انسرانی برا     هدف اصلی از انجام پژوهش، بررسی تأثیر اعتقاد بره مفهروم برکرت برر بهرره     

 محوریت کارایی و اثرببشی کارکنان سازمان است. بر این اساس به دنبال پاسبگویی به ایرن پرسرش  
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همچنین « وری کارکنان گردد؟ تواند موجب ارتقای بهره میا اعتقاد به مفهوم برکت می»ایم که  اصلی بوده

 شرح زیر بوده است:  های فرعی نیز به پرسش

 مفهوم برکت بر کارایی کارکنان تأثیرگذار است؟ میا اعتقاد به

 است؟ تأثیرگذار کارکنان اثرببشی بر برکت مفهوم به میا اعتقاد

 پیشینة پژوهش. 3

تاوص مدیریت مناب  انسانی تردوین نشرده    این تحقیق از این نظر که تاکنون در حوزة مدیریت و به

بررسی رابطه بین اعتقاد بره مفهروم   »قق، شود و طبق مطاوعات انجام شده مح است، جدید محسود می

تاکنون انجام نگرفته است. فلذا، به چنرد موضروع تحقیقراتی کره در     « وری نیروی انسانی برکت و بهره

 گردد. اند، اشاره می انجام شده« وری نیروی انسانی بهره»و نیز « مفهوم برکت»تاوص 

وری منراب  انسرانی    مل مؤثر بر بهرهشناسایی عوا»(، در تحقیق مفالی که در تاوص 1395شجاعی )

گیررد کره چهرار عامرل:      انجام داده است، نتیجه مری « در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

 وری مناب  انسانی مؤثر هستند.  مدیریت، انگیزانندة سازمانی، توانمندسازها و امکانات بر روی بهره

وری منراب  انسرانی و راهکارهرای     ثر بر ارتقرای بهرره  ؤم بندی عوامل وویتوبررسی و ا»(، با 1395فر ) نیک

 ساتتار سازمانی، فرهنگ فردی، تاوصیات که گیرد ، نتیجه می«ن در ثبت احوال استان مازندرانمافزایش 
 . ثر استؤوری مناب  انسانی م سیستم پاداش و فضای فیزیکی بر ارتقای بهره سبک مدیریت، سازمانی،

ماویراتی   سرازمان امرور   وری نیروی انسانی در ثر بر بهرهؤاسایی عوامل مشن»(، ضمن 1394کشاورزی )

شرایط ،  توانایی، انگیزه، سبک رهبریش، وضوح نق گیرد که به ترتیب اووویت، عوامل ، نتیجه می«کشور

 مؤثر هستند. وری نیروی انسانی  محیطی و ساتتار سازمانی بر بهره

و برا  « درممدی بر علم اقتاراد اسرالمی )اقتاراد برکرت(    »(، موضوع تود را با عنوان 1394میرمعزی )

نگاهی جدید به اقتااد انجام داده است و در صدد پیشنهاد تأسیس علم اقتااد اسرالمی تحرت عنروان    

 است. « اقتااد برکت»

مشربص  « شناسی برکت و جایگاه من در اقتاراد اسرالمی   مفهوم»(، موضوع تود را با عنوان 1393نجفی )

شود اثر مستقیم  شان حاصل می های اقتاادی ها بر نتایجی که از فعاویت مال غیر اقتاادی انسانکه اع کند می

 است. ثرؤها م مندی منها از مناف  ماوی من فعاویت دارد و در میزان بهره
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را بررسی نمروده اسرت و چهرار    « عوامل موفقیت در کسب و کار از نگاه قرمن و حدیث»(، 1393حسینی )

کند که دربرگیرندة: عوامل معنوی، عوامل فردی، عوامل  صورت مبسوط بیان می موفقیت را به منظر از عوامل

های دین اسرالم و در نظرر گررفتن     گیرد که با توجه به مموزه اجتماعی و عوامل تباای است و نتیجه می

  توان جهت کسب و کار و تأمین روزی، از این عوامل موفقیت استفاده نمود. عوامل مذکور، می

وری نیروی  بهره یراهکارهای ارتقا  ارائ بررسی و»(، در تحقیقاتی که در تاوص 1393مقدم ) غالمی

گیرد که  انجام داده است، نتیجه می «های صنعتی استان کهگیلویه و بویر احمد در شرکت شهرک انسانی

سراتتاری برا    ر ریتیوری نیروی انسانی، از نظرر مردیران، عامرل مردی     از بین عوامل مؤثر بر ارتقای بهره

ترین اووویت بوده و از نظرر کارکنران شررکت، عامرل      روانی با پایین ر باالترین اووویت و عامل اجتماعی

 محیطی در اووویت متر قرار دارد.  ر پاداش در اووویت نبست و عامل فیزیکی ر اقتاادی

از دیدگاه قررمن   داقی برکتمفهومی و ما بررسی»ای با عنوان  (، در مقاوه1387همکاران ) و محمدزاده

منهرا   برودن  دویرل مبرارک   و تداونرد  نظرر  از هرا  نعمرت  برتری  بودن پر برکت به بحث پیرامون ،«کریم

منهرا   مندی و فایده نعمات اوهی، منفعت عمومی در عامل اساسی برکت گیرند که اند و نتیجه می پرداتته

 بشر است.  اجتماعی در زندگی دیگران برای

« بررسی اسرترس و رضرایت شر لی برر عملکررد کارکنران      »(، در پژوهشی به 2010ان )و همکار 1هاوکس

پرداتتند که شامل تعداد ساعات کاری، روابط تود بین مدیر و کارکنان، کار گروهی و ممروزش کارکنران   

وری و افرزایش   اند که افزایش استرس منجر به کراهش بهرره   است. منها در این پژوهش به این نتیجه رسیده

 گردد. وری می یت ش لی، منجر به افزایش بهرهرضا

را مرورد  « وری نیرروی انسرانی   تأثیر کیفیت روابط کاری بر روی بهره»(، در پژوهش تود 2008) 2تیموسی

بررسی قرار داد و نتایج من مشبص نمود که کارکنانی که روابط کاری باکیفیتی دارند، نسبت به کارکنانی که 

 وری باالتری برتوردار هستند.  ، از تعهد و رضایت ش لی و بهرهکیفیت دارند روابط کاری کم

هرای مررتبط بره موضروع، در دو دسرته جرای        دهد که عمرده پرژوهش   مرور پیشین  پژوهشی نشان می

هایی هستند که ادبیات مدیریتی صرف، در منها محوریرت دارد و مرواردی    اول پژوهش  گیرند. دست می

                                                                                                                                       
1. Halkos 

2 Timothy 
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نها مورد توجه بوده است و رویکرد اعتقادی در منها چندان مرورد توجره   وری یا کارایی در م مانند بهره

( در ایرن دسرته جرای    1394( و کشراورزی ) 1395(، نیکفرر ) 1395نیست. مرواردی ماننرد شرجاعی )   

هایی هستند که رویکرد اعتقرادی و باورهرای مرذهبی در منهرا محوریرت       گیرند. دسته دوم، پژوهش می

هرا   (. این پرژوهش 1387( و محمدی و همکاران )1393(، نجفی )1394)دارد؛ مواردی مانند میرمعزی 

های بنیادی نزدیک هستند. به ایرن ترتیرب تر      همانگونه که مشبص است، از منظر هدف به پژوهش

های اعتقادی و باورهای دینی و مذهبی در پیشرین    های کاربردی با محوریت بحث مشکاری در پژوهش

این ترتیب پژوهش حاضر از منظر بررسی کاربردی یک مفهوم اعتقرادی  تورد. به  چشم می پژوهشی به

 در زمینه مدیریتی، متمایز تواهد بود. 

