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 چکیده

برخی  کهرود می شماربه سازمان ادارة استراتژیک برای عاملی و پیدا کرده محوری جایگاه هاسازمان در انسانی منابع اخیر، هایسال در  

کنند. مطالعۀ حاضر با هدف تعیین موقعیت ایجاد مزیت رقابتی، یاد می فرد سازمان یا سالح استراتژیکنام دارایی منحصربه از آن با

استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل 

عنوان نمونۀ آماری انتخاب نفر به 97جه به جدول مورگان نفر بود که با تو 134نظران ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز مدیران و صاحب

نفر از استادان تأیید شد و پایایی  10ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط ها، مصاحبه و پرسشنامۀ محققآوری دادهشدند. ابزار جمع

 های کولموگروف اسمیرنوف، تیها از آزموندهوتحلیل دامنظور تجزیهدست آمد. بهبه 84/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

داری بین وضع موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان ادارة کل ورزش و دو استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنازوجی، فریدمن و خی

( و تهدیدها P ،89/8-  =t<001/0)ها (، فرصتP ،83/9-  =t<001/0ها )(، ضعفP ،18/8-  =t<001/0ها )قوت جوانان استان البرز شامل

(001/0>P ،88/7-  =tوجود دارد. همچنین جایگاه توانمندسازی کارکنان در موقعیت محافظه )ترین استراتژی کارانه قرار گرفت که مناسب

صله دارد، لزوم ( است. با توجه به اینکه وضعیت فعلی توانمندسازی کارکنان از وضعیت مطلوب فاWOبرای توانمند ساختن کارکنان )

نظر ای راهبردی ضروری بهتوجه به ایجاد راهکارها و کم کردن فاصلۀ بین وضع موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان با ایجاد برنامه

 رسد.می
 

 

  های کلیدیواژه

 .مطلوب تیموجود، وضع تیسوات، راهبرد، وضع ،یتوانمندساز

 

 

                                                           

   : 09123660801. نویسنده مسئول : تلفن                                                                              masy_hamze@yahoo.com Email: 
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 مقدمه

کارکنان را  یتوانمندساز ت،یریمد شمندانیاند   

 یروین یهسازاثرگذار بر عملکرد و ب یعنوان راهبردبه

از  یمعتقدند توانمندساز واند کرده یمعرف یانسان

است که امروزه توسط سازمان  یدیمهم جد یهانگرش

 یجووجست درها (. اگر سازمان9) شودیمکار گرفته به

 تیفیک شیو افزا ندهایبه فرا دنیسرعت بخش یبرا یراه

ن کارکنا یتوانمندساز یبر رو دیبا ،هستند دیخدمات و تول

متضمن  طیدر تمام شرا ی(. توانمندساز18تمرکز کنند )

 قیالزم است که هر سازمان از طر رونیاست. ازا تیموفق

بهبود  را اشیاثربخش ،یعوامل مؤثر بر توانمندساز ییشناسا

استفاده از  یانسان یروین یهدف از تواناساز .بخشد

 ۀافزود رزشا ۀمنظور توسعبه فرادا ۀبالقو یهاتیظرف

 بر یرگینفس و چاحساس اعتمادبه تیتقو ،یسازمان

 .(9ست )هاییناتوانا

ارائه شده است.  یاز توانمندساز یاگسترده فیتعار

 یاز سازگار یوستاریمعتقد است افراد توانمند در پ 1یهارو

 وستار،یپ نی. براساس اکنندیحرکت م رییتغ جادیبه سمت ا

اول  ۀتوانمندند که در وهل یبه لحاظ شغل یکارکنان

انجام دادن  یرا برا ازین مورد یهایستگیها و شامهارت

 یریکارگو قادر به انتقال و به یرندگ خود فرا یشغل فیوظا

باشند و با  یسازمان یارتقا یبرا یکار طیآنها در مح

ارتباط و نفوذ در همکاران، آنها را به استفاده از  یبرقرار

 قیو تشو بیکار ترغ ندیو مؤثر در فرا دیجد یکردهایرو

و  یاحساس انرژ ،(. اگر کارکنان توانمند شوند22کنند )

 شیافزا مسئله سبب نیخواهند داشت و ا یشتریکنترل ب

سطح  شیو افزا یشغل تیرضا تیو در نها یمداخودکار

 (.20) شودیم یوربهره

 ۀرابط لدلیبهها ادارات کل ورزش و جوانان استان

مؤثر بر ورزش،  یو نهادها یورزش ۀبا جامع میمستق

                                                           

