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 Purpose: The purpose of this model is to determine the impact 

of human resources empowerment of the Sports and Youth 

Organization of West Azerbaijan Province on their efficiency 

with emphasis on some Islamic dimensions. 

Materials and Methods: First, the empowerment impact 

model was designed using the opinions of 15 experts and 

through a questionnaire. In this section, due to the volume of 

samples, which was less than 200 people, the model was 

presented using Smart PLS 2 software. 

Findings: The results showed the confirmation of 8 extracted 

indicators (including 39 items) in the study population, which 

are: individual factors, organizational culture, technical, 

organizational support, educational, systemic, environmental 

and job-related. 

Conclusion: Therefore, in order to succeed in today's dynamic 

business environment, organizations need the knowledge, 

energy and creativity of all employees and managers. 

Empowerment is considered as one of the useful tools to 

improve the quality of employees and increase organizational 

effectiveness. 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

سازمان ورزش  یمنابع انسان یتوانمند ساز ریمدل تاث

آنان با  ییبر کارا یغرب جانیو جوانان استان آذربا

 یابعاد اسالم یبر برخ دیتاک

 ،1هاشم زاده  نینازن
واحد بروجرد، دانشگاه آزاد  ،یبدن تیگروه ترب ،یدکتر یدانشجو

 .رانیبروجرد، ا ،یاسالم
 

 ،*2پور یفروغ دیحم
 ،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد

 )نویسنده مسئول(. رانیبروجرد، ا
 

 3 یصابونچ رضا
 ،یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد

 .رانیبروجرد، ا
 

 دهیچک
ن سازما یمنابع انسان یتوانمندساز ریمدل تاث نیتدو نی: هدف اهدف

بر  دیآنان با تاک ییبر کارا یغرب جانیورزش و جوانان استان آذربا
 .است یابعاد اسالم یبرخ
 قیفرد خبره و از طر 15ابتدا با استفاده از نظرات  و روش ها: مواد

پرداخته شده است.  در  یتوانمندساز ریمدل تاث یپرسشنامه به طراح
نفر بود، با  200بخش با توجه به حجم نمونه ها که کمتر از  نیا

 .به ارائه مدل پرداخته شد 2ال اس  یاستفاده از نرم افزار اسمارت پ
 39شاخص استخراج شده ) شامل  8 دیینشان از تا جیها: نتا افتهی

 ،یت که عبارتند از: عوامل فرد( در جامعه مورد مطالعه داشهیگو
 یطیمح ،یستمیس ،یآموزش ،یسازمان تیحما ،یفن ،یفرهنگ سازمان

 .و مرتبط با شغل
 یایبه منظورکسب موفقیت در محیط پو نیبنابر :یریگ جهینت

ها به دانش، انرژی و خالقیت کلیه کسب و کار امروزی، سازمان
 از یكی عنوان به سازیکارکنان و مدیران نیازمندند. توانمند

 ازمانیس اثربخشی افزایش و کارکنان کیفی ارتقا سودمند ابزارهای
 .گرددمی تلقی

 
 استان ،ییورزش، کارا ،یمنابع انسان ،یتوانمندساز واژگان: دیکل

 .یغرب جانیآذربا
 

 10/10/1399تاریخ دریافت: 
 22/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولforoghiborojerd@yahoo.com 

 مقدمه
 شیبه اهداف از پ یابیابزار جهت دست نیکارسازتر یانسان یروین

 رقابلیدر سازمان ها غ یانسان یروینقش ن تیشده  است. اهم نییتع
 بطهو را قابتیر ارزـبا کـین  اعنو به منابع ینا یترمدیانكار است. 

 رییاـبس ثـبح ردوـم مانیزسا دعملكرو  نسانیا منابع مدیریت بین
از را ه  یكی ندا هشد مدعی مختلف محققین. ستده ابو تاـمطالعاز 
 مانیزسا دعملكر  دبهبوو  نمازاـس ابتیـقر تـمزی عهـتوس یاـه

 رینـتارزش  اـب انیـنسا ابعـمناست.  نسانیا منابع مدیریت بر تمرکز
 قـخل لیـصا عـمنبو  نمازاـس رـه سرمایه ترین مهمو  تولید عامل

به  نمازسا هر ساسیا یها  قابلیت هدـکنندیجاو ا ابتیـقر تـمزی
. یكی از مهم ترین چالش ستا یبا فرهنگ اسالم یسازمان ها ژهیو

های مدیران عصر حاضر در سازمان ها عدم استفاده کافی از منابع 
فكری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی موجود است. 

