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LỜI NÓI ĐẦU 

Thể dục thể thao trường học là một bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp giáo 

dục, là mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, góp phần nâng cao dân trí, đào 

tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.  

Thể dục thể thao không chỉ có ý nghĩa trong việc rèn luyện thân thể, phát triển thể 

chất, kỹ năng vận động mà còn có giá trị về giáo dục đạo đức hình thành nhân cách con 

người, phát triển con người có tinh thần nhân văn, tinh thần tập thể và các hành vi ứng xử 

xã hội...; mặt khác nó góp phần vào việc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh; 

đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu các bệnh lý của thời đại công nghiệp như bệnh béo 

phì, cận thị, cong vẹo cột sống... trong học sinh sinh viên. 

Công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực GDTC và thể thao trường học trong 

thời gian gần đây đã có bước phát triển đáng kể, đã có nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ 

đã được thực hiện; có nhiều hội thảo hội nghị được tổ chức, nhiều công trình và bài báo 

khoa học... đã góp phần tích cực vào các thành tích chung trong sự nghiệp giáo dục, nâng 

cao thể chất cho học sinh sinh viên, đẩy mạnh các hoạt động phong trào TDTT trong học 

sinh sinh viên.  

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác GDTC và hoạt động thể 

thao trong trường học vẫn còn đó nhiều bất cập đặc biệt trong khối trường cao đẳng, đại 

học. Khối lượng giờ giảng không đảm bảo, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giảng 

viên không đồng đều và còn thiếu về các môn thể thao tự chọn, hoạt động thể thao ngoại 

khóa chưa được đẩy mạnh... Vì vậy, việc nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hiệu quả để 

nâng cao chất lượng công tác GDTC và hoạt động thể thao trong trường học là một công 

việc cấp thiết, nó cần phải được tiến hành thường xuyên và cần có sự góp sức của các 

chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên... trong và ngoài ngành TDTT. Với 

những mục đích ý nghĩa nêu trên, Đại học Đà Nẵng tiến hành tổ chức Hội thảo Khoa học 

Toàn quốc với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể 

thao trong trường học”. 

Hội thảo khoa học lần này là dịp để chúng ta đánh giá lại thực trạng công tác giáo 

dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, đặc biệt chúng ta sẽ tổng hợp các 

đóng góp ý kiến thông qua các bài viết, các ý kiến đóng góp trực tiếp tại Hội thảo để  

gửi đến Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục  
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thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025, do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong thời gian sắp đến. 

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 150 bài viết, đến từ hơn 40 trường đại học, cao 

đẳng, trung học phổ thông trên toàn quốc; Ban tổ chức đã gửi cho các nhà khoa học, nhà 

chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực TDTT phản biện, thẩm định và đã chọn ra 

được khoảng 100 bài viết trong các lĩnh vực GDTC, huấn luyện thể thao, hoạt động thể 

thao trong trường học... 

Ban tổ chức Hội thảo xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Vụ Giáo dục Thể chất, Lãnh 

đạo các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị TDTT trên toàn quốc đã quan tâm, tạo điều 

kiện; các nhà khoa học, nhà chuyên môn, các giảng viên trên khắp mọi miền của đất nước 

đã gửi bài viết tham gia Hội thảo. Kính chúc tất cả các Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và 

thành công. 

Trong quá trình tổ chức chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận 

được những đóng góp ý kiến và sự thông cảm, chia sẻ của tất cả các Quý vị.  

Trân trọng cảm ơn! 

      Đà Nẵng, tháng 11 năm 2020 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

 



5 

 
 

BAN TỔ CHỨC 

HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC:  

“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC” NĂM 2020 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CHỨC VỤ 

1 PGS.TS Lê Quang Sơn Phó Giám đốc ĐHĐN Trưởng ban 

2 ThS. Võ Đình Hợp Trưởng khoa GDTC Phó ban 

3 PGS.TS Nguyễn Lê Hùng Trưởng ban KHCNMT Phó ban 

4 TS. Cao Xuân Tuấn Chánh Văn Phòng ĐHĐN Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Hiệp Trưởng Ban KHTC Ủy viên 

6 ThS. Trần Đình Liêm Phó trưởng Khoa GDTC Ủy viên 

7 Ông Trần Văn Huệ Phó Giám đốc TTTT Ủy viên 

8 TS. Đào Thị Thanh Hà Tổ trưởng Tổ KHCN-ĐBCL-

HTQT Khoa GDTC 

Ủy viên 

9 ThS. Đàm Hùng Phi Tổ trưởng Tổ HC-CSVC  

Khoa GDTC 

Ủy viên 

10 TS. Trần Lê Nhật Quang Giảng viên Khoa GDTC Ủy viên 

11 ThS. Trần Anh Kiệt Chuyên viên Ban KHCN Thư ký 

12 CN. Nguyễn Hữu Nam Chuyên viên Khoa GDTC Thư ký 
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BAN CHUYÊN MÔN 

HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC:  

“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC” NĂM 2020 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 PGS.TS Phan Thanh Hài Hiệu trưởng ĐH TDTT Đà Nẵng Trưởng ban 

2 ThS. Võ Đình Hợp Trưởng Khoa GDTC - ĐHĐN Phó ban 

3 TS. Đào Thị Thanh Hà Khoa GDTC - ĐHĐN Phó ban 

4 TS. Trần Văn Lam Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành viên 

5 PGS.TS Trần Hiếu Viện Khoa học TDTT Thành viên 

6 PGS.TS Nguyễn Văn Phúc ĐH TDTT Bắc Ninh Thành viên 

7 PGS.TS Đinh Quang Ngọc ĐH TDTT Bắc Ninh Thành viên 

8 PGS.TS Ngô Trang Hưng ĐH TDTT Bắc Ninh Thành viên 

9 PGS.TS Đinh Khánh Thu ĐH TDTT Bắc Ninh Thành viên 

10 PGS.TS Bùi Ngọc ĐH TDTT Bắc Ninh Thành viên 

11 PGS.TS Đỗ Hữu Trường ĐH TDTT Bắc Ninh Thành viên 

12 TS. Nguyễn Thu Hường ĐH TDTT Bắc Ninh Thành viên 

13 PGS.TS Đặng Hà Việt ĐH TDTT TPHCM Thành viên 

14 TS. Nguyễn Thanh Tùng ĐH TDTT TPHCM Thành viên 

15 TS. Ngô Hồng Việt ĐH TDTT TPHCM Thành viên 

16 TS. Tạ Hoàng Thiện ĐH TDTT TPHCM Thành viên 

17 PGS.TS Trần Duy Hòa ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 

18 TS. Võ Văn Vũ ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 

19 PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 

20 TS. Trần Hữu Hùng ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 

21 TS. Nguyễn Ngọc Long ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 

22 TS. Nguyễn Mạnh Cường ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 
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23 TS. Phạm Quang Thảo ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 

24 TS. Nguyễn Văn Quốc Dũng ĐH TDTT Đà Nẵng Thành viên 

25 PGS.TS. Châu Lê Vĩnh Huy ĐH Sư phạm TDTT TPHCM Thành viên 

26 PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh ĐH Sư phạm TDTT TPHCM Thành viên 

27 TS. Trần Quang Đại ĐH Sư phạm TDTT TPHCM Thành viên 

28 TS. Phạm Thái Vinh ĐH Sư phạm TDTT TPHCM Thành viên 

29 TS. Nguyễn Gắng ĐH Huế Thành viên 

30 TS.Nguyễn Thế Tình ĐH Huế Thành viên 

31 TS. Nguyễn Phan Tiến Trung ĐH Huế Thành viên 

32 TS. Hoàng Hải ĐH Huế Thành viên 

33 TS. Lê Cát Nguyên ĐH Huế Thành viên 

34 TS. Nguyễn Thanh Hùng ĐH Quy Nhơn Thành viên 

35 TS. Nguyễn Sĩ Đức ĐH Quy Nhơn Thành viên 

36 TS. Nguyễn Ngọc Sơn ĐH Quy Nhơn Thành viên 

37 TS. Nguyễn Mạnh Hùng ĐH Vinh Thành viên 

38 TS. Võ Văn Đăng ĐH Vinh Thành viên 

39 TS. Phan Thanh Mỹ ĐH Tài chính - Marketing TPHCM Thành viên 

40 TS. Trần Lê Nhật Quang ĐH Đà Nẵng Thư ký 
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BAN NỘI DUNG 

HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC:  

“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC” NĂM 2020 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 PGS.TS. Lê Quang Sơn Phó Giám đốc ĐHĐN Trưởng ban 

2 ThS. Võ Đình Hợp Trưởng Khoa GDTC - ĐHĐN Phó ban 

3 PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Trưởng Ban KHCNMT- ĐHĐN Phó ban 

4 ThS. Trần Đình Liêm P.Trưởng Khoa GDTC - ĐHĐN Thành viên 

5 TS. Đào Thị Thanh Hà Tổ trưởng Tổ KHCN - ĐBCL 

HTQT, Khoa GDTC - ĐHĐN 

Thành viên 

6 ThS. Đàm Hùng Phi Tổ trưởng Tổ HC - CSVC, 

Khoa GDTC - ĐHĐN 

Thành viên 

7 ThS. Phan Ngọc Thiết Kế Khoa GDTC - ĐHĐN Thành viên 

8 TS. Trần Lê Nhật Quang Khoa GDTC - ĐHĐN Thư ký 

9 CN. Nguyễn Hữu Nam Khoa GDTC - ĐHĐN Thư ký 
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ThS. Nguyễn Hữu Lực, TS. Đào Thị Thanh Hà 

30. Ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn đến sự phát triển thể lực của sinh viên 

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng ......................................................................... 278 

ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, TS. Trần Lê Nhật Quang 

31. Đánh giá hiệu quả các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể phát triển thể lực cho 

nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng ......................... 286 

ThS. Nguyễn Hữu Lực 
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32. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn của đội tuyển bóng đá nam 

sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ........................ 294 

ThS. Nguyễn Doãn Quang, TS. Nguyễn Đình Chung, ThS. Nguyễn Việt Hưng 

33. Lựa chọn bài tập nâng cao kỹ năng thực hành môn cờ vua cho sinh viên trường 

Đại học Sư phạm, Đại học Huế .................................................................................. 301 

TS. Hoàng Hải, ThS. Phạm Việt Đức, ThS. Trần Hữu Nam 

34. Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng tới trình độ thể lực của học sinh  

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ............................................................. 309 

TS. Đỗ Tiến Thân, ThS. Nguyễn Anh Tú, ThS. Hoàng Thị Tuyết,  

TS. Nguyễn Thanh Tùng 

35. Thực trạng và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả học tập môn giáo dục thể 

chất bắt buộc của lưu sinh viên (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) 

tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ............................................. 316 

ThS. Trương Đức Huy 

36. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật cho  

sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất môn Cầu lông tại trường Đại học  

Tiền Giang .................................................................................................................. 325 

ThS. Tăng Phú Đức, ThS. Lương Hoàng Thanh 

37. Xác định nội dung đổi mới chương trình nội, ngoại khóa cho sinh viên  

trường Đại học Quy Nhơn .......................................................................................... 337 

TS. Nguyễn Thanh Hùng, TS. Nguyễn Sỹ Đức, ThS. Nguyễn Thị Hải Hậu 

38. Đánh giá thực trạng tình hình học tập nhóm của sinh viên ngành GDTC tại 

trường Đại học TDTT Đà Nẵng .................................................................................. 346 

ThS. Nguyễn Song Tuần Hải 

39. Ứng dụng nội dung tập luyện theo chương trình “Điền kinh cho trẻ em” của 

Hiệp hội các liên đoàn điền kinh quốc tế trong giờ hoạt động ngoại khóa  

nhằm nâng cao thể lực chung cho học sinh lớp 6 Trường THCS Phụng Châu - 

Chương Mỹ - Hà Nội .................................................................................................. 353 

TS. Nguyễn Mạnh Toàn, CN. Hà Thị Dung 

40. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên 

trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng .............................................................. 361 

ThS. Phạm Tuấn Anh 
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41. Đánh giá hiệu quả các bài tập nâng cao thành tích co tay xà đơn cho đội tuyển 

chiến sỹ khoẻ trường Sỹ quan Đặc Công .................................................................... 369 

ThS. Đinh Thị Uyên, ThS. Phạm Thị Linh, ThS. Lương Thanh Học 

42. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho học sinh đội tuyển bóng đá 

nam trường Trung học phổ thông Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng .......................... 378 

TS. Trần Hữu Hùng, ThS. Cao Xuân Thái 

43. Lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng bài thi tự chọn điệu rumba và 

chachacha cho sinh viên chuyên sâu trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội .......... 387 

TS. Nguyễn Duy Quyết, CN. Nguyễn Thu Trang 

44. Nghiên cứu giải pháp làm tăng hiệu quả tập luyện quyền trong giảng dạy môn 

Karatedo cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất - Đại học Huế ................................ 395 

TS. Lê Quang Dũng, TS. Lê Cát Nguyên, ThS. Phạm Đức Thạnh 

45. Nghiên cứu lựa chọn các bài tập nhằm phát triển sức nhanh động tác cho nam 

sinh viên chuyên ngành cầu lông trường Đại học Tiền Giang.................................... 407 

ThS. Tăng Phú Đức, TS. Đào Thị Thanh Hà 

46. Thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giờ học thể dục của học sinh 
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TS. Hoàng Hải, TS. Phạm Hùng Việt, ThS. Đặng Thị Hà 

47. Đánh giá thực trạng phong trào cầu lông sinh viên Đại học Huế ............................... 420 

ThS. Nguyễn Quang Tùng, ThS. Nguyễn Văn Lợi, ThS. Trịnh Xuân Hồng 

48. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái và thể lực cho sinh viên khoa Xây dựng 

trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh .................................................... 428 

ThS. Đặng Minh Khoa, ThS. Nguyễn Thanh Tùng,  

TS. Nguyễn Thị Thu Phương, ThS. Trần Kim Bào,  ThS. Lương Văn Sơn 

49. Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả phát bóng cao tay của đội 

tuyển bóng chuyền nữ trường Đại học Sư phạm TDTT Thành phố Hồ Chí Minh .... 437 

ThS. Phạm Thái Vinh, ThS. Trần Thị Thanh Tuyền 

50. Thực trạng thể lực chung của sinh viên khoa Du lịch - Đại học Huế ......................... 445 

ThS. Nguyễn Thị Mùi, TS. Lê Trần Quang, ThS. Trần Trung Kiên,  

ThS. Trần Thị Thùy Linh 

51. Đánh giá thực trạng sức bền chuyên môn của nam sinh viên đội tuyển bóng đá 

trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên ............................................................ 452 

Vũ Thế Anh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thương 
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52. Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên trường 

Đại học Kinh tế, Đại học Huế ..................................................................................... 458 

ThS. Nguyễn Văn Lợi, ThS. Nguyễn Ngọc Hà, ThS. Trần Hữu Nam 

53. Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh 

viên chuyên sâu bóng bàn ngành huấn luyện thể thao trường Đại học Thể dục thể 

thao TP. Hồ Chí Minh ................................................................................................. 466 

TS. Nguyễn Thanh Tùng, TS. Nguyễn Thị Thu Phương, ThS. Trần Đức Nam 

54. Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào tập luyện TDTT ngoại khóa cho 

sinh viên Đại học Dân lập Hải Phòng ......................................................................... 473 

ThS. Nguyễn Vân Anh, TS. Đào Thị Thanh Hà 

55. Thực trạng giảng dạy môn học cờ vua cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế ................................................................................................................ 478 

ThS. Phạm Việt Đức, ThS. Phạm Đức Thạnh, TS. Phạm Việt Hùng 

56. Hiệu quả ứng dụng một số giải pháp chuyên môn nhằm nâng cao thể lực cho 

sinh viên trường Cao đẳng Công Thương miền Trung ............................................... 485 

ThS. Lê Tấn Xin, TS. Tạ Hoàng Thiện, ThS. Nguyễn Minh Cường 

57. Nghiên cứu sự phát triển hình thái và thể lực của sinh viên năm thứ nhất  

(19 tuổi) trường Đại học Tiền Giang .......................................................................... 496 

ThS. Trần Thanh Phong 

58. Thực trạng hoạt động câu lạc bộ thể thao sinh viên trường Đại học Sài Gòn ............ 507 

TS. Trần Ngọc Cương 

59. Nghiên cứu lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng 

dạy môn học bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng tại 

trường Đại học Tiền Giang ......................................................................................... 517 

ThS. Trần Huỳnh Phương Lan 

60. Sự phát triển thể lực của nam sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải  

TP. Hồ Chí Minh sau một năm học ............................................................................ 524 

TS. Phạm Thái Vinh, ThS. Hồ Văn Lừng, ThS. Phạm Tuấn Đạt 

61. Thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa sinh viên trường Đại học Mở 

TP. Hồ Chí Minh ........................................................................................................ 531 

Trình Quốc Trung, Võ Nhật Sơn 
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62. Lựa chọn và ứng dụng các bài tập thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ 

sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao đẳng 

Thương mại ................................................................................................................. 540 

ThS. Đồng Thị Hương 

63. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác giáo dục thể chất ở trường Đại học 

An Giang ..................................................................................................................... 548 

TS. Hàng Quang Thái 

64. Đánh giá hiệu ứng của một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho  

nam sinh viên câu lạc bộ vovinam trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh ................ 555 

Phan Văn Mạnh, NCS. Lê Kim Vũ, NCS. Trần Mạnh Hùng, Hàng Long Nhựt 

65. Một số giải pháp nâng cao thành tích trong hoạt động giảng dạy môn Bóng đá  

5 người cho học sinh trường Tiểu học Lê Văn Sĩ Quận Tân Bình - Thành phố  

Hồ Chí Minh ............................................................................................................... 564 

TS. Phạm Thái Vinh, ThS. Trần Phước Thiện 

66. Thực trạng việc sử dụng các phương pháp giảng dạy môn học cờ vua cho đối 

tượng phổ tu khóa đại học 13ngành giáo dục thể chất tại trường Đại học TDTT 

Đà Nẵng ...................................................................................................................... 573 

ThS. Đồng Thị Hương 

67. Nghiên cứu các giải pháp khả thi giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra 

đánh giá thể chất sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ  

Chí Minh ..................................................................................................................... 581 

TS. Nguyễn Đức Thành, ThS. Trần Phong Vinh, ThS. Phạm Đức Hậu,  

ThS. Trần Văn Tuyền 

68. Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá futsal nam sinh viên 

trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ................................................................ 594 

TS. Hàng Quang Thái, TS. Đoàn Tiến Trung 

69. Hiệu quả việc ứng dụng, cải tiến chương trình giảng dạy môn Vovinam  

chính khóa cho sinh viên trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic TP. Hồ 

Chí Minh ..................................................................................................................... 604 

Nguyễn Quốc Cường, ThS. Nguyễn Thanh Bình, Trần Thị Thanh Huyền 

70. Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong môn Bóng ném cho 

nam sinh viên chuyên ngành khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế ......................... 615 

TS. Lê Cát Nguyên, TS. Lê Trần Quang, ThS. Lê Thị Bích Đào 
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71. Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên  

sâu điền kinh cự ly trung bình ngành HLTT Trường Đại học TDTT TP.  

Hồ Chí Minh ............................................................................................................... 626 

TS. Phạm Thanh Giang, ThS. Hồ Văn Cương, ThS. Đinh Văn Quyên 

72. Nghiên cứu ứng dụng các vũ hình động tác nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dance 

Sport cho sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng ................................ 637 

ThS. Hồ Thị Thắm 

73. Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá hiệu quả các phương pháp, hình thức dạy học 

các môn lí thuyết cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế ..................... 650 

ThS. Lê Hải Yến, TS. Nguyễn Thế Tình, ThS. Mai Thị Thúy 

74. Thực trạng nhu cầu học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học 

Thủ Dầu Một ............................................................................................................... 659 

ThS. Chu Thị Bảo Châu 

75. Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên Đại học Luật, 

Đại học Huế ................................................................................................................ 665 

ThS. Trịnh Xuân Hồng, TS. Lê Cát Nguyên, ThS. Phạm Đức Thạnh 

76. Nghiên cứu diễn biến phát triển thể lực của sinh viên trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Huế sau một năm học tập chương trình giáo dục thể chất ............................ 677 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, TS. Lê Cát Nguyên 

77. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng chương trình giảng dạy ngoại khóa môn 

bóng chuyền cho sinh viên khoa Giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương Nha Trang ............................................................................................... 688 

ThS. Nông Công Nhất, ThS. Nguyễn Hồng Tín 

78. Đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học 

tập các môn lý thuyết của sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế .............. 701 

TS. Nguyễn Thế Tình 

79. Thực trạng và ứng dụng các biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện và 

thi đấu cho sinh viên khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế ...................................... 711 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Nguyễn Thế Tình, TS. Nguyễn Gắng 

80. Đánh giá thực trạng giờ học GDTC chính khóa của sinh viên một số trường  

đại học trên địa bàn Hà Nội ........................................................................................ 721 

ThS. Nguyễn Thị Hằng 
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81. Thực trạng về hoạt động tập luyện ngoại khoá TDTT của học sinh THPT chuyên 

trên địa bàn Hà Nội ..................................................................................................... 728 

ThS. Phạm Thị Hoa, ThS. Phan Chí Quyết 

82. Thực trạng kết quả học tập các môn GDTC và thể lực chung của sinh viên  

năm thứ nhất trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội ........... 735 

ThS. Trịnh Kiên, ThS. Nguyễn Thị Huyền 

83. Thực trạng thể lực chuyên môn của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục trường  

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội ................................................................................. 742 

ThS. Mai Thanh Thủy, TS. Vũ Quốc Huy, TS. Nguyễn Thành Hưng 

84. Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác giảng dạy môn thể dục ở  

trường Trung học phổ thông Thực hành Cao Nguyên ................................................ 748 

ThS. Trần Văn Hưng 

85. Diễn biến năng lực thể chất của học sinh lứa tuổi 6 - 10 trường Tiểu học  

Khương Thượng Quận Đống Đa Hà Nội .................................................................... 756 

TS. Đỗ Xuân Duyệt, ThS. Nguyễn Trần Hải 

86. Xây dựng biện pháp nâng cao năng lực trọng tài tổ chức thi đấu cho sinh viên 

chuyên ngành điền kinh trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh ......................... 764 

TS. Vũ Quỳnh Như 

87. Nghiên cứu một số bài tập phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co 

trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh ............................................ 773 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền, CN. Đoàn Công Thuận, PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh 

88. Nghiên cứu, ứng dụng trò chơi vận động nhằm nâng cao thể lực cho học sinh 

Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình ............................. 782 

TS. Phạm Quang Thảo, TS. Nguyễn Tuấn Anh  

89. Xây dựng thang điểm đánh giá kỹ thuật môn bóng bàn học phần hai cho sinh 

viên trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh .......................................................... 792 

ThS. Nguyễn Văn Trúc, ThS. Nguyễn Ngọc Hưng 
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“bước qua” cho nam học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Phương Thạnh, 

Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh ............................................................................... 799 

TS. Nguyễn Quang Sơn, CN. Phạm Hoàng Giang 
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91. Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh 

viên trường Đại học Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng ................................................... 806 

TS. Nguyễn Ngọc Long, ThS. Lê Thị Vui 
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Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ................................................................................. 812 

ThS. Nguyễn Thanh Lâm, ThS. Trần Vĩnh An 
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LỰA CHỌN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRONG NHÀ TRƢỜNG  

Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

ThS. Võ Đình Hợp 

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Thông qua thực trạng công tác GDTC và TTTNT tại ĐHĐN, qua phân tích 

SWOT về công tác GDTC của Đại học Đà Nẵng, qua phỏng vấn các chuyên gia, nhà 

chuyên môn về lĩnh vực giáo dục thể chất trường học; căn cứ vào mục đích mục tiêu 

nghiên cứu, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng 

công tác GDTC và TTTNT của Đại học Đà Nẵng. 

Từ khóa: Giải pháp, giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường, sinh viên trường 

đại học, Đại học Đà Nẵng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất trong nhà trường góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, 

sự phát triển của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. Đề ra các giải pháp đúng đắn, hợp lý trong giai đoạn cụ thể 

hiện nay để giải quyết những vấn đề tồn tại bất cập của công tác GDTC và TTTNT của 

ĐHĐN là việc làm thiết thực nhằm góp phần đào tạo những trí thức tương lai, nguồn nhân 

lực chất lượng cao của đất nước có đầy đủ sức khỏe, trí tuệ để cống hiến cho đất nước.  

2. PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

2.1. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận thực tiễn: 

+ Các giải pháp của các đề tài liên quan;  

+ Thực trạng công tác GDTC của ĐHĐN; 

- Tiếp cận về lựa chọn các giải pháp: 

+ Cơ sở pháp lý; 

+ Các nguyên tắc lựa chọn. 

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Sử dụng phương pháp phân tích SWOT, phương pháp điều tra, phỏng vấn, phương 

pháp toán thống kê. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng công tác GDTC và TTTNT tại Đại học Đà Nẵng 

Thực trạng chất lượng GDTC và TTTNT tại Đại học Đà Nẵng về các điều kiện đảm 

bảo còn hạn chế như: Đội ngũ giảng viên tại Đại học Đà Nẵng còn rất thiếu và chưa đảm 

bảo về số lượng giảng viên GDTC theo qui định. Cơ sở vật chất, sân bãi các trường thành 

viên ĐHĐN thiếu diện tích cho tập luyện TDTT, đặt biệt là sân bãi để giảng dạy GDTC 

cho sinh viên còn thiếu nhiều. Chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên đại học chính 

qui của Đại học Đà Nẵng gồm 4 học phần: 120 tiết nhưng nội dung và hình thức tổ chức 

chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của SV. Số lượng sinh viên 

tham gia hoạt động TTTNT tại Đại học Đà Nẵng còn rất hạn chế. 

Kết quả xếp loại thể lực theo quyết định số 53/2008/BGDĐT của nam sinh viên năm 

thứ nhất (18 tuổi), năm thứ hai (19 tuổi) tại ĐHĐN chưa cao số sinh viên chưa đạt thể lực 

theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn khá cao trên 50%. 

Về thể thao ngoại khóa: Hình thức tổ chức tập luyện TDTT cho sinh viên Đại học  

Đà Nẵng chưa tốt hầu hết là: SV tập luyện theo nhóm, lớp và tự tập, không có người hướng 

dẫn và tập vào buổi chiều sau giờ học. Số lượng SV tham gia các hoạt động TTTNT còn 

rất hạn chế, chỉ có 18,88% tổng số SV. 

Đây là những nguyên nhân đáng lo ngại về chất lượng công tác GDTC của ĐHĐN. 

Qua đó cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác GDTC và TTTNT  

tại ĐHĐN.  

Bên cạnh những tồn tại điều kiện đảm bảo cũng có những điểm mạnh như: Khoa 

GDTC có đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, đầy nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu nâng cao 

trình độ chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu  

đào tạo. 

Sinh viên quan tâm theo dõi hoạt động TDTT cũng khá tốt. Ở SV nam có mức độ 

quan tâm nhiều hơn đối với nữ SV. Hình thức theo dõi các hoạt động TDTT của SV ĐHĐN 

chủ yếu là qua internet và qua truyền hình.  

Sinh viên ĐHĐN có mức độ yêu thích tập luyện thể thao khá cao, tổng mức độ thích 

và rất thích đạt từ 68,45 đến 78,71% ở cả nam và nữ trong từng năm học. Việc ưa thích 

môn học GDTC của SV cả nam và nữ ở mức độ bình thường.   

Bên cạnh những tồn tại các điều kiện đảm bảo cho công tác GDTC tại ĐHĐN  

thì những điểm mạnh nêu trên là những thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng công  

tác GDTC.    

3.2. Phân tích SWOT để chọn giải pháp 

Công cụ phân tích SWOT là công cụ rất phổ biến được sử dụng trong việc lập kế 

hoạch chiến lược và giải quyết các vấn đề của tổ chức. Mục đích của phân tích SWOT là 
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nhằm xác định được các điểm mạnh và điểm yếu của một tổ chức và các cơ hội cũng như 

thách thức của tổ chức đó trong môi trường, lĩnh vực hoạt động. Qua việc xác định các vấn 

đề đó, các nhà quản lý sẽ đưa ra được các yếu tố chiến lược để phát triển hơn nữa các điểm 

mạnh, loại bỏ hay giảm thiểu các điểm yếu, khai thác các cơ hội có được và phản ứng tích 

cực với các thách thức. Cho đến nay, công cụ SWOT đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực 

khác nhau. Trong nghiên cứu này, luận án đã dựa vào công cụ SWOT để đưa ra được các 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của công tác GDTC và TTTNT tại ĐHĐN. 

Qua kết quả phân tích SWOT, các thông tin thu được sẽ hỗ trợ cho việc xác định và đề 

xuất các giải pháp phát triển nâng cao chất lượng công tác GDTC và TTTNT tại ĐHĐN 

trong tương lai. 

Thực tế áp dụng phân tích SWOT vào công tác GDTC và TTTNT tại ĐHĐN. 

Những thế mạnh (Strengths) 

- S1: Đại học Đà Nẳng là đại học vùng trọng điểm quốc gia đa cấp, đa lĩnh vực,  

đa ngành là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, đã khẳng định được thương hiệu sau hơn 

45 năm hình thành và phát triển. 

- S2: Có đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, đầy nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu nâng 

cao trình độ chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 

đào tạo. 

- S3: Chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên đại học chính quy khá đa dạng và 

phong phú có học phần tự chọn và học học phần bắt buộc, có học phần cơ bản, học phần 

nâng cao và chương trình cho sinh viên có sức khỏe yếu. 

- S4: Sinh viên quan tâm theo dõi hoạt động, tham gia và yêu thích tập luyện thể thao 

khá cao. 

- S5: ĐHĐN có nhiều mối quan hệ, liên kết với các trường thể thao, các đơn vị 

TDTT ở TP. Đà Nẵng để hỗ trợ sân bãi, dụng cụ tổ chức cho sinh viên tập luyện TDTT và 

bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV GDTC. 

 Những điểm yếu (Weaknesses) 

- W1: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học 

tập GDTC và TTTNT còn thiếu và chưa thực sự đáp ứng đầy đủ với yêu cầu của công tác 

đào tạo và nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao của SV. 

- W2: Chương trình môn học GDTC có nội dung và hình thức tổ chức chưa đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của SV. 

- W3: Số lượng đội ngũ GV của bộ môn còn thiếu và đa phần còn trẻ nên chưa có 

nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. 

- W4: Sinh viên thích học môn học GDTC chỉ ở mức trung bình. 
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- W5: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa còn ít, chưa thật 

sự tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh cho sinh viên rèn luyện sức khỏe. 

- W 6: Thể lực của sinh viên chỉ đạt mức trung bình, trên 50% không đạt theo qui 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Những cơ hội (Opportunities) 

- O1: Chủ trương và quyết tâm đổi mới giáo dục toàn diện của Đảng, Nhà nước và 

ngành giáo dục. 

- O2: Lãnh đạo ĐHĐN đã và đang có nhiều quan tâm đến sự phát triển của công tác 

GDTC và TTTNT. 

- O3: Giáo dục thể chất và TTTNT đang là một yêu cầu cơ bản và cấp thiết đối  

với SV. 

- O4: Nhu cầu hoạt động TDTT gắn với giải trí thể thao ngày càng phát triển trong 

SV và đang trở thành nhu cầu và trào lưu của sinh viên và mọi tầng lớp trong xã hội. 

Những thách thức (Threats) 

 ảng 1. Sơ đồ phân tích ma trận SWOT về công tác GDTC và TTTNT  

của Đại học Đà Nẵng 

     Các yếu tố môi 

trƣờng bên ngoài 

 

Các yếu tố môi 

trƣờng bên trong 

Cơ hội: O 

O1 - O2 - O3 - O4 

Thách thức: T 

T1 - T2 - T3 - T4 - T5 

Điểm mạnh: S 

S1 - S2 - S3 - S4 - S5 

Giải pháp S-O: Phát huy 

điểm mạnh để tận dụng thời 

cơ: S1O1O2, S1S2O3O4, 

S1S2S5O3O4, 

S3S4S5O1O2O3, 

S1S2O1O3O4 

Giải pháp S-T: Phát huy 

điểm mạnh để né tránh đe 

dọa: S1S2S3T3T5, S1S2T5, 

S4T1T2T4  

 

Điểm yếu: W 

W1 - W2 - W3 - W4 - 

W5 - W6  

Giải pháp W-O: Tận dụng 

cơ hội để khác phục điểm yếu: 

W1W6O1O2, W3O1O2 

W2W4O1O2, W5W6O3O4  

Giải pháp W-T: Khắc phục 

điểm yếu hạn chế đe dọa: 

W2W3W4T3T5, W3T4T5  

W1W5T3T5, W4W6T1T2T4 
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- T1: Nhận thức của một bộ phận sinh viên chưa cao đối với việc học tập GDTC  

và TTTNT. 

- T2: Áp lực trong việc học tập các môn chuyên ngành khá cao khiến sinh viên 

không còn thời gian cho các hoạt động TDTT. 

- T3: Thời tiết khắc nghiệt, tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường gây ảnh 

hưởng đến công tác GDTC và TTTNT hàng ngày cho sinh viên. 

- T4: Sự hài lòng và yêu thích môn học GDTC của SV còn ở mức trung bình. 

- T5: Yêu cầu cao về sự phong phú của các môn học, cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, 

sân bãi đáp ứng cho nhu cầu học tập và rèn luyện của SV. 

Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công tác GDTC và TTTNT tại 

ĐHĐN và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài thông qua nội dung phân tích 

SWOT được trình bày tại Bảng 1qua đó xác định các giải pháp nâng cao chất lượng GDTC 

và TTTNT tại ĐHĐN như sau: 

Nhóm giải pháp S-O: 

- S1O1O2: Xây dựng các hệ thống văn bản, quy định chặt chẽ, chi tiết về chức năng, 

nhiệm vụ về công tác GDTC và TTTNT tại ĐHĐN. 

- S1S2O3O4: Quy hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, GV cho 

Khoa GDTC đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hoá về trình độ. 

- S1S2S5O3O4: Thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng 

lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ, GV như tham gia tập huấn, học tập ở trong nước và 

nước ngoài,… 

- S3S4S5O1O2O3: Đổi mới nội dung và hỉnh thức tổ chức chương trình môn  

học GDTC. 

- S1S2O1O3O4: Tổ chức và đa dạng hoá các hoạt động TDTT ngoại khoá, thành lập 

các câu lạc bộ từng môn, nhiều môn, tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao trong  

nhà trường. Có chế độ ưu tiên, khen thưởng xứng đáng cho SV tích cực tham gia tập luyện, 

thi đấu đạt thành tích cao. 

Nhóm giải pháp S-T:  

- S1S2S3T3T5: Cần thường xuyên tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh chương 

trình đào tạo, đề cương các môn học theo hướng mới đảm bảo về kiến thức, kỹ năng và 

ngày càng đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của SV. 

- S1S2T5: Xây dựng mới, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chửa nhằm đảm bảo sự an 

toàn và phong phú, đa dạng sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động GDTC 

và TTTNT. 
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- S4T1T2T4: Tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho SV, giúp SV nhận 

thức đúng đắng về ý nghĩa, tầm quan trọng của GDTC và TTTNT qua đó phát huy vai trò 

chủ động trong học tập và rèn luyện TDTT. 

Nhóm giải pháp W-O: 

- W1W6O1O2: Đầu tư xây dựng mới khu liên hợp TDTT đa năng, nâng cấp sân bãi, 

nhà tập và trang thiết bị dụng cụ hiện có từng bước đáp ứng yêu cầu về đào tạo và rèn 

luyện TDTT cho đội ngũ cán bộ, GV và SV. 

- W3O1O2: Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cho GV trong Bộ môn được 

nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo yêu cầu chuyên môn phục 

vụ cho công tác giảng dạy và huấn luyện TDTT cho SV. 

- W2W4O1O2: Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức chương trình GDTC chính 

khoá theo nhu cầu và sở thích của SV. 

- W5W6O3O4: Đa dạng hoá nội dung và hình thức tổ chức các CLB TDTT  

ngoại khoá thật sự tạo sân chơi lành mạnh cho CBVC, GV, SV tập luyện TDTT nâng cao 

sức khoẻ. 

Nhóm giải pháp W-T: 

- W2W3W4T3T5: Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu, nội dung, chương trình, đổi 

mới phương pháp giảng dạy phát huy tính tự giác tích cực trong học tập và tập luyện 

TDTT trong SV. 

- W3T4T5: Giảng viên tích cực, chủ động học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ 

chuyên môn, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, rèn luyện bản thân, đáp ứng yêu cầu trong 

công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT. 

- W1W5T3T5: Xây dựng mới, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chửa sân bãi, trang 

thiết bị, dụng cụ phục vụ cho hoạt động GDTC và TTTNT. 

- W4W6T1T2T4: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, 

đạo đức cho SV, giúp SV phát huy vai trò tích cực chủ động trong học tập và rèn luyện 

TDTT nâng cao thể lực. 

3.3. Phỏng vấn các chuyên gia, nhà chuyên môn về các giải pháp sau khi phân tích 

SWOT 

Sau khi phân tích SWOT, chúng tôi đưa ra các giải pháp để lấy ý kiến các chuyên 

gia, nhà chuyên môn gồm các giải pháp sau: 

Giải pháp 1 : Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học GDTC theo hướng tích cực 

hóa, kích thích nhu cầu khơi gợi hứng thú tập luyện TDTT phát triển tính chủ động, sáng 

tạo, năng lực tự học, tự rèn luyện của sinh viên. 
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Giải pháp 2: Đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa theo 

nhu cầu và điều kiện thực tiễn của ĐHĐN. 

Giải pháp 3: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, 

ý nghĩa và tầm quan trọng của GDTC và TTTNT. 

Giải pháp 4: Xây dựng ban hành chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, tổ 

chức, triển khai trong giảng dạy GDTC và TTTNT tại ĐHĐN. 

Giải pháp 5: Xây dựng kế hoạch quy hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên GDTC và 

TTTNT tại ĐHĐN đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hoá về trình độ 

theo đúng qui định. 

Giải pháp 6: Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng thêm sân bãi, mua sắm thêm 

trang thiết bị dụng cụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập và rèn luyện TDTT cho 

sinh viên. 

Chúng tôi tiến hành khảo sát 19 người gồm: 03 cán bộ quản lý ĐHĐN, 08 cán bộ 

quản lý và 08 giảng viên khoa GDTC ĐHĐN theo mức độ từng giải pháp (mục đích, nội 

dung, đơn vị phối hợp, biện pháp thực hiện) theo từng mức độ đồng ý theo điểm từ 01 - 5 

(1 điểm: rất không đồng ý, 2 điểm: không đồng ý, 3 điểm: Bình thường, 4 điểm: Đồng ý và 

5 điểm: Rất đồng ý). Kết quả phỏng vấn được trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 2. Kết quả khảo sát lựa chọn các giải pháp nâng cao chất lượng GDTC và TTTNT 

tại ĐHĐN (n = 19) 

TT Giải pháp 
Mức độ đánh giá 

X  S 

 Nhóm giải pháp sƣ phạm   

G
iả

i 
p

h
á
p

 1
 Tên giải pháp 3,79 0,42 

Mục đích 3,84 0,37 

Nội dung giải pháp 4,32 0,67 

Các đơn vị phối hợp 4,58 0,51 

Biện pháp tổ chức thực hiện 3,68 0,48 

G
iả

i 
p

h
á
p

 2
 Tên giải pháp 3,79 0,42 

Mục đích 3,79 0,42 

Nội dung giải pháp 4,47 0,51 

Các đơn vị phối hợp  4,74 0,45 

Biện pháp tổ chức thực hiện 3,53 0,51 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

30 

4. KẾT LUẬN  

Thông qua thực trạng công tác GDTC và TTTNT của ĐHĐN, qua nghiên cứu các đề 

tài liên quan, qua phân tích SWOT về công tác GDTC của ĐHĐN, qua phỏng vấn các 

chuyên gia, nhà quản lý, nhà chuyên môn; căn cứ vào mục đích mục tiêu nghiên cứu, đề tài 

đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác GDTC và TTTNT 

của ĐHĐN theo hai nhóm giải pháp sư phạm và nhóm giải pháp khác như sau: 

Nhóm giải pháp sư phạm: 

Giải pháp 1: Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học GDTC theo hướng tích cực 

hóa, kích thích nhu cầu khơi gợi hứng thú tập luyện TDTT phát triển tính chủ động, sáng 

tạo, năng lực tự học, tự rèn luyện của sinh viên. 

 Nhóm giải pháp khác   

G
iả

i 
p

h
á
p

 3
 

Tên giải pháp 3,79 0,42 

Mục đích 3,84 0,37 

Nội dung giải pháp 4,32 0,67 

Các đơn vị phối hợp  4,58 0,51 

Biện pháp tổ chức thực hiện 3,68 0,48 

G
iả

i 
p

h
á
p

 4
 

Tên giải pháp 3,79 0,42 

Mục đích  4,47 0,51 

Nội dung của giải pháp 4,74 0,45 

Các đơn vị phối hợp  3,53 0,51 

Biện pháp tổ chức thực hiện 3,79 0,42 

G
iả

i 
p

h
á
p

 5
 

Tên giải pháp 3,84 0,37 

Mục đích 4,32 0,67 

Nội dung giải pháp 4,58 0,51 

Các đơn vị phối hợp 3,68 0,48 

Biện pháp tổ chức thực hiện 3,79 0,42 

G
iả

i 
p

h
á
p

 6
 

Tên giải pháp 3,79 0,42 

Mục đích 4,47 0,51 

Nội dung giải pháp 4,74 0,45 

Các đơn vị phối hợp  3,53 0,51 

Biện pháp tổ chức thực hiện 3,79 0,42 
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Giải pháp 2: Đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa theo 

nhu cầu và điều kiện thực tiễn của Đại học Đà Nẳng. 

Nhóm giải pháp khác: 

Giải pháp 3: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, 

ý nghĩa và tầm quan trọng của GDTC và TTTNT. 

Giải pháp 4: Xây dựng ban hành chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, tổ 

chức, triển khai trong giảng dạy GDTC và TTTNT tại Đại học Đà Nẳng. 

Giải pháp 5: Xây dựng kế hoạch quy hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên GDTC và 

TTTNT tại Đại học Đà Nẳng đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hoá về 

trình độ theo đúng qui định. 