1 . Harvey 

سطح ورزش کشور،  یدر ارتقا یاتینقش مهم و ح توانندیم

 شیبا افزا کهیطوربه ،ندکن فایکشور ا یسالمت و سرافراز

 یرگذارینقش و تأث نیا توانندیکارکنان م یسطح توانمند

کارکنان  ینحو انجام دهند. نقش توانمندساز نیبه بهتر ار

و  کیاستراتژ یکردیاگر با رو ژهیوبه یورزش یهادر سازمان

برخوردار است.  یاژهیو تیاز اهم ،محور همراه باشدبرنامه

 یکسب برتر یدنبال رقابت برااگر به یورزش یهاسازمان

از منابع  دیاب ،ندایو ورزش یبدن تیترب یهاجنبه یدر تمام

و  هایببرند و توانمند نهیبه ۀموجود استفاد یانسان

امر  نیطور تمام و کمال ارائه دهند. اخود را به یهایبرتر

 تیو وضع کیاستراتژ تیموقع ییدر ابتدا مستلزم شناسا

 کارکنان است.  یموجود توانمندساز

 یاستراتژ نیتدو ۀنی(، در زم1387) یعباچ

نقاط قوت را بافت  نیترمهم یانسان یروین یتوانمندساز

به کارکنان و  رانیمد حیو نگرش صح یانسان یرویجوان ن

دانسته و  یمنابع انسان تیریمد نینو یهاسبک یریکارگبه

را فضا و امکانات نامناسب و عدم اعتماد  هاضعف نیترمهم

 و عنوان کرده است قیو تشو هینظام تنب بهکارکنان 

را وجود مؤسسات  یتوانمندساز یهافرصت نیترمهم

 نیترار و مهمکبهآماده یدانشگاه النیالتحصو فارغ یآموزش

 انیاز کار ب یو فشار ناش طیاسترس مح زیرا ن داتیتهد

 نی( در تدو1387) یاضیو ف یاعراب نی. همچن(12) اندکرده

در بستر  یمنابع انسان یتوانمندساز یاستراتژ یسازیو جار

 هایگروه و مناطق در کهاند عنوان کرده رانیا یفرهنگ

 یوجود دارد و استراتژ یفاحش یمختلف، تفاوت فرهنگ

آن انتخاب  براساس فرهنگ و متناظر با دیبا یتوانمندساز

توجه به  یتوانمندساز یاستراتژ تیموفق ید. براشوو اجرا 

 یالگوها جادیا ،یمطلوب کار طیمح جادیچون ا یعوامل

 بیمثبت و ترغ یو معنو یاحساس تیحما ،یمتفاوت شغل

 و چزوزا ای. نگوا(2) باشد دیمؤثر و مف تواندیافراد م
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کارکنان را استقرار  ی(، عوامل مؤثر بر توانمندساز2014)1

 ران،یمد یرهبر یهاسبک ،یفرهنگ سازمان یو ارتقا

و  اریاخت ضیتفو زش،آمو تیفیو ک یارتباط یهاسبک

( 1391و همکاران ) یدامی. (25) اندقدرت گزارش کرده

 یفضا جادیبا ا یبدن تیسازمان ترب رانیاند، مدعنوان کرده

مناسب  یهاوهیو طرح ش زانندهیو مشارکت انگ یهمکار

امور  نیخود در ا میمستق یریکارکنان و درگ یتوانمندساز

بهار  ی. شعبان(3) تعهد کارکنان را بهبود بخشند توانندیم

 ینقش رهبر نییبه تع یقی(، در تحق1392و همکاران )

ورزش و جوانان کارکنان ادارۀ کل  یدر توانمندساز یمعنو

از آن  یپژوهش حاک نیا یهاافتهی پرداختند.استان همدان 

ابعاد آن با  یو تمام یمعنو یرهبر نیاست که ب

وجود  یداراو معن میمستق ۀکارکنان رابط یتوانمندساز

که سطح  شودیسبب م یمعنو یرهبر قتیدارد. در حق

 .(11)کند  دایارتقا پ یتوانمند

اندیشمندان مدیریت، توانمندسازی کارکنان را   

راهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی  عنوانبه

و معتقدند توانمندسازی از  اندکردهانسانی معرفی 

 هاسازمانی مهم جدید است که امروزه توسط هانگرش

. در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت شودیمکار گرفته به

معاصر در پاسخگویی به نیاز تغییر و تحول موجود است. 

ابزاری مناسب برای  تواندیمتدوین برنامۀ استراتژیک 

(. 9پاسخگویی به تحوالت موجود در عرصۀ محیطی باشد )

از نظر دارکر رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان 

وانمندسازی، نه مدیران و نه فرهیخته است. بدون ت

 با(. 13کامیاب باشند ) درازمدتدر  توانندینم هاسازمان

 یهاکارکنان و پژوهش یتوانمندساز تیتوجه به اهم

 تیموقع یبررس ۀنیهنوز در زم رسدینظر مشده بهبردهنام

در جهت  ییراهبردها ۀکارکنان و ارائ یتوانمند زانیو م

وجود  ییکمبودها یورزش یهادر سازمان یتوانمندساز

                                                           

1. Negwaya & Chazuza 

به اهداف خود  دنیرس برایها دارد. امروزه سازمان

و  یتجار ،یمال یهایاستراتژ ،نددار یمختلف یهایاستراتژ

 یمنابع انسان استراتژیها سازمان یاستراتژ نیتراما مهم ؛...

 یهاسازمان یبرا یمنابع انسان کیاستراتژ تیری. مداست

 یرویدر جذب ن شتریب تیهمچون حساس یلیبه دال یورزش

 دارد یشتریب تیاهم ینباالتر منابع انسا یهانهیو هز یانسان

عوامل  بایدکارکنان  یتوانمند شیافزا یبرا نی(. بنابرا27)

شوند و براساس  ییکارکنان شناسا یتواناساز یهانهیو زم

پرداخته شود. پژوهشگران  یراهبرد یابرنامه نیآن به تدو

 نیتدو ریدرگ یهاکه سازمان انددهیرس جهینت نیبه ا

و  کنندیتوجه م یطور منظم به منابع انسانکه به یاستراتژ

که  ییهابا سازمان سهیدر مقا ،متقابل دارند ۀبا آن رابط

 کنندیم نیتدو یرقابت دگاهیرا از د یاستراتژ نیتدو ندیفرا

که  پندارندیم یالهیرا وس یمنابع انسان یاستراتژ ای

را حل کنند،  یاستراتژ یآن مسائل رقابت ۀلیوسبه توانندیم

 نیا دیمؤ یاندهیطور فزاها بهدارند. پژوهش یعملکرد بهتر

 ندیفرا ریرا درگ یواحد منابع انسان ،هااست که سازمان

درصد  45تا  20از  شیو ب کنندیسازمان م یاستراتژ نیتدو

منابع  یتراتژاس نیبزرگ و متوسط تدو یهااز سازمان

 یسازمان هماهنگ و تا حد یاستراتژ نیرا با تدو یانسان

 گاهیمشخص شدن جا ن،ای برعالوه (.8اند )کرده کپارچهی

 یراهکارها ۀکنندنییتع تواندیکارکنان م یتوانمند یفعل

 یکارکنان باشد و راه را برا یتوانمندساز یبرا نگرانهندهیآ

 لیتحل یعبارتمطلوب فراهم سازد. به تیبه وضع دنیرس

 نیترمهم زان،ریتا برنامه شودیموجود سبب م تیوضع

 است، مواجهرا که سازمان با آنها  یکیمسائل استراتژ

 یزیردر طول مدت برنامه دیارا که ب ییهاتیاولو و بشناسند

 یلزوم آگاه روازاین .مشخص کنند ،حل شوند کیاستراتژ

 تیبه وضع دنیمنظور رسبه یزیرموجود و برنامه تیاز وضع
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ادارات  خصوصبه یورزش یهاسازمان رانیمد یمطلوب برا