د نمی شو بهینهان استفاده در اغلب سازمان ها از توانایی های کارکن
و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را بكاربگیرند. به عبارت 
دیگر افراد توان بروز خالقیت، ابتكار و فعالیت بیشتری دارند، اما 
در محیط سازمانی به دالیلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره 

بهبود مستمر در برداری نمی شود. توانمند سازی، فرآیند نیل به 
عملكرد سازمان از طریق ایجاد گسترش نفوذ مبتنی بر صالحیت 
افراد و گروه ها در تمام حوزه ها و وظایف است که در عملكرد 
کلی سازمان اثر می گذارد. توسعه با اجرای توانمندسازی، افراد 
کاراتر و با انگیزه تر ایفای نقش خواهند کرد، در این صورت 

برای سایرکارکنان خواهد بود  یا حرکهوفق نیروی ممشاهده افراد م
که آنها نیز به خودبا وری رسیده و بتوانند در ایفای نقش خود موفق 

 یزمانهر سا یبرا یبالقوه منابع انسان یها ییبا شند. استفاده از توانا
  رود.  یبزرگ به شمار م یتیمز

توانمند سازی می تواند عملكرد شغلی کارکنان را ارتقا دهد. در این 
نتایج جالبی را نشان داد. آنان  خنیفر و سلطانی نژادزمینه تحقیق 

واملی تأثیر عکه عملكرد شغلی کارکنان تحت درپژوهشی دریافتند 
تار شهروندی وحمایت شناختی، رفهمچون توانمندسازی روان

نتیجه  ، درتحقیقی خو راس میرصفیانهمچنین سازمانی قراردارد. 
واند ت های روانشناختی کارکنان می ارتقاء توانایی تأکید بر گرفتند

ای آنان بر  عملكردهای شغلی و حرفه وه برگسترش بیشترالع
ای در  زمان ایجاد تغییرات شغلی و حرفه ها در بازدهی بیشتر آن

است  های سازمانی اثرگذار بوده ان و در زمان وقوع بحرانسازم
(1.) 

ی به عنوان عامل افزایش بهره وری مطرح است. چنان توانمندساز
 تحول گرا بر یرهبر و همكاران نشان دادند، پژوهش بنسبردیکه 

 اردمثبت د اثر یانسان یروین یو بهره ور یروانشناخت یتوانمندساز
توانمند سازی همچنین به عنوان عامل مهمی برای افزایش  .(2)

نوآوری در سازمان دیده شده است و برخی مطالعات این را تایید می 
بررسی تأثیر توانمندسازی کنند، چنان که وبستر، در پژوهشی به 

رضایت شغلی  سازمانی بر عملكرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی
های پژوهش نشان داد یافته(. 3رداخت )پ و تعهد سازمانی کارکنان

که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است و توانمندسازی 
ریق از ط سازمانی عالوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و
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عملكرد نوآورانه  رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر
 نیه برابط ییشناسا وی بررس. کشتكار، به گذاردسازمان تأثیر می

 عملكرد و کار( طیموجود درمح یكیزی)عوامل فیطیمح یارگونوم
 و یصول ارگونوما زا یآگاه پرداخت و نتیجه گرفتکارکنان 

ی را بطه مثبت و معنی داری کاری ها پست یدرطراح هاکاربرد آن 
ارد دعملكرد کارکنان  و یادار طیکارکنان درمح ییکارا شیافزا با
(4 .) 