Giải pháp 6: Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng thêm sân bãi, mua sắm thêm  

trang thiết bị dụng cụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập và rèn luyện TDTT cho 

sinh viên. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO TẬP LUYỆN 

VÀ THI ĐẤU THỂ THAO ĐIỆN TỬ - ESPORTS  

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

   TS. Trần Lê Nhật Quang  

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển rất mạnh mẽ ở Việt nam kéo theo 

rất nhiều môn thể thao được phát triển một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết và có 

thể bắt kịp được tốc độ phát triển của thế giới. Trong số đó có 01 môn thể thao mới 

được công nhận cách đây vài năm đó là Esports hay còn gọi là thể thao điện tử đã và 

đang phát triển rất phi thường ở nước ta. Với những lợi ích về kinh tế, giá trị xã hội, 

tính cộng đồng cũng như vừa được công nhận là môn thể thao có thể thi đấu lấy huy 

chương tại các giải lớn về thể thao trong khu vực và quốc tế chúng tôi nhận thấy việc 

đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm phát triển Esports hiện nay là cấp 

thiết. Bằng phương pháp tham khảo tài liệu, điều tra xã hội cũng như phỏng vấn 

chúng tôi làm rõ những vấn đề Thực trạng phát triển Thể thao điện tử - Esport tại 

Việt Nam; Thực trạng phát triển Esports tại Thành phố Đà Nẵng; Thực trạng thuận 

lợi khi phát triển Esports tại Thành phố Đà nẵng; Thực trạng khó khăn khi phát triển 

Esports tại Thành phố Đà nẵng; Thực trạng phân loại các thể loại thi đấu Esports 

tại các giải trong thành phố Đà Nẵng hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp phát 

triển bộ môn thể thao điện tử - Esports tại Đà Nẵng hiện nay. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tạp chí nổi tiếng thế giới The Guardian gọi e-sport là Thể thao 2.0. Họ có những lý 

do vô cùng hợp lý của riêng mình để đặt ra cái tên đó, dễ thấy nhất: là vì Thể thao 2.0 đi 

đôi cùng với sự trỗi dậy của công nghệ. 

ESports cấu thành từ một loạt các trò chơi điện tử, được tổ chức thành các sự kiện 

lớn với sự góp mặt của các game thủ chuyên nghiệp. Quy mô sẽ phụ thuộc vào độ phủ 

sóng của trò chơi, vào mức tiền mà các nhà tài trợ, các nhà phát triển game có khả năng chi 

trả. Nó có thể chỉ nhỏ từ mức độ “giải cỏ” - thi đấu địa phương cho đến giải tầm cỡ quốc tế 

- giải thế giới. Nay nó còn xuất hiện dưới danh nghĩa môn thi đấu chính thức của giải thể 

thao toàn châu lục, chúng tôi đang nói tới ASIAD [1]. 

Với những lý do trên chúng tôi quyết định thu thập tài liệu và nghiên cứu về: “Thực 

trạng và giải pháp phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bộ môn Thể thao điện tử - 

Esport tại Thành Phố Đà Nẵng”. 
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Phương pháp tham khảo tài liệu, 

phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra xã hội học. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng phát triển Thể thao điện tử - Esport tại Việt Nam hiện nay 

3.1.1. Thực trạng về số lượng người tham gia theo dõi, tập luyện và thi đấu Esports tại 

Việt Nam hiện nay 

Theo Appota Esports web thống kê hàng đầu về Esports hiện nay [4] thì Esports Việt 

Nam đang là thị trường thu hút 26 triệu game thủ, tạo ra hàng triệu phút livestream trên các 

nền tảng phát sóng và thu hút 16 triệu người thường xuyên theo dõi, tổng giá trị giải 

thưởng năm 2018 cho các giải đấu đã xấp xỉ 01 triệu USD.  

3.1.2. Thực trạng về thu nhập hàng năm của các vận động viên (VĐV) Esport chuyên 

nghiệp tại Việt Nam hiện nay 

 

Hình 1. Top 20 Vận động viên esports có doanh thu hàng năm cao nhất 

Hình 1 cho thấy đây là 20 VDV dẫn đầu trong top 100 VĐV có thu nhập cao nhất ở  

Việt Nam trong lĩnh vực Esports hiện nay theo web thống kê esportsearnings [5], nhìn 

chung ta thấy số tiền họ thu được tính từ đầu năm 2019 đến tháng 9/2019 chỉ mới 8 tháng 

nếu đem so sánh với các môn thể thao khác về thu nhập hàng năm thì mức thu nhập này đã 
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là con số đáng kinh ngạc (hơn 2 tỷ đồng) và đó là những con số đáng mơ ước với các vận 

động viên chuyên nghiệp ở các môn thể thao khác hiện nay. Nhìn chung là những tựa game 

thuộc dạng Moba (chiến thuật đồng đội) là chiếm phần lớn đó là những game esports như 

arena of Valor (Liên quân mobie), League of legends (Liên minh huyền thoại) và crossfire 

(Đột kích)… đó là những tự gane esports đang rất thịnh hành hiện nay. 

3.1.3. Thực trạng về thành tích gần đây mà các đội tuyển Esports Việt Nam tham dự tại 

các giải thế giới và khu vực 

Tại giải đấu tại Châu Á và mang tính chất châu lục này, Việt Nam đã có tới 3 huy 

chương đồng: đội tuyển của ta đã giành vị trí thứ Ba tại 3 bộ môn là Arena of Valor - một 

game MOBA trên điện thoại, Clash Royale - một game mobile khác và StarCraft II - game 

chiến thuật đình đám thế giới. Ba huy chương này không tính vào tổng thành tích của đoàn 

thể thao Việt Nam tại ASIAD, do kì đại hội thể thao năm nay mới chỉ coi Esports là môn 

thể thao trình diễn. Nhưng đây là bước chuẩn bị để Esports trở thành môn thi đấu CHÍNH 

THỨC tại ASIAD 2022, diễn ra tại Trung Quốc. 

Ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, Việt Nam đã từng có ba đội tuyển tham dự 2 kì 

chung kết thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã nhiều lần được tham dự các giải đấu 

quan trọng khác như MSI hay AllStars. Nói về thành tích khu vực, Việt Nam là quốc gia 

có thành tích đứng đầu khu vực Đông Nam Á ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.  

Ở bộ môn DotA2, đội tuyển StarsBoba cũng từng vinh dự được mời tham dự kì TI 

đầu tiên nhưng phải bỏ lỡ vì không giải quyết được các thủ tục Visa. Thêm vào đó cộng 

đồng thể thao điện tử Việt Nam lại có cơ hội nở mày nở mặt khi đội Refund Gaming vinh 

dự được tham dự Chung Kết Thế Giới PUBG. 

Đáng nói nhất là gần đây Lần đầu tiên sân chơi quy mô thế giới, cúp Arena of Valor 

World Cup tổ chức tại Việt Nam và chúng ta đã lập kỳ tích, lên ngôi vô địch ngay trên sân 

nhà. Người mang đến vinh quang cho Esports Việt Nam chính là Team Flash, với các 

tuyển thủ: Gấu, Xuân Bách, Pro.E, Elly, ADC. Và giải thưởng lên đến gần 5 tỷ đồng. Điều 

này đã giúp 5 tuyển thủ nói tên ở trên vươn lên đứng đầu trong danh sách top 20 người thu 

nhập cao nhất Việt Nam hiện nay. 

3.2. Thực trạng phát triển Esports tại Thành phố Đà Nẵng hiện nay 

3.2.1. Thực trạng thuận lợi khi phát triển Esports tại Thành phố Đà nẵng 

Gần đây các nhà phát hành game Esports đã và đang góp phần phát triển rất tốt các 

bộ môn Esports tại Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Trong năm qua 

tại Đà Nẵng đã tổ chức hàng ngàn giải lớn nhỏ về Esports với các tựa game thịnh hành 

theo từng năm và được giới trẻ quan tâm đặc biệt ví dụ như Mobile Legends: Bang Bang 

VNG, Liên Quân Mobile, Liên minh huyền thoại, PUBG… Điển hình vừa qua tại Đà Nẵng 

đã đăng cai tổ chức 1 giải mang tầm quốc tế đó là Vô địch thế giới bộ môn Liên quân 

Mobile, Giải đấu đã có sự tham gia của 12 đội tuyển tới từ 9 khu vực gồm: Việt Nam, Đài 
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Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Indonesia, MSP (Singapore/ Malaysia / Philippines), Hàn Quốc, 

Châu Âu - Mỹ, Trung Quốc và đặc biệt là Nhật Bản - khu vực mới ra mắt máy chủ vào 

tháng 11 năm 2018. Theo thống kê của Escharts [6], trận chung kết Liên Quân Mobile giữa 

Việt Nam và Đài Bắc có hơn 760.000 người xem trực tuyến, trong đó hơn 580.000 khán 

giả thuộc khu vực Việt Nam.  

Ngoài ra lần đầu tiên Đại học Đà Nẵng đưa bộ môn thi đấu Esports vào Đại hội thể 

thao sinh viên ĐH Đà Nẵng Lần thứ XI - 2019 với bộ môn Mobile Legends: Bang Bang 

VNG và được sinh viên hướng ứng rất đông đảo có đến 13 đội tuyển đến từ 8 trường thuộc 

hệ thống Đại Học Đà Nẵng. Đây là những điểm cho thấy sự khởi sắc trong hoạt động phát 

triển môn thể thao mới đó là Esports tại Thành phố Đà Nẵng hiện nay. 

3.2.2. Thực trạng khó khăn khi phát triển Esports tại Thành phố Đà Nẵng 

Đi đôi với những thuận lợi thì chúng tôi đã tìm hiểu qua tự liệu cũng như báo đài và 

xác định ngành công nghiệp thể thao điện tử Esports còn tiềm tàng rất nhiều những rủi ro 

đó là:  

+ Thu nhập vẫn chưa thể gọi là được ổn định: vì chỉ khi trở thành game thủ chuyên 

nghiệp, streamer nổi tiếng về Esports hoặc người tổ chức, điều hành tạo ra game cùng các 

giải đấu thì người tham gia Esports mới có thể ổn định và kiếm được rất nhiều tiền từ nó. 

+ Tuổi thọ và trào lưu 1 game thi đấu ở nội dung Esports không được cao: vì lí do 

mỗi giai đoạn mỗi thời kỳ người tham gia Esports sẽ quan tâm đến 01 mảng khác nhau, ví 

dụ như cách đây 10 năm thời chưa có hoặc rất ít điện thoại thông minh smartphone thì các 

game Esports thuộc dòng PC máy tính lên ngôi (startcrap, Liên minh huyền thoại (LOL), 

dota II….) được quan tâm và chiếm xu thế lớn, nhưng hiện nay khi Smartphone không còn 

xa lạ nữa thì việc lên ngôi dòng game trên điện thoại lại được sự hưởng ứng rất mạnh mẽ 

từ giới trẻ (Liên quân mobile - Arena of Valor, Mobile legends: Bang bang, PUBG…). 

+ Hiện nay tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng chưa có những nơi đào tạo về Esports 1 

cách chuyên nghiệp như các nước tiên tiến khác (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, 

các nước Bắc Âu…). 

+ Tại Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa có những nhà đầu tư lớn về bộ môn thể thao điện 

tử này. 

3.2.3. Thực trạng phân loại các thể loại thi đấu Esports tại các giải trong thành phố Đà 

Nẵng hiện nay 

Chúng ta đã biết Esports bao gồm những bộ môn theo thời thế và tầm ảnh hưởng đối 

với học sinh, sinh viên hoặc tầng lớp trẻ của xã hội hiện nay. Trong tất cả các bộ môn thể 

thao điện tử hiện nay Esports được phân ra theo nhiều nhóm khác nhau có thể kể đến đó là: 



 Trần Lê Nhật Quang 

 

37 

 

Hình 2. Bản đồ thi đấu điển hình của nhóm trò chơi thể loại MOBA 

+ Nhóm trò chơi thuộc thể loại Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Thể loại 

này đặt biệt khiến cho Thể thao điện tử giống như các môn thể thao khác. Giống như 

Tennis hay Bóng Rổ, cả 2 đội thi đấu với nhau tại một khu vực tiêu chuẩn và thêm 1 vài 

yếu tố hên xui nữa. Các thành tựu thể thao điện tử điển hình ở thể loại này có thể kể tới là: 

Dota 2, Liên minh huyền thoại (LOL) trên máy tính (PC) và Liên quân mobile hay Mobile 

legends: Bang bang VNG trên di động smartphone… 

+ Nhóm trò chơi thuộc thể loại Chiến thuật thời gian thực - Real Time Strategy 

(RTS): Thể loại này hiện nay được đánh giá là khó và phức tạp bậc nhất trong các bộ môn 

Esports. Các bạn sẽ cần phải điều khiển khá nhiều đơn vị cùng 1 lúc để thực hiện các chiến 

thuật khác nhau cùng 1 thời điểm. Các thành tựu thể thao điện tử điển hình ở thể loại này 

có thể kể tới là: Starcraft II, Đế chế… hiện nay thể loại này chỉ có trên PC. 

+ Nhóm trò chơi thuộc thể loại game bắn súng - First Person Shooter (FPS): 2 thể 

loại MOBA và RTS đều có tầm nhìn từ trên xuống và góc quay thường là cố định 1 chiều. 

Nhưng game bắn súng góc nhìn người thứ nhất khác hoàn toàn với 2 loại trên, người chơi 

có thể nhìn được mọi thứ xung quanh, nhưng khi lia góc quay nhanh thì đôi lúc khiến cho 

người xem bị chóng mặt đối với những người mới tập chơi bộ môn này. Các thành tựu thể 

thao điện tử điển hình ở thể loại này có thể kể tới là: PUBG,  Counter Strike… 

+ Nhóm trò chơi thuộc thể loại game đối kháng đây là thể loại chính cuối cùng của 

Thể thao điện tử cũng giống như môn thể thao đối kháng toàn diện ngoài đời thật, game 

đối kháng không chú trọng những chiến thuật dài hạn hay phối hợp với đồng đội. Chỉ đơn 

giản là có 2 người trong phòng, đánh nhau cho đến khi xác định được người thắng cuộc. 

Các thành tựu thể thao điện tử điển hình ở thể loại này có thể kể tới là: Street Fighter hoặc 

gần đây là tekken bộ môn được chọn là môn thi đấu chính thức ở Seagames 30 [2]. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike
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3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔN THỂ THAO ĐIỆN TỬ - ESPORTS TẠI ĐÀ NẴNG 

3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Việc đề xuất các biện pháp định hướng nâng cao phong trào thể thao điện tử - 

Esports tại Đà Nẵng, trước hết phải dựa trên quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng và 

Nhà nước về công tác Thể dục thể thao và chiến lược phát triển con người toàn diện, đã 

được quán triệt trong các văn kiện Đại hội Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng và của 

Thủ tướng Chính phủ về công tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới; Căn cứ theo quyết 

định 2198/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thể dục 

thể thao đến năm 2020 thì Esports là một trong những môn được khuyến khích phát triển 

thể thao chuyên nghiệp. Thực hiện chủ trương đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn 

công phát triển thể thao điện tử - esports nhằm đảm bảo các vấn đề về công tác lãnh đạo tư 

tưởng và các điều kiện đảm bảo, kiện toàn tổ chức quản lí.  

Mặt khác, xây dựng các biện pháp định hướng phải căn cứ vào điều kiện đảm bảo về 

cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ của Thành Phố Đà Nẵng; Đặc biệt là phải căn cứ vào những 

kết luận, đánh giá thực trạng việc tập luyện cũng như các yếu tố thuận lợi và khó khăn ảnh 

hưởng tới việc phát triển bộ môn thể thao điện tử - Esports tại Đà Nẵng. 

3.2. Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp và đề xuất giải pháp phát triển thể thao điện   

   tử tại Đà Nẵng 

Khi lựa chọn các biện pháp để ứng dụng vào thực tiễn, nghiên cứu đã dựa vào các cơ 

sở đã trình bày ở mục 3.1 từ đó xác định các yêu cầu cần phải đảm bảo của các biện pháp 

được lựa chọn: 

- Biện pháp phải mang tính thực tiễn: Tức là biện pháp phải xuất phát từ đòi hỏi của 

thực tiễn và đi vào giải quyết vấn đề của thực tiễn. 

- Biện pháp phải có tính khả thi cao: Phải có khả năng áp dụng vào thực tế và đem lại 

hiệu quả cao. 

- Biện pháp phải mang tính hợp lý: Là phải phù hợp với điều kiện con người và cơ sở 

vật chất của thành phố. 

- Biện pháp phải mang tính đồng bộ để tạo ra hiệu ứng tổng thể của các biện pháp. 

- Biện pháp phải phù hợp với cơ sở lý luận của khoa học quản lý. 

Sau khi bước đầu xác định được 6 yêu cầu cần phải đạt được với các biện pháp được 

lựa chọn. Đề tài tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, giảng viên TDTT, các cán bộ quản 

lý.  Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 3: 

http://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-2198-qd-ttg-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-the-duc-the-thao-1c2c7.html
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Bảng 3 Kết quả phỏng vấn xác định các yêu cầu cần đạt được đối với các biện pháp  

lựa chọn (n=30) 

TT Biện pháp 

Số phiếu  

tán thành 

n % 

1 
Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên, học 

sinh về việc tập luyện và thi đấu môn Esports 
30 100 

2 

Nghiên cứu đưa ra các phương pháp thông minh kết hợp “học mà 

chơi, chơi mà học”, cũng như tuyên truyền về Esports đến các bậc 

phụ huynh 

21 70 

3 Nghiên cứu đưa Esports vào đào tạo 1 cách chính quy 30 100 

4 Tổ chức nhiều hơn các giải thi đấu Esports 30 100 

5 Cần có nhưng hội thảo, hội nghị chuyên biệt về Esports 24 80 

6 Cần có sự quan tâm đầu tư đúng đắn của nhà nước đối với Esports 30 100 

Từ kết quả trình bày ở Bảng 3  có thể nhận thấy, có 5 yêu cầu đề xuất đều đạt tỷ lệ số 

phiếu tán thành từ 80% đến 100%. Như vậy chúng ta đề xuất được 5 giải pháp nhằm phát 

triển thể thao điện tử tại Thành Phố Đà Nẵng như sau: 

Giải pháp 1: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên, học 

sinh về việc tập luyện và thi đấu môn Esports: Để thu hút sinh viên tham gia và tích cực 

tập luyện môn Esports chúng ta cần tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về 

điểm xấu và tốt của Esports cho các em  thông qua phim ảnh, tài liệu và những hoạt động 

thực tế.  

Giải pháp 2: Nghiên cứu đưa Esports vào đào tạo 1 cách chính quy: ở đây chúng ta 

có thể học tập các nước tiên tiến như Hàn quốc, Nhật Bản các nước Bắc Âu hay Trung 

Quốc... nhằm mở rộng mô hình đào tạo, sau đây là ví dụ điển hình: Trường kỹ thuật 

Lanxiang ở Tế Nam là một trong những trường đào tạo người chơi Esports chuyên nghiệp 

đầu tiên tại Trung Quốc nhằm cung cấp nhân tài cho ngành công nghiệp đang bùng nổ này. 

Khóa học thường sẽ kéo dài trong 3 năm. Trong năm đầu, nửa thời gian sinh viên sẽ chơi 

điện tử, nửa thời gian còn lại họ sẽ học lý thuyết về thành công trong ngành này. Sau năm 

đầu, sinh viên sẽ được chia nhóm. Nhóm xuất sắc sẽ tập trung trở thành người chơi chuyên 

nghiệp trong khi những người khác sẽ được đào tạo những kỹ năng tổ chức sự kiện, quảng 

cáo hoặc trở thành huấn luyện viên [3]. 

Giải pháp 3: Tổ chức nhiều hơn các giải thi đấu Esports: Hằng năm, các trường cần 

có kế hoạch quảng bá và tổ chức thường xuyên các giải thi đấu thể thao điện tử - Esports, 

để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có cơ hội tranh đua để phát huy tài năng và thỏa 

mãn niềm đam mê về môn Esports từ đó tạo động lực cho các em lên lớp học chính quy 

được tốt hơn.  

https://vtv.vn/esports.html
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Giải pháp 4: Cần có nhưng hội thảo, hội nghị chuyên biệt về Esports, việc xây dựng 

hệ thống giải đấu cần có sự hợp tác và đóng góp ý kiến của các nhà phát hành tại Việt Nam. 

Giải pháp 5: Cần có sự quan tâm đầu tư đúng đắn của nhà nước: Cần có cái nhìn 

thiện cảm hơn về trò chơi điện tử vì hiện nay Esports đã trở thành môn thể thao được công 

nhận và mọi người có thể kiếm tiền chân chính, từ việc trở thành streamer đến việc tổ chức 

sự kiện lẫn thi đấu chuyên nghiệp. Ở Hàn Quốc cách đây gần 20 năm tức năm 2000 họ đã 

thành lập được Hiệp hội Thể thao Điện tử, trong Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và đầu tư 

mạnh mẽ trong việc đào tạo, khuyến khích các giải đấu. Nhờ đó, đến nay, Hàn Quốc là 

quốc gia mạnh nhất thế giới về Esports, đóng góp hơn 5 tỉ đô la vào GDP hàng năm. 

4. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu, cho phép chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: 

Từ thực trạng phát triển Thể thao điện tử - Esport tại Việt Nam hiện nay: chúng ta 

nhận thấy Esports đã và đang dần khẳng định vị trí của mình trên nền Thể thao Việt Nam 

nói riêng cũng như Thể thao Thế giới nói chung khi đã chiếm được lượng người theo dõi, 

tập luyện và thi đấu rất lớn. Đó là động lực cũng như đặc điểm thuận lợi để bước đầu phát 

triển bộ môn Thể thao Điện tử Esports tại Việt Nam nhưng đi theo nhưng thuận lợi luôn 

luôn kèm theo những khó khăn đó là sự nhận thức, quan điểm của các bậc cha mẹ, thầy cô 

dành cho bộ môn này vẫn còn hạn chế; Thu nhập của 1 vận động viên Esports chưa được 

ổn định; Tuổi thọ và trào lưu 1 bộ môn thuộc nội dung Esports không được cao; Tại Việt 

nam vẫn chưa có nơi đào tạo bài bản về Esports chuyên nghiệp…  

Về giải pháp chúng tôi có đề xuất được 5 giải pháp thông qua hỏi ý kiến chuyên gia, 

phỏng vấn, bàn luận và đúc kết như sau:  

GP1: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên, học sinh về 

việc tập luyện và thi đấu môn Esports; GP2: Nghiên cứu đưa Esports vào đào tạo 1 cách 

chính quy; GP3: Tổ chức nhiều hơn các giải thi đấu Esports; GP4: Cần có nhưng hội thảo, 

hội nghị chuyên biệt về Esports; GP5: Cần có sự quan tâm đầu tư đúng đắn của nhà nước 

đối với Esports. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO TẬP LUYỆN 

BÓNG RỔ TRONG CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

                                ThS. Trần Vĩnh An, ThS. Đỗ Quốc Hùng  

Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp quan sát, điều tra 

xã hội học, phỏng vấn trực tiếp và toán học thống kê để đánh giá thực trạng hoạt 

động tập luyện bóng rổ của học sinh tại các trường trung học phổ thông tại thành 

phố Đà Nẵng từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển phong trào tập luyện bóng rổ 

trong các trường trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng.  

Từ khóa: Thực trạng, bóng rổ, học sinh, phong trào, trung học phổ thông, Đà Nẵng. 

Abstract: In this study, methods such as document reference, observation, social 

survey, interview, and mathematical statistics are used for evaluating the basketball 

training movement at high schook in Da Nang city. This study also bases on the real 

situations of basketball training movement of high shools students, syllabus for 

physical education at high schools, facilities for physical education, basketball 

training staff, awareness of students about physical activities, Status of 

extracurricular exercise of high schools students in Da Nang City to suggest some 

better solutions for developing basketball training movement at high schools in Da 

Nang city. 

Keywords: Real situation, basketball, students, movement, high school, Da  

Nang city. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

C                            D C                     u    ọ  p ổ                 

    p ầ            u     ọ           p                                                  

  u    C          u    u: M                 u                                      

          C         D C p     u                            p                            

                           p               ổ                   ọ         

       y  p            p  uy         ổ       ở          ắp      ỉ           ớ      

B        y  ã  u    p     V    N    ơ      u    p  ỷ           í         ế   ế        

     ế                 ổ   uy        p V    N   - VBA       ổ       ầ   ầu          

    2016  ớ    u                 ý                 Vớ     ế    p     ị        ầu      

  u          Đ  Nẵ   D       ã                            ẩy        p  uy         ổ     

https://vba.vn/2017/05/23/suc-bat-cho-bong-ro-viet-nam/
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 ọ             ị            p   Đ  Nẵ    S    u                            p  uy        

            u     ớ                          

M            ổ                      ọ                       y   í                

                            u     u          y u   í    ừ          ọ          ng thành 

p             p   u    ọ  p ổ         uy               í             ổ ở   p       

Đ  Nẵ                 ế                 ớ  p                    ớ   V             ở   y    

 ầ                           p            p  uy            u           ổ      ọ       

           p                ơ   ế  u    ý              uy         xu        p  p        

         ế     ơ     ì     ổ            u                                u                   

 uy                                              ổ        ằ  p          p            p 

 uy            u       ổ              ếu                p        ế  x   ơ                

Xu   p     ừ                               ế               : “Thực trạng và giải 

pháp phát triển phong trào tập luyện bóng rổ trong các trường trung học phổ thông tại 

thành phố Đà Nẵng”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Qu    ì            u  ử          p  ơ   p  p:    ơ   p  p                  u, 

p  ơ   p  p p          p  ơ   p  p    u     xã      ọ      ơ   p  p       ọ   

          

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng phong trào tập luyện môn bóng rổ trong các trƣờng THPT tại thành 

phố Đà Nẵng hiện nay 

3.1.1. Thực trạng chương trình giảng dạy môn Bóng trong các trường THPT tại thành 

phố Đà Nẵng 

         ơ     ì           y                              2 p ầ :    ơ     ì   

 ắ   u         ơ     ì        ọ   

C  ơ     ì    ắ   u        ồ     :  ầu           ầu                       ịp    u    

Cò     ơ     ì        ọ       ồ :       ổ         uy                ổ        ế   ọ      

 D C         ọ       p                     03      ọ    ồ  6  ỳ     180   ế     u   

 ì        ế   ọ                        ọ     :       ổ         uy                  20   ế   

Qu              u   u    p                y              ế                               

                                  p  uy            u           ổ               ì       

   ơ     ì    D C ở                   ỉ                   ọ         ằ        

   ơ     ì           y  ắ   u        ọ                       ọ    ỉ    20   ế       ọ  

       u     2  ỳ       ỳ 10   ế    ừ           y            ế   ọ                     y    

quá ít khôn                     p       u  ầu   p  uy        ọ        
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3.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và tập luyện môn bóng rổ trong 

các trường THPT tại thành phố Đà Nẵng  

Qu             u           y                       ị            p         ã  u   

     ế       x y       ơ  ở          p                        y     ọ    p           ổ  

Vớ   ổ                ổ      x y      ở               13                  03           

          uẩ   9                          ơ     u    ì    03      ử         u  u   Cò  01 

       ở   u          03        ở                                 u         x y          

      ổ   uy               ẫ   ò     ếu       u  u   ử                                

                ơ   ị                 ị            p   Đ  Nẵ    

Bảng 1. Thực trạng cơ sở vật chất trong các tường THPT tại thành phố Đà Nẵng 

TT Trƣờng 

Số 

lƣợng 

sân 

bóng rổ 

Chất lƣợng Hiệu quả sử dụng 

Tốt 
Trung 

bình 
Kém Tốt 

Không   

tốt 

1 Phan Châu Trinh 1 X   X  

2 L  Quý Đ   1 X   X  

3 Hoàng Hoa Thám 2 X   X  

4 Thái Phiên 1  X   X 

5 N uyễ       1  X   X 

6 N   Quy   1  X   X 

7 N        Sơ  1  X   X 

8 N uyễ    ã  1  X   X 

9 N uyễ              1  X   X 

10 Hòa Vang 0      

11 Phan Thành Tài 0      

12 Ông Ích Khiêm 0      

13              0      

14          Tùng 1  X   X 

15 Thanh Khê 1  X   X 

16 N        Sơ  1  X   X 
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3.1.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ giáo viên được đào tạo chuyên ngành bóng rổ của các 

trường THPT tại thành phố Đà Nẵng 

Qu        u                u    p       ổ                                y         

                        p   Đ  Nẵ      114                   ỉ    11            ã      

          uy               ổ  M                                  uy               ổ 

                   ò      p          u                y     u    uy        uy         ổ 

            Vớ   ỷ                uy         í        y   ì                    y     

      ổ  ẽ           y u  ầu          p            u  ầu   p    ế         p              

               D          u      p                ổ            

Bảng 2. Thực trạng số lượng cán bộ giáo viên được đào tạo chuyên ngành bóng rổ  

của các trường THPT tại thành phố Đà Nẵng hiện nay 

TT Trƣờng 
Số lƣợng giáo 

viên thể dục 

Chất 

lƣợng 

Chuyên 

ngành bóng 

rổ 

Tỷ lệ  

% 

1 Phan Châu Trinh 15 Đ  2 13,33% 

2 L  Quý Đ   6 Đ  1 16,67% 

3 Hoàng Hoa Thám 9 Đ  2 22,22% 

4 Thái Phiên 8 Đ  1 12,5% 

5 N uyễ       5 Đ  0 0% 

6 N   Quy   7 Đ  1 14,29% 

7 N        Sơ  7 Đ  1 14,29% 

8 N uyễ    ã  7 Đ  1 14,29% 

9 N uyễ              6 Đ  0 0% 

10 Hòa Vang 4 Đ  0 0% 

11 Phan Thành Tài 4 Đ  1 25% 

12 Ông Ích Khiêm 6 Đ  0 0% 

13              5 Đ  0 0% 

14               4 Đ  0 0% 

15 Thanh Khê 5 Đ  0 0% 

16 N        Sơ  6 Đ  1 16,67% 
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3.1.4. Thực trạng tập luyện ngoại khóa môn bóng rổ của học sinh THPT tại thành phố  

Đà Nẵng 

Qu             u                             y  ỷ     ọ         p  uy         ổ 

               ớ   ổ       ọ                            p   uy p                ổ           

p   Đ  Nẵ        p                ẽ              y       ị            p          í      

      ổ             uy     p   ầu  ế          ọ         u   p  uy         ổ            

            ì         ọ                     ọ       ị       ế                p  ẫ   ế  

         u    y u   í             ổ                       u           p  uy    

Bảng 3. Thực trạng khóa số lượng học sinh THPT - thành phố Đà Nẵng tham gia tập luyện 

ngoại khóa môn bóng rổ năm học 2017 - 2018 

TT Trƣờng 
Số lƣợng học 

sinh toàn trƣờng 

Số lƣợng học sinh tập 

luyện bóng rổ ngoại khóa 
Tỷ lệ 

1 Phan Châu Trinh 4560 224 4,92% 

2 L  Quý Đ   900 100 11,12% 

3   ầ      2394 160 6,68% 

4 Thái Phiên 2268 80 3,54% 

5 Hoàng Hoa Thám 1512 164 10,84% 

6 N uyễ       1692 90 5,32% 

7 N   Quy   1260 76 6,04% 

8 N        Sơ  1386 70 5,06% 

9 N uyễ    ã  1362 120 8,82% 

10 N uyễ              1134 84 7,4% 

11 Hòa Vang 1138 35 3,06% 

12 Phan Thành Tài 1926 0 0% 

13 Ông Ích Khiêm 1755 0 0% 

14              1520 0 0% 

15               1375 90 6,56% 

16 Thanh Khê 1260 80 6,36% 
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3.2. Một số giải pháp nhằm phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ cho học sinh 

THPT tại thành phố Đà Nẵng 

Đ       p          p            p  uy       B     ổ      ọ                thành 

p   Đ  Nẵ                xu   9      p  p           u          ọ              p  p      u 

       u       p         30             u    uy        B     ổ                        

                   CLB B     ổ       ị            p   Đ  Nẵ  : 

- Giải pháp 1: Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về 

việc tập luyện môn bóng rổ: Đ    u      ọ                    í         p  uy            

 ổ           ầ   uy     uy               ằ                                       u  

p                u                          ế   ằ                    ầ      ế       

 u           ổ             xuy                  u       ổ            u           ọ       

    ơ            u     p     uy                   ã                           ổ     

các em.  

- Giải pháp 2: Cải tiến nội dung giảng dạy, phƣơng pháp giảng dạy môn bóng 

rổ:        xuy         ế     ơ     ì     ổ   ớ  p  ơ   p  p         y x y        ổ  

 ớ     ơ     ì     p  uy                    ọ                  ếu    y              Đ  

     ọ                     ế                        p                                  

 ị  p  ơ                                y  ý   uyế        ớp              u  ơ        

 uy    ế    u    ẫ   ỹ   u    ớ         u        ì            ở  

- Giải pháp 3: Tăng cƣờng cơ sở vật chất và khai thác tối đa cơ sở vật chất phục 

vụ cho công tác GDTC nói chung và môn bóng rổ nói riêng:       ế   u     u     ở 

               y  ằ          y  ơ  ở          p                            y      p  uy   

          ổ ở                ò     ếu       Cầ             p           ơ  ở          p    

                 D C      p  uy                              Sở             Đ       

T     p   Đ  Nẵ   p      p  ớ                  ế                 p  ơ  ở          p    

                 D C  V                     ầ     1           ổ        u   uẩ    p 

 uy            u  Cầ          1 p ò             ị   y    ếu                   u         

      ì                       uy    ế    u    ẫ   ỹ   u               

- Giải  pháp 4: Tăng cƣờng đội ngũ cán bộ chuyên sâu, có năng lực tổ chức: Xây 

      ơ   ế    í            uy     ọ                  y                               

X y                             ế         u               u                         ế; 

 u     p            ọ                     ế          ế      ;       ọ                 

  ỉ             ã            ơ  u     ơ   ị                              ị  p  ơ           

              ễ       uy         ế        
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- Giải pháp 5: Tăng thêm giờ giảng dạy môn Bóng rổ:                        y 

  í            B     ổ                    ọ    p     è   uy      p  ọ              ị      

                ơ         yếu                 ọ  B     ổ        ý   uyế                

                 ọ          u              u     ọ           è   uy                         

                ọ    p           ọ   

- Giải pháp 6: Nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên giảng dạy môn Bóng 

rổ:        xuy    ổ           uổ   ọ                               uy                   

                  ổ               ế                    ì                          y     

B     ổ         u                                  ớp  ồ    ỡ     uy            p    

  ằ             ì         p  ơ   p  p         y     B     ổ  

- Giải pháp 7:  Có cơ chế đánh giá điểm, khuyến khích học sinh tham gia tập 

luyện môn Bóng rổ: C               uy  ị                    ơ  ở       ị        u 

   ở                      ế       x   xé             ế   u   ọ    p     è   uy           

 ọ         ừ        ơ   ế                  uyế    í    ọ                  p  uy       

B     ổ                         Đ  Nẵ    

- Giải pháp 8: Bổ sung thêm các lớp Bóng rổ nâng cao tại các trƣờng:         p 

          ớp B     ổ                                        p   Đ  Nẵ             ọ  

                ếu     B     ổ       u                   ọ    p     è   uy            

       uy    ọ        ì    

- Giải pháp 9: Tăng cƣờng luyện tập ngoại khóa và xây dựng các lớp nâng cao 

theo mô hình CLB bóng rổ trong các trƣờng THPT tại TP Đà Nẵng:                  

            p          uy         ổ                                ế      ế         p 

 uy                    ị                            B     ổ          p    ổ       N     

     ầ          p      ớp                           ì     u              ổ        ị     ì   

           ị    ỳ        xuy                ơ              ọ       y u   í          u   

       p  uy            u           ổ   ằ       Sở  D & Đ       ế    p  ớ      

        ổ                     ổ   u      ọ                        u         uy     ọ     

                                                      uy         p   Đ   ẵ            

      u     K        Đổ              í        

Kế   u  p                 p  p    xu     ằ  p          p            p  uy       

B     ổ      ọ                Đ  Nẵ          ì     y ở B    4  
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Bảng 4. Kết quả phỏng vấn các giải pháp phát triển phong trào tập luyện môn Bóng rổ cho 

học sinh THPT tại thành phố Đà Nẵng (n=30) 

TT Tên giải pháp 
Đồng ý Không đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 GP 1 28 93,3 2 6,7 

2 GP 2 25 83,3 5 16,7 

3 GP 3 26 86,7 4 13,3 

4 GP 4 14 46,7 16 53,3 

5 GP 5 17 56,7 13 43,3 

6 GP 6 25 83,3 5 16,7 

7 GP 7 20 66,7 10 33,3 

8 GP 8 19 63,3 11 36,7 

9 GP 9 23 76,7 7 23,3 

 ừ  ế   u    u      ở B    4                       5      p  p          ồ   ý     

      70%                     u    uy              u: 

-      p  p 1:  uy     uy               ằ                          ọ               

  p  uy       B     ổ  

-      p  p 2: C     ế       u           y  p  ơ   p  p         y     B     ổ. 

-      p  p 3:             ơ  ở                               ơ  ở          p       

              D C       u          B     ổ            

-      p  p 6: N          ì        uy                             y     B     ổ  

-      p  p 9:             uy     p               x y           ớp               

    ì   CLB       ổ                                 p   Đ  Nẵ    

4. KẾT LUẬN 

 ừ  ế   u           u      p ép                               ế   u     u: 

- Kế   u           u             ã                                    D C     

       Đ    ọ      Dầu M    ò   ồ                      u: N    u      ơ     ì         

  y  D C p    p           p  ý; S                   u   uẩ              ế   ị p       

cho vi           y     uy     p           ổ  ò     ếu     ; Đ                  D      

  ì       ồ     u    uy                  ẫ   ò     ếu     u     ớ            ọ       

                 p  ; M                  u              ổ   p  uy          xuy   

                 ổ             p                   ọ           ơ           u        u  ọ  
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- Qu   u    ì            u  ã             5      p  p   ằ  p          p            p 

 uy            u           ổ      ọ                      p   Đ  Nẵ    ồ : Tuyên 

  uy               ằ                          ọ                 p  uy       B     ổ; 

C     ế       u           y  p  ơ   p  p         y     B     ổ;             ơ  ở     

                          ơ  ở          p                     D C       u       ôn Bóng 

 ổ          ; N          ì        uy                             y     B     ổ;      

       uy     p               x y           ớp                   ì   CLB       ổ 

                                p   Đ  Nẵ    
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THỰC TRẠNG PHONG TRÀO  KHIÊU VŨ THỂ THAO  

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

ThS. Nguyễn Thanh Giang
1
, TS. Nguyễn Văn Quốc Dũng

2 

1
Khoa GDTC - Đại học Đà Nẵng 

2
Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Phát triển phong trào khiêu vũ thể thao là vấn đề rất cấp bách và cần thiết 

trong giai đoạn hiện nay của thành phố Đà Nẵng. Ở các thành phố lớn thì Phong 

trào khiêu vũ thể thao đang phát triển và thu hút đông đảo nhiều tầng lớp quần 

chúng nhân dân tham gia tập luyện. với kết quả nghiên cứu đề tài đã đánh giá được 

thực trạng phong trào khiêu vũ thể thao từ đó làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển 

tại loại hình này tại Thành phố Đà Nẵng. 

Từ khóa: Khiêu vũ, khiêu vũ thể thao, phong trào thể thao. 

Summary: Developing the sport dance movement is a very urgent and necessary 

issue in the current period of Danang City. In big cities, the Sports dance movement 

is developing and attracting a large number of people from all walks of life to 

practice. With the results of the research, the thesis has assessed the status of the 

sport dance movement from which to form the basis for proposing development 

solutions in this type in Da Nang City. 

Keywords: Dance, dance sports, sports movements. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ                         

Thành phố Đà Nẵng trong những năm qua đã trở thành một trong những đô thị lớn 

của cả nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung - Tây Nguyên. Trong những 

năm gần đây thành phố Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ 

tăng trưởng kinh tế nhanh ở Việt Nam, đời sống nhân dân được cải thiện, nhu cầu hoạt 

động TDTT của xã hội cũng được tăng theo. 

Song song với sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao quần chúng, Trong 

những năm qua, thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng cũng có những bước trưởng 

thành. Công tác xã hội hóa trong các hoạt động thể thao thành tích cao bước đầu được triển 

khai và đã thu hút nhiều nguồn lực xã hội cho phát triển thể thao thành tích cao, như là 

môn Khiêu vũ thể thao. Hiện nay ở thành phố Đà Nẵng có khoảng 03 câu lạc bộ khiêu vũ 

thể thao và hàng chục CLB khiêu vũ giao tiếp.  

Một thực tế cho thấy tại thành phố Đà Nẵng thì môn Khiêu vũ thể thao còn khá mới 

mẻ, việc phát triển môn thể thao này còn mang tính tự phát, chưa được đầu tư một cách có 

chiều sâu và trọng điểm. Chúng ta đang thiếu những chiến lược cụ thể và lâu dài cho việc 

phát triển môn thể thao rất tiềm năng này. 
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Xuất phát từ thực tế trên và sau khi tìm hiểu bản thân tôi mạnh dạn tiến hành nghiên 

cứu về thực trạng phong trào khiêu vũ thể thao hiện nay từ đó làm cơ sở để nghiên cứu giải 

pháp phát triển phong trào Khiêu vũ thể thao tại Thành phố Đà Nẵng. 

Để giải quyết các nhiệm vụ của đề tài, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau 

đây: Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu; Phương pháp phỏng vấn, tọa đàm; 

Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp thực 

nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Thực trạng phong trào Khiêu vũ thể thao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 

2.1.1. Thực trạng các đơn vị có phong trào tập luyện và thi đấu Khiêu vũ thể thao tại 

thành phố Đà Nẵng 

Đề tài tiến hành nghiên cứu khảo sát trong phạm vi toàn thành phố Đà Nẵng gồm: 

Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Cẩm Lệ, 

Quận Liên Chiểu, Huyện Hoà Vang. Số liệu thống kê được trình bày Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Thực trạng đơn vị có phong trào tập luyện và thi đấu Khiêu vũ thể thao  

tại thành phố Đà Nẵng (n = 7). 