 است. ضروریها کل ورزش و جوانان استان

 کیاستراتژ تیموقع نییمحققان درصدد تع نیبنابرا     

 کارکنان ادارۀ کل یموجود و مطلوب توانمندساز تیو وضع

ن ضم قیطر نیورزش و جوانان استان البرز برآمدند تا از ا

 نییو تع دهاتهدی وها فرصت ،هاضعف ،هاشناخت قوت

 را به رانیکارکنان، توجه مد یموجود توانمندساز گاهیجا

 یروهایمؤثر در جهت توانمند ساختن ن یابرنامه یاجرا

 نییتع ق،یحقت نیا یخود جلب کنند. هدف اصل یانسان

موجود و مطلوب  تیو وضع کیاستراتژ تیموقع

لبرز کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان ا یتوانمندساز

 یاتیو نقش ح تیبا توجه به اهم نی. همچناست

سازمان، پرسش اصلی  تیکارکنان در موفق یتوانمندساز

کارکنان در ادارۀ کل  یتوانمندساز تیآن است که وضع

 نیورزش و جوانان استان البرز چگونه است؟ شکاف ب

کارکنان به چه  یموجود و مطلوب توانمندساز تیوضع

 است؟ زانیم

 

 روش شناسی 

و  یکاربرد قاتیهدف از نوع تحق یبر مبنا قیتحق نیا

 قاتیاطالعات از نوع تحق یگردآور یهابرحسب روش

 تیموقع نییمنظور تعبه است. یلیتحل -یفیتوص

 یموجود و مطلوب توانمندساز تیو وضع کیاستراتژ

و  هاافتهیکارکنان در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز 

و  رانیمصاحبه با مد قیاز طر ازیمورد ن یهاداده

 زینظران ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز و نصاحب

ز ا تیور و در نهاموجود در ادارۀ مذک یهامطالعۀ گزارش

 شد. یآورجمع نامهپرسش قیطر

و کارشناسان ادارۀ کل  رانیشامل مد یآمار ۀجامع

 الغ،ساوجب س،یورزش و جوانان استان البرز )کرج، فرد

نفر بود که طبق جدول  134طالقان و اشتهارد( به تعداد 

. ابتدا طی ندنفر انتخاب شد 97حجم نمونۀ مورگان 

و کارشناسان  رانیمجزا در یک پرسشنامۀ باز از مد یجلسات

ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز خواسته شد که 

 یتوانمندساز یها و تهدیدهاها، فرصتها، ضعفقوت

این  بهها کارکنان را فهرست کنند. فرایند تحلیل داده

 کدگذاری نظرها و بازبینیها صورت بود که ابتدا پرسشنامه

 عواملعنوان به بودند، شده تکرار که رهایینظ و شدند

مشخص شدند و به تأیید امور پژوهش  یو خارج داخلی

متخصص و مجرب در زمینۀ  تادانسازمان مذکور و اس

سپس امور پژوهش ادارۀ کل  ند.راهبردی رسید یزیربرنامه

یک  ورزش و جوانان استان البرز، ضریب اهمیت و رتبۀ هر

ها و تهدیدها را مشخص کردند. صتها، فرها، ضعفاز قوت

موجود و  تیوضع نییبرای تع هیدوسو یاسپس پرسشنامه

ها، سؤال در بخش قوت13کارکنان با  یمطلوب توانمندساز

ها سؤال در بخش فرصت 12ها، سؤال مربوط به ضعف 21

کارکنان ادارۀ کل  یتواناساز دهاییسؤال مربوط به تهد 9و 

 اسیو در قالب مق یحورزش و جوانان استان البرز طرا

 10 دییپرسشنامه به تأ ییشد. روا میتنظ کرتیل یارزشپنج

 .دیرس یورزش تیریو استادان مد نانفر از متخصص

کرونباخ  یپرسشنامه با روش آلفا ییایپا زانیم نیهمچن

ط به برای سؤاالت مربو ب،یضر نیا زانیمحاسبه شد. م

، 86/0ها ، فرصت86/0ها ، ضعف84/0ها بخش قوت

وضع موجود و  ۀپرسشنام تینها در وبود  81/0 دهایتهد

از  یفیاطالعات توص ۀارائ یدست آمد. برابه 92/0مطلوب 

و از آزمون  نیانگیم نییو تع یفراوان یهاشاخص

برای  یزوج یاستودنت و ت یو ت رنوفیلموگروف اسموک

از آزمون  نیها استفاده شد. همچنداده لیوتحلهیتجز

 یو برا یعوامل توانمندساز یبندبرای رتبه دمنیفر

سوات استفاده شد.  لیاطالعات از روش تحل لیوتحلهیتجز

از  یو خارج یهمزمان عوامل داخل لیوتحلهیتجز برای

برای  یو خارج یعوامل داخل یابیارز سیابزاری به نام ماتر
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کارکنان ادارۀ کل ورزش و  یتوانمندساز تیموقع نییتع

با  هالیوتحلهیتجز یۀجوانان استان البرز استفاده شد. کل

 .اس اس انجام گرفت یافزار اس پاستفاده از نرم

 

 یافته های پژوهش 

 شتریکه ب دهدینشان م یفیآمار توص جینتا  

و  دادندیم لی( را مردان تشکدرصد 53) رانیمد

( و درصد 1/37سال ) 31-40 یگروه سن نیشتریب

 3/74و  9/52) سانسیل الت،یسطح تحص نیشتریب

عوامل  نیی. پس از تعبود یبدن تیترب ریغ ۀ( رشتدرصد

کارکنان ادارۀ کل ورزش  یتوانمندساز یرونیو ب یدرون

عوامل،  نیا یبندمنظور رتبهو جوانان استان البرز، به

 یطراح کرتیل یچهارارزش فیبراساس ط یاپرسشنامه

 نیب یدارادو تفاوت معنیشد. براساس آزمون خ

 یبند(، رتبه05/0P< ،67/45=2χها )قوت یبندرتبه

ها فرصت یبندرتبه و (05/0P< ،14/41 =2χها )ضعف

(05/0P< ،85/25 =2χ مشاهده شد و با توجه به )