در سازمان ورزش  یدیجد یها نشان داد که پژوهش ها یبررس
 یمن دهید یاسالم كردیبا رو ژهیبه و یغرب جانیوجوانان استان آذربا

مورد را خاطر نشان  نیدر ا قیامر لزوم مطالعه و تحق نیشود، هم
و  یسازمان ریاز تاث یبخش مهم ردستانیز یسازد. توانمندساز یم

 یقدرت و کنترل در سازمان ها حاک لیو تحل هیاست. تجز یتیریمد
 یگذار ریکردن کارکنان در قدرت و کنترل، تاث میاست که سه نیاز ا

کارکنان نقش  یتوانمندساز یدهد. راهبردها یم شیرا افزا یسازمان
 یم یمطالعه ا نیچن یاحتمال جیو بقاء گروه دارد. نتا جادیدر ا یمهم

نان کارک یبا توانمندساز تا دیسازمان کمک نما نیا رانیتواند به مد
   تر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند.   عیسازمان سر

 
 مواد و روش ها

تحلیلی است و داده ها به صورت میدانی  _روش تحقیق توصیفی
گرداوری شده است. ابزار اصلی مورد استفاده پرسشنامه محقق 

و  24اساسپیاساز نرم افزارهای . جهت تحلیل داده ها ساخته بود
-الحداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار اسمارت پیتكنیک 

تحقیق سازمان ورزش و جوانان استان  یقلمرو مكان استفاده شد. 2اس
ت. جامعه آماری اس 1398 ی بهارقلمرو زمانآذربایجان غربی، و 

نفر خبرگان  15 مورد مطالعه در این پژوهش، در بخش اول شامل
و جوانان استان آذربایجان غربی و در بخش دوم کلیه ادارات ورزش 

 150با استفاده از جدول مورگان  کارکنان ادارات وابسته بود که
نفر  50نفر مرد و  100نفر به عنوان نمونه پژوهش برآورد گردید )

 گیری به صورت تصادفی در دسترس انجام شد. زن(، و نمونه
 از دو آزمون هانامهپرسش پایایی ارزیابی به مربوط در قسمت

 درونی ارزیابی همسانی جهت کرونباخ آلفای ضریب آماری

 جهت ارزیابی ترکیبی (یری)اعتمادپذپایایی روش و هاپرسشنامه

 آمده بدست که نتایج شد، استفاده ها پرسشنامه هایگویه پایایی

 اسیمق یپایایشد ) مناسب ارزیابی آماری آزمون دو هر به مربوط
توان با تكرار اندازه  یگردد که تا چه اندازه م یبه این موضوع بر م

 به مربوط نتایج تفسیر در  .(یكسان دست یافت یبه نتایج یریگ

 مورد برش نقطه کرونباخ آلفای ضریب و پایایی ترکیبی شاخص

 این پژوهش در (، که5است ) شده نظرگرفته در 7/0قبول بیشتر از 

 نیز هایمؤلفه روایی همگرای ارزیابی شد. جهت شرط رعایت این

 و شد. هنسلر استفاده شده استخراج میانگین واریانس شاخص از
گزارش  5/0از  بیشتر را نظر مورد شاخص برش همكاران نقطه

 شده گرفته نظر شاخص در مقایسه و امر این تفسیر اند. درکرده

 رعایت متغیرها تمامی همگرا بین روایی شرط نیز هاداده نتایج با

گردید. در این پژوهش سعی شده است ضمن دقت و توجه در جمع 
ای نیز برای درک بهتر نتایج آوری مطالب مرتبط با موضوع، زمینه

های باال مراحل حاصل از تحقیق فراهم آید. برای دستیابی به هدف
 زیر طی شده است:

نه در زمیای، مقاالت و جستجوی اینترنتی ابتدا از روش کتابخانه 
مبانی نظری و همچنین ادبیات پژوهش استفاده شده است. سپس 

طراحی شده در مرحله اول به خبرگان برای رتبه بندی  پرسشنامه
ها و در مرحله دوم پرسشنامه در اختیار کارکنان اداره ورزش گزینه

و جوانان استان اذربایجان غربی تحویل داده و با مراجعات مكرر 
آوری گردید. پس از آن پرسشنامه جهت تجزیه توسط محقق جمع

و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. از الگوریتم پی ال اس برای 
های تحقیق استفاده شد و برای تجزیه ارزیابی بیرونی و درونی مدل

مورد  2اس الاسمارت پی اس واسپیافزار اسها نرمو تحلیل داده
 استفاده قرار گرفت. 