 مالحظات نظری پژوهش. 4

به منظور تبیین بنیان نظری پژوهش، در این ببش، ضمن تعریف مفاهیم مورد بررسی، مبانی نظری نیز 

 مورد توجه قرار گرفته است. 

 تعریف مفاهیم -الف

« و رشرد  دوام» معنى سپس به زد. به زمین را تود سین  شتر یعنی است، شتر سین  معنی به« بَرْک»در اصل  تبرک

(. 119: 1412 )راغرب اصرفهانی،  « یرک چیرز   در تداوند سوی از استقرار تیر»یعنى  اصطالح در برکت و ممده

« تبرارک ال » برکت و عبرارت:  طلب و یعنی دعا و تبریک« است نقاان عدم و زیادی» معنای در و ت به برکت

 (.368: 5ج ، 1410است )فراهیدی، و تجلیل تمجید

 از منراب ، نیرروی انسرانی و    اسرتفاده  رساندن حداکثر به»، 1وری ژاپن وری طبق تعریف مرکز بهره بهره

 کوشرش بررای   و افرزایش اشرت ال   گسترش بازارها، تووید، های کاهش هزینه ریق علمی،ط تسهیالت به

عمروم   و مردیریت  سرود کرارگر،   بره  کره  گونه من زندگی، بهبود معیارهای و واقعی ستمزدهاید افزایش

 نیرروی انسرانی   کارممرد از  وری نیروی انسانی: استفادة (. بهره7: 1390)موغلی، « کنندگان باشد مارف

 (.19: 1394سازمان است )مناوری،  و اثرببش تدمات برای ارائ  کارا سازمان در موجود

                                                                                                                                       
1 Japan Productivity Center (JPC) 
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 تروجری   بره  واقعری حاصرل شرده    برازده  . یعنی نسربت استها  ها به ورودی سبت تروجین 1کارایی

کارایی بره مفهروم   گیرد.  باید انجام که کاری مقدار به گیرد انجام می که مقدار کاری یا نسبت استاندارد و

 2اسرت. اثرببشری   حرداقل از منراب   استفادة است و هدف من کاهش هزینه و  «درست انجام دادن کار»

  شود. یعنری میرزان تحقرق اهرداف و انجرام موفقیرت       ها با اهداف تعریف می اساس مقایس  تروجیبر

و میزان نیل بره اهرداف از    هدرجو « انجام کار قابل قبول»به مفهوم شی عبارتی دیگر اثربب به .مأموریت

 (.12: 1393است )کاظمی،  قبل تعیین شده

 مبانی نظری پژوهش -ب

 نی دینی و اعتقادیجایگاه برکت در مبا -1-ب

( صرورت گرفتره اسرت، عوامرل     1390( و زاهرری ) 1389طبق تحقیقات جامعی که توسط حیدرنژاد )

موضوع و اهداف تحقیرق بره    عنوان اسباد برکت و موان  برکت مطرح هستند که با توجه به مبتلفی به

 کنیم. منها اشاره می

اسرت   زوال ناپرذیر  و پرر برکرت   از اوسرت،  نجهرا  تدبیر و مفرینش که مگاه باشید»فرماید:  تداوند می

پروردگرار عاومیران   »گویرد:   طباطبرایی مری   (. عالمه54)اعراف/ « پروردگار عاومیان است که تداوندی

(. قررمن کرریم   147: 8)طباطبرایی، ج « کنرد  مری  نرازل  بر جمی  مبلوقرات  را است که من برکاتی دارای

و  یراد  و شود می من قرمن تالوت در ای که تانه» مشهودترین ماداق برکت است. امام علی )ع( فرمود:

من دور  از شریاطین  و من حاضرر  و فرشرتگان در  شرود  دارد، بررکتش زیراد مری    در من وجرود  تدا ذکر

 "اطاعرت و فرمرانبرداری از تردا )تقروای اوهری(     "دربرارة   (. تداونرد 199: 6ج )حر عاملی،« شوند می

 بره  و زمرین را  بودند، برکات مسمان پیشه کرده پرهیزکارى و ایمان مورده ها قریه اگر مردم»فرماید:  می

 مؤاتذهکردارشان  به دروغگویى نسبت دادند؛ ما نیز منها را به کیفر را پیامبران ووى گشودیم، رویشان مى

 و اسرت  مبشربورهای دیرن   از نماز،» فرمایند: می "نماز تواندن"(. پیامبر)ص( دربارة 96)اعراف/ « کردیم
 برکرت در  و فرشتگان، هدایت، ایمان، فروغ معرفرت  نمازگزار، محبت من است. برای در پروردگار رضای

                                                                                                                                       
1 Efficiency 

2 Effectiveness 
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فرمرود:   تداونرد »فرمایند:  گفتن، می« بسم ال»(. پیامبراکرم )ص( دربارة 522: 11بابویه، ج )ابن« روزی است

که  من است بر از کرد؛مغ من با نام من تداوند متعال گوید: بندة اورحمن اورحیم؛ بسم ال هرگاه بنده بگوید

امر "باقر )ع( دربارة  (. امام300: 1ج )ابن بابویه،« حال برکت دهم در همه را او و رسانم انجام به را کارهایش

 اوهی و دستورات سایر واجبات منکر از و نهی به معروف سیل  امر به»فرمایند:  می "به معروف و نهی از منکر

و کارهرا   شرود  زمین مبراد مری   گردد، بر می من به صاحبان اموال مردم د،شو ها حالل می کسب گیرد، انجام می

فرماینرد:   مری  "مردارا در کرار و زنردگی   "(. پیامبر اکرم )ص( دربارة 395: 1ج )حر عاملی،« گردد می اصالح

 برکرت محرروم   ، از مردارا اسرت   از محرروم  که و کسی شود می و برکت زیادی ، باعث با مردم مدارا کردن»

مال کسی  در برکت»فرمود:  "انفاق کردن )زکات دادن("(. امام علی )ع( دربارة 348: 2ج )طبرانی، «شود می

 زکرات  پرداترت  با را اموال تود»(. امام صادق )ع( فرمودند: 171: 1367)حرانی، « دهد می زکات که است