TT Địa điểm 
Số Câu lạc bộ khiêu 

vũ giao tiếp 

Số Câu lạc bộ 

khiêu vũ thể thao 

1 Quận Hải Châu 8 3 

2 Quận Sơn Trà 3 1 

3 Quận Ngũ Hành Sơn 2 0 

4 Huyện Hòa Vang 1 0 

5 Quận Liên Chiểu 3 0 

6 Quận Thanh Khê 7 3 

7 Quận Cẩm Lệ 2 0 

Tổng 26 7 

Hiện nay ở thành phố Đà Nẵng rất nhiều câu lạc bộ khiêu vũ, tuy nhiên ở mức độ 

Khiêu vũ thể thao chỉ một số CLB hoạt động tập luyện.  

2.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ phong trào Khiêu vũ thể thao tại thành phố  

Đà Nẵng 

Đề tài tiến hành thống kê sơ bộ các CLB Khiêu vũ tại Thành phố Đà Nẵng, kết quả 

như sau: 
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Bảng 2.2. Cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ Khiêu vũ thể thao tại thành phố Đà Nẵng 

TT Cơ sở vật chất / dịch vụ 
Số 

lượng 
Hiện trạng 

1 Nhà tập luyện 24 Tận dụng mặt bằng tại các thiết chế thể thao 

2 Sàn gỗ 03 Sàn gỗ lắp đặt theo tiêu chuẩn 

3 Phòng thay đồ 24 Tốt 

4 Phòng y tế 07 Dùng chung, đáp ứng tốt 

5 Ăn uống 34 Đầy đủ, giá cả hợp lí 

6 Trọng tài 05 Tham gia các lớp đào tạo 

7 Thuê, bán trang phục 12 Đầy đủ, giá cả hợp lí 

Qua quá trình điều tra cho thấy điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho môn thể thao 

này còn nhiều hạn chế về chất lượng và số lượng.  

2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực tham gia phong trào Khiêu vũ thể thao tại thành phố 

Đà Nẵng 

Chúng tôi sử dụng điều tra nguồn nhân lực TDTT được xác định gồm có 13 loại hình 

cán bộ như sau:  

Bảng 2.3. Nhân lực tham gia phong trào Khiêu vũ thể thao tại thành phố Đà Nẵng  

(ĐVT: Người) 

TT 
Nhân lực - Người 

chơi 

Đơn vị hành chính 

Tổng 
Quận 

Hải 

Châu 

Quận 

Sơn 

Trà 

Quận 

Ngũ 

Hành 

Sơn 

Huyện 

Hòa 

Vang 

Quận 

Liên 

Chiểu 

Quận 

Thanh 

Khê 

Quận 

Cẩm Lệ 

1 Cán bộ quản lý  8 5 7 9 11 8 13 61 

2 
Giáo viên,  

giảng viên  
1 1 1 1 1 1 1 7 

3 Huấn luyện viên  8 2 0 0 0 6 0 16 

4 Cán bộ y sinh 1 1 1 1 1 1 1 7 

5 
Cán bộ báo chí và 

truyền thông 
1 1 1 1 1 1 2 8 

6 
Cán bộ  

kinh doanh  
2 1 1 1 1 2 1 9 
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7 Hướng dẫn viên  5 2 2 1 1 5 1 16 

8 Trọng tài  3 0 0 0 0 2 0 5 

9 VĐV  50 5 0 0 0 20 0 75 

10 Cộng tác viên  6 2 0 0 0 4 0 12 

11 Phục vụ 10 4 0 0 0 8 0 22 

12 
Người tập luyện 

thường xuyên 
303 45 0 0 0 245 0 593 

13 

Người tập luyện 

không thường 

xuyên 

95 12 0 0 0 45 0 152 

Tổng 493 81 13 14 16 348 19 983 

Qua kết quả cho thấy số người tham gia tập luyện thường xuyên là (593) và người 

tập Khiêu vũ thể thao không thường xuyên là (152). Như vậy tổng thể nguồn nhân  

lực tham gia phong trào vẫn còn ít đối với một thành phố đang phát triển so với các thành 

phố khác. 

2.1.4. Đặc điểm lứa tuổi tham gia tập Khiêu vũ thể thao thường xuyên 

Kết quả khảo sát được trình bày ở Bảng 2.4 

Bảng 2.4. Kết quả khảo sát đặc điểm độ tuổi  

của Người tập Khiêu vũ thể thao thường xuyên (n=593) 

TT 
Độ tuổi 

(tập luyện) 

Số 

người 
Tỷ lệ % 

Độ tuổi 

(cơ học) 

Số 

người 

Tỷ lệ 

% 

1 13 đến 14 tuổi 29 4,9 Đến 20 tuổi 178 30,0 

2 15 đến 17 tuổi 61 10,3 21 đến 30 tuổi 246 41,5 

3 18 đến 19 tuổi 91 15,3 31 đến 40 tuổi 141 23,8 

4 20 đến 30 tuổi 243 41,0 41 đến 50 tuổi 28 4,7 

5 31 đến 45 tuổi 155 26,1 51 đến 60 tuổi 0 0,0 

6 46 đến 50 tuổi 14 2,4 Trên 60  tuổi 0 0,0 

Qua Bảng 2.4, ta thấy kết quả khảo sát của 07 đơn vị kinh doanh Khiêu vũ thể thao 

cho thấy độ tuổi người tham gia tập luyện Khiêu vũ thể thao tương đối trẻ. Đối với nhóm 

lứa tuổi theo tập luyện lứa tuổi 20 đến 30 tuổi đông nhất với 243 người, chiếm 41,0%; Đối 

với nhóm lứa tuổi theo cơ học, lứa tuổi 21 đến 30 tuổi có số lượng đông nhất với 246 

chiếm 41,5%, không có vận động viên trên 50 tuổi tham gia tập luyện. 
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2.2. Thực trạng nhu cầu và các điều kiện đáp ứng phong trào Khiêu vũ thể thao tại 

thành phố Đà Nẵng 

2.2.1. Nhu cầu Phân bố thời gian tham gia tập luyện môn Khiêu vũ thể thao 

Chúng tôi tiến hành điều tra thực trạng thời gian tham gia tập luyện Khiêu vũ thể 

thao tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả được trình bày tại Bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Phân bố thời gian tham gia tập luyện môn Khiêu vũ thể thao  

tại thành phố Đà Nẵng (n = 593) 

TT Thời gian Phù hợp (số người) Tỷ lệ % 

1 Trước 7h 15 2,5 

2 7-9h 21 3,5 

3 9-11h 7 1,2 

4 13-15h 14 2,4 

5 15-17h 88 14,8 

6 17-19h 210 35,4 

7 19-22h 238 40,1 

 
Tổng 593 100 

Qua Bảng 2.5 ta thấy thời gian phù hợp nhất để tham gia tập luyện là từ 17-22h đạt 

gần 79% trong đó khoảng thời gian sau 19h được đa số với tỉ lệ 40,1%. Trước 9h sáng 

được cho là không phù hợp với tỉ lệ 6%, một số ít phù hợp với khoảng 7-9h và 13-15h 

chiếm tỉ lệ từ 2,5 đến 3,5%. 

2.2.2. Mức độ thường xuyên tập luyện môn Khiêu vũ thể thao 

Kết quả khảo sát được trình bày như sau: 

Bảng 2.6. Thống kê mức độ thường xuyên tập luyện môn Khiêu vũ thể thao  

của vận động viên tại thành phố Đà Nẵng (n=593). 

TT Mức độ thường xuyên tham gia tập luyện Tần suất Tỷ lệ % 

1 Dưới 4 lần/tháng (1 lần/tuần) 112 17,5 

2 Từ 4 - 8 lần /Tháng (2 lần/tuần) 263 45,7 

3 Trên 8 lần /Tháng (trên 3 lần/tuần) 218 36,8 

 Tổng 593 100 

Qua Bảng 2.6 ta thấy mức độ tập luyện thường xuyên vào khoảng 2-3 lần/tuần đạt tỉ 

lệ khá cao khoảng 82%, tỉ lệ tập dưới 4 lần/tháng chỉ đạt 17,5%. 
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2.2.3. Nhu cầu cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ phong trào Khiêu vũ thể thao 

Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng đảm bảo cho Khiêu vũ nói chung và phong trào 

Khiêu vũ thể thao nói riêng. Đề tài tiến hành nghiên cứu tìm hiểu thực trạng nhu cầu cơ sở 

vật chất phục vụ cho tập luyện Khiêu vũ thể thao. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở 

Bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Nhu cầu cơ sở vật chất và dịch vụ phục vụ phong trào Khiêu vũ thể thao 

tại thành phố Đà Nẵng (n = 593) 

TT Cơ sở vật chất / dịch vụ Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Nhà tập luyện 593 100,0 

2 Sàn gỗ 462 77,9 

3 Phòng thay đồ 254 42,8 

4 Phòng y tế 123 20,7 

5 Ăn uống 245 41,3 

6 Trọng tài 147 24,8 

7 Thuê, bán trang phục 402 67,8 

Qua Bảng 2.7 cho thấy nhu cầu thuê  nhà tập là cao nhất với 100%, người chơi được 

hỏi đồng ý, tiếp theo là nhu cầu về sàn tập được lắp gỗ 77,9% và dịch vụ có nhu cầu thấp là 

trọng tài 24,8%. 

2.2.4. Động cơ tham gia tập luyện Khiêu vũ thể thao 

Kết quả khảo sát được trình bày ở Bảng 2.8  

Bảng 2.8. Động cơ tham gia tập luyện Khiêu vũ thể thao tại thành phố Đà Nẵng (n = 593) 

TT Động cơ tham gia tập luyện Khiêu vũ thể thao Số lượng Tỷ lệ % 

1 Tăng cường sức khỏe 523 88,2 

2 Giải trí tinh thần 514 86,7 

3 Làm đẹp hoặc giảm béo 325 54,8 

4 Nâng cao năng lực vận động 456 76,9 

5 Do thói  quen vận động 228 38,4 

6 Chống lại bệnh tật 356 60,0 

7 Nhờ giáo dục ở trường học 32 5,4 

8 Ảnh hưởng từ gia đình, bạn bè 432 72,8 

9 Ảnh hưởng của các vận động viên nổi tiếng 98 16,5 

10 
Ảnh hưởng của quảng cáo trên các phương tiện 

truyền thông (truyền hình, báo chí, sách…) 
41 6,9 

11 Do sự hấp dẫn của thể thao 532 89,7 
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Qua Bảng 2.8 ta thấy động cơ chính liên quan đến sức khỏe và tính giải trí chiếm tỉ lệ 

cao từ 86,7% đến 88,2% ngoài ra ảnh hưởng từ gia đình và bạn bè cũng góp phần không 

nhỏ để tao nên động cơ tập luyện, lên đến 72,8%. Sự giáo dục ở trường học không tác động 

nhiều để tạo nên động cơ tham gia tập luyện chiếm tỉ lệ thấp từ 5,4%. 

2.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tập luyện môn Khiêu vũ thể thao 

 Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 2.9. 

Bảng 2.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tập luyện môn Khiêu vũ thể thao 

tại thành phố Đà Nẵng (n = 593) 

TT Yếu tố 

Ảnh 

hưởng 

nhiều - 

3 điểm 

Có ảnh 

hưởng - 

2 điểm 

Không 

ảnh 

hưởng - 

1 điểm 

Tổng 

điểm 

Điểm 

trung 

bình 

1 Áp lực công việc 963 348 98 1409 2,38 

2 Thiếu thời gian tham gia 972 290 124 1386 2,34 

3 Điều kiện sức khỏe không cho phép 978 364 85 1427 2,41 

4 
Không cảm thấy tự tin khi tham 

gia 
1104 148 151 1403 2,37 

5 Sở thích cá nhân 681 268 232 1181 1,99 

6 Chi phí tham gia cao 603 246 269 1118 1,89 

7 Điều kiện nơi ở, làm việc 363 196 374 933 1,57 

8 
Các thành viên trong gia đình 

không ủng hộ 
168 248 413 829 1,40 

9 
Sở thích giải trí của các thành 

viên trong gia đình 
105 156 480 741 1,25 

10 
Cơ sở vật chất/trang thiết bị 

không đảm bảo 
63 86 529 678 1,14 

11 
Bạn bè không hứng thú  

tham gia 
183 156 454 793 1,34 

12 Ảnh hưởng của thời tiết 246 312 355 913 1,54 

13 
Khoảng cách di chuyển đến địa 

điểm tham gia 
81 108 512 701 1,18 

14 Năng lực bản thân 450 256 315 1021 1,72 

15 Thể trạng bản thân 402 322 298 1022 1,72 

16 
Các loại hình không đa dạng/hấp 

dẫn 
63 148 498 709 1,20 
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Qua Bảng 2.9, ta có thể thấy các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia tập luyện Khiêu 

vũ thể thao tập trung ở các yếu tố sau: Áp lực công việc, Thiếu thời gian tham gia, Điều 

kiện sức khỏe không cho phép, Không cảm thấy tự tin khi tham gia (điểm trung bình lớn 

hơn 2,34 tương ứng với mức đánh giá “ảnh hưởng nhiều” và “có ảnh hưởng” nhiều hơn 

các yếu tố khác). Từ kết quả khảo sát trên chúng tôi tổng hợp các nhu cầu về phát triển 

Khiêu vũ thể thao như sau: 

Bảng 2.10. Tổng hợp ý kiến nhu cầu phát triển Khiêu vũ thể thao tại thành phố Đà Nẵng  

(n = 593) 

TT Yếu tố 

Nhu cầu 

cao - 3 

điểm 

Có nhu 

cầu - 2 

điểm 

Không 

có nhu 

cầu - 1 

điểm 

Tổng 

điểm 

Điểm 

trung 

bình 

1 
Cần mở thêm các sân Khiêu vũ 

thể thao 
768 276 199 1243 2,10 

2 

Các sự kiện, giải đấu Khiêu  

vũ thể thao ở địa phương có  

tổ chức thường xuyên, chất 

lượng tốt 

936 496 33 1465 2,47 

3 

Chi phí cho các hoạt động 

Khiêu vũ thể thao có thể tăng 

lên với chất lượng cao hơn, hình 

thức phong phú hơn 

900 248 169 1317 2,22 

4 
Cần giảm chi phí cho các hoạt 

động Khiêu vũ thể thao 
234 304 363 901 1,52 

5 

Cần thêm thông tin, quảng cáo 

về các khu tập luyện Khiêu vũ 

thể thao 

1236 334 14 1584 2,67 

6 

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất 

Khiêu vũ thể thao tại địa 

phương 

771 312 180 1263 2,13 

7 

Nâng cao chất lượng các hoạt 

động khiêu vũ thể thao ở địa 

phương 

702 424 147 1273 2,15 

8 
Thành lập thêm câu lạc bộ 

Khiêu vũ thể thao 
414 344 283 1041 1,76 
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Qua Bảng 2.10 cho thấy: Đa số khách thể tham gia khảo sát cho rằng cần mở thêm 

các sân Khiêu vũ thể thao(điểm đánh giá trung bình là 2,10), điều này chứng tỏ số lượng 

sân hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu. Đa số ý kiến cho rằng mức phí tham gia hiện nay 

đang ở mức phù hợp (điểm đánh giá trung bình là 1,52), chi phí có thể tăng nếu chất lượng 

dịch vụ cao hơn (điểm đánh giá trung bình là 2,13). Chất lượng cơ sở vật chất và các  

hoạt động phong trào Khiêu vũ thể thao tại thành phố Đà Nẵng chưa được tốt, được thể 

hiện qua điểm đánh giá trung bình tương ứng là 2,15 (mức không hài lòng). Đa số ý kiến 

cho rằng cần thêm thông tin quảng cáo về các địa điểm tập luyện (điểm đánh giá trung bình 

là 2,67). 

3. KẾT LUẬN 

1. Phong trào tập luyện môn khiêu vũ của thành phố Đà Nẵng về cơ bản được duy trì 

và phát triển, tuy nhiên còn chưa phát triển đồng đều ở các vùng địa phương, và các tầng lớp 

nhân dân (theo cơ cấu ngành nghề và cơ cấu vùng), tập trung chủ yếu ở Thành Phố, các 

doanh nghiệp và trong đội ngũ cán bộ công chức, trong khi đó vùng nông thôn ngoại thành 

chưa được duy trì và phát triển mạnh. Phong trào tập luyện môn Khiêu vũ của người dân 

còn mang tính tự phát, chưa có sự quản lý của Nhà nước trong việc phát triển sâu rộng đến 

mọi tầng lớp người dân. 

2. Đa số người dân trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng đều nhận thức rõ được vai  

trò, tác dụng của tập luyện môn khiêu vũ, thể hiện qua động cơ tham gia tập luyện môn 

khiêu vũ rất đa dạng, trong đó động cơ chủ yếu tham gia tập luyện của người dân là tăng 

cường sức khoẻ (chiếm tỷ lệ 88,2%); giải trí tinh thần (chiếm 86,7%), sự hấp dẫn của thể 

thao (chiếm 89,7%) phục vụ lao động sản xuất và phòng chống bệnh tật (chiếm tỷ lệ 76,9 

và 60,0%). 
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THỰC TRẠNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG THỂ THAO 

NGOẠI KHÓA CHO SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

TỈNH SÓC TRĂNG 

TS. Đặng Minh Thành
1
, PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh

2 

1
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 

2
Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh  

Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học thường qui điều tra 

khảo sát ý kiến cán bộ quản lý, giảng viên các trường Cao đẳng (CĐ) tỉnh Sóc 

Trăng; qua đó cung cấp thông tin thực trạng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động 

thể thao ngoại khóa trong các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng về chương trình giảng dạy 

chính khoá, đội ngũ và cơ sở vật chất (CSVC). 

Từ khóa: Thực trạng, điều kiện đảm bảo, hoạt động thể thao ngoại khóa, Sóc Trăng.  

Abstract: The paper uses the regular scientific research method to survey the 

opinions of managers and lecturers of Colleges in Soc Trang Province; thereby 

providing information on the actual conditions to ensure extracurricular sports 

activities in the Colleges in Soc Trang Province on the main curriculum, staff and 

facilities (CSVC). 

Keywords: actual situation, guaranteed conditions, extracurricular sports activities, 

Soc Trang. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoạt động thể thao trong nhà trường là hoạt động tự nguyện của HSSV, được tổ chức 

theo phương thức ngoại khóa, câu lạc bộ (CLB) TDTT, nhóm, cá nhân phù hợp với sở 

thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe, nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực 

hiện mục tiêu GDTC thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho 

HSSV thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao; phát hiện và bồi 

dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao [8, tr. 2]. Tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa 

(TTNK) trong nhà trường nhằm động viên, khuyến khích HSSV tự giác tham gia tập luyện 

thể thao; hình thành thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên cho HSSV. Để tổ chức tốt 

hoạt động TTNK cho HSSV không thể thiếu các yếu tố về chương trình giáo dục thể chất 

nội khóa, đội ngũ giảng viên giảng dạy GDTC và CSVC; các yếu tố trên có vai trò hết sức 

quan trọng trong việc phát triển và nâng cao chất lượng GDTC và đặc biệt là tổ chức các 

hoạt động TTNK cho sinh viên (SV). Để có cơ sở lựa chọn các giải pháp phù hợp nâng cao 

hiệu quả công tác TTNK cho SV các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng cần có những thông tin 

chính xác về thực trạng. Với tầm quan trọng trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: 

“Thực trạng các điều kiện đảm bảo hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên trong 

các trường cao đẳng tỉnh Sóc Trăng”. 
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Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp và phân tích tài liệu, phỏng vấn và toán thống kê. 

Khách thể phỏng vấn: 1024 sinh viên (381 nam, 643 nữ) và 12 chuyên gia, giảng 

viên tại các trường CĐ trong tỉnh Sóc Trăng. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Đề tài đánh giá thực trạng các điều kiện đảm bảo hoạt động TTNK cho SV trong các 

trường CĐ tỉnh Sóc Trăng theo các yếu tố về đội ngũ giảng dạy GDTC, về CSVC cho hoạt 

động TTNK và về lựa chọn nội dung và phương pháp hoạt động TTNK của sinh viên trong 

các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng. 

2.1. Về chương trình giáo dục thể chất nội khóa 

Kết quả thống kê về chương trình GDTC nội khóa tại các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng 

được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Chương trình học phần GDTC các trường cao đẳng tỉnh Sóc Trăng (n = 3) 

Trường 
Học 

phần 

Năm 

thứ 

Phân 

bổ ở 

học 

kỳ 

Bắt buộc Tự chọn 
Tổng 

số 

(tiết) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Kiểm 

tra 

(tiết) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Kiểm 

tra 

(tiết) 

CĐSP 

ĐK-TD 1 I 4 24 2 
   

30 

Bóng 

chuyền 

1 

2 I 
   

4 24 2 30 

Bóng 

chuyền 

2 

3 I 
   

4 24 2 30 

CĐCĐ 

ĐK-TD 1 I 2 26 2    30 

Bóng 

chuyền 

1 

2 I 2 26 2    30 

Bóng 

chuyền 

2 

3 I    2 26 2 30 

CĐ 

Nghề 

ĐK-TD 1 I-II 2 26 2    30 

Bóng 

chuyền 
2 I    2 26 2 30 
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Số liệu Bảng 1 cho thấy: 

Về thực hiện chương trình giảng dạy chính khóa: Các trường đều thực hiện chương 

trình GDTC theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

[1], [4]. 

Về thời lượng chương trình: Các trường thực hiện đúng thời lượng chương trình theo 

quy định: Cao đẳng sư phạm (CĐSP) và Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) có thời lượng là  

90 tiết, biên chế thành 03 học phần, mỗi học phần là 30 tiết; CĐ Nghề có thời lượng là  

60 tiết, biên chế thành 02 học phần, mỗi học phần 30 tiết. 

Về tổ chức giảng dạy: Chương trình GDTC được các trường tổ chức giảng dạy theo 

đúng quy định: CĐSP và CĐCĐ tổ chức giảng dạy đều trong 3 năm học, mỗi năm học  

01 học phần; CĐ Nghề tổ chức giảng dạy trong 02 học kỳ của năm thứ nhất và học kỳ I của 

năm thứ hai. 

Những đặc điểm cơ bản của chương trình: Phân loại đối tượng: Để thực hiện mục 

tiêu và nhiệm vụ GDTC cho SV các nhà trường sư phạm, trường nghề, chương trình 

GDTC được tổ chức thực hiện dựa trên cơ sở phân loại sức khỏe của SV: Đối với SV 

nhóm sức khỏe yếu, có bệnh mãn tính, có thương tật, có chế độ tập luyện riêng. Đối với 

SV nhóm sức khỏe bình thường và có năng khiếu tập theo chương trình quy định, ở những 

trường có điều kiện về đội ngũ GV và CSVC có thể tổ chức tập luyện nâng cao. Nội dung 

nâng cao do nhà trường (khoa hoặc bộ môn TDTT xây dựng). 

Qua phân tích trên cho thấy, ưu điểm của chương trình đào tạo là bám sát vào tính pháp 

lý của chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành về khung chương trình, về khối kiến thức và loại hình kiến thức, các trường CĐ tỉnh Sóc 

Trăng đã có sự điều chỉnh nội dung phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế: trên tinh thần 

sử dụng hai môn Điền kinh và Thể dục để thiết kế học phần GDTC 1 và môn thể thao phổ biến 

là bóng chuyền để thiết kế nên học phần GDTC 2, GDTC 3. Các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng 

đã tạo mọi điều kiện để triển khai đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Việc đảm bảo về nội dung và thời lượng chương trình nội khóa đối 

với môn học GDTC trong các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng là điều kiện bước đầu cho phép công 

tác GDTC được triển khai có hiệu quả theo đúng mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên vẫn còn một số 

tồn tại nội dung đào tạo chưa phản ánh “tính nghề” và mang định hướng “nghề” góp phần hình 

thành ở SV kiến thức và kỹ năng sử dụng TDTT phục vụ hoạt động nghề nghiệp. 

2.2. Thực trạng về đội ngũ giảng dạy GDTC tại các trường Cao đẳng tỉnh Sóc Trăng 

Kết quả thống kê về thực trạng đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy GDTC nội 

khóa và tổ chức các hoạt động TTNK tại các trường cao đẳng tỉnh Sóc Trăng được trình 

bày tại Bảng 2. 
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Bảng 2. Thực trạng về đội ngũ giảng dạy GDTC tại các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng (n=12) 

Đơn vị 

Nội dung 

CĐSP  

Sóc Trăng 

CĐCĐ  

Sóc Trăng 

CĐ Nghề 

Sóc Trăng 
Tổng 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Tổng số sinh viên 860 448 390  

Tỷ lệ CBGV/số lượng SV  1/108 1/149 1/390 1/142 

Giới tính 
Nam 8 66,67 3 25,00 1 8,33 12 100,00 

Nữ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Độ tuổi  

< 30 3 25,00 0 0,00 1 8,33 4 33,33 

30 - 40 2 16,67 1 8,33 0 0,00 3 25,00 

41 - 50 3 25,00 2 16,67 0 0,00 5 41,67 

> 50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Cao đẳng 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Đại học 3 25,00 0 0,00 1 8,33 4 33,33 

Sau đại học 5 41,67 3 25,00 0 0,00 8 66,67 

Giảng 

viên 

Thỉnh giảng 0 0,00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 

Cơ hữu 8 66,67 3 25,00 1 8,33 12 100,00 

Chuyên 

môn đào 

tạo 

GDTC 6 50,00 2 16,67 1 8,33 9 75,00 

HLTT 1 8,33 1 8,33 0 0,00 2 16,67 

QLTT 1 8,33 0 0,00 0 0,00 1 8,33 

Y sinh học 

TDTT 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Nội dung 

giảng dạy 

Phù hợp 8 66,67 3 25,00 1 8,33 12 100,00 

Không phù 

hợp 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Thâm 

niên 

(năm) 

< 5 2 16,67 0 0,00 0 0,00 2 16,67 

6-10 2 16,67 1 8,33 1 8,33 4 33,33 

11-15 1 8,33 2 16,67 0 0,00 3 25,00 

16-20 1 8,33 0 0,00 0 0,00 1 8,33 

> 20 2 16,67 0 0,00 0 0,00 2 16,67 
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Số liệu tại Bảng 2 cho thấy: Số lượng GV các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng là 12 GV 

nam cơ hữu và giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo; từ 2/3 GV trở lên trên 30 tuổi, chuyên 

ngành GDTC, có trình độ sau đại học và có thâm niên giảng dạy trên 10 năm; 50% GV 

thường xuyên huấn luyện TTNK chiếm 50% và 50% GV thỉnh thoảng huấn luyện 

TTNK. 

Các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng có tỷ lệ CB giảng dạy/số lượng SV là 1/42; trong đó 

CĐSP cao nhất 01/108, kế tiếp là CĐCĐ 1/149, thấp nhất là CĐ Nghề 01/390. Theo quy 

hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 quy 

định tỷ lệ GV TDTT trên số SV bậc ĐH: Đạt 1/500 vào năm 2015, đạt 1/400 vào năm 2020 

và đạt 1/300 vào năm 2030 [7]. Như vậy, tỷ lệ GV TDTT/SV của các trường là đạt theo tiêu 

chuẩn quy định. Tuy nhiên, để đổi mới nội dung và PPTC hoạt động TTNK thì trường CĐ 

Nghề có tỷ lệ 01/390 sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

Theo tác giả Lê Văn Lẫm, Phạm Xuân Thành và Nguyễn Toán nhận định: Ảnh 

hưởng giáo dục của GV GDTC đối với HSSV là sâu sắc và to lớn. Nhiệm vụ của người 

GV GDTC cũng khá bận rộn và nặng nề: “Giáo viên thể dục vừa phải lên lớp môn này vừa 

phải hướng dẫn tập thể dục buổi sáng hoặc giữa giờ và huấn luyện TTNK. Ngoài ra có lúc 

còn phải phụ trách huấn luyện quân sự, kiểm tra thể lực, tổ chức thi đấu... cùng các hoạt 

động văn hoá - thể thao - xã hội khác của trường, các đoàn thể, địa phương” [6]. Trong 

hoạt động TTNK GV đóng vai trò chủ đạo, tư vấn; còn HSSV thì phát huy được vai trò 

chủ thể của mình…[6, tr. 347]. Tác giả Trịnh Trung Hiếu cũng cho rằng: “Giáo viên thể 

dục, phải làm tham mưu đắc lực cho hiệu trưởng, là cốt cán trong công tác thể dục vệ sinh 

trường học. Đồng thời là người trực tiếp giảng dạy giờ thể dục nội và ngoại khóa cho HS” 

[5, tr. 31 - 41]. 

2.3. Thực trạng cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao ngoại khóa các trường Cao 

đẳng tại tỉnh Sóc Trăng 

Kết quả thống kê về thực trạng CSVC cho hoạt động TTNK các trường Cao đẳng tại 

tỉnh Sóc Trăng được trình bày tại Bảng 3. 

Huấn 

luyện 

TTNK 

Thường xuyên 5 41,67 0 0,00 1 8,33 6 50,00 

Thỉnh thoảng 3 25,00 3 25,00 0 0,00 6 50,00 

Không bao giờ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TỔNG 8 66,67 3 25 1 8,333 12 100 
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Bảng 3. Thực trạng cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao ngoại khóa  

các trường Cao đẳng tại tỉnh Sóc Trăng (n=3) 

Cở sở, vật chất 

Trường 

CĐSP  

SÓC TRĂNG 

CĐCĐ  

SÓC TRĂNG 

CĐ NGHỀ 

 SỐC TRĂNG 

Số 

lượng 

Diện tích 

sàn (m
2
) 

Số 

lượng 

Diện tích 

sàn (m
2
) 

Số 

lượng 

Diện tích 

sàn (m
2
) 

Nhà tập đa năng 1 864 0 0 1 750 

Sân bóng đá cỏ nhân tạo 1 2340 0 0 1 2400 

Sân bóng đá cỏ tự nhiên 1 800 1 800 0 0 

Sân bóng chuyền 2 320 2 320 2 324 

Sân bóng rổ 1 375 0 0 0 0 

Sân cầu lông 4 326,9 2 163,5 2 163,5 

Sân bi sắt 2 120 2 120 3 540 

Nhà tập bóng bàn 0 0 1 800 0 0 

Đường chạy 100m - 200m 1 200 1 200 1 300 

Hố nhảy cao, nhảy xa 1 57 1 45 1 45 

Tổng diện tích  
 

5402,9  2452,5  4422,5 

Tổng sinh viên 
 

860  448  390 

Tỷ lệ sinh viên/m
2 

 
6.3  5,5  11,3 

Số liệu tại Bảng 3 cho thấy về tổng diện tích CSVC cho hoạt động TTNK của trường 

CĐSP Sóc Trăng cao nhất là 5402,9 m
2
, bao gồm: nhà đa năng 01 (864m

2
), Sân bóng đá cỏ 

nhân tạo 01 (2.340m
2
), Sân bóng đá cỏ tự nhiên 01 (800m

2
), Sân bóng chuyền 02 (320m

2
), 

Sân bóng rổ 01 (375m
2
), Sân cầu lông 04 (326.9m

2
), Sân bi sắt 02 (120m

2
), Đường chạy 

100m - 200m 01 (200m
2
), Hố nhảy cao, nhảy xa 01 (57m

2
); kế tiếp là CĐ Nghề 2452.5 m

2
, 

bao gồm: nhà đa năng 01 (750m
2
), Sân bóng đá cỏ nhân tạo 01 (2400m

2
), Sân bóng chuyền 

02 (320m
2
), Sân cầu lông 02 (163.5m

2
), Sân bi sắt 03 (540m

2
), Đường chạy 100m - 200m 

01 (300m
2
), Hố nhảy cao, nhảy xa 01 (45m

2
); và thấp nhất là trường CĐCĐ Sóc Trăng 

2452,5 m
2
, bao gồm: Sân bóng đá cỏ tự nhiên 01 (800m

2
), Sân bóng chuyền 02 (320m

2
), 

Sân cầu lông 02 (163,5m
2
), Sân bi sắt 02 (120m

2
), Đường chạy 100m - 200m 01 (200m

2
), 

Hố nhảy cao, nhảy xa 01 (45m
2
).  

Về tỷ lệ SV/m
2
 trường CĐ Nghề có tỷ lệ SV/m

2
 cao nhất 11,3m

2
; kế đến là trường 

CĐSP 6,3m
2
, thấp nhất là trường CĐCĐ Sóc Trăng 5,5m

2
.  
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Cơ sở vật chất là yếu tố hết sức quan trọng để tổ chức các hoạt động TTNK cho SV. Bộ 

GD&ĐT rất quan tâm về vấn đề này và đã yêu cầu các trường học phải đảm bảo: Có sân tập, 

nhà tập, trang thiết bị, dụng cụ TDTT để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục và các hoạt 

động thể thao HSSV ở các cấp học, bậc học [2]. Cụ thể hơn: “Hoạt động TTNK phải được 

quan tâm, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, xây dựng kế hoạch phù hợp và đảm bảo về tài chính, 

CSVC, sân bãi, dụng cụ, đáp ứng nhu cầu của HSSV” [3, tr. 1]. Các tác giả Lê Văn Lẫm và 

Phạm Xuân Thành cho rằng: “Sân bãi, nhà tập, dụng cụ tập luyện… là một phần của thiết bị 

trường học, là một bộ phận cấu thành của TDTT trường học. Không có kinh phí, CSVC TDTT 

thì không thể nói đến TDTT trường học” [6, tr. 342]. Tác giả Trần Thị Xoan thì cho rằng: “Cơ 

sở vật chất và kinh phí phục vụ cho công tác giảng dạy và hoạt động phong trào ngoại khóa 

theo quy định về tiêu chuẩn thì còn thiếu thốn… Nhưng nếu biết tính toán sắp xếp có khoa học 

thì có thể phục vụ cho hoạt động TTNK của trường và đưa hoạt động này mang lại hiệu quả. 

Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” thì diện tích 

sân tập dành cho GDTC và thể thao trong nhà trường ở các cấp học, bậc học (m
2
/học sinh, sinh 

viên) tỷ lệ Trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, CĐ và CĐ nghề, ĐH: Đạt 02 m
2
 vào 

năm 2015, đạt 03m
2
 vào năm 2020 và đạt 04 m

2
 vào năm 2030 [7].  

Kết quả Bảng 3 cho thấy, điều kiện CSVC của các trường có những đặc trưng riêng, 

không đồng đều, trường có loại này, trường có loại kia như bóng rổ, bóng đá, nhà tập bóng 

bàn... Sự thiếu đồng bộ về CSVC cho thấy, CSVC của các trường chỉ đáp ứng nhu cầu tập 

luyện TTNK của SV. Vì vậy, các trường cần phải có kế hoạch xây dựng mới sân bãi, nhà 

tập, bổ sung phương tiện, dụng cụ để đáp ứng nhu cầu tập luyện, nâng cao chất lượng hoạt 

động TTNK cho SV tỉnh Sóc Trăng; tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả CSVC, 

trang thiết bị hiện có phục vụ tập luyện TTNK. 

3. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy thực trạng các điều kiện đảm bảo hoạt động 

TTNK cho sinh viên trong các trường CĐ tỉnh Sóc Trăng là: 

- Về chương trình GDTC chính khóa thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Về đội ngũ có 12 GV nam cơ hữu giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo và thỉnh 

thoảng tập luyện TTNK; đa số có trình độ sau đại học, trên 30 tuổi, chuyên ngành GDTC, 

thâm niên giảng dạy dưới 15 năm. 

- Về CSVC của các trường chỉ cơ bản đáp ứng nhu cầu tập luyện TTNK của SV. 
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THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ CỜ 

CÁC TRƢỜNG THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ 

TS. Hoàng Hải, ThS. Nguyễn Văn Lợi, ThS. Trần Hữu Nam  

                   Khoa GDTC - Đại học Huế 

Tóm tắt: Bằng phương pháp đọc, phân tích tài liệu tham khảo; phương pháp phỏng 

vấn và phương pháp toán học thống kê, đề tài đã tiến hành khảo sát thực trạng tổ 

chức, quản lý hoạt động CLB Cờ của các trường hành viên Đại học Huế, từ đó đánh 

giá được những tồn tại và hạn chế hiện nay của các CLB Cờ từ đó giúp ích cho các 

nhà quản lý có định hướng phù hợp trong phát triển CLB Cờ các trường thành viên 

Đại học Huế trong tương lai. 

Từ khóa: Tổ chức; quản lý; CLB Cờ; Đại học Huế 

Abstract: By reading, analyzing reference materials; interview method and 

statistical math method, the thesis has conducted a survey on the status of 

organization and management of the Flag Club activities of Hue University's 

university members, thereby assessing the shortcomings and limitations. Nowadays, 

the clubs of the Chess Club have helped the managers to have appropriate 

orientation in developing the Chess Club of Hue University members in the future. 

Key words: Organization; management; Chess Club; Hue University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đại học Huế là đại học vùng trọng điểm của Việt Nam, trong những qua phong trào 

tập luyện TDTT đã có sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, các hoạt động tập luyện và thi 

đấu được tổ chức thường xuyên. Chính vì vậy mà các trường thành viên đã tổ chức 

nhiều hoạt động thể thao, thành lập nhiều CLB thể thao ở các trường như: Bóng đá, Bóng 

rổ, Cầu lông, Bóng chuyền... Trong đó, CLB Cờ đã được quan tâm và phát triển ở nhiều 

trường. Tuy nhiên, qua khảo sát và tìm hiểu cho thấy, các CLB Cờ hiện nay hoạt động vẫn 

còn một số tồn tại dẫn đến hiệu quả hoạt động các CLB chưa tốt. Xuất phát từ lý do đó, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng hoạt động CLB Cờ các trường thành viên Đại  

học Huế”. 

2. PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân 

tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn tọa đàm, phương pháp thực nghiệm và 

phương pháp toán học thống kê. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá thực trạng số lƣợng CLB và thành viên tham gia sinh hoạt 

Thông qua điều tra thực trạng về các CLB Cờ ở các trường thành viên Đại học Huế, 

đề tài đã thống kê các CLB Cờ ở các trường cụ thể được trình bày ở Bảng 1 sau: 

Bảng 1. Thống kê số hội viên và CLB Cờ ở các trường thành viên Đại học Huế 

Từ kết quả Bảng 1 cho thấy ở Đại học Huế hiện nay đã có 7/10 các trường thành viên 

đã có CLB môn Cờ, trong đó duy trì hoạt động vừa Cờ Vua và Cờ Tướng. Đây là các 

trường có truyền thống và được thành lập lâu năm nên có phong trào thể thao phát  

triển, còn 3 đơn vị vẫn chưa có CLB Cờ là Đại học Nghệ thuật, Khoa Du lịch và Khoa 

GDTC. Qua đó cho thấy sự phát triển CLB Cờ ở các trường thành viên Đại học Huế vẫn 

chưa rộng rãi. 

Để rõ ràng hơn, đề tài tiến hành khảo sát số lượng hội viên tham gia CLB Cờ ở các 

trường. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Thống kê số lượng và mức độ tham gia của hội viên CLB Cờ  

các trường thành viên Đại học Huế 

STT Trƣờng Số CLB Tên CLB Cờ Vua 

1 Đại học Sư phạm 01 Câu lạc bộ Cờ Vua - Cờ Tướng 

2 Đại học Ngoại ngữ 01 Câu lạc bộ Kỳ thủ 

3 Đại học Y Dược 01 Câu lạc bộ Cờ Vua - Cờ Tướng 

4 Đại học Nông Lâm 01 Câu lạc bộ Cờ Vua - Cờ Tướng 

5 Đại học Kinh tế 01 Câu lạc bộ Cờ Vua - Cờ Tướng 

6 Đại học Luật 01 Câu lạc bộ Cờ Vua - Cờ Tướng 

7 Đại học Khoa học 01 Câu lạc bộ Cờ Vua - Cờ Tướng 

8 Đại học Nghệ thuật 0 - 

9 Khoa Du lịch 0 - 

10 Khoa GDTC 0 - 

STT Trƣờng Tổng số hội viên 

Hội viên 

Thƣờng 

xuyên 

Không  

thƣờng xuyên 

n % n % 

1 Đại học Sư phạm 40 15 37,50 25 62,50 

2 Đại học Ngoại ngữ 58 22 37,93 36 62,07 

3 Đại học Y Dược 114 57 50,00 57 50,00 

4 Đại học Nông Lâm 39 13 33,33 26 66,67 
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Từ kết quả Bảng 2 cho thấy: CLB Cờ của các trường đều có số hội viên đăng ký 

tham gia ở mức khá, trong đó CLV Cờ của Trường Đại học Y Dược chiếm số lượng nhiều 

nhất là 114 hội viên, và ít nhất là Trường Đại học Khoa học với 32 hội viên. Cũng từ kết 

quả Bảng 2 cho thấy, mặc dù có số lượng hội viên đăng ký ở mức khá ở các trường tuy 

nhiên số lượng tham gia CLB thường xuyên vẫn còn thấp, chỉ có hội viên của Trường Đại 

học Kinh tế và Đại học Y Dược chiếm từ 50% trở lên còn lại đều dưới 50%. Qua đó cho 

thấy sinh viên chưa thật sự tích cực trong tham gia hoạt động tập luyện của CLB. 

3.2. Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý CLB Cờ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1. Sơ đồ tổ chức, quản lý CLB Cờ các trường thành viên Đại học Huế 

Thông qua phỏng vấn trực tiếp với Ban chủ nhiệm các CLB cho thấy mô hình quản 

lý CLB Cờ ở các trường đều giống nhau. Đó là dưới sự quản lý chung của Ban Giám hiệu 

nhà trường sẽ phân cấp cho Hội sinh viên của trường tổ chức quản lý các hoạt động trong 

đó là hoạt động thể thao bao gồm các CLB thể thao của trường (Có CLB Cờ). Hội sinh 

viên sau khi được phân cấp sẽ thành lập các CLB thể thao và phân công Ban chủ nhiệm 

các CLB để tổ chức, quản lý hoạt động trực tiếp CLB thể thao của từng môn (trong đó có 

CLB Cờ). 

Các hoạt động trong CLB Cờ trong năm do Ban Chủ nhiệm chủ động trong việc tổ 

chức các hoạt động cho các hội viên như: Tập luyện, thi đấu, tổ chức thi đấu, giao lưu học 

hỏi và tham gia các hoạt động khác. 

5 Đại học Kinh tế 52 30 57,69 22 42,31 

6 Đại học Luật 41 20 48,78 21 51,22 

7 Đại học Khoa học 32 12 40,00 20 60,00 

Ban Giám hiệu 

Hội Sinh viên 

Ban Chủ nhiệm 

Hội viên 
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Có thể đánh giá hiện nay về tổ chức, quản lý hoạt động của CLB thì Ban chủ nhiệm 

CLB Cờ các trường đánh giá là khá phù hợp và các trường tạo nhiều thuận lợi trong tổ 

chức quản lý hoạt động cho CLB. 