، <05/0P) دهایتهد یداراتر بودن سطح معنبزرگ

08/13 =2χدهایتهد یبندرتبه نیب یدارا( تفاوت معن 

 د.مشاهده نش 05/0در سطح 

 

 ان البرزکارکنان ادارة کل ورزش و جوانان است ینقاط قوت توانمندساز یبندرتبه. نتایج آزمون فریدمن جهت 1جدول 

 هارتبهمیانگین  توانمندسازی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز نقاط قوت عوامل
S13 90/8 نگرش مدیریت نسبت به توانمندسازی 
S7 78/8 تمایل کارکنان به یادگیری و پیشرفت 
S4 58/8 سبک رهبری و مدیریت مسئوالن سازمان 

S11  88/7 ی موجودهاانهیراتعداد 
S8  75/7 ارتباط میان کارکنان و مدیرانمیزان اعتماد و 

S10 43/7 فراهم کردن شرایط برای ادامۀ تحصیل کارکنان 

 

 رزکارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان الب یتوانمندساز هایضعف یبندرتبه. نتایج آزمون فریدمن 2جدول 

 هارتبهمیانگین  های توانمندسازی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان البرزضعف عوامل
W8 90/13 نظام تشویق و تنبیه کارکنان اعتماد کارکنان به 
W9 68/13 ساالری در سازماننسبت انتصابات و شایسته 
W4 63/12 وضعیت استخدامی کارکنان 
W6 43/12 رضایت کارکنان از حقوق و دستمزد خود 
W5 23/12 نحوۀ استخدام و جذب کارکنان 

 

 ینقاط قوت و ضعف توانمندساز 2و  1 هایدر جدول 

کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز با استفاده از 

نقاط قوت  انیشد. از م یبندتیاولو دمنیفر ایرتبهآزمون 

نسبت به  تیریبه نگرش مد توانمیکارکنان  یتوانمندساز

 هایگامو در  تیاهم نیشتریکارکنان با ب یتوانمندساز

و سبک  یریادگیو  شرفتیکارکنان به پ لیبه تما یبعد

 هایضعف انیمسئوالن اشاره کرد. از م تیریو مد یرهبر

کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان  یتوانمندساز

و  قیکارکنان به نظام تشو یاعتمادتوان به بیمیالبرز، 

عدم  یبعد هایگامو در  تیاهم نیشتریکارکنان با ب هیتنب

 تیدر سازمان و وضع ساالریشایستهابات و صاعتماد به انت

 کارکنان اشاره کرد.  یاستخدام
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 کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز یتوانمندساز یهافرصت یبندرتبه. نتایج آزمون فریدمن جهت 3جدول 

 هارتبهمیانگین  ورزش و جوانان استان البرزی توانمندسازی کارکنان ادارة کل هافرصت عوامل

O9  05/8 ی کاربردیافزارهانرمطراحی 

O6 90/7 سطح تحصیالت افراد در جامعه 

O8 80/7 وجود نظام شناسایی و پرورش استعدادها 

O10 18/7 میزان سطح علمی 

O3 03/7 تعداد متخصصان در انواع تکنولوژی 

O7 10/6 مراکز آموزشی میزان ارتباط سازمان با سایر 

 

کارکنان  یتوانمندساز هایفرصت 3 در جدول      

ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز با استفاده از آزمون 

 هایفرصت انیاز م ه است.شد یبندتیاولو دمنیفر ایرتبه

 افزارهاینرم یبه طراح تیاولو بیترتبه توانمیموجود 

افراد در جامعه، وجود نظام  التیسطح تحص ،یکاربرد

افراد  یسطح علم زانیو پرورش استعدادها و م ییشناسا

 جامعه اشاره کرد.

 

 کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان البرز یتوانمندساز یدهایتهدی بندرتبه. نتایج آزمون فریدمن جهت 4جدول 

 توانمندسازی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان البرزتهدیدهای  عوامل

T9 جامعه در زندگی هایهزینه و تورم نرخ 

T8 افراد انتصاب و استخدام جذب، موضوع در سازمان در ارتباطی نفوذهای اعمال 

T7 کارکنان توانمندسازیمنظور به سازمان هزینۀ و اعتبارات 

T2 سازمان از خارج سیاسی فشارهای اعمال 

T6 جامعه فرهنگ و آموزش سطح 

T1 جامعه در موجود اقتصادی شرایط 

 

جهت  ،4در جدول  دمنیفر ایرتبهآزمون  جینتا    

 یدر توانمندساز دیعوامل تهد بندیاولویتبودن  کسانی

 05/0 یباال یداراکه با توجه به عدد معن دهدمینشان 

ندارند  یتیارجح چینسبت به هم ه یآمارلحاظ  ها ازمؤلفه

 دیعنوان نقاط تهدبه توانیها را مکدام از مؤلفه و هر

عوامل  ییاز شناسا پسانتخاب کرد.  رکنانکا یتوانمندساز

 سیو ماتر یعوامل داخل یابیارز سیماتر ،یو خارج یداخل

 و هاقوتدست آمد که در آن، به یعوامل خارج یابیارز

 نیرا تدو یاصل یدهاتهدی و هافرصت زیو ن یاصل هایضعف

نشان داده شده  6و 5 هایو در جدول شودمی یابیو ارز

 است.
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 (IFE). ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 5 جدول