 عداوت، رعایت» اید:فرم می "انااف رعایت و عدل"علی )ع(دربارة  (. امام11: 9)حر عاملی، ج« حفظ کنید
 افرزون  عرداوت )در جامعره( برکرات    با حاکم شدن»( و 320: 11جنوری، « )شود می برکات افزایش باعث

و »فرماید:  اکرم )ص( می رسول وصف در "رفتاری توش"(. تداوند دربارة 446: 1360 )تمیمی،« گردد می

روزی  های توش اتالقی، گنجینه در»مایند: فر (. امام علی )ع( می4)قلم/ « واالست تویى را که تو به راستى

بیت  اهل از کبیره جامع  زیارت (. در تاوص انبیای اوهی و معاومین )ع( در22: 8)کلینی، ج« است نهفته

فرمرود:   می موردند یاد شده است. هرگاه غذایی برای امام صادق )ع( می برکت اوهی نزول عنوان محل )ع( به

از  را مرا  که گونه همان تدایا، مل محمد )ص( است؛ و از برکت محمد و ضل اوهیبال؛ این از ف بسم ال و»

و شرد و  غذا و بر فرما محمد )ص( سیر مل و محمد برکت از را و زن مومنی مرد هر مند فرمودی، بهره من

 "مومنران و اهرل نیکری   "دربرارة   (. پیرامبراکرم )ص( 278: 16)نوری، ج« بفرما برکت عنایت مال ما و جسم

(. 238: 2، جکلینری « )اسرت  منها میران مرردم، برکرت    رفتن راه و روند بین مردم راه می مؤمنین،»... فرمودند: 

و  برکرت  دسرت اوسرت،   منکه جرانم بره   به بدارید. سوگند دوست را و نیکوکاران نیکی»همچنین فرمودند: 

 (.345: 6جمتقی، « )است نیکوکاران و با نیکی تندرستی

«. شود می گرفته او از من روزی به سبب و کند می گناه بنده»فرمودند:  "گناه و ظلم"ة باقر )ع( دربار امام

 برکرت  را پایمرال کنرد، تداونرد    تود مسلمان حقوق برادر از حقی که هر»تدا )ص( فرمودند:  پیامبر
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 (. رسرول 7200و  7199ح ،5ج شرهری،  محمدی ری« )کند توبه منکه حرام گرداند، مگر او بر را روزی

 با را منان هم مورند، تداوند روی می فروشی به کم مردم وقتی»فرمودند:  "فروشی کم")ص( دربارة  تدا

 منظرور »نویسرد:   اعراف مری  85میه  ذیل در (. عالمه374: 2)کلینی، ج« کند کمبود مؤاتذه می و قحطی

« دشرو  من ماننرد  و و اعررا   در امروال  موجرب سرلب امنیرت    کره  فسادی اسرت  میه، این در تداوند

از  کرردن نران   دریر  »فرماینرد:   می"ببل ورزیدن"در تاوص  (. پیامبراکرم )ص(187: 8)طباطبایی، ج

منچه  به کسانى که»فرماید:  (. تداوند در قرمن می150: 4)دیلمی، ج« برد می بین را از )نیازمندان( برکت

 بلکره  ی منان تیر است،برا این گمان نکنند که ورزند، است ببل مى داده منان به از فضل تود تداوند

فرمودنرد:   "امانرت  در تیانرت "(. پیرامبر اکررم )ص( در تاروص    18عمران/  )مل« شرَّ است برایشان

 از نکنند. هنگامی که یکی دیگری تیانت که به است افراد شریک باالی دستان زمانی دست تداوند تا»

 "کسب مال حرام"(. دربارة 176یه: )ابن بابو« برد می را از منها برکت تداوند شود، منها مرتکب تیانت

 مهلکرات و  اشد از است و دنیا نتایج حب از نکردن من اجتناد از و توردن حرام مال»چنین فرمودند: 

فرمودنرد:   "اسراف کرردن "صادق )ع( دربارة  (. امام349: فاضل نراقی« )به سعادات است موان  وصول

 "هرای برد و سروی نیرت     نیت"(. در زمینه 5: 4ج )کلینی،« شود می برکت کم شدن باعث کردن، اسراف»

منجا که نیرت   تا شده اصلی داده عمل بهای نیت به انگیزه و بیت )ع( اهل قرمن و فرهنگ در»فرمودند: 

)ع(  (. امرام علرى  178)قرائتری:  « اسرت  شرده  شرمرده  او عمرل  از تر با ارزش کار تیر انجام مؤمن برای

(. پیرامبر اکررم )ص( در   338: واسرطی  ویثی « )شود می برداشته برکت باشد، فاسد نیت هرگاه»فرمودند: 

را ندهرد، تداونرد    ترود  کسی که حق بررادر مسرلمان  »فرمودند:  "کوتاهی در حق دیگران"تاوص 

 "دشرنام دادن "(. دربرارة  15: 4، جبرن بابویره  )ا« اینکه توبره کنرد   دارد، مگر بر می روزی او از را برکت

بره   او را و گیررد  او مری  از را اش برکت روزی دهد، تداوند دشنام انشبرادر مسلم به هرکس»فرمودند: 

علری )ع( دربرارة    (. امرام 325: 2)کلینری، ج « کنرد  تباه می را برایش اش زندگی و کند واگذار می تودش

 (.347: 15)حرعاملی، ج« مورد عادت به دروغگویی، تهیدستی می»فرمایند:  می "دروغ گفتن"

 ریو مبانی نظری بهره -2-ب

 سیاسی و اقتاادی های نظام کلیه در و بشر تاریخ ابتدای از که است موضوعی وری بهره»از سوی دیگر، 
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 اسرت  من های مبتلرف،  سازمان مدیریت فکری های دغدغه از یکی اساس همین مطرح بوده است و بر

 افزایش را تود نظارت های تحت سازمان توسط شده ارائه تدمات کیفیت کاالها و توان چگونه می که

(. وضرعیت اقتاراد کرالن،    20، ص1385 )طراهری، « رسانید موفق و های کارممد سازمان به سطح و داد

مرورد اسرتفاده سرازمان،     اوویره، ظرفیرت   مواد کیفیت گذاری، میزان سرمایه در تکنوووژی، ت ییر در ت ییر

ن و... از عواملی هستند که کارکنا مدیران، انگیزش و کارکنان روابط انسانی، نیروی های مدیریت مهارت

وری  گرذارد. بهرره   وری منها تأثیر مری  صورت مستقل یا وابسته بر روی عملکرد نیروی انسانی و بهره به

 برر  ارزش افرزوده  محاول یرا  ارزش حاصل از که است وری بهره شاتص ترین انسانی متداول نیروی

واحرد توویرد    بررای هرر   یافتره  اتتاراص  کار ساعت نفر مجموع بر یا و تووید تعداد کارکنان شاغل در

 کار هزین  نیروی در قبال شده ستاندة تووید مقدار از وری نیروی کار بهره اوقات مید و گاهی می دست به

ها و تحقیقات مبتلفی که در این زمینره صرورت    طبق پژوهش .شود می گیری اندازه دورة زمانی یک در