3.3. Đánh giá thực trạng điều kiện tập luyện 

a. Đội ngũ quản lý 

Bảng 3. Thực trạng đội ngũ quản lý tham gia tổ chức, quản lý hoạt động CLB Cờ  

của các trường thành viên Đại học Huế 

Từ kết quả Bảng 3 cho thấy: Đội ngũ tham gia tổ chức quản lý trực tiếp và gián tiếp 

hoạt động của CLB Cờ các trường khá nhiều trong đó bao gồm hội sinh viên của các 

trường chiếm 3 cán bộ và Ban Chủ nhiệm từ 3 đến 5 sinh viên. Ngoại trừ 2 trường là Đại 

học Khoa học Ban chủ nhiệm chỉ có 1 sinh viên và Đại học Ngoại ngữ có 2 sinh viên trong 

Ban Chủ nhiệm, qua phỏng vấn cho thấy do Ban Chủ nhiệm ít người nên 2 CLB này có 

nhiều khó khăn trong công tác triển khai các hoạt động. 

b. Cơ sở vật chất: 

Bảng 4. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện CLB Cờ  

các trường thành viên Đại học Huế 

STT Trƣờng Tổng số 

Đội ngũ quản lý 

Hội sinh viên 

trƣờng 
Ban chủ nhiệm CLB Cờ 

n % n % 

1 Đại học Sư phạm 7 3 42,86 1CN, 3 PCN 57,14 

2 Đại học Ngoại ngữ 5 3 60,00 1CN, 1 PCN 40,00 

3 Đại học Y Dược 7 3 42,86 1CN, 3 PCN 57,14 

4 Đại học Nông Lâm 8 3 37,50 1CN, 3 PCN, 1UV 62,50 

5 Đại học Kinh tế 6 3 50,00 1CN, 2 PCN 50,00 

6 Đại học Luật 8 3 37,50 1CN, 2 PCN, 2 UV 62,50 

7 Đại học Khoa học 4 3 75,00 1BCN 25,00 

TT Trƣờng 

Bàn cờ, quân cờ Đồng hồ Phòng tập 

Số 

lƣợng 

Chất 

lƣợng 

Số 

lƣợng 

Chất 

lƣợng 
Tình trạng 

Chất 

lƣợng 

1 Đại học Sư phạm 2 Khá 01 Khá Cố định Tốt 

2 Đại học Ngoại ngữ 27 Khá 0 - Không cố định Tốt 

3 Đại học Y Dược 54 Khá 8 Tốt Cố định Tốt 
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Từ kết quả Bảng 4 cho thấy:  

- Bàn cờ, quân cờ tập luyện có 2 trường được đánh giá ở mức vừa đủ tập luyện đồng 

thời chất bàn cờ, quân khá đẹp đó là Đại học Y Dược và Đại học Ngoại ngữ. Bên cạnh đó, 

có trường Đại học Nông lâm mặc dù số lượng bàn cờ, quân cờ khá nhiều nhưng do dùng 

quá lâu nên chất kém. Với các trường còn lại, thì CLB gần như quá ít bàn cờ, quân cờ tập 

luyện mà mỗi ngày sinh hoạt động CLB thì các sinh viên phải mang bàn cờ, quân cờ đi tập. 

- Về đồng hồ chuyên dụng để tập luyện thi đấu Cờ ngoài trường Đại học Y Dược có 

8 cái, thì các trường gần như không có hoặc quá ít không đủ cho CLB tập luyện. 

- Về phòng tập, các trường đều tạo điều kiện thuận cho CLB Cờ có phòng tập. Trong 

đó, có 4 CLB được phân phòng cố định, 2 CLB phải làm đơn mới được mượn phòng. Chỉ 

có CLB Cờ trường Đại học Nông lâm được phân phòng tập nhưng các sinh viên thích ra 

tập các địa điểm ngoài trường. 

3.4. Đánh giá thực trạng nội dung, hình thức và thời lƣợng, thời gian tập luyện 

Bảng 5. Thực trạng nội dung, hình thức và thời lượng, thời gian tập luyện của CLB Cờ  

các trường thành viên Đại học Huế 

4 Đại học Nông Lâm 36 
Trung 

bình 
0 - 

Không ở 

trường 

Đảm 

bảo 

5 Đại học Kinh tế 0 - 0 - Không cố định Tốt 

6 Đại học Luật 13 Khá 3 Tốt Cố định Tốt 

7 Đại học Khoa học 5 Khá 0 - Cố định Tốt 

STT Trƣờng Nội dung Hình thức 
Thời lƣợng,  

thời gian 

1 
Đại học Sư 

phạm 

- Thực hành thi đấu - Chia cặp thi đấu 

ở tại CLB 

1 tuần/buổi, Sáng 

CN: 8 - 10h 

2 
Đại học Ngoại 

ngữ 

- Thực hành thi đấu - Chia cặp thi đấu 

ở tại CLB 

1 tuần/buổi, Sáng 

CN: 8 - 10h30’ 

3 

Đại học Y Dược - Thực hành thi đấu 

- Nghiên cứu tài 

liệu, các phần mềm 

hỗ trợ. 

- Chia cặp thi đấu 

ở tại CLB 

- Xem trên mạng 

thông qua Group 

của CLB. 

- 1 tuần/buổi, Sáng 

CN: 7h30’ - 11h 

- Lúc rãnh rỗi, 

không cố định thời 

gian. 

4 

Đại học Nông 

Lâm 

- Thực hành thi đấu - Thi đấu tại các 

địa điểm ngoài 

trường 

- 2 tuần/buổi, Tối 

thứ 5 (hoặc thứ 6) 

18h - 19h30’ 
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Thông qua Bảng 5 cho thấy: 

- Về nội dung tập luyện của CLB các trường gần như là giống nhau đó là chỉ đến 

tham gia CLB chỉ đấu tập là chính. Chỉ có CLB trường Y Dược là có chuyển các nội dung 

nghiên cứu và học tập Cờ trên Face Group của CLB để cho các hội viên tập luyện thêm khi 

rãnh rỗi. Và ngoài ra CLB Cờ của trường Đại học Luật là thỉnh thoảng tổ chức đi dã ngoại 

kết hợp tập luyện Cờ. Từ đó cho thấy, nội dung tập luyện của CLB các trường nhàm chán, 

không hấp dẫn và thu hút được hội viên tham gia tập luyện. 

3.5. Đánh giá thực trạng tổ chức và tham gia thi đấu 

a. Công tác tổ chức giải đấu ở các trường của Đại học Huế 

Bảng 6. Thực trạng tổ chức giải đấu của CLB Cờ trong các trường thành viên Đại học Huế 

5 

Đại học Kinh tế - Thực hành thi đấu - Chia cặp thi đấu 

ở tại CLB 

- Thi đấu tại các 

địa điểm ngoài 

trường 

- 2 tuần/buổi, Sáng 

CN:  8 - 10h 

- 2 Sáng CN còn lại 

nếu sinh viên rãnh 

hẹn nhau tập luyện.  

6 

Đại học Luật - Thực hành thi  

đấu 

- Hoạt động dã 

ngoại 

- Chia cặp thi đấu 

ở tại CLB 

- Thi đấu tại các 

địa điểm ngoài 

trường 

- Vừa tham quan 

kết hợp tập luyện 

giải trí. 

- 1 tuần/buổi, Chiều 

thứ 3:  17 - 19h 

- Sáng CN trong 

tuần nếu sinh viên 

rãnh hẹn nhau tập 

luyện.  

- Lúc rãnh rỗi. 

7 
Đại học Khoa 

học 

- Thực hành thi đấu - Chia cặp thi đấu 

ở tại CLB 

1 buổi/ tuần, Chiều 

CN: 14h - 17h 

STT Trƣờng 
Giải cấp 

Khoa 

Giải cấp 

trƣờng 

Giải CLB, giao lƣu 

với các đơn vị 
Tổng 

1 Đại học Sư phạm 0 1 0 1 

2 Đại học Ngoại ngữ 0 1 2 3 

3 Đại học Y Dược 0 1 0 1 

4 Đại học Nông Lâm 0 1 0 1 

5 Đại học Kinh tế 1 1 1 3 

6 Đại học Luật 0 1 1 2 

7 Đại học Khoa học 0 0 0 0 
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Từ kết quả Bảng 6 cho thấy: Có 6 trường thành viên Đại học Huế tổ chức 01 giải cấp 

Trường (Trong đó các CLB kết hợp Hội sinh viên tổ chức giải), còn Trường Đại học Khoa 

học thì không có giải. Có 2 trường tổ chức nhiều giải nhất là trường Đại học Ngoại ngữ và 

Đại học Kinh tế có 3 giải, trong đó trường Đại học Ngoại ngữ có 2 giải nội bộ CLB ở 2 học 

kỳ; còn trường Đại học Kinh tế có 1 giải mở rộng CLB để mời CLB Cờ các trường thành 

viên Đại học tham gia và 01 giải cho giáo viên trong trường). Với trường Đại học Luật tổ 

chức thêm 1 giải nội bộ CLB còn các trường còn lại không có thêm giải nào.  

Thông qua Bảng 6 cho thấy, các trường không có tổ chức các giải cấp Khoa để phát 

triển phong trào. Từ kết quả trên cho thấy, số lượng giải Cờ của các trường còn ít đây cũng 

là vấn đề khó khăn để khuyến khích phát triển phong trào tập luyện Cờ cũng thu hút tham 

gia vào các CLB. 

b. Thực trạng tham gia thi đấu giải các cấp khác. 

Bảng 7. Thực trạng tham gia thi đấu giải các cấp của CLB Cờ  

trong các trường thành viên Đại học Huế 

Từ kết quả Bảng 7 cho thấy: CLB Cờ đều tham gia giải Cờ cấp Đại học Huế và đều 

là nòng cốt đội tuyển của các trường. Ngoài ra, 4/7 CLB các trường tích cực tham gia các 

giải đấu giao lưu của các CLB Cờ trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế để học hỏi và trao đổi 

kinh nghiệm. CLB Cờ trường Nông lâm và Khoa học tham gia ít giải đấu giao lưu. 

Từ thực trạng tham gia thi đấu giải các cấp cho thấy, nhiều CLB Cờ của các trường 

thành viên cũng đã tích cực và chủ động để lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động về Cờ 

nhằm phát triển phong trào cho CLB ngày càng mạnh hơn. 

3.6. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động CLB Cờ ở các Trƣờng thành viên 

Đại học Huế 

Từ kết quả Bảng 8 cho thấy: 8/15 yếu tố chiếm trên 70% lựa chọn được các ban chủ 

nhiệm đánh giá có ảnh hưởng đến tổ chức, quản lý hoạt động CLB Cờ ở các trường thành 

viên Đại học Huế. Đó cũng là những những yếu tố mà từ thực tiễn công tác tổ chức, quản 

STT Trƣờng 
Giải cấp  

Đại học Huế 

Giải đấu giao lƣu 

ngoài ĐHH 
Tổng 

1 Đại học Sư phạm 1 4 5 

2 Đại học Ngoại ngữ 1 2 3 

3 Đại học Y Dược 1 4 5 

4 Đại học Nông Lâm 1 0 1 

5 Đại học Kinh tế 1 3 4 

6 Đại học Luật 1 1 2 

7 Đại học Khoa học 1 3 4 
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lý hoạt động CLB Cờ mà quan sát và tìm hiểu tế cũng có sự đánh giá của hội viên  

tham gia. 

Bảng 8. Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức, quản lý hoạt động CLB Cờ  

ở các trường thành viên Đại học Huế (n = 19) 

STT Nội dung 
Số lƣợng 

n % 

1 Nhà trường không tạo điều kiện cho các CLB hoạt động 0 0,00 

2 Đội ngũ quản lý CLB còn ít 3 15,79 

3 
Tổ chức quản lý hoạt động CLB chưa hấp dẫn sinh viên  

tham gia 
16 84,21 

4 Thiếu kinh phí cho tổ chức hoạt động CLB 15 78,95 

5 Cơ sở vật chất không đảm bảo 14 73,68 

6 Không có đội ngũ HLV, HDV hỗ trợ tập luyện cho CLB 17 89,47 

7 Thành viên tham gia chưa nhiệt tình 17 89,47 

8 Ảnh hưởng của học chuyên ngành quá nhiều 8 42,11 

9 Thiếu các giải đấu trong trường và Đại học Huế 15 78,95 

10 Chế độ khuyến khích và khen thưởng chưa thu hút người tập 3 15,79 

11 Nội dung tập luyện chưa phong phú và hấp dẫn 19 100,00 

12 Không được sự ủng hộ của bạn bè 0 0,00 

13 Không sắp xếp được thời gian tập luyện 7 36,84 

14 Áp lực thành tích thi đấu cho trường và CLB 1 5,26 

15 Công tác quảng bá truyền thông về CLB còn hạn chế 17 89,47 

4. KẾT LUẬN 

- CLB Cờ các trường thành viên Đại học Huế đã được sự quan tâm chỉ đạo và có 

định hướng tạo điều kiện thuận lợi phát triển tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn 

như: Sinh viên trong CLB vẫn chưa tích cực tham gia; Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện 

còn thiếu; Nội dung, hình thức tập luyện còn ít và nhàm chán; và Tổ chức giải đấu trong 

trường còn hạn chế. 

- Có 8 yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức, quản lý hoạt động CLB Cờ của các trường 

thành viên Đại học Huế. Nội dung tạp luyện chưa phong phú và hấp dẫn; Không có đội 

ngũ HLV, HDV hỗ tập luyện cho CLB; Thành viên tham gia chưa nhiệt tình; và Công tác 
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quảng bá truyền thông về CLB còn hạn chế; Tổ chức quản lý hoạt động CLB chưa hấp dẫn 

sinh viên tham gia; Thiếu kinh phí cho tổ chức hoạt động CLB; Thiếu các giải đấu trong 

trường và Đại học Huế; và Cơ sở vật chất không đảm bảo. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT,  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

TS. Nguyễn Sỹ Đức, TS. Nguyễn Thanh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Hải Hậu 

Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng - Trường Đại học Quy Nhơn 

Tóm tắt: Qua kết quả phân tích thực trạng về hoạt động phục vụ đào tạo tại Trường 

Đại học Quy Nhơn, từ đó nghiên cứu đề xuất 04 nhóm giải pháp nhằm góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên GDTC Trường Đại học Quy Nhơn… 

Từ khóa: Công tác đào tạo, định hướng đào tạo giáo viên GDTC, Trường ĐHQN. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XI)  đã đề ra “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, 

Nhà nước và của toàn dân. Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo”; 

Quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng gắn liền 

với sự phát triển và trưởng thành của trường Đại học Quy Nhơn. Ngày 25 tháng 7 năm 

2005, trường Đại học Quy Nhơn ra quyết định số 503/2005/QĐ-TCCB thành lập Khoa Thể 

Dục Thể Thao thuộc trường Đại học Quy Nhơn trên cơ sở sát nhập hai Bộ môn: Giáo dục 

Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. Đây là dấu mốc quan trọng cho quá trình phát triển của 

ngành Giáo dục thể chất, Giáo dục Thể chất - Quốc phòng. Ngày 15 tháng 01 năm 2010, 

theo quyết định số 86/QĐ-ĐHQN đổi tên Khoa Thể Dục Thể Thao thành Khoa Giáo dục 

Thể chất - Quốc phòng (GDTC - QP) trường Đại học Quy Nhơn.  

Hiện nay, quy mô đào tạo của Trường là đa ngành với hơn 12.000 sinh viên với 47 

ngành: Ngành Giáo dục thể chất (GDTC), sinh viên của Trường được lựa chọn học 01 

chuyên ngành GDTC. Từ năm 2003, Trường được Bộ GD&ĐT giao tuyển sinh đào tạo 

ngành Giáo dục thể chất.  

Trong bối cảnh hiện nay, công tác đào tạo gặp không ít khó khăn, về: tuyển sinh, vị 

trí việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp; chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đối với khối 

ngành sư phạm và cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất… Bài viết này nhằm đánh giá thực 

trạng về công tác đào tạo giáo viên GDTC và đề xuất một số một số giải pháp hiện nay tại 

Trường Đại học Quy Nhơn để ngày càng hoàn thiện hơn và nâng cao chất lượng đào tạo 

tốt hơn trong thời gian tới. 

Bài viết sử dụng 02 phương pháp: phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu và 

phương pháp thống kê trong quá trình nghiên cứu. 
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2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Thực trạng công tác đào tạo ngành GDTC của Trƣờng Đại học Quy Nhơn 

Với xu thế đào tạo hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, 

để đạt hiệu quả đào tạo cao nhất, nhà trường đã tổ chức các hội nghị tổng kết, các hội thảo 

chuyên đề kết hợp với việc triển khai các đề tài NCKH nhằm đưa ra định hướng kịp thời 

cho việc cải tiến, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo ngành GDTC của nhà trường. 

2.1.1. Công tác tuyển sinh 

Trong những năm gần đây, công tác tuyển sinh khối T (ngành giáo dục thể chất) 

được Trường Đại học Quy Nhơn áp dụng xét tuyển với 2 tổ hợp, như sau: 

 + Tổ hợp 1: Toán + Sinh + Năng khiếu. 

 + Tổ hợp 2: Toán + Văn+ Năng khiếu. 

 Kết quả tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh từ năm trong những năm gần đây  

(2015-2019, được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Số liệu tuyển sinh khối T ngành Giáo dục thể chất: 

Năm  

tuyển sinh 

Thí sinh 

đăng ký 

Thí sinh 

dự thi 

Thí sinh trúng tuyển/ 

chỉ tiêu 

Tỷ lệ (%) 

trúng tuyển 

2015 92 82 28/40  

2016 90 67 29/40  

2017 73 59 28/40  

2018 62 58 22/30  

2019 49 47 19/30  

2.1.2. Thực trạng về chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học 

Quy Nhơn 

Chương trình đào tạo giáo viên ngành sư phạm Giáo dục thể chất của nhà trường 

được xây dựng, cải tiến và triển khai thực hiện và tổ chức đào tạo theo hình thức niên chế, 

theo hệ thống tín chỉ và theo khung chuẩn trình độ đào tạo Việt Nam như hiện nay. 

Bảng 2. Nội dung chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất  

Cấu trúc chƣơng trình Số tín chỉ 

Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 24 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 114 

- Kiến thức khối ngành và cơ sở ngành  24 

- Kiến thức ngành, chuyên ngành  57 
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- Kiến thức bổ trợ  27 

- Khóa luận tốt nghiệp, học phần thay thế  6 

Tổng 138 

- Đào tạo 4 năm, chia thành 8 học kỳ. 

- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 138 tín chỉ. 

+ Khối kiến thức chung: 24TC (qui định bắt buộc chương trình đào tạo cử nhân  

của trường). 

+ Khối kiến thức chuyên ngành: 83 tín chỉ;  

+ Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực Sư phạm: 27 tín chỉ; 

+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 6 tín chỉ. 

Chương trình đào tạo của trường ĐHQN xây dựng trên tham khảo các trường chuyên 

ngành TDTT trong cả nước nên cũng không giống chương trình các trường khác. 

- Việc định hướng xây dựng chương trình đào tạo ngành GDTC của trường Đại học 

Quy Nhơn luôn căn cứ và bám sát vào chương trình môn học GDTC của Bộ GD & Đào tạo 

ban hành.  

- Hàng năm nhà trường thực hiện thường xuyên hoạt động khảo sát, thu thập dữ liệu 

sinh viên ra trường, điều kiện thực tế giảng dạy môn GDTC ở các trường học (phương 

pháp giảng dạy, hình thức tổ chức môn học, lựa chọn môn học).  

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học: Nhà trường đã quan tâm đến 

việc phát triển cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cả về chất lượng và số lượng. 

2.1.3. Thực trạng về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động đào tạo 

giáo viên giáo dục thể chất ở trường Đại học Quy Nhơn 

+ Về thâm niên công tác cho thấy cán bộ có thâm niên công tác 10 năm trở lên là 13 

người (chiếm tỷ lệ 81,25%); cán bộ có thâm niên giảng dạy dưới 10 năm là 3 người (chiếm 

tỷ lệ 18,75%). Kết quả này cho thấy giảng viên giảng dạy môn GDTC tại trường Đại học 

Quy Nhơn có thâm niên nghề nghiệp trên 10 năm chiếm tỷ lệ cao nên có đủ kinh nghiệm 

trong giảng dạy. 

+ Về chuyên môn thì hiện nay 01 giảng viên cao cấp (chiếm tỷ lệ 6,25%); 03 giảng 

viên chính (chiếm tỷ lệ 18.75%); 12 giảng viên (chiếm tỷ lệ 75.00); 

+ Về trình độ học hàm thì giảng viên có trình độ 01 PGS.TS, 03 Tiến sĩ, giảng viên 

trình độ Thạc sĩ là 12 người. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ được Khoa Giáo dục thể chất 

và nhà trường đặc biệt quan tâm, trong số 12 giảng viên có trình độ Thạc sĩ thì có 02 giảng 

viên đang học nghiên cứu sinh trong nước. Kết quả này thể hiện được chất lượng về trình 

độ đội ngũ giảng viên nhà trường. 
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Bảng 3. Kết quả điều tra về số lượng và trình độ giảng viên chuyên ngành GDTC  

trong trường Đại học Quy Nhơn năm 2020 (n = 16) 

Giảng 

viên 

Tổng số 

giảng viên 

Thâm niên 

công tác 
Học hàm 

Trình độ 

chuyên môn 
Giảng viên 

Trên 

10 

năm 

Dƣới 

10 

năm 

GS PGS 
Tiến  

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Cử 

nhân 
GVCC GVC GV 

Cơ 

hữu 

n 16 13 3 0 01 4 15 0 1 3 12 

Tỷ 

lệ % 
100 81,25 18,75 0,00 6,25 25,00 68,75 0,00 6,25 18,75 75,00 

Thỉnh 

giảng 

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tỷ 

lệ % 
0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

+ Về tuổi đời, đa số các giảng viên cơ hữu có tuổi đời ở ngưỡng trên 30 đến 50 tuổi 

(chiếm tỷ lệ 87,5%); tuổi đời trên 50 tuổi có 01 người (chiếm tỷ lệ 6,25%); và tuổi đời dưới 

30 tuổi có 01 người (chiếm tỷ lệ 6,25%). Qua đó cho thấy, tuổi đời của đội ngũ giảng viên 

cơ hữu giảng dạy chuyên ngành GDTC còn ở độ tuổi trẻ tập trung từ 30 đến 50 tuổi, còn 

thời gian cống hiến lâu dài trong giảng dạy và giáo dục. 

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

- 01 nhà thi đấu đa năng diện tích 5056m
2 

sử dụng thi đấu và giảng dạy các môn như: 

bóng đá futsal, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ... trong đó có 2 phòng học lý 

thuyết mỗi phòng 70m
2
. 

- Các công trình TDTT ngoài trời như sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, điền 

kinh… được xây dựng tại Khoa GDTC và các vị trí khác như thư viện, ký túc xá, khu thể 

thao khác với diện tích 16.100 m
2
. 

- Dụng cụ phục vụ cho giảng dạy đáp ứng được nhu cầu, hàng năm Khoa đề  

xuất mua mới các dụng cụ TDTT bổ sung kịp thời trong công tác giảng dạy và học tập của 

sinh viên.  

2.1.4. Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên 

Dựa trên kết quả khảo sát việc làm của sinh viên trong 02 năm 2017-2018 với sinh 

viên hai khóa Đại học 36 và Đại học 37 cho thấy: 
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Bảng 4. Kết quả khảo sát việc làm sinh viên ngành GDTC năm 2017-2018 

TT Khóa học 

Số lƣợng 

SV tốt 

nghiệp 

Số lƣợng sinh 

viên đƣợc 

khảo sát 

Số lƣợng sinh 

viên có  

việc làm 

Số lƣợng sinh 

viên chƣa có  

việc làm 

1 Đại học 36 33 30 22 (73,33%) 8 (26,67%) 

2 Đại học 37 30 27 19 (70,37%) 8 (29,63%) 

Kết quả khảo sát như trên cho thấy sinh viên có việc làm tại khu vực Nhà nước, chủ 

yếu là giáo viên GDTC chiếm tỉ lệ thấp do chỉ tiêu tuyển dụng ngày càng hạn chế ở các 

tỉnh trong khu vực buộc sinh viên sau khi ra trường phải lựa chọn việc làm ở các khu vực 

tư nhân và liên doanh. 

Nhìn chung, sinh viên ngành giáo dục thể chất được đào tạo tại Trường Đại Quy 

Nhơn hiện nay được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao, số sinh viên ra trường 01 năm có 

việc làm trung bình khoảng 70-100%, điều này cũng đã chứng minh được sản phẩm và 

chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng được vị trí việc làm trong xã hội. 

2.1.5. Tương quan chương trình đào tạo và chương trình GDTC phổ thông  

Về tương quan các nội dung trong chương trình đào tạo ngành GDTC của nhà trường 

với chương trình GDTC của các cấp phổ thông của Bộ GD&ĐT cho thấy: 

Bảng 5. So sánh chương trình GDTC phổ thông với chương trình đào tạo  

ngành GDTC của nhà trường 

TT 
Các môn thể thao trong Chƣơng 

trình GDTC của Bộ GDĐT 

Các môn thể thao trong  

Chƣơng trình đào tạo ngành GDTC 

1 

Vận động cơ bản: 

- Chạy ngắn  

- Chạy bền  

- Nhảy cao 

- Nhảy Xa 

- Ném bóng 

Điền kinh: 

- Chạy ngắn  

- Chạy trung bình 

- Nhảy cao 

- Nhảy Xa 

- Đẩy tạ  

- Ném bóng 

2 

Thể dục: 

- Đội hình đội ngũ 

- Thể dục tay không  

- Bài thể dục với dụng cụ đơn giản 

Thể dục: 

- Đội hình đội ngũ 

- Thể dục tay không  

- Thể dục dụng cụ (TD tự do, nhảy 

chống); Nhịp điệu 
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3 Bơi lội  Bơi lội  

4 Bóng đá  Bóng đá  

5 Bóng chuyền  Bóng chuyền  

6 Cầu lông Cầu lông 

7 Đá cầu Đá cầu 

8 Bóng rổ  Bóng rổ  

9 Bóng bàn
+ 

Bóng bàn 

10 Bóng ném
+ 

Bóng ném  

11 Võ thuật
+ 

Võ thuật 

12 Khiêu vũ
+ 

Trò chơi vận động 

13 Trò chơi vận động  

So sánh giữa chương trình GDTC phổ thông với chương trình đào tạo cho sinh viên 

ngành GDTC cho thấy, các môn thể thao được đưa vào chương trình giảng dạy ở các cấp 

phổ thông, trong khi đó chương trình đào tạo ngành GDTC của trường Đại học Quy Nhơn 

đang được đưa vào giảng dạy là 12 môn. Như vậy, chương trình đào tạo của ngành GDTC 

hiện nay của nhà trường tương đối đáp ứng được với nội dung chương trình GDTC của Bộ 

GD&ĐT. Mặc dù, một số môn thể thao trong chương trình giảng dạy về thời lượng còn ít.   

2.1.6. Những định hướng đào tạo cho sinh viên ngành GDTC Trường Đại học  

Quy Nhơn 

Những năm qua, công tác đào tạo ngành GDTC trong nhà trường đã được quan tâm, 

đạt nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và Du lịch. 

Tuy nhiên, phạm vi việc làm của nhóm ngành này còn hẹp, tồn tại sự bất hợp lý trong quản 

lý và sử dụng việc làm… chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển ngành nghề TDTT theo 

xu thế mới.  

- Luôn chú trọng đào tạo và nâng cao khả năng ứng dụng Ngoại ngữ và Kĩ năng mềm 

cho sinh viên để tham gia tích cực vào các lĩnh vực GDTC và Thể thao giải trí, Thể thao 

kết hợp với du lịch. 

- Gắn kết hoạt động dạy học trong trường đại học với hoạt động thực tiễn văn hóa, 

thể thao, du lịch, dịch vụ ở các địa phương, trước mắt là địa bàn thành phố Quy nhơn 

(thành phố Quy Nhơn đã được nhận giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2020 tại 

Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020). Vận động, xây dựng và phát triển các mô hình 

CLB thể thao ở trường và đoàn thanh niên nhằm tổ chức, vui chơi thi đấu các môn thể thao 

giải trí;  
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2.2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng chƣơng trình đào tạo Giáo viên GDTC 

đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông 

Hiện nay công tác đào tạo giáo viên giảng dạy GDTC đã và đang được trường Đại 

học Quy Nhơn chú trọng, tuy nhiên, hầu hết chương trình đào tạo cử nhân GDTC đều tập 

trung vào việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên đang còn hạn chế; 

chương trình và hình thức đào tạo giáo viên chưa phù hợp với thực tiễn và phát huy hiệu 

quả. Do đó, chúng tôi đề xuất một số nhóm giải pháp sau: 

Giải pháp 1. Nâng cao năng lực nghề nghiệp của giảng viên 

Cần tập trung vào công tác bồi dưỡng giảng viên: Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; 

Năng lực giảng dạy; Năng lực phát triển chương trình; Năng lực nghiên cứu khoa học; Năng 

lực hoạt động xã hội; Năng lực hợp tác quốc tế về giáo dục đại học. Trong đó, chú trọng 

năng lực phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDTC phổ thông theo hướng phát triển 

năng lực người học, gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn, năng lực dạy học của sinh viên. 

Giải pháp 2. Cải thiện chất lượng tuyển sinh 

Với tình trạng chất lượng đầu vào thấp và khó khăn như hiện nay, để ngành GDTC 

trở lại là một trong những ngành học hấp dẫn, từ đó tăng chất lượng đầu vào. Ngành giáo 

dục cần đưa ra giải pháp quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, các khoa sư phạm 

trong trường ĐH mới được đào tạo chuyên ngành sư phạm GDTC, tránh hiện tượng các 

trường ngoài sư phạm đều được đào tạo; 

Cần có những khảo sát, đánh giá chính xác nhu cầu sử dụng giáo viên trong tương lai 

để giao chỉ tiêu phù hợp, cụ thể cho từng khu vực giao cho các trường sư phạm, các khoa 

sư phạm trong trường Đại học mới được đào tạo chuyên ngành sư phạm GDTC, không để 

nơi thừa, nơi thiếu, nhằm hạn chế tỷ lệ giáo viên thất nghiệp; có những chính sách hấp dẫn, 

thu hút sinh viên ngành sư phạm GDTC như: Nâng cao thu nhập và chế độ đãi ngộ, tạo đầu 

ra phù hợp với chuyên môn được đào tạo cho sinh viên chuyên ngành GDTC… 

Giải pháp 3. Phát triển chương trình đào tạo 

Việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDTC ở các trường Đại học đào tạo 

sư phạm theo định hướng phát triển năng lực người học là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn 

hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam 

trong giai đoạn mới. Theo đó, chương trình đào tạo giáo viên GDTC cần hướng tới mục 

tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên có đủ năng lực để có thể dạy chuyên sâu các môn bắt buộc 

và tự chọn theo định hướng sau: 

- Chương trình cần cân đối tỷ lệ khối kiến thức giáo dục đại cương với giáo  

dục chuyên nghiệp. Trong đó, cần tăng cường khối kiến thức chung, tập chung các môn 

chuyên ngành trọng tâm, để sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận dạy học trong chương 

trình phổ thông. 
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- Chương trình cần có sự phân phối cân đối giữa khối kiến thức cơ bản với với khối 

kiến thức ngành. Trong đó, thời lượng dành cho khối kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đề 

xuất chiếm khoảng 35-40% trong tổng khối lượng chương trình đào tạo, trong đó phần 

thực tập sư phạm, thực tế chuyên môn, rèn luyện nghiệp vụ chiếm khoảng 40-45% tổng 

khối lượng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Điều này giúp sinh viên tốt nghiệp có được 

những kiến thức và kinh nghiệm thực tế về chuyên môn, nghiệp vụ, có thể đảm nhận tốt 

công việc giảng dạy tại trường phổ thông. 

- Tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng 

thực hành, gắn lý thuyết với thực tiễn; phát huy tính chủ động, sáng tạo để sinh viên có khả 

năng thiết kế các hoạt động trải nghiệm và hướng dẫn học sinh trong tự tập luyện ngoại 

khóa ở trường phổ thông. 

- Tăng cường các môn thể thao tự chọn trong chương trình, môn bơi lội, Võ cổ 

truyền Việt Nam được khuyến khích đưa vào chương trình tự chọn và bắt buộc. Nhằm tiến 

tới làm chuẩn đầu ra sinh viên phải đạt thành tích bắt buộc một trong hai môn mới được 

cấp bằng tốt nghiệp. 

Giải pháp 4. Tăng cường hoạt động tổ chức dạy học theo định hướng phát triển  

năng lực 

Hoạt động tổ chức dạy học đóng vai trò quan trọng để thực hiện tốt chương trình đào 

tạo nhằm phát huy năng lực chủ động, sáng tạo của người học theo định hướng phát triển 

năng lực. Do đó, giảng viên cần tập trung vào các nội dung chính sau: 

- Lập kế hoạch học tập, phương pháp học trên lớp, phương pháp hướng dẫn tự học, 

tự nghiên cứu, làm việc nhóm,… 

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực người học. 

- Tổ chức việc lấy ý kiến sinh viên về chương trình đào tạo, hoạt động của giảng viên 

và nhà trường sau khi kết thúc môn học và sau khi tốt nghiệp ra trường. 

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

3.1. Kết luận 

Qua kết quả trình bày trên, ta thấy thực trạng công tác đào tạo giáo viên TDTT tại 

Trường Đại học Quy Nhơn như sau: 

- Công tác tuyển sinh được Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện tốt theo các chỉ tiêu 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt hằng năm; 

- Chương trình đào tạo đã được Nhà trường liên tục điều chỉnh, khoảng 02 năm/lần 

để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo; 

- Về cơ sở và đội ngũ giảng viên bước đầu đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho việc đào 

tạo cử nhân GDTC. Tuy nhiên về chương trình vẫn còn một số bất cập đã và đang điều 
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chỉnh để tương thích với chương trình GDTC phổ thông đổi mới hiện nay. Trường đại học 

Quy Nhơn hàng năm đều Khảo sát các cơ sở giáo dục sử dụng sản phẩm đào tạo của nhà 

trường, để rà sót và điều chỉnh chương trình đào tạo một cách hợp lý. 

- Vị trí việc làm của sinh viên ra trường ngành giáo dục thể chất hiện nay vẫn đảm 

bảo khoảng 70-100% sinh viên có việc làm và phục vụ tốt nhu cầu xã hội. 

- Đề xuất 4 giải pháp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Giáo viên GDTC đáp 

ứng đổi mới giáo dục phổ thông. 

3.2. Kiến nghị 

- Tiếp tục đào tạo giáo viên giáo dục thể chất và điều chỉnh chương trình để nâng cao 

chất lượng đào tạo đáp ứng với vị trí việc làm, nghề nghiệp của sinh viên trong giai đoạn 

hiện nay; 

- Tiếp tục đầu tư các điều kiện đảm bảo cho công tác giảng dạy, như: thu nhận và đào 

tạo giảng viên; đầu tư cơ sở vật chất; kinh phí… để đảm bảo đáp ứng công tác đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, tổ chức các hoạt động phong trào TDTT. 

- Bộ GD-ĐT sớm hoàn thành Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên 

GDTC phổ thông. Bộ nên điều tiết chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng dành phần lớn chỉ tiêu 

đào tạo giáo viên GDTC cho các trường Đại học sư phạm, các khoa sư phạm trong các 

trường ĐH mới được đào tạo chuyên ngành sư phạm GDTC. 
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA  

CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ HỌC VIỆN 

TẠI TỈNH PHÚ YÊN 

REALITY OF EXTRA-CIRRICULAR PHYSICAL ACTIVITIES  

OF UNIVERSITIES, COLLEGES AND INSTITUTES IN PHU YEN PROVINCE 

 ThS. Nguyễn Minh Cường
1
, TS. Tạ Hoàng Thiện

2 

1
Trường Đại học Phú Yên 

2
Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Bằng phương pháp phỏng vấn để khảo sát 17 cán bộ quản lý, giảng viên và 

400 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện tại tỉnh Phú Yên làm rõ 

thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên ở các trường nhằm giúp các 

nhà quản lý giáo dục nắm được các dữ liệu quan trọng có liên quan đến việc hoạt 

động TDTT ngoại khóa của sinh viên, Từ đó, làm cơ sở vững chắc để xây dựng các 

giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác GDTC, đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt 

động TDTT ngoại khóa cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện ở địa 

bàn tỉnh Phú Yên ngày càng có chất lượng hơn. 

Từ khóa: Hoạt động TDTT ngoại khóa; Sinh viên; Trường Đại học, Cao đẳng và 

Học viện; Phú Yên. 

Abstract: By using interview method to survey 17 administrative managers, lecturers 

and 400 students, the author has tried to clarify the situation and the need to practice 

extracurricular physical activities of students of universities, colleges and institutes 

in Phu Yen province. Thereby, the author desires to help educational managers 

understand and grasp the needs of students' extra-curricular training, to  

develop solutions to improve the effectiveness of physical education for students in 

the recent period.  

Keywords: Extra-curricular physical activities; Students of universities, colleges and 

institutes; Phu Yen province. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Để giáo dục con người toàn diện, mỗi sinh viên trước hết phải có sức khỏe, có cơ sở 

để tiếp thu khoa học kỹ thuật, sau khi ra trường góp phần vào công cuộc xây dựng Đất 

nước. Nhiệm vụ của GDTC trong nhà trường, một mặt trang bị cho học sinh, sinh viên 

những kỹ năng, kỹ xảo vận động. Song, mặt khác quan trọng hơn là phát triển ở họ những 

tố chất thể lực cần thiết. Vì vậy, một vấn đề đặt ra là muốn công tác GDTC có hiệu quả 

hơn, phải thông qua tìm kiếm những biện pháp khác nhau phù hợp để nâng cao chất lượng 
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GDTC nhưng thực tế thực hiện công tác GDTC ở các trường Đại học, Cao đẳng trên cả 

nước nói chung cũng như các trường Đại học, Cao đẳng tại tỉnh Phú Yên nói riêng cho đến 

thời điểm này đa phần vẫn còn nhiều bất cập như: thiếu thốn về cơ sở vật chất, sân bãi tập 

luyện; chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên; nội dung, chương trình chưa phù hợp; 

đặc biệt là công tác tổ chức hoạt động  TDTT ngoại khóa cho sinh viên đối với các trường 

chưa được quan tâm đúng mức. Điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của 

công tác GDTC trong học đường. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng GDTC 

tại các trường và nhằm giúp cho các nhà chuyên môn, các nhà quản lý giáo dục có cơ sở 

nhìn nhận và định hướng thay đổi trong thời gian tới một cách toàn diện góp phần nâng 

cao hiệu quả GDTC nói chung và hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên  nói riêng ở 

các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện tại tỉnh Phú Yên, đề tài tiến hành nghiên cứu: 

Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng và 

học viện tại tỉnh Phú Yên. Đây là vấn đề nghiên cứu có tính thực tiễn trong giai đoạn  

hiện nay. 

Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu gồm: Đọc phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấnvà 

Phương pháp toán học thống kê. Đặc biệt là đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn để thiết 

kế 3 phiếu: 1 Phiếu thu thập thông tin để thu thập các dữ liệu thứ cấp có liên quan dành cho 

đại diện 4 đơn vị phu trạch công tác GDTC ở các trường; 1 Phiếu phỏng vấn dành cho 47 

cán bộ quản lý và giảng viên ở 4 trường và 1 phiếu phỏng vấn dành cho sinh viên học ở 4 

trường đại học, cao đẳng và học viện ở địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Khách thể nghiên cứu: 47 cán bộ quản lý,  giảng viên và 400 sinh viên các trường 

như Trường Đại học Phú Yên (ĐHPY); Trường Đại học Xây dựng Miền trung 

(ĐHXDMT); Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (CĐCNTH) và Học viện Ngân  

hàng - Phân viện Phú yên (HVNH - PVPY) tại tỉnh Phú Yên. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Kết quả thu thập thông tin về hoạt động TDTT ngoại khóa của các trường  

Đại học, Cao đẳng và Học viện tỉnh Phú Yên 

Để có kết quả thu thập thông tin về hoạt động ngoại khóa của các trường trong giai 

đoạn 2015 - 2020, đề tài tiến hành phỏng vấn các giảng viên đại diện - phụ trách Khoa/Bộ 

môn của các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện tỉnh Phú Yên. Kết quả tổng hợp về 

hoạt động TDTT ngoại khóa của các trường được trình bày ở Bảng 2.1 như sau: 
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Bảng 2.1. Thực trạng tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa của các trường ĐH, CĐ và HV 

tại tỉnh Phú Yên giai đoạn năm 2015 - 2020 

 

Từ Bảng 2.1 ta thấy kết quả thu thập thông tin về hoạt động ngoại khóa của các 

trường như sau: Kết quả trình bày ở bảng 2.1 cho thấy số lượng các môn thể thao ngoại 

khóa ở các trường từ 2 - 7 môn, nhiều nhất là các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, 

Bóng rổ, Võ Cổ truyền, Võ Vovinam, Taekwondo; các môn thể thao ngoại khóa ở từng 

trường theo từng năm học có xu hướng tăng dần trong giai đoạn năm 2010-2015; Số lượng 

sinh viên tham gia ngoại khóa có người hướng dẫn còn ít từ 50-120 SV;  Số lượng sinh 

viên tham gia ngoại khóa không có người hướng dẫn còn ít từ 58-180 SV; CLB TDTT 

N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5

Số lượng (môn) 4 4 6 6 7 3 4 5 7 7 2 4 5 6 6 2 2 3 4 6

Bóng đá x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bóng chuyền x x x x x x x x x x x x x x x

Cầu lông x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bơi lội 

Bóng rổ x x x x x x x x x x x x x

Đá cầu 

Quần vợt 

Điền kinh 

Taekwondo x x x x x x x

Võ Cổ truyền x x x x x x x x x x x

Võ Vovinam x x x

Yoga

Sport Aerobic x x

Thể hình

Khác:

54 65 68 76 92 54 64 68 75 86 66 78 83 90 120 50 65 76 72 81

112 125 135 150 180 70 77 89 100 126 58 68 77 88 98 67 76 88 92 115

2 3 4 5 5 1 2 3 4 4 1 2 2 2 3 0 0 0 2 2

3 3 4 6 6 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 2 2

HCV 2 3 4 3 5 2 3 4 4 5 2 3 2 3 3 0 0 2 3 3

HCB 9 9 9 8 10 9 9 11 13 16 9 9 11 10 11 0 0 5 6 8

HCĐ 10 10 12 11 15 11 14 12 18 20 11 14 12 10 9 0 0 6 7 10

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 1 2

Tốt

Bình thường x x x x x x x x x x x x x x x x

Chưa tốt x x x x

Giải thể thao được tổ chức cho sinh viên thi đấu 

trong năm (giải)

Tự đánh giá chất lượnghoạt động 

TDTT ngoại khóa của sinh viên 

trong giai đoạn hiện tại

Ghi chú: N1:2015-2016; N2: 2016 - 2017; N3: 2017- 2018; N4: 2018 - 2019; N5: 2019 -2020

Số lượng môn thao ngoại khóa

Số lượng sinh viên tham gia hoạt động TDTT ngoại 

khóa ở trường/ học viện có người hướng dẫn 

(người)

Số lượng SV tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa 

không có người hướng dẫn (người)

Số CLB TDTT ngoại khóa được thành lập (CLB)

Số giải thể thao tham gia trong năm (giải)

Số huy chương đạt được trong 

năm (huy chương)

                                             Trường                      

Hoạt động TDTT NK

ĐHPY ĐHXDMT CĐCNTH HVNH-PVPY
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được thành lập qua từng năm học còn ít từ 1-5 CLB, nhiều nhất là trường ĐHPY với 5 

CLB; Số giải thể thao tham gia trong năm học cũng không nhiều từ 1-6 giải, nhiều nhất là 

trường ĐHPY, tham gia 6 giải; Số huy chương qua từng năm học cũng đạt rất ít; Số giải 

thể thao tổ chức thi đấu trong trường cũng rất khiêm tốn; Tự đánh giá hoạt động TDTT 

ngoại khóa của từng trường trong giai đoạn năm 2015-2020 từ mức chưa tốt đến mức  

bình thường. 