 
 یافته ها

از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل ابتدا 
بررسی انجام شد و پس از بررسی مفروضات و مناسب بودن نتایج 
تحلیل عاملی اکتشافی به طراحی مدل معادالت ساختاری پرداخته 
شده است الزم به ذکر است با توجه به اینكه حجم نمونه کمتر از 

حی مدل از نرم فزار اسمارت پی ال بود، لذا محقق جهت طرا 200
  استفاده نموده است. 2اس

و  83/0برابر با  KMOبا توجه به نتایج مقدار آماره آزمون 
گیری برای انجام تحلیل عاملی است، لذا کفایت نمونه 7/0بزرگتر از 

اکتشافی وجود دارد. همچنین از آنجائیكه سطح معناداری آماره 
ها برای است، ساختار داده 05/0ر از بارتلت برابر با صفر و کمت

ارائه   2انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب است. نتایج در جدول 
 شد است.

 KMOگیری . آزمون کفایت نمونه1جدول 

 836/0 مایر و اولكین -کیزر

 آزمون بارتلت

 69/4680 خی دو

 741 درجه آزادی

 001/0 داریسطح معنی

 
نتایج بررسی بارهای عاملی و شاخص های استخراج شده حاکی از 
این است که بارهای عاملی از وضعیت مناسب برخوردار هستند. 
برای بررسی کیفیت کلی مدل در حداقل مربعات جزئی، از شاخص 

GOF دهد که این مدل استفاده می شود. برازش باالی مدل نشان می
تبیین شده است. شاخص توسط حداقل مربعات جزیی به خوبی 

و  25/0؛ 01/0نیكویی برازش بین صفر و یک است و سه مقدار 
را به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/0

GOF .قرار می گیرد 
 . شاخص نیكویی برازش2جدول 

  متوسط شتراک ضریب تعیین

 میانگین 692/0 41/0

53/0 
شاخص نیكویی برازش 

(GOF) 
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 53/0برای مدل پژوهش  GOFمقدار  3با توجه به جدول 
 محاسبه شده است که از مطلوبیت مدل حكایت دارد. 

با استفاده از نرم افزر پی ال اس تحلیل الزم روی داده ها انجام 
 نشان داده شده است. 1گرفت، مدل مفهومی حاصل در شكل 

 

 
 . مدل خروجی نرم افزار پی ال اس در حالت معنی داری1شكل

 
تاثیرگذاری توانمندسازی منابع انسانی مدل خروجی ضرایب مسیر 

ارایه شده  4بر کارایی آنان را به ترتیب نشان می دهد که در جدول 
، حمایت 79/0فرهنگ سازمانی،  4است. با توجه به نتایج جدول 

، عوامل 653/0، عوامل فردی 74/0، عوامل فنی 76/0سازمانی 
ستمی ، عوامل سی598/0، عوامل اموزشی 646/0مرتبط با شغل 

به ترتیب حاکی از توانمند سازی  367/0و عوامل محیطی با  495/0
 نیروی انسانی از دیدگاه پاسخ دهندگان بودند.

 
 . بررسی ضرایب مسیر مدل3جدول

ضریب  متغیرهای پنهان
 مسیر

-مقدار معنی

 داری
 نتیجه

 یفرهنگ اسالم
 تایید 03/15 790/0 یسازمان

 تایید 65/13 760/0 حمایت سازمانی

 تایید 04/16 740/0 عوامل فنی

 تایید 09/6 653/0 عوامل فردی
عوامل مرتبط با 

 تایید 26/7 646/0 شغل

 تایید 53/5 598/0 عوامل آموزشی

 تایید 53/5 495/0 عوامل سیستمی

 تایید 32/2 367/0 عوامل محیطی

 
 

 نتیجه گیری

 تیحما ،یسازمان یمدل حاصل فرهنگ اسالم جیبا توجه به نتا
نان کارک یرا در توانمندساز ریتاث نیشتریب یو عوامل فن یسازمان

 های¬دارد. سازمان یغرب جانیاداره ورزش و جوانان استان آذربا
هستند که عالوه بر انجام  یبه دنبال استفاده از کارکنان یامروز
 ،یرگی¬میتصم شانهای¬تیفعال محدودهبتوانند در  ش،یخو یکارها
 تینظارت کرده و مسئول شیداشته، بر کار خو تیو خالق ینوآور