ری نیروی انسانی نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یرک از  و گرفته است، در تعیین عوامل مؤثر بر بهره

 کنیم.  اند که به برتی از منها اشاره می پژوهشگران و صاحب نظران عواملی را تعیین کرده

داننرد.   ای می ای و عملکرد زمینه را شامل عملکرد وظیفه "عملکرد ش لی کارکنان" 1بورمن و موتویدوو

طور مستقیم معطوف به تووید کاالها، تردمات یرا    فتاری است که بهای شامل اوگوهای ر عملکرد وظیفه

کننرد و   طور غیر مستقیم حمایت الزم را برای فرمیندهای فنی سازمان فراهم می هایی است که به فعاویت

طور مستقیم با کارکردهای معطوف به وظایف افراد  های فردی است که به ای شامل تالش عملکرد زمینه

دهی بافت روانی، اجتماعی و سازمانی مورد نیاز  گری که در شکل دویل نقش تقویت اما بهمرتبط نیستند، 

عبارت است  "وجدان کاری"کنند، مهم هستند.  ها و فرمیندهای معطوف به وظایف ایفا می برای فعاویت

از گرایش درونی کارکنان نسبت به انجام وظایف ش لی تود در سازمان، بره نحروی کره حتری بردون      

طور تمام و کمرال و بردون اسرراف     ر سرپرست، وظایف کاری تویش را از نظر کمّی و کیفی بهحضو

هرای   ها و باورهرا، درک و اسرتنباط و شریوه    ای از ارزش مجموعه "فرهنگ سازمانی"مناب  انجام دهند. 

ای  درجره  "عرداوت سرازمانی  "تفکر و اندیشیدن است که اعضای سازمان در منها وجوه مشترک دارند. 

                                                                                                                                       
1. Borman and Motowidlo 
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های سازمانی مربوط به کار منهرا منارفانه    ها و سیاست کنند قوانین، رویه است که کارکنان احساس می

رویکرردی   "مردیریت عملکررد  "شود.  ای تقسیم می است و به دو دست  عداوت توزیعی و عداوت رویه

زیرابی  های الزم به نیروی کار و همچنین برقرراری یرک نظرام منارفانه در ار     است که با دادن مموزش

های مبتنی بر عملکرد، سعی در ایجراد   های حقوق و مزایا و پاداش عملکرد کارکنان و نیز برقراری نظام

رضایت "همدوی بین کارکنان را دارد تا از این طریق، اهداف کارکنان را با اهداف سازمان همسو نماید. 

رضرایت   .گرردد  اطالق می شان های شناتتی، عاطفی و سنجشی افراد، نسبت به ش ل به واکنش "ش لی

زمرانی   "استرس ش لی". میزان رضایت افراد از ش ل تود و دوست داشتن من است ةدهند ش لی نشان

هرا و نیازهرای فررد همبروانی نداشرته باشرد.        هرا، حمایرت   دهد که نیازهای ش لی برا توانرایی   رخ می

کنرد ترا    ارکنان تود کمک مری شود که طی من مدیر به ک به فرمیندی اطالق می "توانمندسازی کارکنان"

دست مورند. این فرمیند نه تنها در عملکرد افرراد، بلکره در    گیری مستقل را به توانایی الزم برای تامیم

ترین سطوح سازمان اسرت.   شبایت منان نیز مؤثر است و مهمترین مفهوم من، تفویض اتتیار به پایین

اطالعات مدیریت، اینترنت، تودکارسازی اداری  های شامل ابعادی از قبیل: سیستم "فناوری اطالعات"

یرا   شر لی گرردش  "های مربوطره، مرؤثر تواهنرد برود.      و... است که متناسب با نوع مشاغل و مموزش

وویت دیگری منتقرل  ئهای فعلی تود به پست و مس که افراد از سمتاست به این معنا  "چرتش ش لی

مشاغل دیگر به منظور افزایش عالقه و انگیزه در  جابجایی افراد در طیفی ازدیگررر  برره عبررارتیشرروند. 

 برر  مرؤثر  عوامرل  کرار، مهمتررین   اومللری  بین است. همچنین، طبق تحقیقات سازمان منان به محیط کار

 عباتند از:  انسانی وری نیروی بهره

 مراوی، سرازمان   هرای  سیاست تام، مواد توزی  ج رافیایی هوا، و عمده عمومی شامل: مد اوف( عوامل

 کار و...  بازار میعمو

 ارکران  و مرواد، اجرزای   کفایت اوویه، مواد کیفیت استفاده، مورد فنی شامل: ظرفیت ر د( عوامل سازمانی

 و...  تجهیزات، تدابیر کنترل توازن عملیات،

 های تشویقی، پرداتت کار، و روانی اجتماعی شرایط مدیران، با کارکنان روابط ج( عوامل انسانی شامل:

 (. 36: 1375 بیگی، و... )شاه مموزش با ش ل، ارتباطو  انطباق

نظران و  های مبتلفی توسط صاحب انسانی، مدل نیروی وری بهره بر ثرؤم عواملهمچنین، جهت تعیین 
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 میروری  مردل اندیشمندان حوزة مدیریت ابداع شده است که برتری از منهرا عبارتنرد از: مردل کرانن،      

 و پروکوپنکرو و مردل هرسری    ساوتر، مدل مدلی سوتر مایستر، ا دایره مدلت، اسمی نیویل و اینسورث

اسمیت )مچیو(. اما مدوی که مطابق با موضوع تحقیق، بر روی کارایی و اثرببشری نیرروی انسرانی     گلد

وری )کرارایی و اثرببشری( فقیهری اسرت. در مردوی کره توسرط         متمرکز شده باشد، مدل سنجش بهره

ابعاد مبتلف کارایی و اثرببشی مورد بررسی قررار گرفتره اسرت.    ( ارائه شده، 1389ابواوحسن فقیهی )

 کرارمیی  برا  مقایسره  در بیشرتری  جامعیرت  از را من وری بهرره  تعریف در اثرببشی و کارمیی از استفاده

 دارند اعتقاد منان از برتی که منجا تا؛ است بسیاری اندیشمندان ییدأت مورد امر این و کند می برتوردار

 قررار  سرازمان  اتتیرار  در دقیقری  اطالعات و شود می ابهام موجب کارمیی به وری بهره کردن محدود که

ها و ماادیق متعددی قابل تعریف است که برتی از منهرا   گیری کارایی، شاتص . جهت اندازهدهد نمی

 وری نیروی انسانی هستند، عبارتند از:  که مرتبط با بهره

 ان حضور منها.مدت زم نسبت مدت زمان کاری کارکنان به  ر

 ریزی شده. کار برنامه ر نسبت کار انجام شده )تروجی( به

 تعداد کارکنان. ر نسبت ارزش افزوده محاوالت به

 تعداد کارکنان.  های سازمان به ر نسبت هزینه

ها و ماادیق متعددی قابرل تعریرف هسرتند کره      گیری اثرببشی، شاتص همین ترتیب، جهت اندازه به

