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 چکیده

 کرمان، باهنر شهید دانشگاه) ورزشی ادالمپی هشتمین فرهنگی و اداری فنی، مدیریت که بود این تحقیق هدف

 تهران المپیاد اولین با متغیرها، بعضی روی و المپیاد، ششمین و پنجمین با را آنها و کند توصیف را( 5831

 یزد و سینا بوعلی های دانشگاه بتوانند که را هایی راهنمائی که بود این هدف. کند مقایسه توصیفی طور به 5831

 5151 تعداد. دهد دست به دهند یاری آینده المپیادهای سایر و 5833 سال در المپیاد نهمین ریزی برنامه در را

 11/13) 585 و سرپرست( درصد 31/18) 15 مربی،( درصد 51/81) 51 ورزشکار، دانشجوی( درصد 31/13)

 چهار از دبودن عبارت شدند استفاده که گیری اندازه ابزار. کردند شرکت تحقیق در مرد و زن داور( درصد

 همه توسط که پایانی پرسشنامه یک و باال، در شده یاد های زیرمجموعه از یک هر برای یکی متفاوت، پرسشنامه

 و پنجم المپیادهای با مقایسه در غذا و اسکان شرایط کلی، طور به که دادند نشان نتایج. گردید تکمیل افراد

 فنی، متخصص مربیان ورزشی، تأسیسات و امکانات و اتیتدارک اردوهای. بود بهتر کمی هشتم المپیاد در ششم

 در. است ناکافی ها دانشگاه در ای مالحظه قابل گونه به قهرمانی ورزشهای به نسبت مثبت نگرش و گذاری سرمایه

 بیشتر صالحیت با داوران کردند پیشنهاد و دادند نظر کنندگان شرکت ورزشی، المپیادهای کمبودهای مورد

 ورزشی بهتر تأسیسات و امکانات از و آید عمل به تغذیه و اسکان برای بهتری های بینی پیش شوند، انتخاب

 مسابقات از دانشجو المللی بین و ملی قهرمانان که بود این کنندگان شرکت دیگر توجه مورد نکات. گردد استفاده

 روی هشتم المپیاد پایانی بندی رده در. گیرند قرار تجدیدنظر مورد زمانی های ریزی برنامه و شوند، حذف المپیاد

 و نور پیام تهران، های دانشگاه و زنان قسمت در نور پیام و ایران صنعت و علم تهران، های دانشگاه ها، رشته همه

 .آوردند دست به را سوم تا اولی مقامهای مردان قسمت در کاربردی جامع

 .فیزو دانشگاه، ورزشکار، دانشجوی پیاد،الم ورزشی های رشته قهرمانی، ورزشهای:  کلیدی های واژه
 