به  یابیدست ی(. برا2005 س،یدیمتری)د رندیرا بپذ شانهای¬تیفعال
 یعنیخود  یمنبع و ابزار رقابت نیمهم تر دیسازمان با ها،¬یژگیو نیا
 نیاز ا یكی یسازرا توانمند سازند. توانمند شیخو یانسان یروین

منجر به تحوالت مثبت و  ریاست که در چند دهه اخ ییكردهایرو
 طیکارکنان شده است. در شرا یکار های¬تیفعال یفراوان در اجرا

 یرویمناسب از ن برداری¬جز بهره ای¬سازمان چاره یامروز ریمتغ
 یتعادل در سازمان توانمندساز جادیندارد و تنها عامل ا یانسان

است که  یابزار یبود. در واقع توانمندساز واهدکارکنان خ
باور را  نیهمسو کرده و ا یرا با اهداف سازمان یفرد یاه¬هدف

سازمان منافع کارکنان را در بر  شرفتیکه رشد و پ کند¬یم جادیا
 یاعنوان مجموعهبه  ی(. فرهنگ سازمان2005خواهد داشت )آلتر ، 

سازمان  یاعضا ۀشیاند ومشترک بر رفتار  های¬از باورها و ارزش
 یمانع ایو  ییایحرکت و پو یبرا یشروع تواندیو م گذاردیاثر م
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 نیتریاز اساس ی. فرهنگ سازماندیبه شمار آ شرفتیدر راه پ
 و تحول در سازمان است. رییتغ یهانهیزم

ند امانی می توزسا جو و مدیرانه حمایت کنندی هارفتارهمچنین 
ر که منظو دشوه شدادراک مانی زحمایت ساآوردن هم افر بموج

ین اد در افراتعمیم یافته ی هاورباس حساو احمایت ، مانیزسا جواز 
ری و نسبت به همكان مازسا و نشان دهنده آن است کهستاست را

 پس الوان و دنگرو  است قایلد ارزش خوی عضااحمایت ت و مساعد
. بر این اساس می توان گفت ادارات ورزش نهاسته آیندآخوشبختی 

سازمانی از کارکنان خود در  و جوانان باید به فرهنگ و حمایت
های مورد نظر اهمیت بیشتری بدهند زیرا یک کنار سایر شاخص

سازمان هرقدر پویاتر و توانمندتر باشد می تواند نتایج بهتر و مثمر 
ثمرتری ایجاد نماید. اولویت عوامل فنی نیز نشان دهنده اهمیت بهره 

ند آن را به گیری از فناوری های نوین در سازمان است که می توا
روز نگهداشته و موجبات توسعه روزافزون آن را فراهم می آورد. 

های صورت گرفته در این زمینه نتایج بدست آمده از سایر پژوهش
ازی کنند که توانمندسنیز بر اهمیت این موارد تأکید داشته و بیان می

کارکنان بر کارایی منابع انسانی در سطوح مختلف سازمانی اثرگذار 
 (. 9، 8، 4ت )اس

های آن نتایج نشان داد و گزینه حمایت سازمانیی عامل در زمینه
دارای بیشترین  توانایی )برخورداری از حمایت مالی و معنوی(که 

تواند در وزن از دیدگاه خبرگان بوده است؛ بطوری که این مهم می
 راستای توانمندسازی کارکنان و افزایش کارایی آنها مؤثر باشد.

های ارتقاء توانایی کنند کهبیان می (1) خمیرصفیان و راس
وه بر گسترش بیشتر عملكردهای التواند عروانشناختی کارکنان می

ها در زمان ایجاد تغییرات ای آنان بر بازدهی بیشتر آنشغلی و حرفه
های سازمانی ای در سازمان و در زمان وقوع بحرانشغلی و حرفه

تواند به بهره وری بیشتر ادارات از جه آن میاثرگذار بوده که نتی
یک طرف و کاهش خسارات سازمانی در ابعاد مالی، انسانی، 

 مد. انجایماجتماعی و سیاسی 
-( و گزینهفنی )تكنولوژی، ارتباطات و اطالعاتی عوامل در زمینه

ت داری و تعمیرابكارگیری سیستم نگههای آن نتایج نشان داد که 
ی بیشترین وزن از دیدگاه خبرگان بوده است؛ بطوری دارا پیشگیرانه

تواند در راستای توانمندسازی کارکنان و افزایش که این مهم می
 خود نتایج تحقیق( در 8و همكاران ) فعلی کارایی آنها مؤثر باشد.