 وری نیروی انسانی هستند، عبارتند از:  رتبط با بهرهبرتی از منها که م

 اهداف(. به دستیابی در پیگیری و کارکنان )تعهد پذیری وویتئر مس

 دیگران(. با منافانه و محترمانه ر اتالق کاری کارکنان )برتورد

 دیگران(. و کارممد با مؤثر ارتباط کاری کارکنان )برقراری ر ارتباطات

 تود(. کاری حوزة در مناسب مهارت و دانش بودن اکارکنان )دار ر تباص

 . (وظایف انجام در مموزشی جدید های یافته پذیری کارکنان )یادگیری ر مموزش

 )تحقق انتظارات ماوی و برتورد محترمانه افراد مافوق(. کارکنان مندی رضایتر 

 مدیران(.  ر میزان اعتماد کارکنان )داشتن امنیت ش لی و رفتار صادقان

اسالمی  بینی جهان در که است این مید بر می وری موضوع برکت و بهره همجواری از دین ترتیب، منچهب



 پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی –دو فصلنامه علمی   104

 

 1399نهم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان سال 
 

رنرگ   کم یا مادی اسباد نفی معنای به مادی شکوفایی توسعه و و برکت و تیر در تأثیر معنویت به اعتقاد

 اعمرال  و شایستهاتالق  دینی، صحیح باورهای که است معتقد بلکه توسعه نیست؛ در نقش منها کردن

بررای   سراوم  کرار  در اسرالم،  دیگر دارند. از سوی جامعه نقش اقتاادی توسع  و شکوفایی در نیز نیکو

 اسرت ر از   مرادی  اصرول توسرع  اقتارادی و برکرات     مهمتررین  از یکی که ـ  مبرومندانه زندگی تأمین

 را هرایی  اسالم همه تالش در پرتو این نگرش، .رود می شمار به معنوی ارزشهای و ها بزرگترین عبادت

سازندگی  در جهت و با انگیزة صحیح گیرند، چنانچه می صورت مادی برکات موردن جهت پدید در که

 کنار هرم  تنها در برکات مادی و معنوی که و معتقد است داند می مقدس و شمرده باشند، عبادت انسان

هسرتیم کره مزایرایی از    « تودارزیابی»ممد. بنابراین، برای انجام درست کار، نیاز مداوم به  تواهند پدید

 دنبال تواهد داشت.  پذیری را از جمله در حوزة نیروی انسانی به وویتئمس وری و قبیل: افزایش بهره

 مدل مفهومی پژوهش. 5

است  "وری نیروی انسانی کت و بهرهمفهوم بر بررسی رابطه بین اعتقاد به"موضوع تحقیق که  با توجه به

و مطاوعات نظری که در تاوص مفهوم متعاوی برکت مطرح گردید، مطابق دو پژوهش تفایلی انجام 

 توان تعیین نمود: های ذیل را می بندی (، دسته1390( و زاهری )1389شده توسط حیدرنژاد )

رمن کریم، رعایت تقوا، نماز تواندن و تداوند، اعتقاد به ق  برتی از اسباد برکت از قبیل: اعتقاد به .1

وری افراد مؤثر باشد. سایر عوامرل   صورت مستقیم بر روی بهره تواند به ال گفتن در کارها، می بسم 

و اسباد برکت از قبیل: امر به معروف و نهی از منکر، مدارا در کار و زندگی، انفاق کردن، عرداوت  

به انبیای اوهی و معاومین، مومنان و اهل نیکری، ممکرن    رفتاری با دیگران، اعتقاد و انااف، توش

 وری کارکنان مؤثر باشد. است بر روی بهره

فروشی، کسب مال حرام و کوتاهی در حق  برتی از موان  برکت از قبیل: ظلم کردن به دیگران، کم .2

انر  برکرت   وری افراد موثر باشد. سایر عوامل و مو صورت مستقیم بر روی بهره تواند به دیگران، می

های برد و سروی نیرت، دشرنام دادن و      از قبیل: ببل ورزیدن، تیانت در امانت، اسراف کردن، نیت

 وری کارکنان مؤثر باشد. دروغ گفتن، ممکن است بر روی بهره
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 وری نیروی انسانی بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره
 

 اسباب و موانع برکت -1شکل 
 

 
 

 
 

 (1390( و زاهری )1389براساس تحقیقات حیدرنژاد )

گیرری من   وری نیروی انسانی و ارزیرابی و انردازه   های موثر بر بهره جهت تکمیل مدل مفهومی و مؤوفه

 گردد: )کارایی و اثرببشی( توضیحات ذیل ارائه می

اند. اما  وری نیروی انسانی را بر شمرده وری نیروی انسانی، عوامل مؤثر بر بهره های بهره اغلب مدل .1

وری نیرروی انسرانی    م برکرت و بهرره  در این تحقیق، ما به دنبال بررسی رابطه بین اعتقاد بره مفهرو  

وری  هستیم. همچنین، مطابق تحقیقات صورت گرفته، جهت شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر بهرره 
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فرازی و معرادالت    AHP ،AHPهای مبتلفی از قبیل: دوفی، دوفی فرازی،   نیروی انسانی، از روش

عنروان مردل مفهرومی     نی بره وری نیرروی انسرا   های بهرره  ساتتاری استفاده گردیده است و از مدل

 صورت تاص استفاده نشده است.  به

وری )کرارایی   وری اثر دارند، مدل سنجش بهره دنبال ارائه عواملی است که بر روی بهره مدوی که به .2

وری، از  گیرری بهرره   . پژوهشرگران متعرددی جهرت انردازه    است -ابواوحسن فقیهی -و اثرببشی( 

 :استاند که تعدادی از منها، مطابق جدول ذیل  ه کردههای کارایی و اثرببشی استفاد شاتص

 وری بهره گیری اندازه زمینه در نظران صاحب نظرهای مقایسه -1جدول 

 پژوهشگران وری بهره گیری اندازه های روش

 Lattner & Larcker (2002) اثرببشی کارایی و گیری اندازه

Baker (1992) , Miller (1991) 

 Berman (1998) منفعت - هزینه و کار حجم اثرببشی، کارایی، گیری اندازه

 داده، بره  برازده  نسربت ، داده بره  سرتانده  نسربت  گیری اندازه

 ت ییرات های شاتص محاسبه و فنی ییاکار
Hatry &. Fisk (1992) 

 Zammit , Cockfield & Funnell ناتواسته های بازده و اثرببشیکارایی،  تناسب، گیری اندازه

(2001) 

 North Carolina State Agency اثرببشیهزینه، حجم کار، کارایی و  گیری دازهان

Performance (2003) 

 Ammons (1996) , Poistr کار حجمو  اثرببشیکارایی،  گیری اندازه

(1992) 
 ( 1389)فقیهی و موسوی کاشی، 

حقیق، از شراتص  در این تهای متعددی قابل تعریف هستند که  گیری کارایی، شاتص جهت اندازه .1