2.2. Kết quả đánh giá của giảng viên (GV), Cán bộ quản lý (CBQL) về hoạt động TDTT 

ngoại khóa của các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện tại tỉnh Phú Yên 

Đề tài tiến hành phỏng vấn 47 GV, CBQL các trường ĐH, CĐ và HV tỉnh Phú Yên. 

Kết quả phỏng vấn về hoạt động TDTT ngoại khóa của các trường được trình bày ở  

Bảng 2.2 như sau: 

Bảng 2.2. Kết quả đánh giá của GV, CBQL về hoạt động TDTT ngoại khóa của  

các trường đại học, cao đẳng và học viện tại tỉnh Phú Yên 

  
Đánh giá 

Total 
Chưa tốt Bình thường Tốt 

Nhóm trường 

tại tỉnh  

Phú Yên 

ĐHPY 
N 1 6 10 17 

% 5,9% 35,3% 58,8% 100,0% 

ĐHXDMT 
N 1 5 5 11 

% 9,1% 45,5% 45,4% 100,0% 

CĐCNTH 
N 1 4 6 11 

% 9,1% 36,4% 54,5% 100,0% 

HVNH-PVPY 
N 2 3 3 8 

% 25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 

Total 
N 5 18 24 47 

% 10,6% 38,3% 51,1% 100,0% 

Qua Bảng 2.2 cho thấy, kết quả phỏng vấn 17 GV, CBQL ở trường ĐHPY có 10 

người đánh giá hoạt động TDTT ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 58,8%; có 6 người đánh 

giá bình thường, chiếm tỷ lệ 35,3%; có 1 người đánh giá là chưa tốt, chiếm tỷ lệ 5,9%. 

Phỏng vấn 11 GV, CBQL trường ĐHXDMT có 5 người đánh giá về hoạt động TDTT 

ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 45,4%; có 4 người đánh giá bình thường, chiếm tỷ lệ 

45,5%; có 1 người đánh giá là chưa tốt, chiếm tỷ lệ 9,1%. Phỏng vấn 11 GV, CBQL trường 

CĐCNTH có 6 người đánh giá chung về hoạt động TDTT ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ 

lệ 54,5%; có 4 người đánh giá bình thường, chiếm tỷ lệ 36,4%; có 1 người đánh giá ở mức 

chưa tốt, chiếm tỷ lệ 9,1%. Phỏng vấn 08 GV, CBQL HVNH-PVPY có 3 người đánh giá 
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chung về hoạt động TDTT ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 37,5%; có 3 người đánh giá 

bình thường, chiếm tỷ lệ 37,5%; có 2 người đánh giá ở mức chưa tốt, chiếm tỷ lệ 25,5%.  

Kết quả phỏng vấn GV, CBQL ở các trường tại tỉnh Phú Yên cho thấy có 24 người 

đánh giá về hoạt động TDTT ngoại khóa là tốt, chiếm tỷ lệ 51,1%; có 18 người đánh giá ở 

mức bình thường, chiếm tỷ lệ 38,3%; có 5 người đánh giá chưa tốt, chiếm tỷ lệ 10,6%. Kết 

quả phỏng vấn GV, CBQL ở các trường tại tỉnh Phú Yên được thể hiện rõ tại Biểu đồ 2.1 

như sau: 

 

Biểu đồ 2.1. Kết quả đánh giá hoạt động TDTT ngoại khóa 

Để xem xét và làm rõ sự khác biệt trong hoạt động TDTT ngoại khóa của các trường, 

đề tài tiến hành kiểm định Chi - Square, kết quả tính toán trình bày tại Bảng 2.3 như sau: 

So sánh kết quả phỏng vấn GV, CBQL về hoạt động TDTT ngoại khóa ở 4 trường bằng 

kiểm định Chi - Square thông qua Bảng 2.3 cho thấy kết quả phỏng vấn giữa các nhóm không 

có sự khác biệt với Asymp. Sig. (2-sided) = 0.840 > 0.05.  

Như vậy, Kết quả phỏng vấn GV, CBQL ở các trường tại tỉnh Phú Yên cho thấy hoạt 

động TDTT ngoại khóa được đánh giá ở mức tốt chiếm tỷ lệ cao (51,1%), đánh giá ở mức 

bình thường và chưa tốt, chiếm tỷ lệ 48,9%. Kết quả phỏng vấn giữa các nhóm được kiểm 

định là không có sự khác biệt. 
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Bảng 2.3. Kiểm nghiệm đánh giá của GV, CBQL về hoạt động TDTT ngoại khóa của 4 

trường (Chi-Square Tests) 

  Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.744
a
 6 .840 

Likelihood Ratio 2.401 6 .879 

Linear-by-Linear Association 1.361 1 .243 

N of Valid Cases 47 
  

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .85. 

2.3. Kết quả đánh giá của sinh viên về hoạt động TDTT ngoại khóa và công tác  

hướng dẫn sinh viên tập luyện TDTT ngoại khóa các trường ĐH, CĐ và HV tỉnh 

Phú Yên 

Đề tài tiến hành phỏng vấn 400 sinh viên và 47 GV, CBQL các trường ĐH, CĐ và 

HV tỉnh Phú Yên về về hoạt động TDTT ngoại khóa và công tác hướng dẫn sinh viên  

tập luyện TDTT ngoại khóa các trường ĐH, CĐ và HV tỉnh Phú Yên. Kết quả ở các bảng  

như sau: 

Bảng 2.4. Kết quả đánh giá của sinh viên các trường ĐH, CĐ và HV  

về hoạt động thể thao ngoại khóa (Crosstabulation) 

  
Đánh giá 

Total 
Asymp. Sig. 

(2-sided) Chưa tốt Bình thường Tốt 

Sinh 

viên 

ĐHPY 
N 24 105 9 138 

0.814 

% 17,4% 76,1% 6,5% 100,0% 

ĐHXDMT 
N 21 63 6 90 

% 23,3% 70,0% 6,7% 100,0% 

CĐNCTH 
N 22 66 4 92 

% 23,9% 71,7% 4,3% 100,0% 

HVNH-PVPY 
N 20 56 4 80 

% 25,0% 70,0% 5,0% 100,0% 

Total 
N 87 290 23 400 

% 21,8% 72,4% 5,8% 100,0% 

Qua Bảng 2.4 cho kết quả sau: 138 SV trường ĐHPY có 9 SV đánh giá chung về 

hoạt động TDTT ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 6,5%; có 105 SV đánh giá bình thường, 

chiếm tỷ lệ 76,1%; có 24 SV đánh giá chưa tốt, chiếm tỷ lệ 17,4%. Phỏng vấn 90 SV 
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trường ĐHXDMT có 6 SV đánh giá chung về hoạt động động TDTT ngoại khóa ở mức 

tốt, chiếm tỷ lệ 6,7%; có 63 SV đánh giá ở mức bình thường, chiếm tỷ lệ 70%; có 21 SV 

đánh giá ở mức chưa tốt, chiếm tỷ lệ 23,3%. Phỏng vấn 92 SV trường CĐCNTH có 4 SV 

đánh giá về hoạt động TDTT ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 4,3%; có 66 SV đánh giá ở 

mức bình thường, chiếm tỷ lệ 71,7%; có 22 người đánh giá ở mức chưa tốt, chiếm tỷ lệ 

23,9%. Phỏng vấn 80 SV trường HVNH-PVPY có 4 SV đánh giá chung về hoạt động TDTT 

ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 5%; có 56 SV đánh giá ở mức bình thường, chiếm tỷ lệ 

70%; có 20 người đánh giá ở mức chưa tốt, chiếm tỷ lệ 25%. 

Kết quả phỏng vấn sinh viên học GDTC ở các trường tại tỉnh Phú Yên cho thấy có 

23 SV đánh giá về hoạt động TDTT ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 5,8%; có 290 SV 

đánh giá ở mức bình thường, chiếm tỷ lệ 72,4%; có 87 SV đánh giá ở mức chưa tốt, chiếm 

tỷ lệ 21,8%. Kết quả phỏng vấn sinh viên học GDTC ở các trường tại tỉnh Phú Yên được 

thể hiện rõ tại Biểu đồ 2.2. 

 

Biểu đồ 2.2. Kết quả đánh giá của SV về hoạt động thể thao ngoại khóa các trường ĐH, 

CĐ và HV tại tỉnh Phú Yên 

So sánh kết quả phỏng vấn sinh viên của 4 trường về hoạt động TDTT ngoại khóa 

bằng kiểm định Chi - Square cho thấy kết quả phỏng vấn giữa các nhóm không có sự khác 

biệt với Asymp. Sig. (2-sided) = 0,814 > 0,05. 
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Đánh giá công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa ở các trường thông qua 

phỏng vấn GV, CBQL được trình bày ở Bảng 2.5 như sau: 

Bảng 2.5. Kết quả đánh giá của GV, CBQL về công tác hướng dẫn tập luyện TDTT  

ngoại khóa của các trường ĐH, CĐ và HV tỉnh Phú Yên 

  
Đánh giá 

Total 
Chưa thường xuyên Bình thường 

Nhóm trường 

tại tỉnh Phú Yên 

ĐHPY 
n 5 12 17 

% 29,4% 70,6% 100,0% 

ĐHXDMT 
n 4 7 11 

% 36,4% 63,6% 100,0% 

CĐCNTH 
n 4 7 11 

% 36,4% 63,6% 100,0% 

HVNH-

PVPY 

n 3 5 8 

% 37,5% 62,5% 100,0% 

Total 
n 16 31 47 

% 34,0% 66,0% 100,0% 

Qua Bảng 2.5 cho kết quả sau: 17 GV, CBQL trường ĐHPY có 12 người đánh giá 

công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa ở mức bình thường, chiếm tỷ lệ 70.6%; có 

5 người đánh giá là chưa tốt, chiếm tỷ lệ 29,4%. Phỏng vấn 11 GV, CBQL trường 

ĐHXDMT có 7 người đánh giá công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa ở mức 

bình thường, chiếm tỷ lệ 63,6%; có 4 người đánh giá là chưa tốt, chiếm tỷ lệ 36,4%. Phỏng 

vấn 11 GV, CBQL trường CĐCNTH có 7 người đánh giá công tác hướng dẫn tập luyện 

TDTT ngoại khóa ở mức bình thường, chiếm tỷ lệ 63,6%; có 4 người đánh giá là chưa tốt, 

chiếm tỷ lệ 36,4%. Phỏng vấn 08 GV, CBQL HVNH-PVPY có 5 người đánh giá công tác 

hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa ở mức bình thường, chiếm tỷ lệ 62,5%; có 3 người 

đánh giá là chưa tốt, chiếm tỷ lệ 37,5%. 

Kết quả phỏng vấn GV, CBQL ở các trường tại tỉnh Phú Yên cho thấy có 31 người đánh 

giá công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa ở mức bình thường, chiếm tỷ lệ 66%; có 

16 người đánh giá là chưa tốt, chiếm tỷ lệ 34%. Kết quả phỏng vấn GV, CBQL ở các trường 

tại tỉnh Phú Yên về công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa của các trường ĐH, CĐ 

và HV tỉnh Phú Yên được thể hiện ở Biểu đồ 2.3 như sau: 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

94 

Biểu đồ 2.3. Công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa của các trường ĐH, CĐ và 

HV tỉnh Phú Yên 

Để xem xét và làm rõ sự khác biệt trong công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại 

khóa của các trường, đề tài tiến hành kiểm định Chi - Square, kết quả tính toán trình bày tại 

Bảng 2.6 như sau: 

Bảng 2.6. So sánh kết quả đánh giá của GV, CBQL ở các trường về công tác hướng dẫn 

tập luyện TDTT ngoại khóa (Chi-Square Tests) 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square .258
a
 3 .968 

Likelihood Ratio .261 3 .967 

Linear-by-Linear Association .192 1 .661 

N of Valid Cases 47 
  

a. 3 cells (37.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.72. 

So sánh kết quả phỏng vấn GV, CBQL về công tác hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại 

khóa ở 4 trường bằng kiểm định Chi - Square thông qua Bảng 3.4 cho thấy kết quả phỏng 

vấn giữa các nhóm không có sự khác biệt với Asymp. Sig. (2-sided) = 0.968 > 0.05. Điều 
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này cho thấy 4 nhóm cán bộ quản lý và giảng viên ở 4 trường được khảo sát đều có kết quả 

đánh giá giống nhau. 

3. KẾT LUẬN 

Từ kết quả khảo sát thực trạng tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên các trường 

Đại học, Cao đẳng và Học viện tại tỉnh Phú Yên, có thể rút ra kết luận sau: Kết quả phỏng 

vấn sinh viên học GDTC ở các trường tại tỉnh Phú Yên cho thấy có 23 SV đánh giá về hoạt 

động TDTT ngoại khóa ở mức tốt, chiếm tỷ lệ 5,8%; có 290 SV đánh giá ở mức bình 

thường, chiếm tỷ lệ 72,4%; có 87 SV đánh giá ở mức chưa tốt, chiếm tỷ lệ 21,8%. Trong 

khi đó, kết quả phỏng vấn GV, CBQL ở 4 trường cho thấy 47 người đánh giá công tác 

hướng dẫn tập luyện TDTT ngoại khóa ở mức bình thường và chưa tốt, không có sinh viên 

đánh giá ở mức tốt. Kết quả kiểm nghiệm giữa các nhóm là không có sự khác biệt, có ý 

nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất Sig. > 0.05. Các nhóm được khảo sát ở 4 trường đánh 

giá thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa không khác nhau. 
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THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT,  

TỈNH BÌNH DƢƠNG 

TS. Trần Văn Trung, ThS. Trịnh Phƣớc Thành 

Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Tóm tắt: Hoạt động giáo dục thể chất là một hoạt động giáo dục hết sức quan trọng 

ở trường tiểu học, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và phát triển toàn diện cho học sinh 

lứa tuổi này. Bài viết đề cập đến thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên 

thể chất và thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh ở các trường 

tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ đó, đề xuất một số biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh ở 

các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.  

Từ khóa: Hoạt động giáo dục thể chất, học sinh tiểu học, trường tiểu học, thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương. 

Abstract: Physical education is a very important educational activity in elementary 

school, fulfilling the task of education and comprehensive development for students 

of this age. The paper deals with the awareness of management staff, physical 

teachers and the status of organizing physical education activities for students in 

elementary schools in Ben Cat town, Binh Duong province. Since then, proposed 

some measures to improve the effectiveness of physical education activities for 

students in elementary schools in Ben Cat town, Binh Duong province. 

Keywords: Physical education activities, elementary students, primary schools, Ben 

Cat town, Binh Duong province. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hoạt động giáo dục thể chất (GDTC) là một hoạt động giáo dục (GD) có ý nghĩa hết 

sức quan trọng trong quá trình rèn luyện những phẩm chất nhân cách con người. GDTC là 

biện pháp quan trọng nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường thể chất, làm phong phú 

đời sống văn hóa xã hội [4, tr.65]. Hoạt động GDTC trong nhà trường tiểu học nhằm tăng 

cường sức khỏe, phát triển thể chất, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh (HS) 

tiểu học. Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác 

định rõ mục tiêu: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình 

thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, 

truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn” [2]. 
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Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 03/4/2014 của 

Tỉnh ủy về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương, đã xác định 

nhiệm vụ, giải pháp: “Thực hiện đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm 

chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề theo hướng dẫn 

của Bộ GD&ĐT và các Bộ chuyên ngành” [5]. 

Trong những năm qua, hoạt động GDTC ở các trường TH Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

đã đạt được những kết quả nhất định, làm cho chất lượng dạy và học được nâng cao. Tuy 

nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện GDTC còn có những điều chưa phù hợp và bất cập 

nhất định như: thực hiện đúng chương trình, giờ giấc, nề nếp của các em học sinh, cơ sở 

vật chất, công tác đảm bảo an toàn tập luyện, quản lí hồ sơ, kiểm tra - đánh giá, công tác 

huấn luyện chưa có thật sự chỉ đạo cụ thể, hợp lí… Nếu xây dựng được các giải pháp hoạt 

động GDTC khoa học, đồng bộ và phù hợp thì có thể đề ra một số giải pháp cần thiết  

và khả thi phù hợp thì chất lượng GDTC ở các trường TH sẽ được nâng cao góp phần đáp 

ứng mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, góp phần  nâng cao chất lượng GDTC của 

nhà trường. 

Có thể nói, vốn quí nhất của mỗi con người là sức khỏe và trí tuệ. Có sức khỏe tốt sẽ 

tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. GDTC giúp HS có được sức 

khỏe tốt, từ đó, học tập các môn học và tham gia các hoạt động khác ở nhà trường đạt hiệu 

quả cao hơn. Trong những năm qua, hoạt động GDTC trong trường tiểu học trên địa bàn 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên vẫn còn 

nhiều bất cập; công tác quản lý hoạt động GDTC cho HS chưa được coi trọng đúng mức; 

tình trạng chỉ chú trọng dạy chữ chưa coi trọng hoạt động GDTC; còn nhiều HS có những 

hiện tượng như: ngồi sai tư thế, tư thế đi, đứng chưa phù hợp; số HS bị cận thị, thừa cân, 

béo phì có xu hướng gia tăng... 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thực hiện đề tài này, phương pháp nghiên cứu tác giả đã sử dụng chủ yếu là phương 

pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp phỏng vấn. 

Các câu hỏi đo mức độ theo thang thứ bậc Likert. Sau đó sử dụng các phép kiểm định 

Independent-samples T-test kiểm tra sự khác biệt về mặt ý nghĩa trong việc đánh giá một 

chỉ tiêu nghiên cứu giữa cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên (GV), tính điểm trung bình 

(ĐTB) và độ lệch chuẩn (ĐLC) để xác định sự đánh giá các ý kiến được khảo sát có sự 

khác biệt như thế nào? 

Khách thể tham gia khảo sát gồm 16 CBQL, 40 GV tại 10 trường tiểu học trên địa 

bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tác giả lựa chọn đối tượng khảo sát dựa trên đội ngũ 

CBQL là Hiệu trưởng của 16 trường TH trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; và 

40/51 GV thể dục của các trường TH thị xã bến Cát. Việc lựa chọn đối tượng khảo sát 

ngẫu nhiên, có tính đại diện, khách quan, số liệu khảo sát có độ tin cậy. 
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Thời gian thực hiện nghiên cứu: năm học 2017 - 2018. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh ở các trƣờng tiểu 

học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng 

3.1.1. Thực trạng trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên GDTC ở các trường tiểu học 

trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Trình độ đào tạo đội ngũ giáo viên GDTC sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt 

động GDTC ở các trường tiểu học. Thống kê trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên GDTC 

ở các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, có kết quả Bảng 1.  

Bảng 1. Trình độ đào tạo của giáo viên GDTC ở các trường tiểu học 

Stt Tên trƣờng 
Trình độ đào tạo 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng Trung cấp 

1 Trường TH An Tây B  1 2  

2 Trường TH An Tây A  1 2  

3 Trường TH Hồ Hảo Hớn  1  1 (12+2) 

4 Trường TH Định Phước   1 1 (12+2) 

5 Trường TH Tân Định  2 2 
 1 (12+2)   

 1 (9+3) 

6 
Trường TH Chánh Phú 

Hòa 
1 2 2  

7 Trường TH Võ Thị Sáu   2  

8 Trường TH Duy Tân  2 4  

9 Trường TH An Điền   1  

10 Trường TH An Sơn     

11 Trường TH An Lợi  1 1  

12 Trường TH Mỹ Phước  3 1  

13 
Trường TH Trần Quốc 

Tuấn 
 5  2 (12 +2) 

14 Trường TH Hòa Lợi  2 2  

15 Trường TH Thới Hòa  2   

16 
TrườngTH Tư thục Phù 

Đổng 
 2 
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TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

Trên chuẩn Đạt chuẩn Dƣới chuẩn 

Thạc sỹ 

(n = 1) 

Cao 

đẳng 

(n = 20) 

Đại học 

(n = 24) 

Trung cấp 

(n = 6) 

2%  37,5% 48% 12,5% 

Qua số liệu thống kê ở Bảng 1, cho thấy GV GDTC có trình độ đào tạo chuyên môn 

trên chuẩn là 01 (chiếm 2%); trình độ đào tạo đạt chuẩn là 44 (chiếm 87,5%); trình độ đào 

tạo chuyên môn dưới chuẩn là 6 (chiếm 12,5%). Điều này cho thấy, trình độ đào tạo 

chuyên môn của đa số giáo viên GDTC ở các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương ở mức độ đạt chuẩn (theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019). Mặc 

dù thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương có điều kiện thuận lợi để phát triển về kinh tế xã hội, 

nơi có điều kiện khá tốt trong hoạt động GD&ĐT, nhưng vẫn còn GV GDTC có trình độ 

đào tạo dưới chuẩn (trình độ 12 + 2 và 9 + 3). Vì vậy, trong thời gian tới, để đảm bảo chất 

lượng ngành GD&ĐT thị xã Bến cát cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV GDTC 

của các trường TH. 

3.1.2. Thực trạng nhận thức của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về tầm quan trọng 

của giáo dục thể chất 

Đánh giá thực trạng nhận thức của đội ngũ CBQL và GV về tầm quan trọng của  

hoạt động GDTC ở trường tiểu học, chúng tôi đã tiến hành khảo sát và kết quả thu được 

như sau: 

Bảng 2. Ý kiến của GV, CBQL về mức độ quan trọng của hoạt động GDTC ở trường tiểu học 

Mức độ đánh giá 

GV CBQL 

Số lƣợng 

(n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Số lƣợng 

(n) 

Tỷ lệ 

(%) 

Không quan trọng 0 0 0 0 

Bình thường 8 20 0 0 

Khá quan trọng 19 47,5 0 0 

Quan trọng 13 32,5 5 31,25 

Rất quan trọng 0 0 11 68,75 

Tổng 40 100 16 100 

Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng có đến 32,5% GV và 100% CBQL đánh giá hoạt 

động GDTC ở mức “quan trọng” và “rất quan trọng”. Tuy nhiên, kết quả có 20% GV 

đánh giá ở mức “bình thường” và 47,5% GV đánh giá mức “khá quan trọng”. Không có 
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GV nào đánh giá mức “không quan trọng”. Qua đó cho thấy vẫn còn một số GV vẫn chưa 

có nhận thức hết được tầm quan trọng hoạt động GDTC trong trường tiểu học. Vì thế hiệu 

trưởng nhà trường cần phải có những biện pháp để nâng cao nhận thức cho đội ngũ GV về 

tầm quan trọng của hoạt động GDTC. 

3.1.3. Thực trạng giảng dạy môn học GDTC ở các trường tiểu học trên địa bàn thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Tất cả các trường tiểu học đều phải dạy đầy đủ và có chất lượng 2 tiết thể dục/1 tuần 

theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) kể cả các trường ngoài 

công lập, không được cắt xén, bỏ bớt giờ học thể dục của học sinh. Theo tác giả Nguyễn 

Thị Dung Hòa, trong những năm qua, công tác giảng dạy chính khóa môn thể dục ở các 

trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã thực hiện như sau: [2]  

- Thực hiện giờ học thể dục trái buổi với các môn học khác để đảm bảo thời gian và 

chất lượng giờ học thể dục và không ảnh hưởng tới các môn học khác. 

- Đối với giáo viên lên lớp giờ thể dục phải mặc trang phục huấn luyện TDTT đã 

được cấp theo tiêu chuẩn, học sinh phải bảo đảm đồng phục thể dục khi học tập (quần, áo, 

giầy, vớ). 

- Đối với các trường tiểu học có điều kiện sân bãi chật hẹp, có thể tổ chức dạy ở nơi 

khác (như sân vận động, bãi đất trống…), nhưng Ban Giám hiệu phải thường xuyên theo 

dõi và GD giảng dạy, phải ghi sổ đầu bài đầy đủ. 

- Một số trường được phép tổ chức lớp học cho HS nam riêng và HS nữ riêng (ghép 

lớp) nhưng phải đảm bảo tiết học không quá 50 học sinh/lớp; không dạy thể dục ở các tiết 

4, 5 của buổi sáng và tiết 1, 2 của buổi chiều. 

- Việc thực hiện chương trình: hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát 

đều bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình, thiết kế bài giảng khoa học, sắp 

xếp hợp lý hoạt động của GV và HS; thực hiện giảng dạy theo phân phối chương trình của 

Bộ GD&ĐT ban hành.  

- Tổ chức dạy, học môn thể thao tự chọn: môn thể thao tự chọn đã được các trường tổ 

chức giảng dạy trong suốt cấp học; các trường đã phối hợp thực hiện đề án phổ cập bơi cho 

học sinh tiểu học, cử GV thể chất phụ trách theo dõi và thực hiện báo cáo về công tác phổ 

cập bơi của nhà trường cho phòng GD&ĐT [2]. 

Kết luận, nhìn chung việc giảng dạy môn học GDTC ở các trường tiểu học trên địa bàn 

thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã được thực hiện tốt, thực hiện nghiêm túc nội dung, 

chương trình theo của phòng GD&ĐT. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi, việc tổ chức ghép lớp, 

trình độ GV khác nhau, nên chất lượng dạy GDTC của từng GV, từng trường chưa đồng đều.  

3.1.4. Thực trạng thực hiện nội dung quản lý hoạt động GDTC các trường tiểu học trên 

địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Để đánh giá thực trạng về tổ chức thực hiện nội dung quản lý hoạt động GDTC, 

chúng tôi đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của CBQL và GV của các trường tiểu học. Kết 

quả khảo sát được trình bày ở Bảng 3. 
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Bảng 3: Kết quả khảo sát CBQL và GV về tổ chức thực hiện nội dung quản lý  

hoạt động GDTC 

 

STT 
NỘI DUNG 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Số 

lƣợng 

(n) 

Điểm 

TB 

Độ 

LC 

Thứ 

Bậc 

1 
Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch chuyên môn cá nhân. 
56 4,33 0,586 6 

2 

Phổ biến quy chế chuyên môn và kiểm tra việc 

thực hiện quy chế chuyên môn của các thành viên 

trong tổ. 

56 3,94 0,503 10 

3 
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ và đột xuất 

(nếu có). 
56 4,14 0,575 8 

4 
Xây dựng nội dung cho các buổi sinh hoạt tổ 

chuyên môn. 
56 4,25 0,488 7 

5 

Kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy theo phân 

phối chương trình, các hoạt động ngoại khóa nhằm 

giáo dục học sinh. 

56 4,05 0,550 9 

6 

Tổ chức các hoạt động sư phạm: dự giờ, hội  

giảng, thảo luận thống nhất mục đích yêu cầu từng 

tiết dạy. 

56 4,83 0,498 1 

7 
Quản lí quá trình giáo dục ở các lớp và chất lượng 

học sinh của bộ môn phụ trách. 
56 4,74 0,494 2 

8 
Tổ chức công tác bồi dưỡng giáo viên thông qua 

các hoạt động của tổ chuyên môn. 
56 4,65 0,501 3 

9 

Quản lí hoạt động các thành viên trong tổ, nhận 

xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả 

giảng dạy của giáo viên. 

56 4,54 0,468 4 

10 

Báo cáo với Hiệu trưởng tình hình hoạt động của 

tổ và kiến nghị, đề xuất với Hiệu trưởng những 

vấn đề về tổ chuyên môn. 

56 4,45 0,448 5 

 Tổng điểm TB  4,39   

Kết quả của Bảng 3 cho thấy, hầu hết các nội dung tổ chức thực hiện quản lý hoạt 

động GDTC ở trường tiểu học đã được CBQL và GV khảo sát đánh giá cao. Tổng điểm 
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trung bình chung của các mức độ thực hiện là 4,39. Trong đó, nội dung Tổ chức các hoạt 

động sư phạm: dự giờ, hội giảng, thảo luận thống nhất mục đích yêu cầu từng tiết dạy được 

đánh giá cao (Điểm TB là 4,83; xếp thứ hạng 1); tuy nhiện, nội dung Phổ biến quy chế 

chuyên môn và kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của các thành viên trong tổ 

được đánh giá thấp (Điểm TB là 3,94; xếp thứ bậc là 10). Điều này chứng tỏ, việc tổ chức 

thực hiện các nội dung quản lý hoạt động GDTC ở trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương chưa đồng đều. 

Ngoài ra, qua phỏng vấn 01 CBQL ở Trường Tiểu học Chánh Phú Hòa, thị xã Bến 

Cát có ý kiến như sau: “Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và không gian tập luyện 

cũng ảnh hưởng rất nhiều trong hoạt động GDTC cho học sinh tiểu học. Do số lượng HS 

tăng lên ngày càng đông, vì thế thiết bị dạy thể dục và diện tích sân tập nhiều trường 

không đáp ứng đủ để có thể tổ chức nhiều hoạt động GDTC cho HS ”. 

Tóm lại: Hoạt động GDTC của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương luôn nhận được sự 

quan tâm chỉ đạo của ngành GD&ĐT và của cấp uỷ, chính quyền của thị xã Bến Cát; chất 

lượng hoạt động GDTC trong giờ học chính khoá cũng như ngoại khoá của các trường 

tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhận 

thức của CBQL, GV về vai trò của GDTC đối với giáo dục toàn diện cho học sinh còn 

chưa đồng đều. Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sân bãi phục vụ hoạt động 

GDTC trong nhà trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động GDTC của 

học sinh…  

3.2. Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động GDTC các trƣờng tiểu 

học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng 

3.2.1. Tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cho CBQL, GV về ý nghĩa, vai trò của 

hoạt động GDTC ở trường tiểu học 

Một trong các yếu tố quyết định chất lượng giáo dục là đội ngũ giáo viên. Khi đội 

ngũ giáo viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của hoạt động GDTC ở trường tiểu học 

thì việc tổ chức hoạt động GDTC ở trường tiểu học sẽ thuận lợi và chất lượng dạy học thể 

dục sẽ được nâng cao.  

Nhà trường phải tổ chức tuyên truyền, GD một cách đầy đủ, nghiêm túc về các nội 

dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động GDTC đối với công tác giáo dục 

toàn diện cho học sinh tiểu học cho cán bộ, giáo viên. Phối hợp các tổ chức đoàn thể trong 

và ngoài nhà trường tổ chức lồng ghép các hoạt động TDTT với các hoạt động tuyên 

truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của hoạt động GDTC đối với công tác giáo dục toàn 

diện cho học sinh tiểu học. 

3.2.2. Tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khoá về GDTC cho học sinh tiểu học 

Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động GDTC học sinh nhằm đáp ứng với mục tiêu 

đổi mới nội dung chương trình của Bộ GD&ĐT, đồng thời phát huy năng khiếu, tố chất 
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riêng của học sinh trong quá trình rèn luyện thể lực để nâng cao hiệu quả của GDTC trong 

nhà trường. 

 Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cần chỉ đạo các trường tiểu học 

xây dựng các nhóm, tổ rèn luyện thân thể ở các khối, các lớp. Mỗi khối, mỗi lớp có thể 

thành lập các nhóm rèn luyện thân thể khác nhau theo giới tính, theo sự ham thích, theo 

thói quen tập luyện… Các nhóm này sẽ tổ chức cùng nhau tập luyện ngoại khoá ở các giờ 

nghỉ, ngày nghỉ trong tuần. Thành lập các câu lạc bộ các môn thể thao trong nhà trường: 

căn cứ vào nhu cầu và trình độ thể thao của học sinh ở các môn thể thao như bóng đá, bóng 

bàn, cầu lông, võ thuật, cờ tướng, cờ vua, đá cầu, bơi lội, thể dục nhịp điệu... 

3.2.3. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất trong 

trường tiểu học 

Sân bãi, cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện vừa là phương tiện, vừa là điều kiện quan 

trọng để thực hiện các nội dung dạy học GDTC. Sân bãi, dụng cụ phải đủ về số lượng, đủ 

về chất lượng. 

Tổ chức khảo sát và đánh giá một cách toàn diện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết 

bị TDTT phục vụ cho giảng dạy, học tập và tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá cho 

học sinh các trường tiểu học. Xây dựng được kế hoạch cụ thể, chi tiết về việc đầu tư nâng 

cấp, bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ TDTT, mở rộng qui mô, diện tích sân bãi tập luyện 

TDTT trong nhà trường.  

3.2.4. Huy động các lực lượng giáo dục (gia đình, nhà trường, xã hội) tích cực tham gia 

vào hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học. 

Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS tiểu học, cần phải tổ chức phối hợp 

chặt chẽ giữa 3 lực lượng giáo dục: nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó nhà trường 

giữ vai trò chủ đạo với sự tác động vượt trội về việc sử dụng các bài tập thể chất một cách 

chủ động có phương pháp, phương tiện, nội dung một cách có khoa học để tác động một 

cách đầy đủ nhất đến thể chất của học sinh. 

Xây dựng kế hoạch hoạt động GDTC của nhà trường cần có sự tham mưu của “Hội 

đồng giáo dục” cấp phường, xã. Tổ chức phân công trách nhiệm của các thành viên trong 

“Hội đồng giáo dục” cần xác định rõ mục đích, phân công giao nhiệm vụ, cơ chế phối hợp 

giữa các thành viên trong quá trình thực hiện kế hoạch. Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra 

giám sát thực hiện kế hoạch; có những quyết định bổ sung, điều chỉnh, tạo điều kiện cho 

mọi người hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

4. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động GDTC cho học sinh ở các trường tiểu học 

trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã được thực hiện nghiêm túc về nội dung, đa 

dạng về phương pháp và phong phú về hình thức. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các 
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nội dung quản lý hoạt động GDTC ở trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương chưa đồng đều. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, tác giả đã đề xuất một số biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động GDTC các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương. Những giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả hoạt động GDTC các trường 

tiểu học được tác giả đề cập ở trên có thể chưa phải là hoàn toàn mới, nhưng đó là những 

biện pháp có thể thực hiện và triển khai phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thị xã 

Bến cát, tỉnh Bình Dương. Những biện pháp trên được quán triệt và thực hiện đồng bộ 

trong mối liên hệ với nhiều giải pháp khác thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn./. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC  

GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TS. Hoàng Hà, TS. Trần Nam Giao, ThS. Mai Văn Ngoan 

Trung tâm Thể dục Thể thao, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trên cơ sở các vấn đề pháp lý, thực tiễn và nguyên tắc đảm bảo tính mục 

tiêu; tính hệ thống; tính đồng bộ; tính kế thừa và bổ sung; tính thực tiễn; tính khả thi 

nghiên cứu từng bước hoàn thiện và kiện toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng 

công tác giáo dục thể chất tại các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh, đề tài xây dựng được 24 biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện 06 

nhóm giải pháp gồm: Nhóm giải pháp về thông tin tuyên truyền (3 biện pháp); Nhóm 

giải pháp về cơ chế, chính sách (4 biện pháp); Nhóm giải pháp về cơ cấu, tổ chức  

(2 biện pháp); Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ (4 biện 

pháp); Nhóm giải pháp về đội ngũ (6 biện pháp); Nhóm giải pháp về chương trình 

GDTC (chính khóa, ngoại khóa) (5 biện pháp). 

Từ khóa: Giải pháp, Giáo dục thể chất, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Abstract: On the basis of legal, practice and principle issues ensure objective, 

systematic, synchronism, inheritance and addition, practicality, and feasibility. We 

step by step study to complete and consolidate the system in order to improve the 

quality of physical education at the universities of Vietnam National University, Ho 

Chi Minh City. The research has built up 24 specific measures to implement 06 

solution groups, including: solution group for information and communication with 3 

measures, solution group for mechanism and policy with 4 measures, solution group 

for structure and organization with 2 measures, solution group for facility, 

equipment, and tool with 4 measures; solution group for team with 6 measures, and 

solution group for the physical education program (formal and extra-curricular) 

with 5 measures. 

Keywords: Solution, Physical education, Vietnam National University, Ho Chi  

Minh City. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục Đại học ngày nay không những trang bị khối lượng kiến thức đơn thuần mà 

còn có sự quan tâm đúng mức để phát triển thể chất và nhân cách cho sinh viên. Giáo dục 

thể chất (GDTC) là một quá trình sư phạm nhằm bảo vệ, tăng cường sức khỏe, hoàn thiện 

thể chất, rèn luyện nhân cách và trang bị những kỹ năng vận động cần thiết cho mỗi cá 

nhân trong cuộc sống. Thể chất và sự phát triển thể chất là một bộ phận quan trọng của 
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giáo dục sức khỏe. Thể chất phát triển theo qui luật tự nhiên và chịu ảnh hưởng rất lớn của 

giáo dục. Trong đó GDTC đóng vai trò quyết định đến quá trình phát triển thể chất và tăng 

cường sức khỏe cho con người. 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là một trung tâm đào tạo 

đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng 

cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nồng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 06 

trường đại học thành viên, 01 Viện nghiên cứu, 01 Khoa trực thuộc và một số trung tâm 

nghiên cứu và dịch vụ, với hơn 4.300 cán bộ giảng viên, đang đào tạo và giảng dạy cho 

gần 50.000 sinh viên (SV).  

Trong thực tế hiện nay, công tác GDTC ở các trường thuộc ĐHQG-HCM còn kém 

hiệu quả. Việc thực hiện giảng dạy chương trình GDTC theo qui định của các trường còn 

có sự khác biệt, không thống nhất, do các điều kiện chủ quan lẫn khách quan của mỗi 

trường. Theo thống kê của liên ngành Bộ GD&ĐT và Tổng cục TDTT năm 2005, cho 

thấy: “Công tác GDTC trong nhà trường các cấp còn chưa có nề nếp, nhiều trường còn 

chưa tiến hành giảng dạy thể dục theo chương trình…”.  

Để góp phần đạt được mục tiêu chiến lược phát triển trên, với vị trí của mình trong 

sự nghiệp TDTT của đất nước, công tác GDTC trong nhà trường các cấp hiện nay cần đổi 

mới, từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức, thực hiện… và nhất là cải tiến chương trình 

giáo dục thể chất cho phù hợp với thực tế hiện nay. 

Từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác Giáo dục thể chất các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh”. 

Phương pháp nghiên cứu:  

Trong quá trình nghiên cứu, chúng đề tài  sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp 

tài liệu, phương pháp phỏng vấn tọa đàm và phương pháp toán học thống kê. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Công tác giáo dục thể chất các trường thành viên của ĐHQG-HCM là một mảng 

công tác rất rộng lớn và liên quan đến nhiều đơn vị trong ĐHQG-HCM. Do đó để giải 

quyết mục tiêu này chúng tôi chỉ nghiên cứu định hướng các giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác GDTC các trường thành viên của ĐHQG-HCM.  

2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Dựa trên quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất 

lượng đào tạo nói chung và công tác GDTC nói riêng được quán triệt trong các văn kiện, 
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chỉ thị, nghị quyết đã được ban hành, quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG-HCM, 

chiến lược phát triển ĐHQG-HCM đến 2015. 

Căn cứ vào việc đánh giá thực trạng công tác GDTC của các trường đại học, cao 

đẳng của ngành giáo dục nói chung, cũng như kế thừa kinh nghiệm về các giải pháp nâng 

cao chất lượng công tác GDTC trong các trường đại học, cao đẳng của các tác giả, các nhà 

nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực thể thao trường học. 

Xuất phát từ thực trạng công tác GDTC tại các trường thuộc ĐHQG-HCM về thực 

trạng các điều kiện đảm bảo cho công tác GDTC.  

Để phù hợp với chủ trương đường lối đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của 

nhà nước ta và tiếp cận với các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục một cách có chọn 

lọc, khi đề xuất các giải pháp đề tài dựa vào các đặc tính cơ bản sau đây: Tính mục tiêu; 

Đảm bảo tính hệ thống; Đảm bảo tính đồng bộ; Đảm bảo tính kế thừa và bổ sung; Đảm 

bảo tính thực tiễn; Đảm bảo tính khả thi. 

2.2. Xây dựng nội dung các giải pháp 

Trên cơ sở các vấn đề pháp lý, thực tiễn và nguyên tắc nêu trên, nghiên cứu từng 

bước hoàn thiện và kiện toàn hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC 

cho sinh viên các trường thuộc ĐHQG-HCM và tiến hành xây dựng phiếu và phỏng vấn 10 

chuyên gia (08 là cán bộ quản lý Bộ môn GDTC của các trường thuộc ĐHQG-HCM và 02 

chuyên gia GDTC tại TP.HCM) hai lần cách nhau 01 tháng; kiểm định sự trùng hợp giữa 

hai lần phỏng vấn qua kiểm định dấu và hạng Wilcoxon - hai mẫu phụ thuộc kết quả thu được 

ở Bảng 1.  

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng  

công tác GDTC của ĐHQG-HCM 

TT Giải pháp 

Lần 1  

(n = 10) 

Lần 2 

(n = 10) 
So sánh 

Mean Std. Mean Std. 

