توصيف و ارزشيابی پنجمين المپياد ورزشی دانشجویان دانشگاههای كشور
مجري :علیمحمد امیرتاش
عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی ـ 1112
هددف از تحقیق حا ر ،توصیف و ارزشیابی امور فنی ،فرهنگی ،اجرایی و ورزشی پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان
کشور ،از دیدگاه ورزشکاران ،مربیان ،سرپرستان و افراد اجرایی و فنی حا ر در آن بوده است.
در همین راستا ،بررسی نظر آزمودنی ها درباره ورزش قهرمانی و تدارکات آن در دانشگاهها ،همچنین،
پیشنهادات آنها برای بهبود ورزش دانشگاهها از یک سو ،و ارتقاء سطی کمی و کیفی المپیادهای ورزشی
دانشجویان از سوی دیگر موردنظر بوده است.
برای رسیدن به این اهداف از چهار پرسشنامه محقق ساخته برای دانشجویان ،مربیان ،سرپرستان ،افراد
اجرایی و فنی و یک پرسشنامه نظرخواهی عمومی ،جمعا شامل  955سوال باز و بسته برای 9911
دانشجوی ورزشکار زن و مرد استفاده به عمل آمد که نهایتا تعداد  8558شرکت کننده زن ( 95/5درصد)
و  9951نفر شرکت کننده مرد ( 51/4درصد) آنها را تکمیل و اعاده نمودند .عالوه براین ،اطالعات ورزشی
حاصله از مسابقات رکوردی و مسابقات امتیازی برگزار شده در در پنجمن المپیاد ورزشی دانشجویان
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است که نتایب آنها نیز در جدولهای مستقل در قسمت های پایانی
بخش یافته های آماری ارائه شده است.
برای جمع آوری اطالعات پرسشنامه ای ،آمارگران طرح به طور حضوری ،در ساعات مناسب روز یا در
شبها ،از طریق سرپرستان گروههای اعزامی به ورزشکاران مراجعه و در همان جلسه پرسشنامه های
تکمیل شده را به کمک همین همین سرپرستان که قبال با آنها هماهنگ شده بود ،جمع آوری می کردند.
برای اطالعات ورزشی نیز به معاونت های فنی المپیادهای زنان و مردان مراجعه می شد و نتایب مسابقات
و رده بندی ورزشکاران و تیمها جمع آوری می گردید ،به طوری که ،در پایان دوره های برگزاری پنجمین
المپیادهای ورزشی دانشجویان زن و مرد کلیه اطالعات موردنیاز در اختیار محقق قرار گرفت.
اطالعات حاصله از پرسشنامه ها ،و همچنین نتایب مسابقات ورزشی نتایب متنوعی را به دست داد که
مهمترین آنها به شرح زیرند :
 .8شرکت دانشگاهها در المپیادهای مختلف ورزشی دانشجویان زن و مرد نامنظم است و تنها
دانشگاه های تربیت معلم ،تبرییز و اصفهان در همه المپیادهای ورزشی دانشجویان و در هر دو
دسته زنان و مردان شرکت داشته اند.
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 .9دانشگاهها ،در دسته های زنان و مردان ،در المپیادهای اول و دوم باالتر فعالتر از المپیادهای
ورزشی دانشجویان دوره های بعد بوده اند.
 .5در بین سرپرستان ،مربیان و افراد فنی و اجرایی اعزامی از طرف دانشگاهها ،اکتریت با افراد
غیرمنتسب به دانشگاهها بوده است که البته ،این نسبت در زنان کمتر است.
 .4در بین ورزشکاران شرکت کننده ،کشتی گیران جوانترین ،و ورزشکاران رشته های هندبال،
پینگ پونپ ،دوومیدانی و شطرنب مسن ترین بوده اند.
 .5از و عیت اردوهای تدارکاتی درون دانشگاهی (کمی وکیفی) هیچکدام از رده های شرکت کننده
در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان ر ایت کافی نداشته اند.