ریزی شده استفاده گردید که تحرت عنروان شراتص     کار برنامه نسبت کار انجام شده )تروجی( به

 . استعنوان مهمترین شاتص کارایی کارکنان مطرح  نیروی انسانی و به 1(KPIکلیدی عملکرد )

 دستیابی رد پیگیری و پذیری کارکنان )تعهد  وویتئگیری اثرببشی از شاتص میزان مس جهت اندازه .2

                                                                                                                                       
1. Key Performance Indicator 
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 وری نیروی انسانی بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره
 

 است های اثرببشی در حوزه نیروی انسانی اهداف( استفاده گردید که یکی از مهمترین شاتص به

صورت مطلرود و صرحیح، ترالش مفیرد جهرت تحقرق اهرداف         و ماادیقی از قبیل: اتمام کار به

سازمان، انجام کارهای محووه با پشتکار حتی در حاالت تعار  و ابهام و نیز، تحمرل فشرار زیراد    

 شود. کار و از دست ندادن تمرکز در شرایط تحت فشار را شامل می

 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 

 
 (1389وری فقیهی ) ( و مدل سنجش بهره1390( و زاهری )1389براساس تحقیقات حیدرنژاد )

 های پژوهش متغیر. 6

جردول ذیرل   شررح   بدین ترتیب، مطابق مدل مفهومی تحقیق و فرضیات تحقیق، مت یرهای پژوهش بره 

 است:
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 متغیرهای تحقیق -2جدول 

 عنوان متغیر یا شاخص نوع عامل نوع متغیر

 مستقل

اعتقررراد بررره  

 اسباد برکت

انبیای اوهی و  -تقوای اوهی -قرمن کریم -ذات اقدس تداوند

 -امر بره معرروف و نهری از منکرر     -بسم ال گفتن-معاومین

 عرردل و رعایررت -نمرراز توانرردن -مرردارا در کررار و زنرردگی

 مومنان و اهل نیکی. -انفاق کردن -رفتاری توش -انااف

 اعتقاد به

 موان  برکت

تیانرت   -مال حررام  -ببل ورزیدن -کم فروشی -ظلم کردن

کوتراهی   -های بد و سوی نیت نیت -اسراف کردن -در امانت

 دشنام دادن. -دروغ گفتن -در حق دیگران

 وابسته

 ریزی شده ار برنامهک نسبت کار انجام شده )تروجی( به کارایی

 اثرببشی
 پذیری کارکنان میزان مسووویت

 اهداف( به دستیابی در پیگیری و )تعهد
 

 شناسی پژوهش روش. 7

از  تحقیرق در ایرن  پیمایشی اسرت.   ر این تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، تحقیق توصیفی

 مبنرای  بر مقیاسی نوع ازساتته  محقق  امپرسشن( میدانیپیمایشی )  ای و روش کتاببانه اتمطاوع  روش

پرسرش در تاروص ارتبراط اسرباد برکرت برا کرارایی و         24 پرسش، شرامل:  44 بر مشتمل ویکرت

 استفادهپرسش در تاوص ارتباط موان  برکت با کارایی و اثرببشی کارکنان  20اثرببشی کارکنان و 

د اعتمرا  قابلیرت پایرایی و   ةدهنرد  نشران  کهدست ممد  هدرصد ب 2/97 پرسشنامهپایایی  گردید که ضریب

است. جامع  مماری این تحقیق شامل: مردیران، رؤسرا، سرپرسرتان و کارشناسران شراغل در       پرسشنامه

نفرر بروده    417های توویدی، فنی، پشتیبانی و ستادی شرکت فوالد هرمزگان هستند که تعداد منها  حوزه

 علت عردم تجرانس و نراهمگنی    بهای است که  گیری در این پژوهش، تاادفی طبقه است. روش نمونه

بنردی گردیرد.    های منها به طبقات مبتلف تقسیم مورد مطاوعه بر اساس ویژگی  جامع ،پژوهشی  جامع

شته اسرت.  هر فرد فقط و فقط به یکی از طبقات اتتااص دانی نداشته و هیچ نوع همپوشااین طبقات 
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 وری نیروی انسانی بررسی رابطه بین اعتقاد به مفهوم برکت و بهره
 

 اسرت کره   201 با برابر کوکران رابط  از استفاده با هشپژو این درمورد نیاز    ممارینمونحداقل تعداد 

 25) پرسشرنامه  250 مجمروع  درپاسبگویان،  مطلود تعداد دریافت و نمونهتعداد  این به رسیدن برای

و  شرد  موری جم صحیح   پرسشنام 208تعداد  که گردید توزی ها  موری داده درصد بیشتر( جهت جم 

توصیفی جهت توصریف   ممار تحلیل های . به این ترتیب، روشفتگر قرار ماریم تحلیلتجزیه و  مورد

 ها اسرت، مرورد   گرایش مرکزی، پراکندگی و فراوانی های و نمودارها، شاتص شامل جداول ها که داده

ممار اسرتنباطی، جهرت پاسربگویی بره پرسشرها و مزمرون        های تحلیل گرفت و در روش قرار استفاده

ابتردا مزمرون    گرفته شرد. بره ایرن صرورت کره       ها بهره تحلیل داده جهت SPSSافزار  ها، از نرم فرضیه

  هرای افرراد )نمونره ممراری(، از مزمرون      گردید و برا توجره بره پاسرخ     کووموگروف ر اسمیرنوف انجام 

استفاده شرد. همچنرین، جهرت بررسری برا اهمیرت برودن         1ای ناپارامتریک عالمت یا نشانه یک نمونه

 ترأثیر  میرزان  مقایسه منظور به، از مزمون میانگین استفاده شد و عوامل بندی اووویت وهای تحقیق  سنجه

 .گردید استفاده فریدمن واریانس تحلیل مزمون از انسانی، نیروی وری بهره بر مبتلف عوامل

 های پژوهش یافته. 7

ی ور تواند موجب ارتقای بهرره  مفهوم برکت می میا اعتقاد به»اصلی موضوع تحقیق این است که  پرسش

 شود: شرح ذیل بیان می مزمون من به  بدین ترتیب، فرضیه اصلی تحقیق و نتیج« کارکنان گردد؟

 .وری نیروی انسانی تأثیرگذار است مفهوم برکت بر بهره اعتقاد به :اصلی ةفرضی

H0تأثیر ندارد. انسانی نیروی وری بهره مفهوم برکت بر : اعتقاد به(M )3  

H1تأثیر دارد انسانی نیروی وری بهره مفهوم برکت بر : اعتقاد به (M )3. 