Đơn vị 

lệch 

chuẩn - Z 

Asymp.Sig. 

(2-tailed) 

1 
Nhóm giải pháp về thông tin 

tuyên truyền 
4,70 0,483 4,60 0,516 -1,000

a
 0,317 

2 
Nhóm giải pháp về cơ chế,  

chính sách 
5,00 0,000 5,00 0,000 0,000

b
 1,000 

3 
Nhóm giải pháp về cơ cấu,  

tổ chức 
5,00 0,000 5,00 0,000 0,000

b
 1,000 
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4 
Nhóm giải pháp về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, dụng cụ 
4,80 0,422 4,70 0,483 -1,000

a
 0,317 

5 Nhóm giải pháp về đội ngũ 4,70 0,483 4,60 0,516 -1,000
a
 0,317 

6 
Nhóm giải pháp về chương trình 

GDTC (chính khóa, ngoại khóa) 
5,00 0,000 5,00 0,000 -1,732

c
 0,083 

Số liệu tại Bảng 1 cho thấy, mức ý nghĩa quan sát của các mục hỏi của cán bộ quản 

lý, chuyên gia GDTC ở kiểm định này đều có Sig > 0,05 đều này cho thấy sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê. Vậy ta có thể kết luận rằng không có sự khác biệt giữa hai lần 

phỏng vấn hay kết quả hai lần phỏng vấn là tương đương nhau. 

Kết quả Bảng 1 cho thấy, tất cả các cán bộ quản lý, các chuyên gia GDTC tại các 

trường thuộc ĐHQG-HCM đều nhất trí cao đồng ý về các nhóm giải pháp; trong đó có  

3 nhóm giải pháp chiếm tỷ lệ 50% cán bộ quản lý, chuyên gia GDTC rất đồng ý (trung 

bình = 5,00); 3 nhóm giải pháp còn lại cũng được các cán bộ quản lý, chuyên gia GDTC 

đánh giá ở mức gần rất đồng ý (trung bình 4,60 - 4,80).  

Đề tài chọn 6 nhóm giải pháp có giá trị trung bình từ 4,50 trở lên ở cả hai lần phỏng vấn.  

Căn cứ vào 6 nhóm giải pháp được chọn đề tài tiến hành xây dựng, xác định 24 biện 

pháp cụ thể để triển khai thực hiện 6 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác 

GDTC tại các trường thuộc ĐHQG-HCM.  

Đề tài tiến hành xây dựng phiếu và phỏng vấn 10 chuyên gia và 20 giảng viên, trả lời 

theo 5 mức (1 - 5), (1) Rất không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Bình thường, (4) Đồng ý, 

(5) Rất đồng ý; kiểm định sự khác biệt trong sự trả lời của cán bộ quản lý và giảng viên 

thông qua phương pháp t - test hai mẫu độc lập (Independent Samples Test), kết quả thu 

được ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC  

của ĐHQG-HCM 

TT Nội dung 

CBQL  

(n = 10) 

Giảng viên 

(n = 20) 
So sánh 

Mean Std. Mean Std. t Sig.  

Nhóm giải pháp về thông tin tuyên truyền 

1 

Biện pháp 1: Thường xuyên tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của thể dục thể thao thông 

qua các buổi sinh hoạt chung và các phương tiện thông tin 

truyền thông của nhà trường.  

4,40 0,516 4,35 0,489 0,259 0,797 

2 

Biện pháp 2: Định kỳ tổ chức các Hội thao, cuộc thi tìm 

hiểu về TDTT, các hoạt động thể thao cộng đồng cho sinh 

viên trong ĐHQG-HCM. Qua các hoạt động trên tổ chức 

các hội thảo nói về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và 

lợi ích của thể dục thể thao.  

4,20 0,422 4,25 0,444 -0,295 0,770 
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3 

Biện pháp 3: Tổ chức giao lưu với các VĐV ưu tú, các đội 

tuyển TDTT đạt thành tích xuất sắc; tuyên dương, khen 

thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác GDTC và hoạt động TDTT. 

4,20 0,422 4,15 0,366 0,335 0,740 

Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách 

4 

Biện pháp 1: Quán triệt các Nghị quyết, chính sách của Đảng 

và Nhà nước; các thông tư, quyết định, văn bản của Bộ 

GDĐT, ĐHQG-HCM về công tác GDTC và thể thao trường 

học. Qua đó có những biện pháp, kế hoạch cụ thể để triển khai 

các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT 

và ĐHQG-HCM. 

4,80 0,422 4,75 0,444 0,295 0,770 

5 

Biện pháp 2: Xây dựng các hệ thống văn bản, quy định 

chặt chẽ, chi tiết về chức năng, nhiệm vụ về công tác 

GDTC của các trường thuộc ĐHQG-HCM.  

4,60 0,516 4,60 0,503 0,000 1,000 

6 

Biện pháp 3: Xây dựng và ban hành các văn bản về chế độ 

chính sách cho cán bộ giảng dạy GDTC ngang bằng với 

cán bộ giảng dạy các môn khác (giờ chuẩn, qui đổi giờ 

ngoại khóa…) 

4,80 0,422 4,85 0,366 -0,335 0,740 

7 

Biện pháp 4: Xây dựng và ban hành các văn bản về chế độ 

chính sách ưu tiên cho sinh viên trong các đội tuyển đạt 

thành tích xuất sắc, VĐV đẳng cấp. 

4,40 0,516 4,50 0,513 -0,502 0,619 

Nhóm giải pháp về cơ cấu, tổ chức 

8 
Biện pháp 1: Kiện toàn bộ máy quản lý công tác GDTC tại 

các trường thuộc ĐHQG-HCM. 
4,90 0,316 4,95 0,224 -0,502 0,619 

9 

Biện pháp 2: Thành lập trung tâm GDTC ĐHQG-HCM, 

qua đó thống nhất về chương trình; để tập trung toàn bộ lực 

lượng cán bộ giảng viên chuyên ngành GDTC thực thi 

nhiệm vụ GDTC cho khối ĐHQG-HCM; tận dụng toàn bộ 

điều kiện cơ sở vật chất hiện có tại các đơn vị trực thuộc 

ĐHQG-HCM phục vụ cho công tác GDTC. 

5,00 0,000
a
 5,00 0,000

a
 -0,593 0,558 

Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ 

10 

Biện pháp 1: Đầu tư, nâng cấp, xây dựng thêm sân bãi nhằm 

đa dạng hóa nội dung môn học, đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu học tập và rèn luyện cho sinh viên. 

4,80 0,422 4,75 0,444 0,252 0,803 

11 

Biện pháp 2: Thường xuyên tiến hành duy tu, bảo trì, bảo 

dưỡng nhằm đảm bảo sự an toàn và vệ sinh của cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học 

tập và rèn luyện TDTT của sinh viên. 

4,70 0,483 4,80 0,410 0,295 0,770 

12 

Biện pháp 3: Trang bị đầy đủ, mới và hiện đại về dụng cụ 

và trang thiết bị tập luyện các môn thể thao phù hợp cho 

SV 

4,60 0,516 4,55 0,510 -0,250 0,804 
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13 

Biện pháp 4: Xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2015 

phải đạt ít nhất 2m
2
/ 1SV, đến năm 2020 phải đạt ít nhất 

2,5m
2
/1SV 

4,50 0,527 4,55 0,510 0,295 0,770 

Nhóm giải pháp về đội ngũ 

14 

Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch quy hoạch tuyển dụng và 

phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên GDTC đảm 

bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hoá về 

trình độ theo đúng qui định.  

4,80 0,422 4,75 0,444 0,502 0,619 

15 

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ cho đội 

ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn theo qui định của 

Bộ GD&ĐT. 

4,60 0,516 4,50 0,513 0,250 0,804 

16 

Biện pháp 3: Thường xuyên mở lớp tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ về công tác GDTC để bồi dưỡng cho đội ngũ 

giảng viên, cán bộ quản lý. 

4,50 0,527 4,45 0,510 -0,259 0,797 

17 

Biện pháp 4: Giảng viên thường xuyên đổi mới phương 

pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích cực hóa 

hoạt động của sinh viên, tạo hứng thú thu hút sinh viên, 

qua đó phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, năng lực 

tự học, tự rèn luyện của sinh viên. 

4,60 0,516 4,65 0,489 -0,506 0,617 

18 

Biện pháp 5: Giảng viên thường xuyên cập nhật được 

những thông tin, kỷ lục, kỹ thuật thể thao mới nhất phù hợp 

với đối tượng, với thực tiễn trong bài giảng. Giới thiệu 

được những tài liệu tham khảo quan trọng cho sinh viên tự 

học, tự rèn luyện. 

4,50 0,527 4,60 0,503 -0,250 0,804 

19 

Biện pháp 6: Giảng viên kích thích nhu cầu khơi gợi hứng 

thú tập luyện TDTT; quan tâm phát hiện và giúp đỡ sinh 

viên hình thành động cơ, thái độ yêu thích TDTT qua đó 

tích cực trong học tập và rèn luyện. 

4,50 0,527 4,55 0,510 0,295 0,770 

Nhóm giải pháp về chương trình GDTC (chính khóa, ngoại khóa) 

 Giáo dục thể chất chính khóa       

20 

Biện pháp 1: Xây dựng và ban hành chương trình GDTC 

thống nhất dành riêng cho các trường thuộc ĐHQG-HCM 

đúng theo qui định của BGD-ĐT và phù hợp với điều kiện 

thực tiễn. 

5,00 0,000 4,95 0,224 0,701 0,489 

21 

Biện pháp 2: Cải tiến nội dung chương trình GDTC theo 

hướng môn tự chọn, tăng mật độ vận động, đa dạng, phong 

phú giúp sinh viên vận động nhiều hơn và phù hợp với nhu 

cầu học tập và rèn luyện của mình. 

5,00 0,000 4,95 0,224 0,701 0,489 

22 

Biện pháp 3: Thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh 

chương trình GDTC và đề cương các môn học đáp ứng nhu 

cầu của xã hội đảm bảo về kiến thức, kỹ năng cho SV. 

4,70 0,483 4,70 0,470 0,000 1,000 
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 Giáo dục thể chất ngoại khóa       

23 

Biện pháp 4: Cải tiến nội dung và hình thức TDTT ngoại 

khóa theo hướng đa dạng hóa các môn thể thao, ưu tiên các 

môn thể thao quần chúng, thành lập mới các câu lạc bộ có 

huấn luyện viên, qua đó thu hút sinh viên tham gia tập 

luyện. 

5,00 0,000 4,95 0,224 0,701 0,489 

24 

Biện pháp 5: Mở rộng và tăng cường tổ chức các hoạt động 

thi đấu thể thao trong và ngoài trường, xây dựng đội tuyển 

thể thao nhà trường. 

4,60 0,516 4,65 0,489 -0,259 0,797 

Kết quả kiểm định tại Bảng 2 cho thấy, không có sự khác biệt về kết quả trả lời của cán 

bộ quản lý và giảng viên (sig > 0,05). Đề tài chọn những giải pháp được cán bộ quản lý và 

giảng viên chọn ở mức trung bình từ 4,00 (mức đồng ý) trở lên. Kết quả khảo sát cho thấy 

cán bộ quản lý và giảng viên đều đồng ý đến rất đồng ý tất cả 24 biện pháp nâng cao chất 

lượng công tác GDTC cho sinh viên các trường ĐHQG-HCM. 

3. KẾT LUẬN 

Qua phân tích cơ sở các vấn đề pháp lý, thực tiễn và căn cứ vào các nguyên tắc đề tài 

đã xây dựng được 6 nhóm giải pháp và 24 giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng công tác 

GDTC tại các trường thuộc ĐHQG-HCM gồm: Nhóm giải pháp về thông tin tuyên truyền 

(3 biện pháp); Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách (4 biện pháp); Nhóm giải pháp về  

cơ cấu, tổ chức (2 biện pháp); Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ  

(4 biện pháp); Nhóm giải pháp về đội ngũ (6 biện pháp); Nhóm giải pháp về chương trình 

GDTC (chính khóa, ngoại khóa) (5 biện pháp). 
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THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ TIẾP CẬN CÔNG TRÌNH THỂ DỤC THỂ THAO 

CỦA NGƢỜI DÂN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH 

THE REAL SITUATION OF ACCESS LEVEL THE SPORT CONSTRUCTIONS 

OF PEOPLE IN TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE 

TS. Nguyễn Thu Hƣờng 

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy thống kê số 

lượng công trình TDTT trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, 

đánh giá thực trạng mức độ tiếp cận tới công trình TDTT của người dân và đánh giá 

công suất trung bình của công trình TDTT trên địa bàn thị xã. 

Từ khóa: mức độ tiếp cận, công trình TDTT, người dân, thị xã Từ Sơn… 

Summary: Using routine scientific research methods to statistic the quantity of sport 

constructions in Tu Son town, Bac Ninh province. On that basis, assessing the real 

situation of access level to sport constructions of people and assessing the average 

capacity of sport constructions in the town area. 

Keywords: access level, the sport constructions, people, Tu Son town... 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhu cầu TDTT và tiêu dùng TDTT là vấn đề khác biệt rất quan trọng giữa quản lý 

TDTT theo cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp và cơ chế quản lý kinh tế thị 

trường. Nhu cầu TDTT và tiêu dùng TDTT đồng thời còn phản ánh khả năng phát triển 

TDTT nước ta. Nhu cầu TDTT lớn, tiêu dùng TDTT lớn phản ánh sự phát triển TDTT 

mạnh mẽ. 

Ngay khi đất nước giành độc lập, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm tới việc phát 

triển TDTT trong quần chúng nhân dân cũng như xây dựng và phát triển hệ thống các công 

trình thể thao trong cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân tiếp cận được với các công 

trình TDTT nay lại chưa cao. Đánh giá đúng thực trạng là biện pháp quan trọng để đề xuất 

các giải pháp giúp tăng cường mức độ tiếp cận của người dân với các công trình TDTT, 

góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng tại địa phương. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng mức độ tiếp cận công trình 

TDTT của người dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân 

tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm và 

phương pháp toán học thống kê. 
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Nghiên cứu được tiến hành tại 12 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị xã Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh.. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng số lƣợng công trình thể dục thể thao trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Mạng lưới các công trình TDTT của thị xã Từ Sơn rất đa dạng nhằm đáp ứng nhu 

cầu tập luyện TDTT của nhân dân. Bao gồm cả đào tạo VĐV năng khiếu, tuyển trẻ và sinh 

viên của một số trường đại học, cao đẳng. Song có thể nói, công trình TDTT chủ yếu phục 

vụ tập luyện TDTT thường xuyên của nhân dân rất đa dạng. 

Để xác định thực trạng sử dụng công trình TDTT phục vụ tập luyện TDTT thường 

xuyên, đề tài đã tiến hành thu thập các số liệu về kiểm kê công trình TDTT. Chủ yếu là số 

liệu thứ cấp được cung cấp bởi các địa phương trên địa bàn thị xã Từ Sơn. Kết quả được 

trình bày tại Bảng 1. 

Qua Bảng 1 cho thấy: 

Về công trình sân tập TDTT: P.Đình Bảng và P.Đồng Kỵ có số lượng sân tập chiếm 

tỷ lệ cao nhất, chiếm tỷ lệ từ 15,5% đến 16,1%. Các xã phường có số lượng sân tập ở mức 

trung bình gồm: P.Châu Khê, P.Đông Ngàn, P.Đồng Nguyên, P.Tân Hồng, P.Trang Hạ, 

X.Hương Mạc, X.Phù Chẩn, X.Phù Khê; chiếm tỷ lệ từ 5,8% đến 9,7%. X.Tam Sơn và 

X.Tương Giang có số lượng sân tập chiếm tỷ lệ thấp nhất, chỉ chiếm từ 3,2% đến 4,5%. 

Nếu xem xét công trình TDTT theo môn thể thao, thì môn bóng chuyền hơi và cầu lông 

chiếm tỷ lệ cao nhất, từ 35,5% đến 41,3%. Thấp nhất là môn xe đạp, chỉ chiếm tỷ lệ 1,3%. 

Tuy nhiên, hệ thống giao thông có sự tách biệt hoặc quy định đường đi cho người tập xe 

đạp là không có. Hiện người tập xe đạp chủ yếu là tập trong đường giao thông nội bộ của 

khu công nghiệp VISIP (thuộc xã Phù Chẩn). 

Về công trình bể bơi: Công trình bể bơi chỉ có ở P.Đình Bảng, P.Đông Ngàn và 

X.Tam Sơn với số lượng rất hạn chế là 4 bể bơi thuộc loại nhỏ. Trong đó P.Đình Bảng có  

2 bể bơi chiếm tỷ lệ cao nhất (50%). 

Về công trình Nhà tập: P.Đình Bảng có số lượng nhà tập chiếm tỷ lệ cao nhất 

(29,5%), tiếp đến là P.Đồng Kỵ chiếm tỷ lệ từ 11,5%. Các xã phường có số lượng sân tập ở 

mức trung bình gồm: P.Tân Hồng, P.Trang Hạ, X.Hương Mạc, X.Phù Chẩn, X.Tam Sơn, 

X.Tương Giang; chiếm tỷ lệ từ 6,6% đến 9,8%. P.Đồng Nguyên, P.Châu Khê, P.Đông 

Ngàn, X.Phù Khê có số lượng nhà tập chiếm tỷ lệ thấp nhất, chỉ chiếm từ 1,6% đến 4,9%. 

Nếu xem xét công trình TDTT theo môn thể thao, thì công trình nhà tập chủ yếu là các nhà 

văn hóa, chiếm tới 72,1%. Kết quả này cũng hoàn toàn phù hợp với mật độ dân số của thị 

xã Từ Sơn là 2.481 người/km2 (Số liệu thống kê năm 2012). Hiện mật độ dân số của thị xã 

Từ Sơn là cao nhất tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, việc gia tăng số lượng nhà văn hóa đến từng 

thôn, xóm để phục vụ sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các sự kiện hiếu, hỷ của các hộ gia 
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đình là rất cần thiết. Trong thời gian không khai thác (buổi sáng, buổi chiều, buổi tối), nhà 

văn hóa được sử dụng để tập luyện một số môn thể thao theo sở thích của cộng đồng dân 

cư khu vực đó. 

Bảng 1. Kết quả thống kê số lượng công trình TDTT trên địa bàn thị xã Từ Sơn,  

Tỉnh Bắc Ninh 

TT Đơn vị 

Công trình sân tập Công trình bể bơi Công trình nhà tập 

BĐ 
BC 

hơi 
CL QV XĐ DS 

Số 

lƣợng 

(cái) 

Tỷ 

lệ 

Bể 

bơi 

lớn 

Bể 

bơi 

nhỏ 

Số 

lƣợng 

(cái) 

Tỷ 

lệ 

Bóng 

bàn 

Thể 

hình 

Nhà 

văn 

hóa 

Tổng 

(cái) 

Tỷ 

lệ 

1 
P. Châu 

Khê 
1 3 4 0 0 1 9 5,8     1  1 2 3,3 

2 
P. Đình 

Bảng 
1 4 15 3 1 1 25 16,1  2 2 50,0  2 16 18 29,5 

3 
P. Đồng 

Kỵ 
2 15 6 0 0 1 24 15,5       7 7 11,5 

4 
P. Đông 

Ngàn 
1 3 6 4 0 1 15 9,7  1 1 25,0 1 1 1 3 4,9 

5 
P. Đồng 

Nguyên 
1 4 6 0 0 1 12 7,7       1 1 1,6 

6 
P. Tân 

Hồng 
1 6 7 0 0 1 15 9,7     1  5 6 9,8 

7 

P. 

Trang 

Hạ 

1 5 6 0 0 1 13 8,4     1  3 4 6,6 

8 

X. 

Hương 

Mạc 

1 4 3 0 0 1 9 5,8       4 4 6,6 

9 
X. Phù 

Chẩn 
1 5 2 0 1 1 10 6,5       4 4 6,6 

10 
X. Phù 

Khê 
0 6 4 0 0 1 11 7,1     2  1 3 4,9 

11 
X. Tam 

Sơn 
2 0 2 2 0 1 7 4,5  1 1 25,0   4 4 6,6 

12 

X. 

Tương 

Giang 

1 0 3 0 0 1 5 3,2     1  4 5 8,2 

 Tổng 13 55 64 9 2 12 155   4 4  7 5 44 61  

 Tỷ lệ 8,4 35,5 41,3 5,8 1,3 7,7    100,0   11,5 8,2 72,1   

3.2. Thực trạng mức độ tiếp cận công trình thể dục thể thao của người dân thị xã Từ Sơn 

Xác định tỷ lệ về số công trình TDTT với dân số là một trong các chỉ số gián tiếp 

đánh giá công suất công trình TDTT hay mức độ đáp ứng của công trình TDTT cho một 

khu vực cộng đồng dân cư nhất định. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Tỷ lệ số công trình thể dục thể thao so với dân số thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

TT Xã phƣờng Dân số (ngƣời) Số lƣợng (cái) 
Tỷ lệ 

(cái/10.000 dân) 

1 P. Châu Khê 17.248 11 6,38 

2 P. Đình Bảng 18.853 45 23,87 

3 P. Đồng Kỵ 17.455 31 17,76 

4 P. Đông Ngàn 10.160 19 18,70 

5 P. Đồng Nguyên 16.452 13 7,90 

6 P. Tân Hồng 12,506 21 16,79 

7 P. Trang Hạ 6.001 17 28,33 

8 X. Hương Mạc 17.100 13 7,60 

9 X. Phù Chẩn 9.479 14 14,77 

10 X. Phù Khê 13.274 14 10,55 

11 X. Tam Sơn 13.292 12 9,03 

12 X. Tương Giang 11.731 10 8,52 

 Tổng số 163.551 220* 13,45 

Ghi chú: * tương đương tổng số công trình sân tập, bể bơi và nhà tập theo thống kê 

tại Bảng 1. 

Qua Bảng 2 cho thấy: So với tỷ lệ tính toán này năm 2009 của cả nước là 5,2 công 

trình/10.000 người (ở nhiều quốc gia châu Á tỷ lệ này là 6,58) thì về tổng thể của thị xã Từ 

Sơn đạt 13,45 công trình/10.000 dân là tỷ lệ rất cao. Trong đó cao nhất là các phường: 

Trang Hạ (28,33), Đình Bảng (23,87), Đông Ngàn (18,70), Đồng Kỵ (17,76); thấp nhất là 

phường Châu Khê (6,38), X.Hương Mạc (7,60) và phường Đồng Nguyên (7,90). Xét dưới 

góc độ tiếp cận công trình TDTT một cách tổng thể, kết quả thu được đã chứng tỏ khả 

năng tiếp cận của người dân với công trình TDTT để tập luyện là rất thuận lợi. Tuy nhiên, 

do số liệu có gộp với công trình nhà văn hóa, đồng thời chưa tính đến việc các công trình 

TDTT cùng một cụm liên hoàn và quyền sở hữu (ví dụ như khu thể thao đa năng của 

phường Đình Bảng hoặc nhiều sân tennis thuộc sở hữu của các công ty), do vậy cần có sự 

phân định rõ ràng để đảm bảo chính xác. 

3.3. Đánh giá công suất trung bình công trình thể dục thể thao ở thị xã Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Ứng dụng phương pháp tính công suất trung bình công trình TDTT, đề tài ứng dụng 

theo công thức đã trình bày ở phần phương pháp nghiên cứu và tiêu chuẩn đã lựa chọn. Kết 

quả tính toán công suất theo các đơn vị xã phường được trình bày ở Bảng 3. 
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Bảng 3. Bảng tổng hợp công suất trung bình của một số công trình thể dục thể thao  

ở thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

TT Xã phƣờng 
Dân số  

Công suất  

hiện tại 

Khả năng 

cần đáp ứng 
Tỷ lệ 

(Người) (Người/Ngày) (Người) (%) 

1 P. Châu Khê 17.248 468 3.139  14,91 

2 P. Đình Bảng 18.853 2.784 3.431  81,14 

3 P. Đồng Kỵ 17.455 1.854 3.177  58,36 

4 P. Đông Ngàn 10.160 888 1.849  48,03 

5 P. Đồng Nguyên 16.452 564 2.994  18,84 

6 P. Tân Hồng 12.506 1.080 2.276  47,45 

7 P. Trang Hạ 6.001 816 1.092  74,73 

8 X. Hương Mạc 17.100 762 3.112  24,49 

9 X. Phù Chẩn 9.479 798 1.725  46,26 

10 X. Phù Khê 13.274 570 2.416  23,59 

11 X. Tam Sơn 13.292 774 2.419  32,00 

12 X. Tương Giang 11.731 534 2.135  25,01 

 Tổng 163.551 11.892 29.765 39,95 

Qua Bảng 3 cho thấy: Nhờ ứng dụng công thức tính công suất trung bình của công 

trình TDTT dựa trên tiêu chuẩn về số người tập luyện cùng lúc đã lựa chọn, đề tài đã xác 

định được công suất trung bình của các công trình TDTT theo các xã phường trong một 

ngày. Sắp xếp cụ thể như sau: Công suất lớn nhất là P. Đình Bảng, tiếp đến theo thứ tự là 

P. Đồng Kỵ, P. Tân Hồng, X. Hương Mạc, P. Đông Ngàn, X. Phù Chẩn, X. Tam Sơn,  

P. Trang Hạ, X. Phù Khê, P. Đồng Nguyên, X. Tương Giang và thấp nhất là P. Châu Khê. 

Tuy nhiên, khi xem xét giữa công suất hiện tại của các công trình TDTT với khả 

năng cần đáp ứng theo tỷ lệ 36,4% dân số thì còn một số xã phường chưa đạt yêu cầu. Cụ 

thể: P.Châu Khê đáp ứng 14,91%; P.Đồng Nguyên đáp ứng 18,84%; X.Hương Mạc đáp 

ứng 24,49% và X.Phù Khê đáp ứng 23,59%. 

Kết quả thu được cũng cho thấy, nếu chỉ xem xét công suất công trình TDTT một 

cách bình thường thì P.Trang Hạ chỉ đạt công suất ở mức 816 người. Với công suất này khi 

so sánh với các xã phường khác thì chỉ đứng ở thứ hạng 5. Sau P.Đình Bảng, P.Đồng Kỵ, 

P.Tân Hồng, P.Đông Ngàn. Song khi so sánh với khả năng cần đáp ứng của các công trình 

TDTT theo dân số của phường thì P.Trang Hạ đạt tỷ lệ 74,73% và đứng ở thứ hạng số 2, 

chỉ sau P. Đình Bảng (81,14%). Hay nói cách khác, phân tích này đã cho thấy sự cần thiết 
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phải gắn việc tính toán công suất công trình TDTT với các yếu tố về nhu cầu công trình 

TDTT như: dân số, phân đoạn dân số, thời gian nhàn rỗi dành cho tập luyện TDTT, sở 

thích tập luyện… 

Kết quả tính công suất trung bình của các trình TDTT ở thị xã Từ Sơn mới chỉ đáp 

ứng được 39,95% dân số theo tỷ lệ 1.820 người/10.000 người. 

Từ kết quả tính toán và biểu diễn mức độ đáp ứng giữa công suất trung bình các công 

trình TDTT hiện tại với khả năng cần đáp ứng của các công trình TDTT theo dân số, đề tài 

đã biểu diễn kết quả này như trình bày ở Biểu đồ 3.3. 

 

Biểu đồ 1. Mức độ đáp ứng giữa công suất trung bình với khả năng cần đáp ứng  

của các công trình thể dục thể thao theo dân số ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu về tiêu dùng TDTT ở thị xã Từ Sơn, ta thấy các tiêu chí đánh giá 

tiêu dùng đều tương đối cao; Công trình thể thao tương đối nhiều với 10,3 công 

trình/10.000 dân. Kết quả tính công suất trung bình của các trình TDTT ở thị xã Từ Sơn 

mới chỉ đáp ứng được 39,95% dân số theo tỷ lệ 1.820 người/10.000người. 
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KHAI THÁC LỢI THẾ VỀ TỰ NHIÊN TRONG VIỆC  

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH THỂ THAO TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 

EXPLORING NATURAL ADVANTAGES  

TO DEVELOP SPORT TOURISM PRODUCTS IN QUANG BINH PROVINCE 

Nguyễn Hữu Duy Viễn 

Trường Đại học Quảng Bình 

NCS Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP. HCM 

Tóm tắt: Quảng Bình là một tỉnh có thiên nhiên phân hóa đa dạng gồm đồi núi, đèo 

dốc, hang động, ghềnh thác, sông hồ, đồi cát, bãi biển, vũng vịnh,... là điều kiện 

thuận lợi cho việc phát triển du lịch thể thao. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm du 

lịch này tại Quảng Bình hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Bài viết giới 

thiệu một số vấn đề cơ bản về phát triển sản phẩm du lịch thể thao, phân tích các lợi 

thế về tự nhiên, thực trạng khai thác lợi thế và đề xuất định hướng, giải pháp phát 

triển du lịch thể thao tại Quảng Bình. 

Từ khóa: du lịch thể thao, tiềm năng tự nhiên, sản phẩm du lịch, Quảng Bình. 

Abstract: Quang Binh is a province with a diverse nature including hills, mountains, 

passes, caves, rapids, rivers, lakes, sand dunes, beaches, bays, etc. to develop sport 

tourism. However, the development of this tourism product in Quang Binh is still not 

commensurate with the potential. The article introduces a number of basic issues 

about the development of sport tourism products, analyzing the natural advantages, 

the situation of exploiting advantages and proposing orientations and solutions for 

developing sport tourism in Quang Binh. 

Keywords: sport tourism, natural potential, tourism products, Quang Binh. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lịch thể thao là một trong những sản phẩm du lịch đang được ưa chuộng hiện nay, 

đặc biệt là đối với những người ưa thích vận động. Thị trường của du lịch thể thao có ưu 

thế là hướng tới mọi đối tượng, không bị hạn chế bởi văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, giới 

tính, địa vị,... Do đó, phát triển du lịch thể thao ngoài việc giúp đa dạng hóa sản phẩm du 

lịch, còn giúp đem lại nguồn khách và doanh thu lớn, góp phần quảng bá thương hiệu điểm 

đến, thúc đẩy giao lưu văn hóa và các hoạt động kinh tế - xã hội khác phát triển.  

Quảng Bình là một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ, có diện tích: 8.000 km
2
, là địa 

phương có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên (đồi núi, hang động, đèo dốc, ghềnh thác, 

sông ngầm, hồ chứa, đầm phá, đồi cát, bãi biển, vũng vịnh,…) cho việc phát triển du lịch 

thể thao. Tuy nhiên, so với tiềm năng, việc phát triển du lịch thể thao vẫn còn khá khiêm 

tốn. Hiện nay, mới chỉ có các sản phẩm gồm: thử thách Tú Làn, leo núi hang Tối, đánh 
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golf,... Một số sự kiện thể thao có khả năng thu hút du khách rất lớn đã được tổ chức như: 

các giải đua thuyền truyền thống, đua xe địa hình,… nhưng sự gắn kết với mục đích du lịch 

còn chưa chặt chẽ. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đề xuất định hướng và giải pháp khai thác lợi thế về 

tự nhiên nhằm phát triển các sản phẩm du lịch thể thao tại Quảng Bình. Việc nghiên cứu đề 

xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao dựa trên việc khai thác các lợi thế về tự 

nhiên là một vấn đề có ý nghĩa cấp thiết nhằm góp phần đa dạng hóa sản du lịch, thu hút 

thêm lượng khách du lịch, từ đó tăng doanh thu, thúc đẩy phát triển du lịch tại Quảng Bình.  

2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại Quảng Bình.  

Phương pháp nghiên cứu: Các dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua tổng quan 

dữ liệu thứ cấp và điều tra thực tế tại tỉnh Quảng Bình. Các dữ liệu được tổng hợp - phân 

tích để đưa ra thực trạng phát triển và các định hướng, giải pháp.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Một số vấn đề cơ bản về phát triển sản phẩm du lịch thể thao 

3.1.1. Định nghĩa du lịch thể thao  

Theo UNWTO (2019), “Du lịch thể thao là một loại hình du lịch đề cập đến trải 

nghiệm du lịch của du khách, những người quan sát như một khán giả hoặc tích cực tham 

gia một sự kiện thể thao thường liên quan đến các hoạt động thương mại và phi thương 

mại có tính chất cạnh tranh” [7]. Từ định nghĩa trên có thể thấy: trong loại hình du lịch thể 

thao, động lực du lịch gắn liền với nhu cầu, sở thích về việc tham gia các sự kiện thể thao 

có tính chất cạnh tranh. Du khách có thể được chia thành hai nhóm: (1) du khách chủ động 

(vận động viên trực tiếp thi đấu); (2) du khách bị động (cổ động viên đến xem và cổ vũ).   

3.1.2. Điều kiện phát triển sản phẩm du lịch thể thao 

Sản phẩm du lịch là sự kết hợp giữa tài nguyên và cơ sở dịch vụ du lịch giúp tạo ra 

sự trải nghiệm của du khách tại một điểm đến du lịch [7]. Để phát triển sản phẩm du lịch 

thể thao cần có các điều kiện chủ yếu gồm: 

- Tài nguyên du lịch thể thao: điều kiện cần để phát triển du lịch thể thao. Sự đa dạng 

của tự nhiên cho phép triển khai được nhiều sự kiện thể thao độc đáo, thu hút nhiều đối 

tượng du khách khác nhau.  

- Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ thể thao: điều kiện đủ để triển khai các 

sự kiện thể thao. Mỗi loại hình thể thao có yêu cầu khác nhau đối với cơ sở hạ tầng và vật 

chất kỹ thuật. 

- Dịch vụ du lịch: cầu nối cho du khách để tiếp cận với các sự kiện thể thao. Khách 

du lịch thể thao có thể là chủ động hoặc bị động nên nhu cầu dịch vụ cũng khác nhau.  



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

122 

3.2. Lợi thế về tự nhiên tỉnh Quảng Bình trong phát triển du lịch thể thao 

Với thiên nhiên đa dạng, Quảng Bình là một địa phương có nhiều thuận lợi để phát 

triển du lịch thể thao.  

3.2.1. Địa hình núi và hệ thống hang động 

Địa hình núi Quảng Bình có diện tích 5.236,16 km
2 

(65% diện tích tự nhiên) [5]. Các 

địa điểm có cảnh quan đẹp tập trung ở khu vực Trường Sơn, Minh Hóa, Thần Đinh,… 

thuận lợi để triển khai dù lượn, leo núi. Đặc biệt, Quảng Bình có địa hình Karst nguyên 

khối với diện tích hơn 2.000km
2
 gồm trên 300 hang động, đã được Hội Địa lý Hoàng gia 

Anh, IUCN, WWF, UNESCO đánh giá có giá trị toàn cầu [5], là tiềm năng để phát triển 

các sản phẩm du lịch chinh phục hang động. Địa hình núi còn tạo ra những đường đèo 

ngoạn mục thích hợp với chạy bộ, đua xe địa hình (xe đạp, mô tô, ô tô),… 

3.2.2. Dải đồi cát ven biển 

Vùng ven biển Quảng Bình có các đồi cát cao từ 3 - 4m đến 50m với tổng diện tích 

358,40 km
2
 (4% diện tích toàn tỉnh). Vùng cát ven biển có chiều rộng và chiều cao tăng 

dần từ bắc vào nam. Trong đó, khu vực từ cửa Nhật Lệ đến giáp Vĩnh Linh (Quảng Trị) là 

nơi có dải đồi cát rộng lớn (rộng 4 - 6km), cao nhất ở Quảng Bình (độ cao 30 - 40m, có 

đỉnh cao trên 50m) [5]. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thể thao trên cát: 

trượt cát, leo đồi cát, mô tô cát,… 

3.2.3. Hệ thống sông hồ 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có 5 hệ thống sông lớn gồm: Roòn, Gianh, Lý Hòa, 

Dinh và Nhật Lệ [3]. Khu vực thượng nguồn là nơi có nhiều ghềnh thác, sông ngầm trong 

các hang động Karst (Phong Nha - Kẻ Bàng), nhiều hồ lớn là điều kiện thuận lợi để phát 

triển chèo thuyền vượt ghềnh, thác, chèo Kayak trong sông ngầm. Khu vực hạ lưu, dòng 

sông mở rộng, đáy bùn, lượng nước lớn, một số khu vực hình thành đầm phá thuận lợi để 

đua thuyền, bơi lội, câu cá,...  

3.2.4. Vũng vịnh và các bãi biển 

Quảng Bình có đường bờ biển dài bờ biển dài 116,04 km [3] ở phía Đông với nhiều 

vũng, vịnh: vịnh Hòn La, vũng Chùa (Quảng Trạch), các bãi biển rộng, sườn thoải, cát 

mịn, nước trong như: Quảng Thọ, Đá Nhảy, Nhân Trạch, Quang Phú - Nhật Lệ, Bảo Ninh, 

Hải Ninh, Ngư Hòa. Đặc biệt, khu vực vũng vịnh phía Đông Bắc là nơi có nhiều bãi san hô 

đẹp, thuận lợi cho các hoạt động dưới nước: bơi lội, lặn biển, lướt ván buồm, lướt ván diều, 

đua thuyền buồm, mô tô nước, dù lượn,… và trên bờ như: bóng chuyền, bóng đá, bóng 

ném, bóng rổ, kéo co, đánh golf, thả diều,… 

Khả năng phát triển một số sản phẩm du lịch thể thao thông qua việc khai thác các 

lợi thế từ điều kiện tự nhiên được thể hiện theo Bảng 1. 
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Bảng 1. Khả năng phát triển sản phẩm du lịch thể thao dựa vào lợi thế tự nhiên  

tại tỉnh Quảng Bình 

TT 
Khu 

vực  

Lợi thế  

về tự nhiên 

Địa bàn  

tiêu biểu 

Sản phẩm  

du lịch thể thao 

1 

Đồi núi 

Đỉnh núi,  

dãy núi 

U Bò, Thần Đinh, Hoành 

Sơn, Trường Sơn 
Leo núi, dù lượn 

2 Đèo, dốc 
Đường Hồ Chí Minh, 

Đèo Mụ Giạ, đèo Ngang 

Chạy bộ, xe địa hình 

(đạp, mô tô, ô tô) 

3 Ghềnh, thác  
Sông Long Đại, Rào Nậy, 

Rào Trổ,… 
Vượt ghềnh, thác, bắt cá 

4 Hồ 
Vực Tròn, Phú Vinh, Rào 

Đá,  An Mã,… 
Chèo thuyền, câu cá 

5 
Hang động - 

sông ngầm 

Phong Nha - Kẻ Bàng, 

Tân Hóa - Cao Quảng 

Chèo thuyền kayak, bơi, 

lặn, leo núi 

6 

Đồng 

bằng và 

ven biển 

Đồi cát 
Hải Ninh, Ngư Thủy, 

Quang Phú 

Trượt cát, leo đồi cát, ô tô 

địa hình 

7 
Sông, hồ,  

đầm phá 

Kiến Giang, Gianh, Lý 

Hòa, Dinh, Roòn, bàu 

Sen, phá Hạc Hải 

Chèo thuyền, bơi lội,  

câu cá 

8 Bãi biển 

Nhật Lệ - Quang Phú, 

Bảo Ninh, Cảnh Dương, 

Quảng Thọ 

Bóng chuyền, bóng đá, 

bóng ném, bóng rổ, kéo 

co, đánh golf, thả diều 

9 Mặt biển 

Cảnh Dương, Nhật Lệ - 

Quang Phú, Bảo Ninh, 

Lý Hòa 

Bơi, lặn, bóng nước, mô 

tô nước, lướt ván buồm, 

lướt ván diều, thuyền 

buồm, dù lượn 

3.3. Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại Quảng Bình 

3.3.1. Tình hình khai thác lợi thế tự nhiên trong phát triển sản phẩm du lịch thể thao tại 

Quảng Bình 

Dựa vào lợi thế về tự nhiên, gần đây Quảng Bình đã được lựa chọn làm nơi tổ chức 

các sự kiện thể thao quốc gia và quốc tế đáng chú ý như: Giải ô tô địa hình RFC Việt Nam 

(2017), Giải bơi - lặn vô địch các nhóm tuổi trẻ toàn quốc (2017), Tour 1 Giải bóng chuyền 

bãi biển toàn quốc (2017, 2018), Giải đua xe đạp Quốc tế VTV Tôn Hoa Sen (2019) [6]. 

Tuy các vận động viên tham gia các giải thi đấu đều phải dịch chuyển từ nơi khác đến 

Quảng Bình nhưng họ lại rất ít sử dụng các dịch vụ về du lịch.  
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Tại Quảng Bình còn có lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống đã có từ lâu đời, được 

nhắc đến sớm nhất trong “Ô Châu Cận Lục” của Dương Văn An (1555) [5]. Lễ hội này 

được nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức định kỳ hàng năm (Bảng 2) và thu hút nhiều du 

khách. Trong đó, tiêu biểu nhất là Lễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang đã được 

công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia (2019), Giải đua thuyền sông Son và hội 

thi cá trắm (Bố Trạch), đua thuyền trên sông Nhật Lệ (Đồng Hới) [6]. Tuy nhiên, du khách 

đến xem và cổ vũ chủ yếu theo hình thức tự túc, không thông qua các đơn vị lữ hành.  

Bảng 2. Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống  

tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1
 

TT Địa điểm tổ chức Đơn vị tổ chức Thời gian tổ chức Ghi chú 

1 Sông Kiến Giang Huyện Lệ Thủy Lễ Quốc khánh 02/9  

2 

Sông Gianh 

Huyện Tuyên Hóa Lễ Quốc khánh 02/9  

3 Thị xã Ba Đồn Lễ Quốc khánh 02/9  

4 Xã Thanh Trạch 
Ngày Thủy sản Việt 

Nam 01/4 

 

5 
Sông Nhật Lệ 

Tỉnh Quảng Bình/ 

Thành phố Đồng Hới  
Lễ Thống nhất 30/4 

 

6 Huyện Quảng Ninh Lễ Quốc khánh 02/9  

7 Sông Son Huyện Bố Trạch Lễ Thống nhất 30/4 Từ 2016 

8 Biển Cảnh Dương Xã Cảnh Dương Lễ Quốc khánh 02/9  

9 
Sông Lý Hòa 

Xã Hải Phú Tết Âm lịch  

10 Xã Đức Trạch Tết Âm lịch  

Về phía các đơn vị lữ hành, tính đến tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 

24 đơn vị lữ hành [6] nhưng chỉ có một số ít đơn vị triển khai các sản phẩm du lịch có liên 

quan đến vận động như: trượt cát, đi bộ, chèo thuyền, xe đạp,... song chưa có tính chất thi 

đấu. Các sản phẩm du lịch thể thao theo đúng nghĩa (có tính chất thi đấu) đã được phát 

triển trong thời gian qua gồm: 

- Thử thách Tú Làn: được tổ chức hàng năm (bắt đầu từ năm 2015), tại hệ thống 

hang động Tú Làn (Minh Hóa) bởi Công ty Chua Me Đất (Oxalis). Các đội đua phải thực 

hiện các nội dung thể thao đội nhóm kết hợp gồm: đua thuyền độc mộc (15km) trên sông 

Rào Nan, khiêng thuyền vượt thác ghềnh, chạy đua băng vượt cánh đồng ngô, bơi sông 

ngầm và khám phá hang động [1].  