 ردیف داخلی تأثیرگذار عوامل امتیاز عامل وزن امتیاز وزنی

  نقاط قوت

 S1 در سازمان کارکنانوضعیت سنی  35/3 04/0 134/0

 S2 وضعیت مدرک تحصیلی 5/3 03/0 105/0

 S3 ی آموزش ضمن خدمتهادورهو  هابرنامه 5/3 03/0 105/0

 S4 سبک رهبری و مدیریت مسئوالن سازمان 5/3 03/0 111/0

 S5 شفافیت ساختار سازمانی برای کارکنان 45/3 02/0 069/0

 S6 یادگیری در سازمانمیزان اهمیت  65/3 03/0 1095/0

 S7 تمایل کارکنان به یادگیری و پیشرفت 7/3 03/0 111/0

 S8 میزان اعتماد و ارتباط میان کارکنان و مدیران 7/3 03/0 111/0

 S9 و اتاق فکر شنهادهایپوجود سیستم  45/3 05/0 1725/0

 S10 فراهم کردن شرایط برای ادامۀ تحصیل کارکنان 55/3 03/0 1065/0

 S11 ی موجودهاانهیراتعداد  7/3 03/0 111/0

 S12 وجود امکانات فیزیکی ادارۀ 55/3 02/0 071/0

 S13 نگرش مدیریت نسبت به توانمندسازی 8/3 03/0 114/0

  نقاط ضعف

 W1 ی مدیریت منابع انسانیهابرنامهشفاف نبودن اهداف و  65/1 03/0 0495/0

 W2 توزیع جنسیت کارکنانوضعیت نامناسب  35/1 02/0 027/0

 W3 رشتۀ تحصیلی و تخصص نامرتبط کارکنان 55/1 02/0 031/0

 W4 وضعیت نامناسب استخدامی کارکنان 6/1 05/0 08/0

 W5 نحوۀ استخدام و جذب نامناسب کارکنان 7/1 03/0 051/0

 W6 نارضایتی کارکنان از حقوق و دستمزد خود 7/1 02/0 034/0

 W7 ی رفاهی کارکنان و تشکیل صندوق رفاه کارکنانهابرنامهعدم  6/1 02/0 032/0

 W8 اعتمادی کارکنان به نظام تشویق و تنبیه کارکنانبی 7/1 02/0 034/0

 W9 ساالری نامناسب در سازماننسبت انتصابات و شایسته 7/1 04/0 068/0

 W10 ی ناکافی فردی کارکنانهازهیانگمیزان  7/1 03/0 051/0

 W11 میزان تخصص کم کارکنان در کار خود 65/1 02/0 033/0

 W12 یریگمیتصمکارگیری کم کارکنان در میزان به 6/1 03/0 048/0

 W13 میزان مشارکت کم اعضا در امور سازمان و وظایف محوله 5/1 03/0 045/0

 W14 عدم تطابق ساختار سازمانی با مأموریت و اهداف 7/1 02/0 034/0

 W15 عدم تناسب شرح وظایف فرد با عملکرد واقعی او 5/1 04/0 06/0

 W16 نبود اعتبارات در حوزۀ منابع انسانی 65/1 03/0 0495/0

 W17 حمایت سازمان از تبلیغ و توانمندسازی کارکنانعدم 75/1 03/0 0525/0

 W18 عدم همکاری و همبستگی میان کارکنان 65/1 05/0 105/0

 W19 تملک ناکافی کارکنان نسبت به اهداف سازمانی 6/1 01/0 016/0

 W20 ناسازگاری کارکنان در برابر تغییر 6/1 04/0 064/0

 W21 عدم رسیدگی به شکایات و اعتراضات کارکنان 45/1 02/0 029/0

  جمع  1 375/2
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 (EFE). ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 6 جدول

 ردیف خارجی تأثیرگذار عوامل امتیاز عامل وزن امتیاز وزنی

  هافرصت

 O1 جامعه در موجود فرهنگی شرایط 5/3 08/0 28/0

 O2 هاینوآور اجرای و تطبیق ظرفیت 4 07/0 28/0

 O3 تکنولوژی انواع در متخصصان تعداد 75/3 06/0 225/0

 O4 کاربهآماده بدنییت ترب رشتۀ یالنالتحصفارغ میزان 45/3 03/0 1035/0

 O5 کشور در جمعیت سنی توزیع 4 04/0 16/0

 O6 جامعه در افراد تحصیالت سطح 9/3 05/0 195/0

 O7 آموزشی مراکز سایر با سازمان ارتباط میزان 55/3 04/0 142/0

 O8 استعدادها پرورش و شناسایی نظام وجود 95/3 03/0 1185/0

 O9 کاربردی یافزارهانرم طراحی 4 03/0 12/0

 O10 علمی سطح میزان 8/3 06/0 228/0

136/0 04/0 4/3 
 تواناسازی نگرش و توسعه در رسانه نقش ابقای میزان

 توانمند و نمونه کارکنان معرفی و کارکنان
O11 

102/0 03/0 4/3 
 عمناب با رابطه در متعدد یهادستورالعمل وبخشنامه 

 آنها توانمندی و انسانی
O12 

  تهدیدها

 T1 جامعه در موجود اقتصادی شرایط 6/1 08/0 128/0

 T2 سازمان از خارج سیاسی فشارهای اعمال 1 07/0 07/0

 T3 تکنولوژی تغییر سرعت 0/2 06/0 12/0

 T4 شغلی ارتقای و استخدامی قوانین 0/2 05/0 1/0

 T5 دیگر هایسازمان هایدخالت 0/2 05/0 1/0

 T6 جامعه فرهنگ و آموزش پایین بودن سطح 9/1 04/0 076/0

 T7 کارکنان یتوانمندسازمنظور به سازمان هزینۀ و اعتبارات 05/1 03/0 0315/0

033/0 03/0 1/1 
 جذب، موضوع در سازمان در ارتباطی نفوذهای اعمال

 افراد انتصاب و استخدام
T8 

 T9 جامعه در زندگی هایهزینه و تورم نرخ 1/1 03/0 033/0

  جمع  1 7815/2

 