 اصلی تحقیق ةبررسی فرضی -ای یک نمونه عالمت آزمون نتیجه -3جدول 

 فراوانی مت یر
 های تعداد داده

 میانه

(M) 

 داری سطح معنی

(Sig.) 
کوچکتر 

 3از 

مساوی 

3 

 بزرگتر

 3از 

وری نیروی  بهره

 انسانی
208 45 3 160 59/3 000/0 

                                                                                                                                       
1 Sign Test 
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 اعتقااد %، 95 اطمینران  گرردد و در سرطح   مری  تحقیق تأیید فرضیه ،05/0از  معناداری کوچکتر با سطح

 است. تأثیرگذار انسانی نیروی وری بر بهره برکت مفهوم به
مفهوم برکت بر کارایی کارکنان تأثیرگرذار   میا اعتقاد به»فرعی اول تحقیق این است که   ن پرسشهمچنی

 شرح ذیل است: مزمون من به  فرعی اول و نتیج  که مطابق من، فرضی« است؟

 .مفهوم برکت بر کارایی کارکنان تأثیرگذار است اعتقاد به :فرعی اول فرضیة

H0تأثیر ندارد. کارایی کارکنان مفهوم برکت بر تقاد به: اع (M )3 

H1تأثیر دارد. کارایی کارکنان مفهوم برکت بر : اعتقاد به (M )3  
 

 فرعی اول تحقیق ةبررسی فرضی -ای یک نمونه عالمت آزمون ةنتیج -4جدول 

 فراوانی  یرمت

 میانه های تعداد داده

(M)

 

سطح 

 داری معنی

(Sig.) 

کوچکتر از 

3 

مساوی 

3 

 بزرگتر

 3از 

 000/0 55/3 157 6 45 208 کارایی کارکنان

 

اعتقااد  %، 95 گرردد و در سرطح اطمینران    مری  تحقیق تأیید  فرضی ،05/0از  معناداری کوچکتر با سطح

 .تأثیرگذار است بر کارایی کارکنان برکت مفهوم به
« مفهوم برکت بر اثرببشی کارکنان تاثیرگذار است؟ میا اعتقاد به»فرعی دوم تحقیق این است که   پرسش

 شرح ذیل است: مزمون من به  فرعی دوم و نتیج  که مطابق من، فرضی

 .ار استثیرگذأمفهوم برکت بر اثرببشی کارکنان ت اعتقاد به :فرعی دوم ةفرضی

H0ثیر ندارد.أت اثرببشی کارکنان مفهوم برکت بر : اعتقاد به (M )3  

H1ثیر دارد.أت اثرببشی کارکنان مفهوم برکت بر : اعتقاد به(M )3  
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 فرعی دوم تحقیق ةبررسی فرضی -ای ک نمونهی عالمت آزمون ةنتیج -5جدول 

 فراوانی مت یر

 میانه های تعداد داده

(M)

 

 داری سطح معنی

(Sig.) 
کوچکتر از 

3 

مساوی 

3 

 بزرگتر

 3از 

 000/0 59/3 157 5 46 208 اثرببشی کارکنان

 

اعتقااد  %، 95 گرردد و در سرطح اطمینران    مری  تحقیق تأیید فرضی  ،05/0از  معناداری کوچکتر با سطح

 .تأثیرگذار است بر اثربخشی کارکنان مفهوم برکت به

 انسانی نیروی وری بهره بر مختلف عوامل تأثیر میزان ةمقایس

 فریردمن  واریانس تحلیل روش از انسانی، نیروی وری بهره بر مبتلف عوامل تأثیر میزان مقایسه جهت

 ت:اس ذیل شرح به مونمز این نتایج که گردید استفاده

H0است انسانی یکسان نیروی وری بهره بر مبتلف عوامل تأثیر : میزان. 

H1دارد انسانی نیروی وری بهره بر بیشتری تأثیر عوامل، از یکی : حداقل. 

 نفریدم واریانس تحلیل آزمون نتایج -6جدول 

 مزمون
تعداد 

 مونهن

مقدار مماره 

 تی دو

درجه 

 مزادی

 سطح معناداری

(Sig.) 

 000/0 21 216/800 208 مبتلف عوامل تأثیر مقایسه
 

 برر برکت  مبتلف عوامل تأثیر میزان بین%، 95 و در سطح اطمینان 05/0از  معناداری کوچکتر با سطح

 .دارد وجود داریامعن تفاوت انسانی، نیروی وری بهره

 ت متغیرهای تحقیقارزیابی اهمی. 8

 میرانگین  مزمرون  از ،مت یرهای تحقیق )اسباد و موانر  برکرت(   بندی اووویت وارزیابی اهمیت  جهت

 ت:اس شرح ذیل به مزمون این نتایج که گردید استفاده

H0 است. 3: میانگین اهمیت عامل کوچکتر یا مساوی( )3   
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H1 است.  3: میانگین اهمیت عامل بزرگتر از( )3  

 میانگین جهت بررسی متغیرهای تحقیق آزمون نتایج -7جدول 

 عامل ردیف
 میانگین

 امتیاز( 5)از 

 سطح معناداری

(Sig.) 

نتیجه 

 آزمون

 H 000/0 44/3 ذات اقدس تداوند اعتقاد به 1

 H 299/0 08/3 قرمن کریم د بهاعتقا 2

 H 000/0 30/3 تقوای اوهی اعتقاد به 3

 H 771/0 98/2 انبیای اوهی و معاومین اعتقاد به 4

 H 674/0 96/2 بسم ال گفتناعتقاد به  5

 H 066/0 84/2 امر به معروف و نهی از منکراعتقاد به  6

 H 000/0 71/3 مدارا در کار و زندگیاعتقاد به  7

 H 093/0 85/2 نماز تواندناعتقاد به  8

 H 000/0 05/4 عدل و رعایت اناافاعتقاد به  9

 H 000/0 06/4 رفتاری توشاعتقاد به  10

 H 000/0 28/3 انفاق کردناعتقاد به  11

 H 326/0 08/3 مومنان و اهل نیکیاعتقاد به احترام  12

 H 000/0 00/4 ظلم نکردناعتقاد به  13

 H 000/0 67/3 فروشی عدم کماعتقاد به  14

 H 000/0 79/3 اعتقاد به ببیل نبودن 15

 H 000/0 88/3 عدم کسب مال حرام اعتقاد به 16

 H 000/0 89/3 عدم تیانت در امانتاعتقاد به  17

 H 000/0 55/3 اسراف نکردناعتقاد به  18

 H 000/0 69/3 های بد عدم سوی نیت و نیتاعتقاد به  19

 H 000/0 78/3 عدم کوتاهی در حق دیگراناعتقاد به  20

 H 000/0 84/3 دروغ نگفتناعتقاد به  21

 H 000/0 63/3 دشنام ندادناعتقاد به  22
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 وری نیروی انسانی بهره ثیر عوامل مختلف برکت برأمقایسه میانگین ت -3شکل 

 
 گیری بحث و نتیجه. 9

ین تحقیق، در صورتی که واحدهای صنعتی کشور، وزارتبانه سرمت و دوورت   مطابق نتایج حاصل از ا

تاروص در   کید بیشتری نمایند و ظهور و بروز اعتقرادات دینری بره   أهای اعتقادی و اسالمی ت بر جنبه