                                                 
1
 Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra thực tế. 
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- Leo núi hang Tối: Đường leo núi theo kiểu bán nhân tạo, có độ cao 30m, gồm  

2 đường leo với độ khó mức vừa được thiết kế tại hang Tối do Trung tâm Du lịch Phong 

Nha - Kẻ Bàng quản lý. Năm 2015, đường leo núi này đã phục vụ cho cuộc thi Top rope, 

nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Hang động Quảng Bình [1]. 

- Đánh golf: được triển khai tại Chuỗi sân golf FLC Quảng Bình Golf Links (Đồng 

Hới - Lệ Thủy) gồm 10 sân gofl do Tập đoàn FLC xây dựng, có quy mô lớn nhất Đông 

Nam Á ,chính thức hoạt động từ 2018 [4] và tại SunSpa Resort (Bảo Ninh, Đồng Hới do 

Công ty Trường Thịnh xây dựng.  

Như vậy, có thể thấy việc khai thác các lợi thế về tự nhiên để phát triển các sản phẩm 

du lịch thể thao ở Quảng Bình còn rất hạn chế. Nhiều sự kiện thể thao (cả hiện đại lẫn 

truyền thống) có khả năng thu hút du khách nhưng lại chưa được kết hợp với dịch vụ du 

lịch nên chưa hình thành sản phẩm du lịch thể thao. Các sản phẩm du lịch thể thao theo 

đúng nghĩa hiện nay vẫn còn ít, chưa đa dạng, nhất là các sản phẩm gắn với đặc thù về tự 

nhiên Quảng Bình (địa hình karst, đồi cát và bãi biển). Một số sản phẩm chưa được chú 

trọng định hướng lâu dài nên sau một thời gian khai thác thì phải tạm ngừng do ít có nhu 

cầu từ du khách (sản phẩm leo núi hang Tối). Giai đoạn 2016 - 2020 Quảng Bình thu hút 

được 19,69 triệu lượt khách, doanh thu đạt 22.053 tỷ đồng [6]. Tuy nhiên, hiệu quả đạt 

được chủ yếu đến từ các sản phẩm tham quan và khám phá, trong khi các sản phẩm du lịch 

thể thao lại không đáng kể. 

3.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm du lịch thể thao 

Có nhiều nguyên nhân (chủ quan, khách quan) ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm 

du lịch thể thao.  

- Nguyên nhân cơ bản nhất là do thiếu định hướng trong việc khai thác các lợi thế từ 

tự nhiên, chưa chú ý nhiều đến tính đặc thù của tự nhiên, chưa khảo sát đầy đủ về nhu cầu, 

thị hiếu của thị trường du khách mục tiêu nên các sản phẩm du lịch thể thao còn nghèo nàn, 

chưa có sự độc đáo và khả năng thu hút du khách.  

- Sự hạn chế về cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật, dịch vụ phục vụ du lịch thể thao 

nên các sự kiện thể thao do Quảng Bình đăng cai, tổ chức hiện nay chủ yếu là các sự kiện 

địa phương và trong nước, chưa có nhiều sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế nên số lượng du 

khách tham gia các sự kiện thể thao còn ít. 

- Sự gắn kết giữa hoạt động thể thao và du lịch vẫn còn rất mờ nhạt. Do chưa có các 

dịch vụ du lịch gắn với các sự kiện thể thao nên du khách chỉ đến Quảng Bình đơn thuần 

để tham gia sự kiện thể thao nhưng ít hoặc không sử dụng các dịch vụ du lịch.  

- Công tác truyền thông, quảng bá về các sản phẩm du lịch thể thao chưa được chú 

trọng. Gần đây, Quảng Bình đã tổ chức được một số sự kiện quảng bá du lịch hàng năm 

như: Lễ hội hang động, Tuần văn hóa và du lịch [6], nhằm thúc đẩy du lịch nói chung,  
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tuy nhiên việc nhấn mạnh đến các sản phẩm du lịch thể thao thì lại chưa được quan tâm 

đúng mức.  

3.4. Định hƣớng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch thể thao 

tỉnh Quảng Bình 

3.4.1. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch thể thao  

Trên cơ sở thế mạnh về tự nhiên và các quy định áp dụng đối với các khu vực bảo 

tồn, di sản thế giới, khu vực biên giới,… một số sản phẩm du lịch thể thao được định 

hướng đối với Quảng Bình trong thời gian tới như sau: 

- Sản phẩm du lịch thể thao đặc thù: gắn với Di sản thế giới Vườn quốc gia Phong 

Nha - Kẻ Bàng gồm: đi bộ xuyên rừng, bơi, lặn, chèo thuyền kayak trong sông ngầm; gắn 

với biển gồm: bơi, lặn, bóng nước, mô tô nước, lướt ván buồm, lướt ván diều, thuyền 

buồm, dù lượn bóng chuyền, bóng đá, bóng ném, bóng rổ, kéo co, đánh golf, thả diều,… 

- Các sản phẩm du lịch thể thao quan trọng: gắn với sông nước gồm: đua thuyền, 

vượt ghềnh thác, bơi, lặn, câu cá, bắt cá,…; gắn với núi đồi: đi bộ, đua xe (đạp, ô tô,  

mô tô), leo núi, dù lượn,…; gắn với đồi cát: trượt cát, leo đồi cát, ô tô địa hình,… 

3.4.2. Một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao  

- Phát triển sản phẩm du lịch thể thao gắn với nhu cầu thị trường khách mục tiêu: 

Mỗi thị trường khách có nhu cầu, sở thích khác nhau. Để thu hút du khách, cần dựa vào 

đặc điểm thị trường khách mục tiêu để thiết kế sản phẩm du lịch phù hợp. Du khách ở 

những nền văn hóa khác biệt, nhất là du khách phương Tây thường có xu hướng thích trải 

nghiệm những sản phẩm thể thao truyền thống Việt Nam vì có sự khác biệt đối với họ. Tuy 

nhiên, khách nội địa và Đông Á lại thường thích những loại hình khác lạ, nhất là các loại 

hình thể thao mang tính chất hiện đại. 

- Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thể thao và dịch vụ du lịch: Sự 

hình thành các sản phẩm du lịch thể thao gắn liền giữa việc khai thác tài nguyên và đầu tư 

về cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch. Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động thể thao và 

dịch vụ du lịch tại tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở các khu vực đồi núi. 

Do đó, cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng thể thao và các dịch vụ du lịch gắn với thể thao tại 

các khu vực có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch thể thao. 

- Tăng cường liên kết trong phát triển du lịch thể thao: xây dựng cơ chế liên kết phát 

triển sản phẩm du lịch thể thao giữa ngành du lịch với ngành thể thao và các ngành liên 

quan (xây dựng, giao thông, viễn thông,…), giữa Quảng Bình và các tỉnh khu vực Bắc 

Trung bộ, các thị trường khách Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế để hoạt động 

thể thao gắn với du lịch đã được định hướng. 

- Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch thể thao Quảng Bình: Để việc quảng bá về 

du lịch thể thao có hiệu quả, cần có sự phối hợp của nhiều hình thức khác nhau. Trước hết, 

cần tăng cường quảng bá về du lịch thể thao tại các sự kiện du lịch tại Quảng Bình, trên 
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các kênh truyền thông, báo, đài, mạng xã hội,... Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thêm hình  

thức quảng bá về du lịch thể thao Quảng Bình tại sự kiện văn hóa và du lịch trong nước và 

quốc tế.  

4. KẾT LUẬN 

Tận dụng lợi thế về tự nhiên để phát triển các sản phẩm du lịch thể thao nhằm đa 

dạng hóa sản phẩm du lịch là một giải pháp hữu hiệu để xây dựng thế mạnh riêng, độc đáo 

cho du lịch Quảng Bình. Trong thời gian tới, Quảng Bình cần phát triển các sản phẩm du 

lịch thể thao đặc thù và quan trọng dựa trên thế mạnh tự nhiên của địa phương. Để làm 

được điều này, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp: phát triển sản phẩm du lịch thể 

thao gắn với nhu cầu thị trường khách mục tiêu, tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

phục vụ thể thao và dịch vụ du lịch, tăng cường liên kết phát triển du lịch thể thao, đồng 

thời cần đẩy mạnh quảng bá sản phẩm du lịch thể thao Quảng Bình. 
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PHÂN TÍCH CÁC GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI  

CỦA ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

ANALYSIS OF STAGES CONVERTED  

OF DETAILS OUTLINE SUBJECT PHYSICAL EDUCATION  

AT QUANG BINH UNIVERSITY 

TS. Trần Thủy 

Trường Đại học Quảng Bình 

Tóm tắt: Phân tích thực tiễn triển khai chương trình Giáo dục thể chất ở Trường Đại 

học Quảng Bình qua các giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá 

quá trình thực hiện, nhằm xây dựng các giải pháp hợp lý, từng bước hoàn chỉnh 

chương trình đào tạo. Kết quả nghiên cứu đã tiến hành phân tích sự cần thiết phải 

điều chỉnh chương trình, các giai đoạn chuyển đổi phù hợp với thực tiễn. 

Từ khóa: đề cương, các giai đoạn, giáo dục thể chất, trường Đại học Quảng Bình. 

Summary: Practical analysis of the implementation of the Physical Education 

program  at Quang Binh University through stages is very important in assessing the 

implementation process, in order to build reasonable solutions, step by step complete  

education  program. The results of the research have analyzed the need to adjust the 

program, the transition period in accordance with reality. 

Keys word: outline, stages, physical education, Quang Binh University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Quảng Bình với bề dày lịch sử hơn 60 năm xây dựng và phát triển, 

từ ngày thành lập trường đến nay trải qua nhiều thăng trầm cùng năm tháng, theo dòng 

chảy đó, chương trình Giáo dục thể chất được tổ chức giảng dạy cũng không nằm ngoài 

quy luật của quá trình xây dựng và phát triển.  

Giáo dục thể chất ở trong trường Đại học luôn có tính có tính đặc thù do tính chất 

ngành nghề không đồng nhất. Trong mỗi giai đoạn - thời kỳ đều có những nét chuyên biệt 

do các thành tựu của Khoa học công nghệ mang lại. Vì vậy việc xây dựng chương trình 

môn Giáo dục thể chất được xây dựng dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn, cập nhật 

thành tựu của khoa học thể dục thể thao và khoa học sư phạm hiện đại. Do đó khi xây dựng 

chương trình môn Giáo dục thể chất nhất thiết phải quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, 
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yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực cá nhân và phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

của xã hội.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH  

2.1. Phân tích giai đoạn chuyển đổi từ 1995 đến 2005 

Từ năm 1995, với việc nâng cấp trường Trung cấp Sư phạm thành trường Cao đẳng 

Sư phạm Quảng Bình, đánh dấu sự phấn đấu miệt mài của tập thể lãnh đạo trường, thầy và 

trò qua nhiều thế hệ. Trước những sự thay đổi có tính đột phá đó đã thôi thúc đội ngũ cán 

bộ giảng viên nói chung và ngành GDTC nói riêng bắt tay xây dựng chương trình Giáo dục 

thể chất phù hợp với thời điểm giai đoạn lịch sử ở thời điểm điều kiện khó khăn về mọi 

mặt, đặc biệt là cơ sở vật chất của những ngày đầu xây dựng và phát triển. 

 Cấu trúc chương trình 

Tổ Thể dục - quốc phòng thuộc khoa Thể dục - Nhạc - Họa đã triển khai xây dựng 

chương trình hệ Cao đẳng nhằm triển khai thực hiện giảng dạy sau khi có Quyết định tuyển 

sinh chính thức, cụ thể chương trình phân phối cho 03 học kỳ, mỗi học kỳ bố trí 01 học 

phần tương đương 30 tiết không trùng lặp nhau về nội dung giữa các học phần (tổng cộng 

là 90 tiết), nội dung chương trình được trình bày ở Bảng 1 

Bảng 1. Chương trình giáo dục thể chất giai đoạn 1995 - 2006 (trình độ CĐ)[1] 

TT 
Tên học 

phần 

Số 

ĐVHT 

Lý thuyết Thực hành 

Bắt 

buộc/tự 

chọn 

Hình thức 

thi 

ST % ST %   

1 GDTC 1 02 9 30% 21 70% Bắt buộc VĐ + TH 

2 GDTC 2 02 9 30% 21 70% Bắt buộc VĐ + TH 

3 GDTC 3 02 7 23,3% 23 76,7% Bắt buộc VĐ + TH 

Phân tích về cấu trúc chương trình ở Bảng 1 nhận thấy tỷ lệ số tiết lý thuyết từ 23,3 

đến 30% (bao gồm cả lý thuyết chung và chuyên môn); số tiết thực hành chiếm tỷ lệ trên 

70%, qua đó có thể nhận thấy: ở giai đoạn này, cho dù đặc trưng của môn học GDTC là rèn 

luyện nâng cao sức khỏe nhưng vẫn nặng nề về lý thuyết thuần túy. Bên cạnh đó hình thức 

thi cũng tương đối nặng đối với sinh viên, đó là vấn đáp kết hợp thực hành. 

 Cấu trúc nội dung giảng dạy 

Thông qua tài liệu lưu trữ ở Bộ môn GDTC đề tài đã tổng hợp được các nội dung 

chương trình GDTC được trình bày ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Nội dung chương trình giáo dục thể chất 1995 – 2006 [1] 

Phần Tên nội dung 
Số tiết 

LT TH 

GDTC 

1 

Lý thuyết chung  6  

Kỹ thuật vận động về điền kinh: chạy ngắn, chạy cự ly trung bình 

và nhảy xa kiểu ngồi (bao gồm lý thuyết + thực hành) 

3 7 

Phần thể dục, bao gồm: 

- Đội hình đội ngũ; 

- Thể dục tay không, gậy, vòng và dây nhảy; 

- Các bài tập thực dụng (leo- trèo- mang vác); 

- Bài tập với dụng cụ (xà đơn, xà kép, cầu thăng bằng, xà lệch); 

- Các bài tập phát triển tố chất thể lực; 

- Bài tập thể dục vệ sinh. 

  

2 

2 

2 

4 

2 

2 

GDTC 

2 

Lý thuyết chung  4  

Kỹ thuật vận động về điền kinh: nhảy cao nằm nghiêng, đẩy tạ 

vai hướng ném (bao gồm lý thuyết + thực hành) 

3 7 

Phần thể dục, bao gồm: 

- Lý thuyết chuyên môn; 

- Bài thể dục vòng - gậy 32 động tác; 

- Bài liên hoàn xà đơn (nam); cầu thăng bằng (nữ). 

 

2 

 

 

4 

8 

GDTC 

3 

Lý thuyết chung  4  

Kỹ thuật vận động về điền kinh: nhảy xa ưỡn thân, nhảy cao  

úp bụng 

3 7 

Phần thể dục, bao gồm: Thể dục tự do (nhào lộn và xà kép đối 

với nam; xà lệch đối với nữ) 

 14 

Phân tích Bảng 2 cho thấy: số lượng nội dung học chưa kể phần lý thuyết chung và 

lý thuyết chuyên môn thì nội dung thực hành phân bổ rất nhiều phần chi tiết ở bên trong, 

cụ thể gồm 24 nội dung/03 học phần, trung bình mỗi học phần khoảng 08 nội dung. Do đó, 

muốn giảng dạy có hiệu quả theo đúng mục tiêu của Giáo dục thể chất là rất khó, vì quá 

nhiều nội dung dàn trải, dẫn đến việc “cưởi ngựa xem hoa” rất dễ diễn ra trong quá trình 

giáo dục. 
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2.2. Phân tích giai đoạn chuyển đổi từ 2006 đến 2015 

Tháng 10 năm 2006 được đánh dấu là cột mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là 

Trường ĐH Quảng Bình được thành lập, vì vậy việc xây dựng cả chương trình Đại học và 

điều chỉnh chương trình CĐ là nhiệm vụ được bộ môn GDTC đặc biệt chú trọng. Sau quá 

trình tham khảo rất nhều trường ĐH có bề dạy truyền thống ở trong nước về đào tạo trình 

độ đại học, Bộ môn đã thống nhất xây dựng chương trình giáo dục thể chất trình độ CĐ và 

ĐH cụ thể như sau: 

 Cấu trúc chương trình và nội dung hệ Cao đẳng 

Bảng 3. Cấu trúc chương trình và nội dung hệ đào tạo Cao đẳng [2] 

TT 
Tên học 

phần 

Mã học 

 phần 

Tổng  

số  

t n ch  

LT TH 

Nội dung giảng dạy  Hình 

thức 

thi 

1 

GDTC 1 

(Điền 

kinh) 

GT01001 01 (30 tiết) 04 
26 

 

- Lý thuyết chung 

- Chạy ngắn 

- Chạy trung bình 

- Nhảy xa ưỡn thân 

Thực 

hành 

2 
GDTC 2 

(Thể dục) 
GT01001 01 (30 tiết) 04 26 

- Lý thuyết chung 

- Thể dục nhào lôn 

- Các bài tập phát triển 

thể lực  

Thực 

hành 

3 

GDTC 3 

(Bóng 

chuyền) 

GT01002 01 (30 tiết) 04 26 

- Lý thuyết bóng chuyền 

- Chuyền bóng cao tay 

- Chuyền bóng thấp tay 

- Phát bóng  

- Các bài tập phát triển 

thể lực  

Thực 

hành 

Phân tích cấu trúc chương trình và nội dung hệ Cao đẳng ở Bảng 3 nhận thấy có 87% 

quỹ thời gian dành cho thực hành và 13% dành cho lý thuyết chung, đồng thời nội dung 

giảng dạy cũng được tinh gọn hơn trước đây, đồng thời hình thức thi đã có sự thay đổi phù 

hợp với thực tiễn Nhà trường và sở thích của người học. 

 Cấu trúc chương trình và nội dung hệ Đại học 

Với tổng số 150 tiết, phân bổ từ học kỳ 1 đến học kỳ 5, mỗi học kỳ bố trí 01 tín chỉ 

tương đương 30 tiết không trùng lặp nhau về nội dung giữa các tín chỉ, riêng tín chỉ 4 và  
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5 có tính liên thông rất chặt chẽ với nhau trong cùng một nội dung học (đó là phần tự 

chọn). Chi tiết về được trình bày ở bảng 4. 

Bảng 4. Cấu trúc chương trình môn GDTC đối với hệ đại học [2] 

TT Tên học phần 
Mã học 

 phần 

Tổng  

số  

t n ch  

LT TH 
Học phần  

học trước 

Mã học 

phần 

học trước 

Bắt 

 uộc  

Tự 

chọn 

I CÁC HỌC PHẦN B T BU C    T n ch   

1 GDTC 1 (Điền kinh) GT01001 1* 04 26 

Không Không BB 2 GDTC 2 (Thể dục) GT01001 1* 04 26 

3 GDTC 3 (B. chuyền) GT01002 1* 04 26 

II CÁC HỌC PHẦN T  CHỌN  Chọn t i thi u      t n ch   

1 GDTC 4 (Đá cầu 1) GT01005 1 04 26 
  

TC 

2 GDTC 5 (Đá cầu 2) GT01006 1 04 26  Đá cầu 1 GT01005 TC 

3 GDTC 4 (Cầu lông 1) GT01009 1 04 26 
  

TC 

4 GDTC 5 (Cầu lông 2) GT01010 1 04 26 
Cầu lông 

1 
GT01009 TC 

5 GDTC 4 (Bơi lội) GT01011 1 04 26   TC 

6 GDTC 5 (Bơi lội) GT01012 1 04 26 Bơi lội 1 GT01011 TC 

7 GDTC 4 (Bóng bàn 1) GT01015 1 04 26   TC 

8 GDTC 5 (Bóng bàn 2) GT01016 1 04 26 
Bóng bàn 

1 
GT01013 TC 

Ghi chú: Hình thức thi của tất cả các tín chỉ là thực hành 

Phân tích cấu trúc chương trình môn GDTC dành cho sinh viên hệ Đại học cho thấy, 

với việc đưa nội dung Bóng chuyền vào phần bắt buộc là phù hợp với thực tiễn địa phương 

Quảng Bình, nơi có phong trào quần chúng mộn thể thao này rất phổ biến. Bên cạnh đó các 

môn thể thao tự chọn sẽ làm phong phú chương trình, giúp cho sinh viên có cơ hội tập 

luyện nhiều môn thể thao mà mình yêu thích. 

2.3. Phân tích giai đoạn chuyển đổi từ 2016 đến nay 

Năm 2015 bộ GD và đào tạo ban hành Thông tư 25 năm 2015 quy định về chương 

trình môn học giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học, theo đó 

“khối lượng kiến thức của chương trình môn học Giáo dục thể chất mà người học cần tích 

lũy tối thiểu là 3 (ba) tín chỉ. Cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể khối lượng kiến thức 
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môn học này phù hợp với yêu cầu của từng ngành đào tạo” [3]. Cụ thể hóa Thông tư trên, 

chương trình GDTC thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học ở trường Đại học 

Quảng Bình đã triển khai là 04 tín chỉ, về cơ bản không thay đổi, cụ thể phần tự chọn giữ 

nguyên, phần bắt buộc có điều chỉnh được trình bày ở Bảng 5 

Bảng 5. Cấu trúc phần “bắt buộc của chương trình môn GDTC hệ đại học”[4] 

TT Tên học phần 
Mã học 

 phần 

Tổng  

số  

t n 

ch  

LT TH 
Học phần  

học trước 

Bắt  uộc  

Tự chọn 

I CÁC HỌC PHẦN B T BU C    T n ch   

1 

GDTC 1 (Điền kinh) GT01001 1* 04 26 Chọn một trong hai 

nội dung (điền kinh 

hoặc thể dục) 

Bắt buộc 

GDTC 1 (Thể dục) GT01001 1* 04 26 Bắt buộc 

2 
GDTC 2  

(Bóng chuyền) 
GT01002 1 04 26 

 
Bắt buộc 

Như vậy ở học phần GDTC 1 sẽ có 02 nội dung do giảng viên và sinh viên có quyền 

lựa chọn để giảng dạy cho phù hợp (đó là điền kinh hoặc thể dục). Nội dung phần tự chọn 

giữ nguyên là phù hợp với thực tiễn. 

3. KẾT LUẬN 

Thực tiễn trong các giai đoạn phát triển của lịch sử, việc thay đổi chương trình đào 

tạo môn Giáo dục cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, sự đa dạng 

của ngành nghề đào tạo là quy luật tất yếu. Kết quả thông qua nghiên cứu các giai đoạn 

điều chỉnh/thay đổi đề cương chi tiết học phần môn Giáo dục thể chất tại trường Đại học 

Quảng Bình đã tạo được bước đột phá trong nhận thức và bước đầu mang lại chất lượng 

hiệu quả trong giảng dạy. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH THPT  

Ở  VÙNG NÔNG THÔN THÔNG QUA PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH  

CÂU LẠC BỘ THỂ  THAO 

Lê Văn Định, Bùi Ngọc Dao 

Trường THPT Nghèn - Can Lộc - Hà Tĩnh 

Tóm tắt: Việc phát triển mô hình Câu lạc bộ thể thao ở các trường THPT tại địa bàn 

vùng nông thôn sẽ góp phần tạo điều kiện cho học sinh có môi trường phát triển 

năng khiếu của bản thân khi điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng ở nông thôn nhiều khi 

chưa đáp ứng được nhu cầu của các em; phát triển năng lực thể chất, năng lực giao 

tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ… Bên cạnh đó, các Câu lạc bộ sẽ là nơi đào tạo 

ra nguồn học sinh tham gia các giải thi đấu thể thao các cấp có chất lượng, tạo sân 

chơi lành mạnh cho các em tránh được những tệ nạn xã hội học đường. Qua đó, giúp 

học sinh yêu thích bộ môn Giáo dục thể chất cũng như góp phần nâng cao chất 

lượng môn học. 

Từ khóa: giáo dục thể chất, câu lạc bộ thể thao, nông thôn, hiệu quả, trung học  

phổ thông. 

Abstract: Developing the model of sports clubs in high schools which are located in 

the countryside will help to create good conditions for students to express and 

develope their gifts, because the material facilities mostly don't meet the need of 

students to develope their mental and physical abilities, their communication and co-

ordinating abilities. Moreover, these clubs can train students to take part in sport 

competitions. This helps to create good opportunities for student to play after school 

and avoid crimes. Therefore, these clubs also make students love physical education, 

which improves the quality of this subject) 

Keywords: Physical education, sport Club, countryside, effective, high school. 

1. MỞ ĐẦU 

 Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác TDTT nói chung và giáo dục thể 

chất trong nhà trường nói riêng. Coi sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Bước vào 

thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải  

xây dựng thế hệ trẻ nước ta trở thành những con người có đủ bản lĩnh, phẩm chất và năng 

lực để kế thừa và phát huy những thành tựu và truyền thống vẻ vang của dân tộc để đưa 

nước ta phát triển hội nhập với cộng đồng quốc tế, vươn lên “ Sánh vai với các cường quốc 

năm châu”.  

Giáo dục thể chất trong nhà trường là một bộ phận của nền Giáo dục Việt Nam. 

Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã chủ trương đổi mới Giáo dục và Đào tạo 
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nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo con người trong thời kì mới. Đặc biệt là sự ra đời của 

Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đạo tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.   

Đối với ngành giáo dục thể chất phải tạo ra nền tảng vững chắc phát triển con người 

mới một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Ở nước ta hiện nay đang tập trung thực hiện 

công tác giáo dục thể chất trong trường học các cấp có chất lượng ngày càng cao, từng 

bước hoàn thiện chương trình giảng dạy và đổi mới phương pháp cho phù hợp với tình 

hình phát triển mới hiện nay. Tuy nhiên ở khu vực vùng nông thôn, hiệu quả chất lượng 

giáo dục thể chất các trường THPT chưa cao do chưa thu hút được sự quan tâm, yêu thích 

của học sinh tới bộ môn. Mặt khác, so với học sinh ở khu vực thành thị thì vùng nông thôn 

thể chất các em còn yếu hơn. Trong khi đây là một trong những điều kiện cơ bản để các em 

tham gia học tập và làm việc sau này. 

Do vậy, để thu hút được sự quan tâm của các em tới môn học cần có nhiều hình thức 

thức tổ chức khác nhau như tổ chức Hội thao, tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi… Trong 

đó, có hình thức phát triển mô hình các câu lạc bộ thể thao trong trường học, vừa tạo sân 

chơi cho các em, vừa tăng niềm yêu thích môn học. Từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục thể 

chất cho học sinh THPT. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Các phương pháp được sử dụng bao gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài 

liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp toán học 

thống kê. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Cơ sở của việc phát triển mô hình Câu lạc bộ thể thao ở vùng nông thôn 

3.1.1. Quan niệm về Câu lạc bộ thể thao học sinh 

* Khái niệm 

Câu lạc bộ thể thao học sinh là tổ chức tập hợp những học sinh có chung năng khiếu 

đam mê, sở thích về các môn thể thao; là sân chơi giúp học sinh được thể hiện tài năng, bồi 

dưỡng các kỹ năng của bản thân. Tham gia câu lạc bộ, mỗi học sinh sẽ được học hỏi và 

thực hành nhiều kĩ năng quý giá trong học tập, giao tiếp, rèn luyện thể chất hay văn hóa. 

Câu lạc bộ thể thao học sinh vừa là một loại hình tổ chức, vừa là một phương thức hoạt 

động, là một bộ phận quan trọng của hoạt động giáo dục nhằm hỗ trợ, giải quyết những vấn 

đề quan trọng trong học tập, rèn luyện, đáp ứng những nhu cầu chính đáng của học sinh.  

Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, học sinh sẽ có nhiều cơ hội để chia sẻ cũng 

như học hỏi những kinh nghiệm để có thể học tập, rèn luyện tốt ở trường THPT. Đó chính 

là ý nghĩa thiết thực mà hoạt động các câu lạc bộ mang đến. 
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* Ý nghĩa của việc thành lập câu lạc bộ thể thao trong các trường THPT ở vùng 

nông thôn. 

- Tạo điều kiện cho học sinh có môi trường phát triển năng khiếu của bản thân  

khi điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng ở nông thôn nhiều khi chưa đáp ứng được nhu cầu của 

các em. 

- Phát triển năng lực thể chất, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực ngôn ngữ… 

Đây là những năng lực rất cần thiết trong chương trình giáo dục phổ thông mới. 

- Giúp tổ nhà trường tập hợp những nhân tố có triển vọng để tham gia các hội thi 

cũng như bổ sung vào đội tuyển thể thao các cấp. 

- Tạo ra sân chơi lành mạnh cho học sinh sau những giờ học căng thẳng, tránh được 

việc các em sa đà vào game, mạng xã hội… 

3.1.2. Cơ sở thực tiễn của việc phát triển mô hình Câu lạc bộ thể thao ở vùng nông thôn 

* Về điều kiện cơ sở vật chất tại các trường học 

Hiện nay, các trường THPT ở nông thôn đã và đang đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 

trường học, đáp ứng các yêu cầu đổi mới giáo dục. Đặc biệt, nhiều trường đã xây dựng nhà 

đa năng và đủ phòng học để tổ chức học chính khóa 01 buổi.  

Đây là những mặt thuận lợi để các nhà trường tổ chức phát triển các câu lạc bộ thể 

thao trong nhà trường THPT. 

* Khảo sát nhu cầu của học sinh: 

Tôi đã tiến hành khảo sát 963 em học sinh tại các trường THPT đóng trên địa bàn 

nông thôn về nhu cầu tham gia các CLB thể thao. Kết quả khảo sát đối với vấn đề mức độ 

cần thiết của việc phát triển các CLB thể thao trong nhà trường THPT: Có 776 (81%) em 

cho rằng việc phát triển CLB thể thao là cần thiết; chỉ có 26 cho rằng việc đó không  

cần thiết. 

   

Biểu đồ 2.1. Cơ cấu nhu cầu của học sinh về tham gia các CLB thể thao 

Như vậy ta có thể kết luận rằng việc phát triển mô hình Câu lạc bộ thể thao ở vùng 

nông thôn là một hình thức hoàn toàn khả thi và sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục 

thể chất. 
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3.2. Nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho học sinh THPT qua phát triển mô hình 

câu lạc bộ thể thao 

3.2.1. Nguyên tắc hoạt động của các CLB 

- Các Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành 

viên, dân chủ trong hoạt động.  

- Các Câu lạc bộ hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chủ nhiệm, có sự 

cố vấn và hưỡng dẫn của giáo viên phụ trách, nhưng chịu sự quản lý, giám sát của BCH 

đoàn trường. Giáo viên hướng dẫn và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ chịu trách nhiệm về mọi 

hoạt động của CLB. 

- Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động diễn ra 

trong CLB đều phải báo cáo với BCH đoàn trường. 

- Hoạt động của CLB được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của 

các thành viên. Các nội dung hoạt động của CLB được chọn lựa dựa trên một số tiêu chí: 

+ Chất lượng của các hoạt động được đặt lên hàng đầu. 

+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia. 

+ Thúc đẩy được phong trào học tập và làm việc nhóm của các thành viên CLB. 

+ Nội dung hoạt động đa dạng, chứa đựng nhiều tri thức và những vấn đề thực tế. 

+ Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống 

của học sinh, không vi phạm pháp luật. 

+ Khuyến khích các ý tưởng mới lạ của các thành viên về hình thức hoạt động. 

+ Các thành viên của CLB có hình thức gây quỹ để duy trì hoạt động cho Câu lạc bộ. 

Các thành viên phải chịu kinh phí mua đồ dùng, dụng cụ thực hành (Nếu có) 

3.2.2. Hình thức hoạt động của CLB 

- CLB là nơi chia sẻ những kinh nghiệm học tập cũng như các trải nghiệm thực tế… 

và được sự quản lý chặt chẽ của giáo viên hướng dẫn, và của Ban chủ nhiệm CLB.  

- Giáo viên hướng dẫn, ban chủ nhiệm CLB phối hợp với Ban chấp hành đoàn 

trường hoặc các cá nhân, đơn vị phối hợp, hợp tác tổ chức các hoạt động thường xuyên và 

các hoạt động học tập, giáo dục cho các thành viên. 

- Tổ chức các hoạt động học tập, ngoại khoá nhằm rèn luyện, củng cố và bồi dưỡng 

kiến thức đã được học trên lớp và kiến thức thực tế. 

- CLB xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các hoạt động thường kỳ theo tháng  

và quý. 
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Hình 2.2. Giải bóng đá Nữ giao lưu giữa các CLB 

3.2.3. Tổ chức và điều hành CLB 

* Ban chủ nhiệm CLB 

- CLB được tổ chức và điều hành bởi Ban chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn. CLB 

gồm có 3 người được bầu ra từ các thành viên - 01 chủ nhiệm, 01 phó chủ nhiệm và 01 ủy 

viên CLB. Các thành viên phải luôn gắn kết với nhau nhằm tạo thuận lợi cho giáo viên 

hướng dẫn và ban chủ nhiệm CLB hoạt động. 

- Chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận đăng ký thành viên của CLB và quản lý các 

thành viên của CLB. 

- Nhóm có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động và liên lạc với các thành viên khi cần. 

- Tiếp nhận thông tin, chỉ thị của Chủ nhiệm để kịp thời thông báo cho các nhóm 

trưởng của các nhóm thành viên về tình hình và kế hoạch hoạt động cũng như các chương 

trình của CLB. 

- Quản lý thành viên thực hiện đúng nội quy của CLB, xử lý các thành viên vi phạm 

nội quy và đề xuất đoàn trường khen thưởng các thành viên tích cực, xuất sắc. 

* Giáo viên cố vấn các CLB  

Giáo viên cố vấn các CLB thường là những người gần gũi với học sinh. Trong đó 

phải kể đến các giáo viên trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên có đam mê thể thao. 

* Quản lí tài chính CLB 

Được xây dựng để quản lý tài chính của Câu lạc bộ, bao gồm việc quản lý phí thành 

viên (nếu có), các khoản được tài trợ, và báo cáo các khoản thu, chi của CLB trong việc 
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duy trì và tổ chức các hoạt động của CLB. Lập kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn tài 

chính cho Câu lạc bộ: Tiết kiệm, phù hợp, hiệu quả, lấy tự nguyện và xung kích trong hoạt 

động là tiêu chí số một… 

* Các quy định của thành viên CLB 

- Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi quy định sinh hoạt của CLB. 

- Tích cực tham gia các hoạt động của CLB. 

- Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng CLB. 

- Tham gia các chương trình sinh hoạt của CLB đúng giờ, đúng quy định. 

3.2.4. Quy trình thành lập CLB thể thao tại trường THPT 

 

Hình 2.3. Sơ đồ quy trình thành lập CLB thể thao tại trường THPT 

* Trao đổi với Ban giám hiệu, Hội cha mẹ học sinh về vấn đề thành lập CLB 

- Căn cứ các chủ trương của Đoàn cấp trên và của trường, của tổ chuyên môn các 

chương trình hành động, các mục tiêu hoạt động của nhà trường đã đặt ra: 

+ Đảm bảo việc thành lập Câu lạc bộ phù hợp với chủ trương, định hướng hoạt động. 

+ Đảm bảo việc thành lập Câu lạc bộ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của nhà trường 

đã đề ra. 
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- Căn cứ mục tiêu CLB Đội nhóm xác định CLB Đội nhóm sẽ trực thuộc Ban quản lý  

* Trao đổi với Ban quản lý trực tiếp và khảo sát nhu cầu của học sinh: Căn cứ vào 

điều kiện thực tế đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Dự kiến nhân sự tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, phụ trách các Ban của Câu 

lạc bộ và lực lượng tham gia Câu lạc bộ. 

+ Dự kiến nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động, địa điểm, các nguồn hỗ trợ từ nhà 

trường và các tổ chức khác cho Câu lạc bộ. 

+ Lựa chọn mô hình Câu lạc bộ (CLB) phù hợp: Căn cứ vào thế mạnh, nhu cầu của 

học sinh và điều kiện thực tế. 

* Xây dựng đề án thành lập CLB 

- Nêu mục đích ý nghĩa việc thành lập CLB. 

- Đưa ra các nội dung hoạt động của CLB và kế hoạch hoạt động dự kiến trong vòng 

3 tháng. 

- Dự kiến bộ máy quản lý, điều hành CLB (Ban Chủ nhiệm, Phụ trách các Ban). 

- Xây dựng quy chế hoạt động CLB (Cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của  

Câu lạc bộ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm, từng thành viên Ban Chủ nhiệm và thành  

viên CLB). 

- Xây dựng điều lệ, nội quy hoạt động của CLB, biểu mẫu đăng ký thành viên, kế 

hoạch tài chính (nếu có),… 

- Thiết kế Logo phù hợp với đặc trưng riêng của CLB, phù hợp với đặc điểm của 

trường, với văn hóa và đặc trưng của học sinhTrường THPT nói riêng và bản sắc dân tộc 

Việt Nam nói chung. 

* Đề nghị chuẩn y thành lập 

- Gửi Hồ sơ thành lập Câu lạc bộ Học sinh về BQL nhà trường. 

- Căn cứ trên điều kiện và quy trình thành lập, Ban quản lý nhàtrường ra quyết định 

chuẩn y thành lập. 

3.2.5. Hồ sơ thành lập CLB thể thao tại trường THPT  

- Đơn xin thành lập CLB (theo mẫu). 

- Đề án thành lập CLB Đội nhóm bao gồm: 

+ Đề án nhân sự Ban chủ nhiệm CLB Đội Nhóm. 

+ Kế hoạch hoạt động của CLB trong thời gian 3 tháng. 

+ Quy chế hoạt động của CLB; điều lệ (nếu có), nội quy hoạt động. 

+ Logo của CLB (nếu có). 
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4. KẾT LUẬN 

Câu lạc bộ thể thao trong nhà trường là nơi tập hợp các học sinh có cùng sở thích, 

năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó tự nguyện tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi 

giải trí phù hợp với bản thân. Tổ chức Câu lạc bộ thể thao trong nhà trường chính là việc 

rèn kỹ năng sống, các em sẽ vận dụng và phát huy những khả năng của mình, tạo điều kiện 

thực hành những điều đã học nhằm ngày càng tự hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống 

thông qua sự trải nghiệm của chính bản thân. Câu lạc bộ thể thao là một trong những hình 

thức giáo dục sinh động, là công cụ để giáo dục tư tưởng, văn hoá, giáo dục truyền thống, 

thẩm mĩ và rèn luyện thể chất cho học sinh. 

Qua các loại hình sinh hoạt khác nhau của Câu lạc bộ thể thao, học sinh có dịp giúp 

nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống, phát huy mặt tích cực, cải thiện uốn 

nắn các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, kích thích tính chủ động, sáng tạo, tính tích cực xã hội, 

xây dựng nếp sống văn minh môi trường học đường lành mạnh là cần thiết nhằm góp phần 

nâng cao hiêu quả chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường. 
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  N        N  T     O T O T  O         T N   Ỉ TRON  

T Ờ    AN QUA V   Ề XUẤT MỘT SỐ   Ả  P  P N ẰM NÂN   AO 

  ỆU QUẢ   N  T     O T O T  O         T N   Ỉ  

Ở TR ỜN          T       T   T AO    N N  

                                                                                   TS. Nguyễn Văn Long 

                                                                                    Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến mà trên 

thế giới có nhiều nước đã triển khai từ lâu. Đại học Harvard Mỹ là nơi lần đầu tiên 

đào tạo theo phương thức này vào năm 1872, đến những năm 1960 có ở nhiều nước 

ở Tây Âu và hiện nay đã phổ biến trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, Nghị quyết của 

Chính phủ số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 về “Đổi mới cơ bản và toàn diện 

giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020” đã có lộ trình chuyển sang đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ. Đến năm 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 

số 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành “Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ”. Sau đó thì các trường Đại học ở Việt Nam chuyển đổi dần 

sang đào tạo theo học chế tín chỉ, trong số đó có trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 

T   hó : Đánh giá, học chế tín chỉ, đề xuất, giải pháp, hiệu quả, trường Đại học 

Thể dục Thể thao Đà Nẵng 

Abstract: Train according to the credit system is an advanced training method that 

many countries around the world have implemented long ago. Harvard University 

was the first place to train this way in 1872, until the 1960s in many countries in 

Western Europe and is now popular worldwide. In Vietnam, the Government's 

Resolution No. 14/2005 / NQ-CP of November 2, 2005 on "Basic and comprehensive 

reform of higher education in Vietnam in the 2006-2020 period" has a roadmap to 

switch to Credit system training. In 2007, the Ministry of Education and Training 

issued Decision No. 43/2007/QD-BGDDT promulgating the "Regulation on Training 

of Universities and Colleges of the regular system under the credit system". After 

that, the universities in Vietnam gradually shifted to credit-based training, among 

them the Da Nang Sports and Physical University. 