 یابیارز سیماتر یینها ۀنمر 6و 5با توجه به جداول 

 781/2 یعوامل خارج سیماتر ۀو نمر 375/2 یعوامل داخل

 یعوامل داخل یوزن ازیجمع امت که آنجا دست آمد. ازبه

 نقاط بر ضعف نقاط غلبۀ دهندۀنشان است، 5/2کمتر از 

کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان  توانمندسازی قوت

عوامل  یوزن ازیچون جمع امت 6طبق جدول . البرز است

 یتوانمندساز هایفرصت ،است 5/2از  شتریب یخارج

 یدهایادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز بر تهد ارکنانک

در مقابل  ینقاط قوت داخل 6دارد. در جدول  آن غلبه

در  یو نقاط ضعف داخل یخارج یدهاتهدی و هافرصت

 .ه استقرار داده شد یخارج یدهاتهدی و هافرصتمقابل 

 یو خارج داخلی عوامل زمانهم لیوتحلهیتجز یبرا   

. شودمیاستفاده  یو خارج یداخل سیبه نام ماتر یاز ابزار

کارکنان ادارۀ ورزش و  یتوانمندساز تیموقع سیماتر نیا

 نیا لیتشک ی. برادهدمیجوانان استان البرز را نشان 

 لعوام یابیارز هایماتریسنمرات حاصل  یدبا س،یماتر
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 سیماتر نیا یو عمود یرا در ابعاد افق یو خارج یداخل

 نیا هایخانهکارکنان در  یتوانمندساز گاهیقرار داد تا جا

آن  یبرا یمناسب یژد و بتوان استراتشومشخص  سیماتر

کارکنان  یتوانمندساز یراهبرد تیموقع 1د. شکل کراتخاذ 

 دهد.میادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز را نشان 

 

 
 کارکنان ادارة ورزش و جوانان استان البرز یتوانمندساز یو خارج یداخل سیماتر .1 شکل

 

 

 یتوانمندساز تیاز آن است که موقع یحاک جینتا

 نیبنابرا ،قرار گرفته کارانهمحافظه تیکارکنان در موقع

کارکنان ادارۀ  یتوانمندساز یمؤثر برا یاستراتژ ترینمهم

 ی)استراتژ WO یورزش و جوانان استان البرز، استراتژ

از  برداریبهرهکارانه( خواهد بود. سازمان با محافظه

بکوشد نقاط ضعف  دیخارج با طیموجود در مح هایفرصت

 تیمحدود انگریب WO تیرا بهبود بخشد. وضع یداخل

خود را  هایتالش کند تا ضعف دیسازمان است و سازمان با

 یداخل هایسبب داشتن ضعفسازمان به رایز ،برطرف سازد

که در خارج سازمان وجود  یمناسب هایفرصتاز  تواندنمی

به توان  هاکند. البته برطرف کردن ضعف یربردادارد بهره

دارد که سازمان  یسازمان بستگ یاتیو عمل یتیریمد

خود  هایاثربخش ضعف یکردهایبا استفاده از رو تواندمی

 را بپوشاند.

موجود و مطلوب  تیوضع نکهیتوجه به ا با    

کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان استان البرز، با  یتوانمندساز

که  ایدوسویه ۀو پرسشنام نااستفاده از نظر متخصص

مربوط به  سؤال 21، هاقوتدر بخش  سؤال 13مشتمل بر 

مربوط به  سؤال 9و  هافرصتدر بخش  سؤال 12، هاضعف

 اسیکارکنان، در قالب مق یزتوانمندسا یدهایتهد

تفاوت  نییدر تعرو ، ازایندش یابیبود، ارز کرتیل یارزشپنج

 یبرای بررس ،یدسازنموجود و مطلوب توانم تیوضع نیب

لموگروف واز آزمون ک هادادهبودن  یعیرطبیغ ای یعیطب

 یعیطب عیتوز دهندۀنشان جیاستفاده شد که نتا رنوفیاسم

تفاوت  ایکه آ هیفرض نیآزمودن ا رایب نیبود. بنابرا هاداده

 یعوامل وضع موجود و مطلوب توانمندساز نیب داریمعنا

 یاستودنت زوج یاز آزمون ت ر،یخ ایکارکنان وجود دارد 

 داریمعنا تفاوت که داد نشان نتایجاستفاده شد. 

(001/0P<) ها بین وضع موجود و مطلوب برای قوت

(001/0>P ،18/8-  =tضعف ،)( 001/0ها>P ،83/9-  =

t،) فرصت( 001/0ها>P ،89/8-  =tتهدیدها ،) 

(001/0>P ،88/7- =t) کارکنان ادارۀ کل  یتوانمندساز

 ش و جوانان استان البرز وجود دارد.زور

                                                              

کارانه محافظه
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 گیرینتیجهبحث و 

ترین دارایی و مزیت رقابتی عنوان مهمرمایۀ انسانی بهس

هر سازمان نیازمند مطالعه و پژوهش در قالب شناسایی 

ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف و همچنین شناسایی چالش

توسعه و توانمندی آنهاست. ها و عوامل و بررسی زمینه

کارکنان و مطلع شدن از  یتوانمند زانیفهم م نیبنابرا

موجود آن در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز  تیوضع

 ۀدر جهت ارتقا و توسع هاییاستراتژی جادیبه ا تواندمی

مطلوب کمک  ایآیندهبه  دنیکارکنان و رس یتوانمندساز

وضع  ۀسیحاضر با هدف مقا قیاساس تحق نیکند. بر ا

 کیاستراتژ تیموقع نییتع نیموجود و مطلوب و همچن

کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز  یتوانمندساز

 یتوانمندساز آمدهدستبه هایقوتاز جمله  انجام گرفت.

