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در زمانی که به مطالعه مدیریت پرداخته میشود بسیاری از صاحب نظران در اندیشه بازنگری درباره این
مبحث هستنند .انگیزه برای این بازاندیشی یا تجدید ارزیابی از آن سرچشمه میگیرد که سازمان و دنیای
بزرگتر یا سرعتی سرسام آور دست خوش تغییرات قرار گرفتهاند .در این محیط پیچیده و پویا مدیر باید
دائم خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهد .بنابراین جای هی شگفتی نیست که مدیران امروزی پدیده
تغیر را بعنوان یک امر دائمی و همیشگی مورد توجه قرار دهند .بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که
عمل مدیریت با چالش روبروست و در حالی دنیا وارد سده بیست و یکم میشود که تغییرات بسیار زیاد
دنیا مدیران را با چالش های بسیار زیادی روبرو کرده است .هدف این پژوهش بررسی چالشهای مدیران
ورزش در ایران بود.روش تحقیق توصیفی بود .جامعه آماری شامل کلیه روسا و معاونین وزارت ورزش،
روسای فدروسیونهای ورزشی،روسا ودبیران کل کمیته ملی المپیک و غیره بود.دادهها با استفاده از
پرسشنامه محقق  44سوالی که به تائید خبرگان رسیده بود ،جمع آوری شدند و پایایی آن با استفاده از
آزمون کرونباخ  0/20بدست آمد .از آزمونهای آماری توصیفی ،تحلیل اکتشافی و تاییدی  ،نی تک
متغیره و فریدمن برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .نتایب آزمون تی تک متغیره نشان داد که
منابع مالی و بودجه ،منابع کالبدی ،منابع فناوری اطالعات و ارتباطات،سازمانهای بیرونی کشور ،حضور
تیمهای ورزشی در رویدادهای بینالمللی و آینده سازمان ورزشی خود در سطی بینالمللی در به عنوان
چالش مدیران ورزش در ایران محسوب میشوند .پس از شناسایی چالشها  ،نتایب آزمون فریدمن نشان
داد که چالش مدیران در مورد آینده سازمان ورزشی خود در سطی بینالمللی ،چالش منابع مالی و بودجه
و چالش منابع کالبدی به ترتیب به عنوان مهمترین چالش های مدیران ورزش در ایران میباشد .برای
اداره تحوالت و رویدادهای آینده اداره ورزش کشور تعیین چشمانداز یک روریت است و آن را میباید
متخصصان ،نخبگان و مدیران ورزش کشور تدوین نمایند .این امر میتواند براسا

آیندهنگری و شناخت

دقیق و واقعی محیط ملی (داخلی) و محیط بین الملل (بیرونی) و رعایت اصول تعامل طراحی شود.
بدیهی است این چشمانداز میتوانند بر تغییرات و تحوالت اثر بگذارد و یا از آنها تاثیرپذیر باشد.
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