 .9اکتریت دانشجویان در مورد عادالنه و دقیق بودن انتخاب ورزشکاران اعزامی ،وسیله اعزام به
المپیاد ،پشتیبانی های مالی و اداری و توجه دانشگاه به ورزش قهرمانی ر ایت کافی نداشته اند.
سرپرستان و مربیان زن و مرد نیز انتخاب ورزشکار بر اسا

شایستگی را حدود  15درصد

ارزشیابی کرده اند.
 .1ورزشکاران شرکت کننده در پنجمین المپیاد دانشجویی ،تاثیرگذاران واحدهای  8و  9تربیت
بدنی را در آماده سازی آنها ناچیز ارزشیابی کرده اند ،ولی ،حضور قهرمانان ملی استفاده کننده از
مصوبه های شورای انقالب فرهنگی و دانشجویان رشته تربیت بدنی در مسابقات را اکتریت
آزمودنی ها مفید دانسته اند (مربیان و سرپرستان نیز همین نظر را داشته اند).
 .1همه رده های شرکت کننده در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان ،برگزاری این المپیادها را
برای رشد و ترقی کمی و کیفی ورزشکاران و ورزشهای دانشگاهی مفید دانسته و اکتریت آنها
تداوم این المپیادها را توصیه کرده اند.
 .2سطی ورزش قهرمانی در بین ورزشکاران و تواناییهای بیشتر در بین سرپرستان ،مربیان و افراد
اجرایی و فنی در دسته مردان باالتر از دسته زنان بوده است ولی ،سطی تحصیالت زنان و
جوانترها ،ه طور کلی باالتر بوده است.
 .80اکتریت سرپرستان گروههای اعزامی از طرف دانشگاه ها شغل شان با ورزش ارتباط نداشته است.
 .88تفکیک مشاغل و ارتباط آن با ورزش از المپیاد اول به سمت پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان
و عیت مناسبتری پیدا کرده است.
 .89در مورد سططی علمی تمرینات در دانشگاه ،زنان معتقد بوده اند که از تمرینات بیرون دانشگاه
بهتر است ولی مردان آن را مشابه دانسته اند.
 .85روش برگزاری مسابقات و منصافه بودن نظام امتیازگذاری در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان
را اکتریت زنان و مردان برگزار کننده خوب رزشیابی کرده اند.
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 .84اکتریت مربیان زن و مرد امیدوار بوده اند مقام اول را در مسابقات به دست آورند.
 .85اکتریت برگزارکنندگان ،اجرای المپیادهای ورزشی دانشجویان به صورت متمرکز را توصیه کرده
اند.
 .89در بین سرپرستان زن  11درصد بیان داشته اند که دانشگاه نسبت به فعالیتهای قهرمانی نظر
متبت و مساعد ندارد ،در حالی که  20درصد مردان نظر دانشگاه را در این باره مساعد و متبت
بیان کرده اند.
 .81اکتریت اعضای اجرایی و فنی ،بجز در رشته والیبال زنان ،سطی ورزش دانشگاهها را متوسط
ارزشیابی کرده اند.
 .81اکتریت اعضای اجرایی و فنی برگزارکننده مسابقات پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان انگیزه
خود را از کمک به مسابقات هممکاری با دانشگاهها بان داشته اند.
 .82اکتریت برگزارکنندگان و ورزشکاران مسایل رفاهی و تغذیه را در پنجمن المپیاد ورزش
دانشجویان مطلوب ندانسته اند و طالب برنامه های بیشتر فرهنگی و فوق برنامه در طول
مسابقات بوده اند.
 .90باتوجه به رکوردهای سه یا شش نفر اول در هر یک از رشته های ورزشی که در اختیار محقق
قرار گرفت شاخصهای آماری مانند میانگین ،میانه ،و انحراف معیار محاسبه شد و همچنین
رکوردهای خام مربوط به مرتبه های صفر 15 ،50 ،95 ،و  800درصد محاسبه گردید که چون
اشاره به آنها از چهارچوب این خالصه خارج است نظر عالقمندان را به جدولهای مشروح آنان در
داخل متن جلب می نماید.