نسبت به  تیریکارکنان ادارۀ مذکور، نگرش مد

سبک  شرفت،یو پ یریادگیکارکنان به  لیتما ،یتوانمندساز

 هایرایانهمسئوالن سازمان، تعداد  تیریو مد یرهبر

 رانیکارکنان و مد انیاعتماد و ارتباط م زانیموجود، م

 ینیجز، (1391) یباباخان جینتابا  قیتحق نیا جیاست. نتا

(، 1396زاده و غفاری )، نقی(1387) یعباچو  (1385)

 یهمخوان(، 2017و همکاران ) 2(، کانگ2016) 1هانای شا

و همکاران  نیام جیو با نتا( 5، 7، 16، 21،17، 23)دارد 

 براساس. (4، 17) ( ناهمخوان است1388) یازی( و ن1393)

 هایمهارت نی( ب1393و همکاران ) یمحمد هاییافته

 ،یبدن تیکارکنان سازمان ترب یو توانمندساز اییارانه

ارتباط  یبدن تیو ادارۀ کل ترب یورزش هایفدراسیون

همچنین براساس نتایج پژوهش  .(15) وجود دارد یمعنادار

کارگیری فناوری اطالعات موجب ( به2017کانگ کیم )

گیری و خودکنترلی و درنهایت توانمندی شایستگی، تصمیم

 نی( در پژوهش خود به تدو1387) یعباچ (.23شود )می

پرداخت و به نقاط  یانسان یروین یتوانمندساز یاستراتژ

                                                           

1. Hanaysha 

 کارگیریبهبه کارکنان و  رانیمد حیقوت چون نگرش صح

 یریادگیکارکنان به  لیتما ،یانسان تیریمد نینو هایسبک

مناسب و امکانات  هایسیستماز  یبرخوردار شرفت،یو پ

اشاره  یانسان یروین نهیدر زم یو وجود اعتبارات کاف یرفاه

( در 1389مقدم ) یو احمد یاری. بخت(12) کرده است

در  یتیریمد ینقش راهبردها»با عنوان  ایمقاله

که،  افتندیدست  جهینت نیبه ا «رانیمد یتوانمندساز

 ازیمؤثر بر توانمندس تییریراهبردهای مد بندیرتبه

نقش، پاداش،  تیشامل تدارک منابع، شفاف بیترتبه رانیمد

و  یاطالعات، سبک رهبر یعملکرد، فناور یابیارز ت،یحما

 رسدمینظر . با توجه به عوامل قوت به(6) ساختار بوده است

 یکارکنان نقش مهم ینسبت به توانمندساز تیرینگرش مد

وجود کارکنان توانمند،  . باکندمی فاای آنها یدر تواناساز

و  اتیعمل ۀدربار ینگران گونهچیه دینبا تیریمد

قال انت لیواگذارشده، داشته باشد. با تسه یهاتیمسئول

 شتریب اراتیو با قرار دادن اخت ردستانیبه ز رانیقدرت از مد

در وقت و زمان خود  توانندیم رانیبه کارکنان، مد

 یریادگی یافراد برا لیتما نی(. همچن24کنند ) ییجوصرفه

امر بر پشتکار و  نیا رایز ،مهم است اریبس شرفتیو پ

 طیتا مح شودمی سببو  گذاردمی ریآنان تأث تیخالق

امر موجب  نیشود و ا لیتبد یریادگی طیسازمان به مح

. از شودمی آنها یافراد و توانمندساز تیبهبود صالح

کارکنان ادارۀ کل ورزش  یتوانمندساز هایضعف ترینمهم

و  قیکارکنان به نظام تشو یاعتمادبیو جوانان استان البرز 

و نسبت انتصابات در  یساالرستهیکارکنان، فقدان شا هیتنب

کارکنان از  یتیرضاناکارکنان،  یاستخدام تیسازمان، وضع

 هایضعفاز  اصلح جیحقوق و دستمزد خود است که با نتا

و  یباباخان، (1388) یو موسو یابطح جیبا نتا یتوانمندساز

 (1، 5، 12)همخوان  (1387) یعباچو ( 1391همکاران )

 یو احمد یاریبخت، (1393و همکاران ) نیام جیو با نتا

2. Kang   
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، 26) ناهمخوان است( 2017) 1و تامسنگ (1389مقدم )

( در مقالۀ خود با عنوان 2018و همکاران ) 2داست. (4، 6

اند که ، اذعان کرده«رهبری بااخالق و موفقیت کارکنان»

سبک رهبری در توانمندسازی کارکنان و موفقیت آنها در 

( یکی از 1396(. لطیفی )19آینده بسیار مهم است )

های هایی را که مانع اجرای پروژهترین ضعفعمده

مآبانه عنوان شود، مدیریت رئیستوانمندسازی کارکنان می

( در بررسی رابطۀ 1397(. زرد چقایی )14کرده است )

فرهنگ سازمانی با توانمندسازی به این نتیجه رسید که 

توجه به اعضای سازمان و حمایت و پشتیبانی از آنها و در 

نهایت رفع مشکالت آنها بیشترین رابطه را با توانمندسازی 

خود به  قی( در تحق1391) یباخانبا(. 10کارکنان دارد )

افراد  انیم زیتماکارکنان چون عدم  یتوانمندساز هایضعف

 رمسئول،یو غ قیدر مقابل افراد ناال پذیرمسئولیتو  ستهیشا

و  ستهیانتخاب افراد شا یبرا یعدد تیمحدود جادیا

کارکنان در  یبه عملکرد و راندمان کار رانیمد یتوجهبی

عمده  رسدمینظر ه کردند. بهاشار دهیپاداشنظام 

که با  است یتیریسازمان مربوط به مسائل مد یهاضعف

 موانع و هاضعف توانمی هابرنامهدر ساختارها و  رییتغ یکم

 افزارهاینرم ی. طراح(5) دکررا برطرف  توانمندسازی

افراد در جامعه، وجود نظام  التیسطح تحص ،یکاربرد

افراد  یسطح علم زانیو پرورش استعدادها، م ییشناسا

از جمله  یجامعه و تعداد متخصصان در انواع تکنولوژ

کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان  یتوانمندساز هایفرصت

 یو موسو یابطح جیکه با نتا دهدمی لیاستان البرز را تشک

( 1387) یعباچ و (1391و همکاران ) ی(، باباخان1388)

( در پژوهش 2017تامسونگ ) (.1، 5، 12) دارد یهمخوان

خود به این نتیجه رسید که دانش، سطح تحصیالت و 

(. 26دار با توانمندی دارد )ها رابطۀ مستقیم و معناارزش

 یو متخصصان جهت ارتقا یکاربرد افزارهاینرماستفاده از 

                                                           