های سازمانی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و ، ویژگیندنشان داد
چنین هن .داری ساری تأثیر دارندشغلی بر توانمندسازی کارکنان شهر

شناختی را از عوامل ( نیز توانمندسازی روان10نژاد و خنیفر )سلطان
 دانند.مهم و مؤثر بر ارتقای عملكرد کارکنان می

 در کنترل کارکنان برای چندانی فرصت مدیران که آنجایی از

 شناسایی صرف را خود زمان بیشترین است الزم و ندارند اختیار

 وظایف سایر بایستمی کنند، داخلی سازمان و خارجی محیط

به  توانندمی زمانی بگذارند. کارکنان کارکنان عهده بر را روزمره
 و دانش مهارت، از که برآیند محوله وظایف عهده از خوبی

 خوبی به سازمان را اهداف و بوده برخوردار الزم توانایی

 کمک مدیران به تواندمی زمینه این در که . ابزاریبشناسند

 مشارکت که طوری است. به توانمند سازی فرایند نماید، موثری

کردن  آزاد برای جدید فنون از آنها، به بخشیدن توان و کارکنان
 کلیدی جزء چهار و است سازمان در هاتوانایی و استعداد

گردد. می را شامل پاداش و مهارت، دانش، و اطالعات قدرت،
 هایمحیط در پیشرو هایسازمان برای نوینی روش سازی توانمند

( نشان دادند که توانمندسازی 2011است. البی و همكاران ) رقابتی
 رکیهت یستاره پنج هایهتل در کارکنان کارکنان بر رضایت شغلی

 موثر عوامل به ویژه توجه شک تأثیر معناداری داشته است. بدون

 عامل مهم ترین عنوان به تواندمی  کارکنان سازی توانمند بر

بیشتر سازمان و افزایش کارایی آن باشد.  هرچه اثربخشی و پویایی
 برای موثر از ابزارهای یكی کارکنان بنابراین توانمندسازی

-توانایی و هاظرفیت از بهینه استفاده و کارکنان کارایی افزایش

است.  سازمانی اهداف راستای در آنها و گروهی فردی های
وند شیبهبود عملكرد کارکنان م ندیفرا یموفق به اجرا ییهاسازمان
کننده باشند.  تیکننده و تقو تیحما یفرهنگ سازمان یکه دارا

 یعملكرد مطلوب با فرهنگ سازمان انیکه از ارتباط م یرانیمد
 ینهیبه وجود آورند که زم یطیکنند تا محیم یدارند، سع یآگاه

 یکار یهابهبود عملكرد کارکنان را فراهم سازد. در واقع گروه
را فراهم  یطیمح رانیموفق و اثربخش خواهند بود که مد یزمان

هارت و م استعدادها، دانش، یریسازند تا کارکنان بتوانند با به کارگ
 یفرهنگ سازمان تیتحقق اهداف گام بردارند. اهم یبرا تجربیات

 یآن به حد یدرون دکارکنان و اتصال تعه در شكل دادن به رفتار
 تعهد یدر افراد نوع یررسمیسازمان غ کیتواند همانند یاست که م

. بر این اساس و با توجه به مجموع دیبه وجود آ تیو احساس مسئول
شود که عوامل و متغیرهای مطالب بیان شده چنین مشخص می

انسانی سازمان اثرگذاری در توانمندسازی و افزایش کارایی منابع 
ها و تحلیل صورت گرفته روی آنها وجود دارند که با شناسایی آن

-و همچنین اثرگذاری که بر روی توانمندسازی سازمان دارند، می

توانند کارایی منابع انسانی سازمان را افزایش دهند. لذا مطلوب است 
مدیران و مسئوالن سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی 

توجه ویژه به این عوامل در راستای اجرایی کردن و پیاده سازی با 
 ها در سازمان تالش کنند. آن
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