صرورت عملری و کراربردی ایجراد نماینرد،       ها و محاد جامعه به حوزة برکت را در بین کارکنان سازمان

هرا و حتری کرل     وری سرازمان  وری نیروی انسانی و به تب  من، ارتقرای بهرره   ای بهرهتوان شاهد ارتق می

کشور بود. همانطور که در نتایج این تحقیق مشبص گردید، با ارتقای اعتقاد به مفهوم برکرت و اوترزام   

ی وری نیروی انسان ها توسط کارکنان، بهره عملی به عوامل اسباد و موان  برکت در انجام امور سازمان

با در نظر گرفتن دو شاتص اصلی کارایی و اثرببشی کارکنان، افزایش تواهد یافت. در ایرن تحقیرق،   

مفهروم برکرت برا رویکررد      سعی بر من شد که عوامل اسباد و موان  برکت و در واق ، عوامل اعتقاد به

ذیرل ارائره   وری نیروی انسانی، شناسایی و مشبص گردنرد. بردین ترتیرب، نترایج      تأثیرگذاری بر بهره

 گردد: می

های اصرلی من )اسرباد برکرت و موانر  برکرت(،       از وحاظ وضعیت توصیفی مت یر مستقل و مووفه .1

اصلی من در کارکنان شرکت فوالد هرمزگان باالتر از حد  مفهوم برکت و دو مووف  اعتقاد به میانگین

 متوسط بوده و مطلود است.
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ذات اقردس تداونرد،    اسباد برکت )اعتقراد بره   بهاز وحاظ وضعیت توصیفی میانگین عوامل اعتقاد  .2

تقوای اوهی، مدارا در کار و زندگی، عردل و رعایرت اناراف، تروش رفتراری و انفراق کرردن( و        

فروشری، ببیرل نبرودن، عردم      میانگین عوامل اعتقاد به موان  برکت )اعتقاد به ظلم نکردن، عدم کم

های بد، عدم کوتاهی  عدم سوی نیت و نیتکسب مال حرام، عدم تیانت در امانت، اسراف نکردن، 

در حق دیگران، دروغ نگفتن و دشنام ندادن( در کارکنران شررکت فروالد هرمزگران براالتر از حرد       

 متوسط بوده و مطلود است.

«. وری نیروی انسانی تأثیر معنراداری دارد  مفهوم برکت بر بهره اعتقاد به»استنباطی،  مطابق نتایج ممار .3

وری  مفهوم برکت در سازمان در سطح باالتری قرار داشته باشد، میزان بهره اعتقاد بهبنابراین، هر چه 

  مفهوم برکت برر دو مووفر   اعتقاد به»یابد. همچنین، با عنایت به اینکه  نیروی انسانی نیز افزایش می

سرازمان   مفهوم برکت در ، هر اندازه اعتقاد به«اصلی کارایی و اثرببشی کارکنان تأثیر معناداری دارد

 یابد. در سطح باالتری قرار داشته باشد، میزان کارایی و اثرببشی کارکنان افزایش می

 پیشنهادهای پژوهش. 10

وری نیروی انسانی تأثیر معنراداری دارد. از منجرا    مفهوم برکت بر بهره مطابق نتایج تحقیق، اعتقاد به .1

عنروان یرک مفهروم فرهنگری و      د بهتوان که مفهوم برکت، یک مفهوم اعتقادی و اتالقی است و می

گرردد   مدیریت مناب  انسانی و بهبود سازمان مورد تأمل قرار گیرد، پیشنهاد مری   اجتماعی در عرص

های مرؤثر و کراربردی از قبیرل: ترغیرب      ها و برنامه ریزان سازمان، با اتباذ سیاست مدیران و برنامه

م امور و وظایف سرازمانی، اجررای نظرام    رفتاری با پرسنل، رعایت عداوت و انااف در انجا توش

تاوص از جانب افراد مافوق(، کوتاهی نکرردن در   پرداتت عادالنه، ظلم نکردن به سایر افراد )به

هرای   همکارن، رعایت حسن گفترار در ارتباطرات سرازمانی و... زمینره     حق دیگران، دروغ نگفتن به

وح مبتلرف سرازمان، از قبیرل: مردیران،     مفهوم برکت و عوامرل منررا در برین سرط     ارتقای اعتقاد به

مندی، موجب افرزایش   سا، سرپرستان و کارمندان مهیا سازند تا با افزایش سطح رضایتؤمعاونان، ر

هرا   وری نیروی انسانی در سازمان گردند. بدین ترتیب، بسیاری از مشکالت پیش روی سازمان بهره

وری نیرروی انسرانی( کراهش     کارکنان )بهرهدر امر استفاده مطلود از مناب  در دسترس و از جمله 

صورت صحیح، ارائ  تدمت صادقانه به  یافته یا برطرف تواهد شد. چرا که، اعتقاد به انجام کار به
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هرای   دیگران و کسب درممد حالل که مورد رضرایت تداونرد باشرد، منجرر بره ارتقرای شراتص       

سرانی بهترر، انجرام کرار در زمران      ر پذیری، کیفیت کار، تدمت وویتئعملکردی پرسنل از قبیل: مس

 استاندارد و میزان تووید در زمان مفید تواهد شد.

گرردد   وری نیروی انسرانی، پیشرنهاد مری    با در نظر گرفتن تأثیرگذاری مفهوم اعتقادی برکت بر بهره .2

صاحبان سهام و کارفرمایان، سازمان را با دیدگاه اعتقادی مفهوم برکت بنگرند. بدین ترتیب، محیط 

های اجتماعی، ترانوادگی، رفراهی و کیفیرت     تری برای کارکنان فراهم نموده و جنبه ری مطلودکا

زندگی کارکنان را مدنظر تواهند داشت تا از تضیی  حقوق انسانی و ماوی پرسنل جلوگیری شده و 

دست ممده از عملکرد کارکنان منها، برکت داشته باشد. از طرفی، کارکنران سرطوح مبتلرف     هسود ب

برترورد و تلقری صراحبان سرهام و     روش ثر از أترر کره متر    مان نیز با عملکرد بهتر و مطلرود ساز

 وری و منفعت سازمان تواهند شد. کارفرمایان است، موجب ارتقای بهره

صورت مستقیم، مدیران ارشد، مدیران صرف و   گردد واحدهای مدیریت مناب  انسانی به پیشنهاد می .3

تایج این تحقیق و مفاهیم مندرج در من، استفاده نمایند و با اوحراق  ها، از ن مشاوران مدیریت سازمان

این موضوع به فرهنگ سازمانی و اصالح روحیه کاری پرسرنل، از مزایرای ظهرور و برروز مفهروم      

برکت در سازمان استفاده نموده و با ارتقای روحیه تود کنتروی و تود انگیزشی کارکنان، موجرب  

، کاهش مناب  مارفی، افرزایش میرزان تروجری، ارتقرای کیفیرت      ها، کاهش ضایعات کاهش هزینه

 محاوالت و تدمات و... شوند.
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