 .98رده بندی ددانشگاهها د هریک از رشته های ورزشی در پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان نیز
تهیه شده است که برای اطالع بیشتر نظر عالقمندان را به جدولهای  15و  14در فصل سوم این
گزارش جلب می نماید .البته قابل توجه است که در المپیاد ورزشی زنان ،دانشگاههای تهران در
سه رشته و فردوسی مشهد در دو رشته مقام اول را داشته اند .در قسمت مردان نیز در
دانشگاههای پیام نور در چهار رشته و تهران در دو رشته به مقام اول رسیده اند.
 .99در رده بندی نهایی دانشگاهها ،در همه رشته ها ،در قسمت زنان به ترتیب دانشگاههای تهران،
پیام نور و شیراز از مقام های اول تا سوم و در قسمت مردان دانشگاههای تهران ،پیام نور و تربیت
معلم تهران به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آورده ند.
 .95در مقایسه نظر افراد روی امور فنی ،فرهنگی و اجرایی اولین و پنجمین المپیاد تفاوت قابل
مالحظه ای بین دو المپیاد و همچنین بین زنان و مردان مشاهده نگردید.
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 .94اکتریت ورزشکاران و برگزارکنندگان ،اشکاالت مهم در توسعه ورزش دانشگاهی را کمبود
امکانات ،ناکافی بودن حمایت مسئولین ،کمبود مربی و ناکافی بودن بودجه ذکرکرده اند.
 .95اکتریت ورزشکاران و برگزارکنندگان ،اشکاالت مهم در تدارکات دانشگاهی را در کمبود مسابقات
تدارکاتی ،کمبود امکانات ،اسکان ،ایاب و ذهاب و بودجه دیده اند.
 .99اکتریت ورزشکاران و برگزارکنندگان ،اشکاالت مهم در استقبال گسترده دانشجویان از
المپیادهای ورزشی دانشجویان را ناکافی بودن حمایت مسئولین ،تبلیغات و اطالع رسانی،
مشکالت شخصی و عدم انگیزه ذکر کرده اند.
 .91اکتریت ورزشکاران و برگزارکنندگان ،اشکاالت مهم المپیادهای ورزشی دانشجویان را عبارت از
زمان اجرا ،تغذیه ،عف برنامه ریزی ،اسکان و رفاه ،نقلیه ،کمبود انگیزه شرککت و تا حدودی
حضور قهرمانان کشوری دانشجو در مسابقات (در المپیاد زنان) دانسته اند.
 .91اکتریت ورزشکاران و برگزارکنندگان وظایف مهم انجمن های ورزشی در رشد و توسعه ورزش
دانشگاهی و المپیادهای ورزشی را رفع مشکالت اردوهای تدارکاتی ،حل مشکل تدارکات درون
دانشگاهی ،ارتقاء سطی داوری ،بهبود آموزش مربیان ،رفع عف کادر فنی دانشگاهها و تدوین
تقویم ورزشی مناسب دانسته اند.
 .92اکتریت افراد اجرایی و فنی پیشنهاد کرده اند که برای جلب همکاری بیشتر داوران واجدالشرایط
حق الزحمه ها افزایش داده شود ،مدیریت مسابقات بهتر شود و شرایط رفاهی و خدماتی مناسبتر
گردد.
 .50و باالخره ،اکتریت ورزشکاران و برگزارکنندگان معتقد بوده اند که برای بهبود و عیت
المپیادهای وررزشی دانشجویی و عیت تغذیه بهتر شود ،برنامه ریزی مناسبتری صورت پذیرد،
به امور فرهنگی و فوق برنامه در طول مسسابقات بیشتر توجه شود ،عفهای مدیریت برطرف
گردد ،از داوران بهتر استفاده شود و در نهایت ،مکان مناسبتری برای برگزاری المپیاد ورزشی
دانشجویان انتخاب گردد.
کلمات کلیدی :المپیاد ورزشی دانشجویان ،سطی کیفی و کمی المپیاد ،دانشجویان
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