3. Tamsang 

به اهداف سازمان  لیرا در ن تیریدانش و مهارت کارکنان مد

 توانمی یکل طورمده کمک خواهد کرد. بهو حل مسائل ع

 هادادهزودهنگام  راتییو تغ هافعالیتتنوع  لیدلگفت که به

و کارکنان  رانیبخش ورزش، مد اتیعمل گستردگی و

 وریبهره شیافزا برای یکاربرد افزارهاینرمند تا از املزم

کارکنان  یتوانمندساز یدهایسازمان استفاده کنند. از تهد

استان البرز وجود نرخ تورم و  جوانانادارۀ کل ورزش و 

در  یارتباط یدر جامعه، اعمال نفوذها یزندگ یهانهیهز

سازمان در موضوع جذب، استخدام و انتصاب افراد، اعتبارات 

کارکنان، اعمال  یتوانمندساز منظوربهسازمان  ۀنیو هز

و فرهنگ خارج از سازمان، سطح آموزش  یاسیس یفشارها

 نیموجود در جامعه، قوان یاقتصاد طیجامعه، شرا

 فناوری و رییسرعت تغ ،یشغل یو ارتقا یاستخدام

 یلحاظ آمار عنوان شد که از گرید یهاسازمان یهادخالت

 هامؤلفهکدام از  نسبت به هم ندارند و هر یتیارجح چیه

 یدهای. تهده شونددر نظر گرفت دیتهد عنوانبه توانندمی

نتایج  در ذکرشده یدهایکارکنان با تهد یتوانمندساز

 ،(1393و همکاران ) نیام ،(1388) یو موسو یابطح

 ی( همخوان1387) یعباچو  (1391و همکاران ) یباباخان

 تیگفت وضع توانمی جی. با توجه به نتا(1، 4، 5، 12) دارد

فاصله  اریکارکنان از وضع مطلوب بس یوانمندسازت یفعل

 ،(1387) یاضیو ف یاعراب تحقیق جیبا نتا جینتا نیدارد. ا

 و (2014چزوزا )نگوایا و  ،(1391و همکاران ) یباباخان

. (2، 5، 25، 28)دارد  ی( همخوان2014) بونیوساپانپای

مشکالت  ۀ(، معتقدند که بخش عمد2014و چزوزا ) اینگوا

 ۀکارکنان و فاصل یامروزه عدم توانمندساز هایسازمان

اذعان داشتند  نیهمچن .باشد است دیسازمان از آنچه با

کارکنان  یتوانمندساز یاجرا یبرا یفقدان چارچوب کل

. با (25) شودیم یتوانمندساز یاستراتژ یمانع از اجرا

گفت که به موضوع  توانمی هاپژوهش نیا جیتوجه به نتا

4. Dust  
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. شودنمی توجهی هاسازمانکارکنان در  یتوانمندساز

در متون  توانمیرا  ینمندسازمفهوم توا کهدرحالی

 تیو ترب یوربهره شیافزا ۀنیدر زم ییهااستیس ،یتیریمد

بعد از  یتوسعه و تحول ادار هایبرنامهو  یانسان یروین

 یتوانمندساز تیوضع جیبا توجه به نتا د.انقالب مشاهده کر

 تیوقعکارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان البرز در م

 هایفرصتاز  برداریبهره با سازمان. دارد قرار کارانهمحافظه

را  یداخل هایبکوشد ضعف دیخارج با طیموجود در مح

دنبال رقابت ادارۀ کل ورزش و جوانان اگر به بهبود بخشد.

و  یبدن تیترب یهاجنبه یدر تمام یکسب برتر یبرا

ببرند و  نهیبه ۀاز منابع موجود استفاد دیبا است، یورزش

طور تمام و کمال ارائه خود را به یهایو برتر هایتوانمند

 کیاستراتژ یزیرو برنامه تیریامر مستلزم مد نیا و دهند

 است.

ادارۀ کل ورزش و جوانان  شودمی شنهادیپ انیدر پا

 یرونیو ب یدرون طیمح لیوتحلهیاستان البرز با توجه به تجز

دنبال به قیبرآمده از تحقنتایج و با در نظر گرفتن  شیخو

 ۀو فاصل دکارکنان باشن یتوانمندساز یبرا راهکارهایی

 ازو  موجود و مطلوب را کاهش دهند تیوضع نیشکاف ب

 هایضعف ترینعمده دهدمینشان  قیتحق جینتا که آنجا

کارکنان سازمان مذکور مربوط به مسائل  یتوانمندساز

در ساختارها و  رییتغ یبا کم ،است ایبرنامهو  یتیریمد

را برطرف  توانمندسازی موانع و هاضعف توانمی هابرنامه

 اریکارکنان بس ینسبت به تواناساز تیرید. نگرش مدکر

 لبر اص دیبا تأک توانندمی رانیاست. مد تیحائز اهم

سازمان و  ازین مورد هایآموزش ۀارائ ،یساالرستهیشا

 لیو تشک یگیرتصمیمکارکنان، مشارکت کارکنان در 

خودگردان، استخدام و گماردن کارکنان در  هایتیم

آنها و توافق با  التیمرتبط با رشته و سطح تحص یمشاغل

ها و کارگاه یبرگزار یو متخصصان برا یمراکز آموزش

را در سازمان فراهم  ایبهینه طیشرا یموزشآ هایدوره

کارکنان در  یتوانمندساز تیبا توجه به اهم نیکنند. همچن

 نیدر ا یو کاربرد یعلم قاتتحقی انجام لزوم ها،سازمان

 ریزیبرنامه ندیفرا که آنجا است. از یضرور نهیزم

 هاستسازمانو مهم در  دهیچیپ اریبس یندیفرا کیاستراتژ

 نابه محقق رونیازا ،ندالیدخ یمختلف یرهامتغی و

عوامل و ارتباط  نیا یکه به بررس شودمی شنهادیمند پعالقه

 کیاستراتژ ریزیبرنامه یو اجرا طراحی بر آنها ریو تأث

  بپردازند.
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