1.  ẶT VẤN  Ề 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Đại học là một y u c u   c thi t c a toàn 

   hội trong giai đoạn hi n nay và lu n được dư lu n c  nư c quan tâm  Ngh  quy t s  

14/2005/NQ-CP c a Chính ph  về đổi m i cơ   n và toàn di n Giáo dục đại học Vi t Nam 

giai đoạn 2006 - 2020, v i mục ti u “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo 

được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự 
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nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học 

tập của nhân dân. Đến năm 2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong 

khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng 

với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”  Cùng v i đó Bộ GD&ĐT đ  có  uy t 

đ nh s     200   Đ-BGDĐT, ngày    tháng   n m 2007 ban hành “Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”  Đào tạo theo h  th ng tín chỉ tạo điều 

ki n cho sinh vi n n ng động hơn và có kh  n ng thích  ng t t hơn những  i n đổi nhanh 

chóng c a cuộc s ng    hội hi n đại  N u như trong đào tạo theo ni n ch , sinh vi n hoàn 

toàn thụ động tuân th  k  hoạch học t p c a nhà trường, thì trong đào tạo theo tín chỉ đòi 

hỏi sinh vi n ph i ch  động  ây dựng cho mình một k  hoạch học t p thích hợp, có hi u 

qu  cao nhất cho   n thân 

Phương pháp tiếp cận 

Trong quá trình nghi n c u ch ng t i s  dụng các phương pháp sau  Phương pháp 

phân tích và tổng hợp tài li u  Phương pháp quan sát sư phạm  Phương pháp phỏng vấn - 

tọa đàm và Phương pháp toán học th ng k   

2. NỘ   UN  N   ÊN  ỨU 

2.1. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ ở 

trường  ại học Thể dục Thể thao  à Nẵng 

T  n m học 20   – 2014, trường Đại học TDTT Đà N ng   t đ u chuy n đổi hình 

th c đào tạo t  ni n ch  sang học ch  tín chỉ cho khoá học đ u ti n tuy n sinh vào trường, 

đây được  em là  ư c đột phá c a nhà trường   à những  ư c đi đ u ti n, n n kh ng tránh 

khỏi những khó kh n và thách th c, song đ n nay đ  tr i qua   n n m đào tạo theo học ch  

tín chỉ, nhìn lại một ch ng đường tuy chưa dài nhưng c ng đ  cho một khóa t t nghi p ra 

trường, n n ít nhiều c ng đánh giá được chất lượng trong c ng tác đào tạo  

 . Thuận lợi: 

Thứ nhất: Được sự đồng thu n cao t    nh đạo nhà trường đ n đội ng  cán  ộ gi ng 

vi n, chuy n vi n và nhân vi n trong toàn trường khi chuy n đổi sang hình th c đào tạo 

theo học ch  tín chỉ   

Thứ hai: Đào tạo theo học ch  tín chỉ là một chương trình mềm d o, linh hoạt gi p 

cho sinh vi n gi m áp lực trong học t p và có th  một l c các em học được nhiều chuy n 

ngành ho c học được hai chuy n ngành khác nhau   hai trường đại học khác nhau   

Thứ ba: Đào tạo theo học ch  tín chỉ chuy n quyền tự ch  cho sinh vi n tự lựa chọn 

và quy t đ nh s  lượng tín chỉ c ng như m n học tự chọn cho mình, mi n sao các em tích 

l y và đ m   o được k t qu  học t p  Những th  mạnh c a học ch  tín chỉ này tạo điều 

ki n thu n lợi cho các em lựa chọn,    trí, s p   p k  hoạch học t p phù hợp v i điều ki n 

và kh  n ng c a mình   
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Thứ tư: Đào tạo theo học ch  tín chỉ th  hi n đ y đ  tính thích  ng, tính m  c a h  

th ng giáo dục đại học trong thời đại c ng ngh  th ng tin phát tri n và hội nh p qu c t  về 

giáo dục như một nhu c u tất y u   

b. Khó  hăn: 

 ột hình th c đào tạo  ao giờ c ng có hai m t và hình th c đào tạo theo học ch  tín 

chỉ c ng v y  B n cạnh những ưu đi m vượt trội so v i hình th c đào tạo theo ni n ch , thì 

đào tạo theo tín chỉ đ n nay c ng đ   ộc lộ những nhược đi m sau  

Thứ nhất: Vi c chuy n đổi hình th c đào tạo t  ni n ch  sang học ch  tín chỉ chưa 

được đồng bộ t  chương trình đào tạo cho đ n cách th c qu n lý đào tạo   

Thứ hai: Đào tạo theo học ch  tín chỉ có s  ti t thực học tr n l p còn quá ít  đ c biệt 

với những tín chỉ thực hành  thì kh ng đ  thời gian đ  các em sinh vi n tích l y ki n th c 

c ng như nâng cao được trình độ chuy n m n cho mình   hi thời gian học tr n l p ng n, 

thời lượng 2-  tín chỉ thì c  th y và trò đều ph i chạy đua v i thời gian n n chưa đ m   o 

chất lượng   

Thứ ba: Đào tạo theo học ch  tín chỉ   trường Đại học TDTT Đà N ng chưa tạo được 

tính tự ch  cho các em sinh vi n khi chọn m n học tự chọn, thực t  sinh vi n có rất ít sự lựa 

chọn  Vì ch ng ta chỉ gi i hạn một s  m n và y u c u các em tự chọn   ay nói cách khác là 

chương trình đào tạo theo h  th ng tín chỉ mà hình th c đào tạo thì v n mang  óng dáng  

ni n ch    

Thứ tư: Đội ng  cán  ộ giáo vi n làm C  vấn học t p chưa theo k p y u c u nhi m 

vụ đào tạo theo học ch  tín chỉ mà chỉ d ng lại như một người giáo vi n Ch  nhi m th ng 

thường  

Thứ năm  Chưa tạo được m i trường tự học cho sinh vi n, sân   i t p luy n ngoại 

khóa còn ít  Th m vào đó là thái độ và động cơ học t p c a các em sinh vi n kh ng cao, 

đ n l p chỉ v i mục đích l n nhất là được đi m danh có m t, còn chưa quan tâm nhiều đ n 

học t p đ  nâng cao ki n th c  

Thứ sáu: Chưa có ph n mềm qu n lý đào tạo, qu n lý sinh vi n đây là một thi u sót 

cơ   n trong đào tạo theo học ch  tín chỉ  

2.2. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên các khóa    7,    8,    9 theo học 

chế tín chỉ 

  t qu  học t p và rèn luy n c a sinh vi n khóa Đ  , Đ   , Đ  9 qua các n m 

được th  hi n     ng sau: 

 . Kết quả học tập và rèn luyện củ  sinh viên  hó  Đại học 7 

  t qu  học t p và rèn luy n c a sinh vi n khóa Đ  , Đ  , Đ 9 qua các n m được 

th  hi n   các   ng  ,   ng 2 và   ng    
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 ua k t qu      ng  , 2,   cho thấy, k t qu  học t p c a sinh vi n theo học ch  tín 

chỉ, đạt k t qu  loại khá chi m ph n l n (g n  0%), loại giỏi chi m 2 - 0%, loại trung 

 ình chi m kho ng 2 - 0%, còn lại loại  uất s c và y u chi m kho ng  - %  Tương tự 

như k t qu  học t p, k t qu  đi m rèn luy n c a sinh vi n c ng ch  y u đạt loại khá, giỏi 

và trung  ình chi m ph n l n, còn lại loại  uất s c và y u chi m tỷ l  thấp ( -7%).  

Bảng 1. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên khóa Đại học 7 

 

Bảng 2. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên khóa Đại học 8 

Bảng 3. Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên khóa Đại học 9 

     Nguồn từ phòng Đào tạo; phòng công tác HSSV) 

2.3. Kết quả tốt nghiệp của sinh viên các khóa   7,   8,   9 đào tạo theo học chế 

tín chỉ 

Sau   n m đào tạo các khóa Đại học chính quy đào tạo theo học ch  tín chỉ đ u ti n   

trường Đại học TDTT Đà N ng t t nghi p ra trường v i k t qu  như sau  

Bảng 4. Kết quả tốt nghiệp của sinh viên khóa Đại học 7 

Số sinh viên 

chưa tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

% 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

% 

Xếp loại tốt nghiệp 
Ghi 

chú Xuất 

sắc 
 iỏi Khá 

Trung 

bình 

293 34.63 553 65,36 
10 

(1,81%) 

51 

(9,22%) 

321 

(58,04%) 

171 

(30,92%) 

 

    Nguồn từ phòng Đào tạo năm 2017  
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Bảng 5. Kết quả tốt nghiệp của sinh viên khóa Đại học 8  

Số sinh viên 

chưa tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

% 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

% 

Xếp loại tốt nghiệp 
Ghi 

chú 
Xuất 

sắc 
 iỏi Khá 

Trung 

bình 

108 12,14 781 87,85 
18 

(2,30%) 

84 

(10,75%) 

462 

(59,15%) 

217 

(27,78%) 

 

    Nguồn từ phòng Đào tạo năm 2018  

Bảng 6. Kết quả tốt nghiệp của sinh viên khóa Đại học 9  

Số sinh viên 

chưa tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

% 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Tỷ lệ 

% 

Xếp loại tốt nghiệp 
Ghi 

chú 
Xuất 

sắc 
 iỏi Khá 

Trung 

bình 

63 21,28 233 78,71 
15 

(6,43%) 

45 

(19,31%) 

141 

(60,51%) 

32 

(13,73%) 

 

    Nguồn từ phòng Đào tạo năm 2019  

 

Biểu đồ 2. Kết quả xếp loại tốt nghiệp của các khóa 

 ua k t qu      ng  ,  , 6 cho thấy tỷ l  sinh vi n t t nghi p các khóa đạt loại  uất 

s c khá cao đây là tính hi u t t trong chuy n đổi hình th c đào tạo t  ni n ch  sang học 

ch  tín chỉ tại trường Đại học TDTT Đà N ng  Song   n c n đó thì tỷ l  sinh vi n chưa t t 

nghi p c a các khóa c ng chi m tỷ l  cao, cụ th    hóa   (  ,63%); Khóa 8 (12,14%); 

Khóa 9 (21,2 %), có th  do nhiều nguy n nhân khác nhau, nhưng trong đó có nguyên nhân 

sinh vi n chưa quen v i hình th c đào tạo m i này, hay chưa n m ch c quy ch  đào tạo 

1,81 2,3 
6,43 

9,22 
10,75 

19,31 

58,04 59,15 60,51 

30,92 
27,78 

13,73 
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theo học ch  tín chỉ    Do v y, trong quá trình theo học còn thi u nợ nhiều học ph n, d n 

đ n chưa t t nghi p được  

2.4. Một số giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo 

theo học chế tín chỉ ở trường  ại học T TT  à Nẵng 

 . Về người học: 

- Sinh vi n ph i ch  động tham gia vào tất c  các khâu trong quá trình học t p, rèn 

luy n c a mình  T  vi c lựa chọn chuy n ngành,  ây dựng k  hoạch học t p và nghi n c u 

cho đ n đ nh hư ng được nghề nghi p sau khi t t nghi p  

- Nâng cao vai trò ch  động trong vi c tự học, tự nghi n c u  Xây dựng được cho 

mình một k  hoạch học t p trong t ng học kỳ và c  n m học  

- Sinh vi n ph i chọn được cho mình những chuy n ngành mà mình c m thấy h ng 

th  ho c phù hợp v i s  thích, n ng khi u và đ nh hư ng nghề nghi p sau khi t t nghi p  

ra trường  

- Sinh vi n ph i thay đổi thái độ trong học t p, ph i  ây dựng ki n th c cho mình 

qua quá trình tự nghi n c u, đây là đi m khác  i t so v i học theo ni n ch   

b. Về người dạy: 

- Xây dựng đề cương m n học th t chi ti t và cụ th  nhằm cung cấp cho người học 

n m ch c những th ng tin c n thi t c a học ph n ngay  uổi học đ u ti n đ n l p đ  các em 

ch  động trong quá trình học t p  

- Gi ng vi n thường  uy n tự học t p nâng cao trình độ chuy n m n nghi p vụ và 

ti p c n v i phương pháp gi ng dạy m i, t  đó hư ng d n cho sinh vi n phương pháp tự 

học, tự nghi n c u c  trong giờ học tr n l p và tự học   nhà  

- Thay đổi t  quan ni m lấy người dạy làm trung tâm sang quan ni m lấy người học 

làm trung tâm, gi p sinh vi n  i t phân tích, tổng hợp và ch  động gi i quy t mọi vấn đề 

trong lĩnh hội ki n th c  

- Xây dựng những kỹ n ng cơ   n như  Phân tích, tổng hợp, phán đoán, ph n  i n, ra 

quy t đ nh, gi i quy t vấn đề 

- Gi ng vi n thường  uy n c i ti n nội dung và phương pháp dạy học,  ây dựng m n 

học m i cho sinh vi n có nhiều lựa chọn ngày càng phù hợp   i m tra, đánh giá c ng 

 ằng, dân ch , c ng khai v i tất c  mọi sinh vi n  

- Tham gia ho c ch   i n nhiều tài li u tham kh o đ  sinh vi n có nguồn tài li u 

phong ph  tự nghi n c u  
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c. Về nhà quản lý: 

- Nhà qu n lý ph i có cơ ch  qu n lý mềm d o trong vi c tổ ch c dạy và học, đ  tạo 

điều ki n thu n lợi cho người dạy và người học hoàn thành nhi m vụ c a mình một cách 

t t nhất  

- Ph i đ nh hư ng được một chương trình đào tạo mềm dẻo và phong ph  đ  lu n 

thích  ng v i nhu c u    hội hi n tại  Đưa ra được những chính sách có lợi cho người học, 

đ  tạo điều ki n cho mọi sinh vi n đều có điều ki n được tham gia học t p như nhau  

 - Trang    đ y đ  thi t    dạy và học như  Phòng học, máy móc, tài li u nghi n c u, 

thư vi n… nhằm đáp  ng y u c u đào tạo theo học ch  tín chỉ  

- C n ph i đơn gi n hoá các th  tục hành chính, phân cấp, phân   c qu n lý sao cho 

kh ng gây phiền hà cho người dạy, người học và hơn th  nữa là khích l  được vi c dạy và 

học c a gi ng vi n và sinh vi n  

- Tạo mọi điều ki n đ  các gi ng vi n k t hợp giữa gi ng dạy và nghi n c u khoa 

học, t  đó gi ng vi n đam m  và tự ý th c được hai nhi m vụ chính là gi ng dạy và nghi n 

c u mà người gi ng vi n ph i hoàn thành t t  

- Xây dựng được ph n mềm qu n lý đào tạo theo học ch  tín chỉ đ  cho cán  ộ gi ng 

vi n và sinh vi n tác nghi p và tra c u th ng tin trong c ng tác đào tạo và qu n lý  

sinh viên. 

-  àm t t c ng tác thi đua, khen thư ng đ  mỗi gi ng vi n có động lực phấn đấu và 

phấn đấu kh ng ng ng  

- Xây dựng được  an tư vấn vi c làm cho sinh vi n sau khi t t nghi p ra trường, đ  

các em tự tin khi vào học trong nhà trường  

3. K T LUẬN 

Đào tạo theo h  th ng tín chỉ là một ch  trương đ ng mà Bộ Giáo dục và đào tạo y u 

c u các trường Cao đẳng, Đại học trong c  nư c ph i thực hi n    c dù   n cạnh những 

m t ưu - nhược đi m, thì đào tạo theo h  th ng tín chỉ có những lợi th  nhất đ nh trong   i 

c nh hội nh p toàn c u trong đó có h  th ng các trường Đại học Th  dục Th  thao  

Trường Đại học TDTT Đà N ng sau   n m chuy n đổi t  hình th c đào tạo theo ni n 

ch  sang đào tạo theo học ch  tín chỉ,  ư c đ u tuy có những khó kh n, thách th c, song 

th y và trò đ  c  g ng vượt qua hoàn thành được nhi m vụ dạy và học c a mình  Đội ng  

cán  ộ gi ng vi n c a nhà trường đ  đ nh hư ng cho sinh vi n ch  động thi t k  và  ây 

dựng k  hoạch học t p, lựa chọn ti n độ học t p thích  ng v i điều ki n, kh  n ng c a 

mình  Đồng thời gi p sinh vi n có cái nhìn tổng th  c ng như nh n th c được nhu c u 

nguồn nhân lực mà    hội c n trong tương lai, đ  t  đó ch  động trong quá trình học t p, 

nghi n c u v i mục đích là tìm được c ng vi c phù hợp sau khi t t nghi p ra trường  
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 à gi ng vi n c ng tác tại trường, t i tin tư ng v i sự l nh đạo sáng su t c a Ban 

Giám hi u nhà trường và sự nổ lực phấn đấu kh ng ng ng c a đội ng  cán  ộ gi ng vi n 

và nhân vi n phục vụ trong toàn trường, s  góp ph n thực hi n thành c ng quá trình đào 

tạo theo học ch  tín chỉ và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học th  dục th  thao 

Đà N ng cho những n m ti p theo  Tạo cơ hội cho người học thực hi n t t mục đích học 

t p c a mình v i khẩu hi u “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng 

định mình”. 
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO CẤP CƠ SỞ 

Ở KHU VỰC THÀNH THỊ VIỆT NAM 

CN. Nguyễn Mạnh Hải
1
, TS. Nguyễn Thị Xuân Phƣơng

2
  

1
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 

2
Đại học TDTT Bắc Ninh 

Tóm tắt: Nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng công 

tác quản lý thể dục thể thao (TDTT) cấp cơ sở ở khu vực thành thị Việt Nam. Kết quả 

cho thấy: 1. Các lực lượng quản lý nhà nước và quản lý xã hội về TDTT ở cấp cơ sở 

khu vực thành thị Việt Nam có đầy đủ về mặt cơ cấu, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn 

chế về nhân lực - tài lực và vật lực; 2. Người dân đánh giá vai trò của các lực lượng 

quản lý nhà nước và quản lý xã hội trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động tập 

luyện TDTT của người dân còn nhiều hạn chế, chỉ dừng lại ở bề nổi chứ chưa đi sâu 

vào thực chất.  

Từ khóa: thực trạng, quản lý TDTT, tập luyện TDTT, VietNam. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Những năn gần đây, cùng với sự phát triển về đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động tập 

luyện TDTT hàng ngày của người dân ở khu vực thành thị Việt Nam đã có những bước 

tiến rõ rệt. Tỉ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên không ngừng tăng và vượt xa so với 

con số trung bình của cả nước. Việc tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động tập 

luyện TDTT hàng ngày của người dân (TDTT cấp cơ sở) là điều hết sức cần thiết để từ đó 

có thể đề xuất những giải pháp, chính sách hợp lý.  

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp điều tra xã hội học, 

Phương pháp toán học thống kê.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng về quản lý nhà nƣớc 

3.1.1 Thực trạng về công chức Văn hóa - xã hội cấp phường 

100% phường được điều tra đều có 01 công chức Văn hóa - Xã hội kiêm phụ trách 

lĩnh vực TDTT. Công chức này phải phụ trách rất nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch, gia 

đình, di tích, biển hiệu quảng cáo, khách sạn nhà nghỉ, tuyên truyền… trong đó TDTT chỉ 

là một lĩnh vực rất nhỏ. Đa phần trong số đó đều không có bằng cấp chuyên môn về TDTT. 

Thêm vào đó, trung bình mỗi phường ở khu vực thành thị có khoảng từ 10.000 - 20.000 

dân. 1 công chức kiêm nhiệm này không thể quản lý sâu sát được hoạt động tập luyện 

TDTT hàng ngày của nhân dân trên địa bàn.  
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3.1.2. Thực trạng về Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường do Ủy ban nhân dân cấp quận thành lập trên 

cơ sở hợp nhất các cơ sở hiện có như: Nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể dục 

thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao hoặc đài truyền thanh, trung tâm 

học tập công đồng ở xã; 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường do công chức Văn hóa - Xã hội làm Chủ 

nhiệm, có Phó Chủ nhiệm và các cộng tác viên giúp việc.  

Kết quả khảo sát cho thấy, có 57,41% số phường được khảo sát đã thành lập  

được Trung tâm Văn hóa - Thể thao, còn lại 42,59% vẫn chưa thành lập được. Như vậy, 

chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều mới mong đạt được mục tiêu đến năm 2020, 80% số 

phường - xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề ra.  

Trên đây là thống kê về mặt số lượng. Chúng tôi tiếp tục đi sâu tìm hiểu về chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm VH-TT đã được thành lập trong việc tổ chức, 

quản lý hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày của người dân thông qua đánh giá của công 

chức Văn hóa - Xã hội phường.  

Bảng 1. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm VH-TT  

trong việc tổ chức hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày của người dân (n = 31) 

Hiệu quả hoạt động mi % 

Tốt 11 35,48 

Trung bình 12 38,71 

Chưa tốt 8 25,81 

Qua phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp các công chức Văn hóa - Xã hội  của 31 phường 

đã có Trung tâm VH-TT cho thấy: 35,48% số Trung tâm VH-TT được đánh giá là phát huy 

hiệu quả tốt trong việc tổ chức hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày của người dân. 

38,71% Trung tâm VH-TT được đánh giá ở mức “Trung bình”. Đặc biệt, vẫn còn đến xấp 

xỉ 1/4 số Trung tâm VH-TT phường bị đánh giá là hoạt động chưa tốt, chưa phát huy được 

hiệu quả cần có trong việc tổ chức hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày của người dân. 

Trao đổi sâu với các cán bộ quản lý và một số người dân chúng tôi được biết: một số Trung 

tâm VH-TT chỉ tổ chức một vài hoạt động bề nổi nhân dịp kỷ niệm nào đó, một số thì bị sử 

dụng sai mục đích, thậm chí có một số Trung tâm VH-TT chỉ có Quyết định thành lập chứ 

chưa hề có trụ sở, cơ sở vật chất cụ thể để hoạt động. Như vậy, hiệu quả hoạt động của các 

Trung tâm VH-TT phường trong việc tổ chức hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày của 

người dân vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được xem xét và có những giải pháp điều chỉnh 

phù hợp.  
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3.1.3. Thực trạng Nhà văn hóa khu phố 

Theo thống kê của chúng tôi, trong số 327 khu phố thuộc 54 phường được khảo sát, 

255/327 khu phố đã có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao, đạt 77,98%, cao hơn nhiều mục tiêu 

đề ra đến năm 2020 chung của cả nước (70% khu phố có Nhà Văn hóa - Khu TT). Đa phần 

các cán bộ Văn hóa - Xã hội cấp phường đều đánh giá các Nhà Văn hóa - Khu TT đã phát 

huy tác dụng tốt trong việc thu hút, tổ chức và duy trì hoạt động tập luyện TDTT hàng 

ngày của người dân.  

3.2. Quản lý xã hội 

Trong bối cảnh quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế về nhân lực, tài lực, vật lực thì 

quản lý xã hội là một lực lượng quan trọng trong việc tổ chức và quản lý hoạt động tập 

luyện TDTT hàng ngày của người dân.  

3.2.1. Hội/Hiệp hội/Hội đồng TDTT phường 

Hội/Hiệp hội/Hội đồng TDTT phường là tổ chức xã hội tập trung những đại diện tích 

cực về TDTT của các thành phần khác nhau trong xã hội nhằm đi đầu, khởi xướng hoạt 

động TDTT trên địa bàn. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi: 100% phường được khảo 

sát đều chưa có Hội/Hiệp hội/Hội đồng TDTT phường. Chỉ có lác đác các CLB TDTT 

hoặc 1 vài hoạt động TDTT đơn lẻ do các tổ chức xã hội tổ chức như của Đoàn Thanh 

niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội người cao tuổi. Chưa hề có một 

sự gắn kết có hệ thống trong việc tổ chức và quản lý hoạt động TDTT quần chúng trên địa 

bàn, mạnh hội nào hội ý làm. Cần có 01 tổ chức xã hội thống nhất chung tay cùng hệ thống 

quản lý nhà nước để tổ chức, quản lý các hoạt động TDTT trên địa bàn. Ví dụ: mỗi một tổ 

chức xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội 

giáo chức, Hội người cao tuổi... có thể cử 1 đại diện tiêu biểu, nhiệt tình với phong trào 

TDTT tham gia vào Hội/Hiệp hội/Hội đồng TDTT phường, từ đó làm nòng cốt phối hợp, 

phát động, tổ chức phong trào TDTT trong hội nhóm của mình. Như vậy sẽ có hệ thống 

hơn, hiệu quả hơn.  

3.2.2. Các tổ chức xã hội khác 

Các tổ chức xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, Hội giáo chức, Hội 

Cựu chiến binh, Hội phụ nữ... là một lực lượng quan trọng cần thiết cần phải được nhắc 

đến trong vai trò tổ chức, vận động, quản lý các hoạt động TDTT trên địa bàn.  

Bảng 2 cho thấy 35,19% công chức văn hóa - xã hội đánh giá các tổ chức xã hội tích 

cực tham gia vào việc tổ chức, vận động, quản lý hoạt động TDTT trên địa bàn. Tuy nhiên, 

vẫn còn có đến 64,815 (khoảng 2/3) công chức Văn hóa xã hội được phỏng vấn đánh giá 

rằng các tổ chức xã hội chỉ tham gia với mức độ cầm chừng, thỉnh thoảng tổ chức một vài 

hoạt động TDTT bề nổi chức chưa đi sâu đi sát vào hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày 

của người dân.  
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Bảng 2. Đánh giá về vai trò của các tổ chức xã hội đối với hoạt động TDTT trên địa bàn  

(n = 54) 

Mức độ tham gia mi % 

Tích cực tham gia 19 35,19 

Tham gia cầm chừng 35 64,815 

Hầu như không tham gia 0 0 

Như vậy, rõ ràng lực lượng quản lý xã hội chưa hề phát huy hết vai trò tích cực trong 

hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày của người dân.  

3.2.3 Các CLB TDTT 

Các CLB TDTT cơ sở là nơi tập trung những người yêu thích và thường xuyên tập 

luyện TDTT. Đây là những tổ chức đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển phong 

trào tập luyện TDTT của người dân ở cấp cơ sở. Các CLB TDTT có thể được thành lập, tổ 

chức và quản lý bởi nhiều thành phần khác nhau, thể hiện vai trò khác nhau của các thành 

phần khác nhau trong xã hội. Dưới đây là thống kê của chúng tôi.  

Bảng 3: Thống kê về cá nhân, tổ chức thành lập và quản lý các CLB TDTT cơ sở (n=546) 

Cá nhân, tổ chức thành lập và quản lý mi % 

Tư nhân/ nhóm tự phát 349 63,92 

Các tổ chức xã hội (Đoàn TN, Hội NCT, Hội PN...) 137 25,10 

Cơ quan nhà nước 60 10,99 

Tổng 546 100,00 

Kết quả thống kê tại Bảng 3 cho thấy, số CLB do tư nhân hoặc nhóm người tự phát 

thành lập và quản lý chiếm tỉ lệ lên đến 2/3. Số CLB do các tổ chức xã hội như Đoàn TN, 

Hội NCT, Hội PN thành lập và quản lý chiếm 1/4 (25,10%). Số CLB TDTT cơ sở do các 

cơ quan nhà nước thành lập và quản lý hoạt động trực tiếp chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn, chỉ đạt 

gần 11%. Điều này cho thấy hoạt động tập luyện của người dân khu vực thành thị cho dù 

có tổ chức hơn nhưng cũng vẫn do tư nhân, cá nhân hoặc nhóm người tự phát tổ chức. Vai 

trò của các tổ chức xã hội cũng như cơ quan nhà nước còn hạn chế.  

3.3. Đánh giá của ngƣời dân đối với vai trò của các tổ chức quản lý TDTT và chính 

quyền cơ sở  

Số liệu khảo sát cho thấy: người dân đánh giá không cao về vai trò của chính quyền 

địa phương và các tổ chức quản lý TDTT đối với hoạt động tập luyện TDTT của người dân 

trên địa bàn. Tỉ lệ người dân đánh giá là “vai trò mờ nhạt, không rõ nét” lên đến 66,53% 

(khoảng 2/3). Số người dân này đánh giá, vai trò của chính quyền địa phương và các  

tổ chức quản lý TDTT trên địa bàn chủ yếu mới chỉ dừng lại ở bề nổi, tổ chức một vài  
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giải - hoạt động TDTT nhân dịp kỷ niệm nào đó chứ chưa đi sâu đi sát vào hoạt động tập 

luyện TDTT hàng ngày của người dân.  

Bảng 4. Đánh giá của người dân đối với vai trò của chính quyền địa phương  

và các tổ chức quản lý TDTT trên địa bàn (n = 2229) 

Ngƣời dân đánh giá mi % 

Vai trò rõ nét, sâu sát, tích cực 317 14,22 

Vai trò vừa phải, trung bình 429 19,25 

Vai trò mờ nhạt, không rõ nét                                   1483 66,53 

Tổng 2229 100.00 

4. KẾT LUẬN 

1. Công chức văn hóa - xã hội cấp phường, Trung tâm Văn hóa Thể thao phường là 

hai đơn vị quản lý nhà nước về TDTT ở cấp cơ sở khu vực thành thị. Hai cơ cấu này về số 

lượng thì đã đảm bảo, tuy nhiên về chất lượng thì còn nhiều hạn chế trên các phương diện 

nhân lực, vật lực, tài lực. 

2. Về quản lý xã hội: 100% phường được khảo sát chưa có Hội/Hiệp hội/Hội đồng 

TDTT cấp phường. Các tổ chức xã hội khác có tham gia vào việc tổ chức hoạt động tập 

luyện TDTT của người dân trên địa bàn, tuy nhiên không mang tính hệ thống, đa phần chỉ 

ở mức độ “cầm chừng, phong trào”, thỉnh thoảng tổ chức một vài giải TDTT.  

3. Đa phần người dân đánh giá công tác tổ chức và quản lý hoạt động TDTT cấp cơ 

sở của các lực lượng cả quản lý nhà nước và quản lý xã hội còn nhiều hạn chế, chỉ dừng lại 

ở bề nổi chứ chưa đi sâu đi sát vào hoạt động tập luyện TDTT hàng ngày của người dân.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 về 

“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ của sự nghiệp thể 

dục, thể thao đến năm 2020”. 

[2]. Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 2198/QĐ-TTG ngày 3/12/2010 Về việc 

“phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”. 

[3]. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. 

[4]. Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 phê 

duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai 

đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030”. 

[5]. Hoàng Công Dân và cộng sự (2017), Lý luận và phương pháp TDTT quần chúng, 

NXB TDTT, Hà Nội.  

[6]. Nguồn bài báo: Bài báo được trích dẫn từ một phần kết quả nghiên cứu của đề tài 

“Mô hình phát triển TDTT quần chúng khu vực thành thị” - đề tài cấp Bộ của Bộ 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch, có quyết định triển khai trong hai năm 2018 - 2019. 



Nguyễn Đức Thành, Trần Mạnh Hùng, Lê Kim Vũ, Đỗ Hoàng Long, Nguyễn Hùng Anh 

 

155 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS  

OF PHYSICAL EDUCATION  

AT HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION 

TS. Nguyễn Đức Thành, NCS. Trần Mạnh Hùng, NCS. Lê Kim Vũ 

ThS. Đỗ Hoàng Long, ThS. Nguyễn Hùng Anh 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 

Tóm tắt: Thông qua khảo sát tổng thể thực trạng công tác giáo dục thể chất tại 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đề tài đã phân tích, đánh giá và đề 

xuất được các giải pháp hữu hiệu như: Thường xuyên cập nhật tài liệu, giáo trình 

giảng dạy; Đổi mới nhiều phương pháp giảng dạy mới theo hướng tích cực hóa 

người học; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị phục vụ dạy và 

học; Tranh thủ sự quan tâm của nhà trường đối với các hoạt động giáo dục thể 

chất; Tăng cường phối hợp giữa giảng viên Bộ môn Giáo dục thể chất và các 

phòng, ban chuyên môn. Một khi các giải pháp này được áp dụng vào thực tiễn sẽ 

giúp cải tiến rõ rệt hiệu quả công tác giáo dục thể chất tại đây. 

Từ khóa: cơ sở vật chất, giải pháp, giáo dục thể chất, giáo trình, phối hợp, quan 

tâm, phương pháp, tài liệu,...  

Abstract: Through the overall survey on the status of physical education work at the 

University of Technical Education Ho Chi Minh City, the topic has analyzed, 

evaluated and proposed effective solutions such as: Regularly updating teaching 

materials and curriculum; Innovating many teaching methods towards positive 

learners; Increasing investment in facilities, yards, and equipment for teaching and 

learning; Enlist the school's interest in physical education activities; Strengthen 

coordination between Physical Education faculty and professional departments. 

Once these measures are put into practice, it will significantly improve the 

effectiveness of physical education here. 

Keywords: facilities, solutions, physical education, curriculum, coordination, 

interest, methods, materials,... 

1. Giới thiệu 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa 

ngành, đa lĩnh vực theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng, trong đó một số lĩnh vực đào tạo 

theo hướng nghiên cứu và phát triển. Trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng 
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hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục nghề nghiệp, ngang tầm với 

các trường đại học uy tín thuộc khu vực và quốc tế. Nhà trường còn đảm nhận vai trò là 

nguồn động lực phát triển bền vững cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp của cả nước và 

thực hiện sứ mạng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khoa học giáo dục nghề nghiệp; 

cung cấp nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học chất lượng cao cho xây dựng và phát 

triển đất nước, đồng thời góp phần vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt 

Nam, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

Công tác giáo dục thể chất đã đóng góp đáng kể vào sự nghiệp đào tạo chung của 

Trường đặc biệt là giáo dục thế hệ sinh viên phát triển toàn diện cả đức, trí, thể mỹ. Tuy 

nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy công tác này còn nhiều bất cập, hạn chế (Công tác viết 

giáo trình GDTC; PP giảng dạy của đội ngũ GV GDTC; Điều kiện CSVC, trang thiết bị 

phục vụ công tác GDTC; Quan tâm của nhà trường; Phối hợp giữa GV BM GDTC và các 

phòng, ban chuyên môn…). Do đó, cần thiết phải có nghiên cứu nghiêm túc để tìm ra 

những giải pháp khả thi để cải thiện cho công tác này.   

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu bao gồm 20 cán bộ, giảng viên Trung tâm GDTC & QP (cơ 

hữu và thỉnh giảng) và 320 sinh viên nam, nữ có sức khỏe bình thường, tham gia học 

GDTC thuộc các ngành không chuyên của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 

2.2. Tiến hành 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 02/2019 đến tháng 03/2020 tại Trường Đại học 

Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.  

2.3. Công cụ đo lường 

Các phương pháp phổ biến được sử dụng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu bao gồm: Tổng hợp và phân tích tài liệu liên quan; Điều tra xã hội học; Thống 

kê và tính toán. 

Công cụ đánh giá bao gồm: 

- Thang điểm Likert - 5 mức độ 

Sinh viên và giảng viên được khảo sát ý kiến bằng 2 bảng câu hỏi theo thang điểm 

Likert - 5 mức độ: Hoàn toàn đồng ý (5đ); Đồng ý (4đ); Bình thường (3đ); Không đồng ý 

(2đ); Hoàn toàn không đồng ý (1đ). Trong đó, giá trị khoảng cách = (maximun - 

minimun)/n = (5 - 1)/5 = 0,8.  

Các giá trị trung bình được đánh giá theo khoảng: 1,00 - 1,80: Hoàn toàn không đồng 

ý; 1,81 - 2,60: Không đồng ý; 2,61 - 3,4: Bình thường:  3,41 - 4,2: Đồng ý: 4,21 - 5,00: 

Hoàn toàn đồng ý.  
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- Đo lường độ tin cậy các biến quan sát bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

Mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha:   

Từ 0,8 đến gần bằng 1: thang đo lường rất tốt. 

Từ 0,7 đến gần bằng 0,8: thang đo lường sử dụng tốt. 

Từ 0,6 trở lên: thang đo lường đủ điều kiện.  

Đối với đề tài nghiên cứu này, tác giả chấp nhận hệ số Cronbach Alpha ≥ 0,6. 

- Chỉ số 2 :  Dùng để đánh giá các đặc tính định tính (định danh, thứ bậc, tính chất, 

phạm trù...) trên các tần số không đòi hỏi các phân phối theo luật xác suất chuẩn. Trong 

nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng kiểm định này để so sánh ý kiến lựa chọn các biến quan 

sát giữa sinh viên và giảng viên. 

- Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 mẫu độc lập (independent 

samples t-test) 

Sử dụng để phân tích đánh giá sự tương đồng của hai khách thể GV và SV bằng cách 

tiến hành kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 mẫu độc lập (Independent Samples 

T-Test). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái quát thực trạng công tác giáo dục thể chất tại Trường ĐH SPKT TP.HCM 

Đề tài đã thiết kế công cụ đo lường với thang điểm Likert - 5 mức độ; tiếp đó là đo 

lường độ tin cậy các biến quan sát bằng hệ số Cronbach’s Alpha; sau cùng đã tổng hợp 

được 9 nhân tố với 44 biến để khảo sát thực trạng công tác GDTC tại Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.   

Căn cứ vào thực tế khảo sát, kết hợp với so sánh mức độ hài lòng của GV và SV đối 

với các nhân tố xoay quanh công tác GDTC, đề tài đã phát hiện: 

- Các nhân tố được cả sinh viên và giảng viên được đánh giá tốt và cần được phát 

huy là: 

+ Chương trình nội dung môn học GDTC chính khóa khá hợp lý. Cụ thể: Số lượng 

tiết học đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT; Phân bố hợp lý trong 3 HK; Đáp ứng mục tiêu 

rèn luyện thể chất cho SV; Đa dạng, đáp ứng nhu cầu, sở thích người học; Phù hợp với 

năng lực chuyên môn đội ngũ GV. 

+ Đội ngũ giảng viên GDTC đáp ứng yêu cầu: Đảm bảo số lượng theo quy định tỉ lệ 

SV/GV; Đạt chuẩn kiến thức trình độ; Năng lực chuyên môn hoàn thiện; Năng nổ, nhiệt 

tình, tận tâm với nghề; Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. 

+ Công tác kiểm tra, đánh giá GDTC tại Trường ĐH SPKT TP.HCM khá tốt, cần 

phát huy; cả GV và SV có sự đồng thuận khá cao đối với 4 biến công tác kiểm tra, đánh giá 
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GDTC. Đó là các tiêu chí về: Khách quan, chính xác và công bằng; Toàn diện về số lượng, 

chất lượng; Có kế hoạch, kết hợp nhiều hình thức, thời điểm kiểm tra, đánh giá; Công khai, 

minh bạch, kết quả kiểm tra, đánh giá.   

+ Hoạt động phong trào, ngoại khóa: đánh giá của GV và SV có sự khác biệt nhưng 

nhìn chung đều khá tán thành về những thế mạnh của hoạt động phong trào ngoại khóa tại 

Trường ĐH SPKT TP.HCM. Cụ thể: Được tổ chức quy cũ, thường xuyên và định kỳ; Đa 

dạng, nhiều môn thể thao; Thu hút đông đảo SV tham gia; Đạt nhiều thành tích chuyên 

môn; Đáp ứng nhu cầu tập luyện ngoài giờ cho SV. 

- Các nhân tố chưa được sinh viên và giảng viên đánh giá cao và cần được nghiên 

cứu tìm giải pháp cải tiến là: 

+ Tài liệu, giáo trình phục vụ dạy và học GDTC: cả GV và SV đều có sự đồng thuận 

cao khi đánh giá khá thấp các biến quan sát của nhân tố Tài liệu, giáo trình phục vụ dạy và 

học GDTC. Cụ thể là: Tài liệu, giáo trình cần bám sát chương trình môn học GDTC; Cần 

được cập nhật thường xuyên; Chưa đầy đủ cho tất cả học phần; Đa số từ nguồn bên ngoài, 

chưa phải do chính GV bộ môn biên soạn; Chưa được tham khảo thường xuyên bởi người 

học. Do đó, cần khuyến khích CB, GV tích cực công tác biên soạn để hoàn thiện bộ giáo 

trình phục vụ cho các học phần môn học GDTC.       

+ Phương pháp áp dụng giảng dạy GDTC: chưa được đánh giá cao và cần được cải 

thiện. Cụ thể: Cần thay đổi theo hương đơn giản hóa để SV dễ hiểu, dễ tiếp thu và thực 

hành; Cần sinh động hơn để thu hút người học; Chưa thực thật khoa học và hợp lý; Chưa 

kết hợp nhiều phương pháp truyền đạt; Cần có ứng dụng công nghệ thông tin. 

+ CSVC, sân bãi điều kiện học tập GDTC: cả GV và SV có sự đồng thuận khi đánh 

giá không cao về thực trạng CSVC, sân bãi điều kiện học tập GDTC. Đây là nhân tố cần 

được cải thiện. Cụ thể: Chưa đầy đủ và còn chưa phù hợp với lứa tuổi SV; Cần đa dạng, 

nhiều chủng loại hơn nữa; Chưa đạt chuẩn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. 

+ Quan tâm của lãnh đạo nhà trường đối với công tác GDTC: Chưa được đánh giá 

cao, cần có biện pháp để tranh thủ, vận động sự quan tâm của Hội đồng trường, Ban Giám 

hiệu đối với công tác GDTC và hoạt động thể thao học đường. Cụ thể: Chế độ lương, 

thưởng và phúc lợi chưa thực sự đầy đủ cho GV GDTC;  Sân bãi, CSVC, dụng cụ, thiết bị 

dạy và học GDTC chính khóa chưa được trang bị đầy đủ; trường học. 

Chưa đáp ứng kinh phí dành cho hoạt động phong trào ngoại khóa trong và ngoài 

trường; CB-GV GDTC chưa được thường xuyên khuyến khích NCKH, học tập nâng cao 

chuyên môn; Chưa có nhiều chủ trương, chính sách phát triển TDTT.  
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Bảng 1. Tổng hợp so sánh giá trị trung bình các nhân tố qua đánh giá của GV (n = 20) 

và SV (n = 320) 

+ Phối hợp giữa GV BM GDTC và các phòng, ban chuyên môn: Cả GV và SV có sự 

đồng thuận cao khi đánh giá với mức do dự và không đồng ý chiếm đa số hơn so với mức 

(hoàn toàn) đồng ý về nhân tố này. Cụ thể: Chưa phối hợp tốt với P.TS-CTSV tổ chức các 

giải đấu TDTT SV trong và ngoài trường; Chưa phối hợp tốt với Công đoàn trong tổ chức 

các hoạt động TDTT GV trong và ngoài trường; Chưa phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên 

và Hội SV trong lĩnh vực TDTT SV trong và ngoài trường; Chưa phối hợp tốt với P.TBVT 

TT Nhân tố 
Đối 

tượng 

Tổng các biến quan sát  So sánh 

x  

+ SD 

(Std. 

Deviation) 

 

(Std Error 

Mean) 

t 

Sig.  

(2- 

tailed) 

1 
Chương trình nội dung môn 

học GDTC chính khóa 

GV 4,21 .496 .111 
-1.285 .200 

SV 3,97 .812 .045 

2 
Tài liệu, giáo trình phục vụ 

dạy và học GDTC 

GV 2,3 .987 .220 
-.119 .905 

SV 2,28 .709 .039 

3 Đội ngũ GV 
GV 4,04 .413 .092 

.876 .382 
SV 4,16 .610 .034 

4 
PP giảng dạy của đội ngũ 

GV GDTC 

GV 2,83 .717 .160 
-.337 .736 

SV 2,75 .953 .053 

5 
Công tác kiểm tra đánh giá 

môn học GDTC 

GV 3,61 .754 .168 
1.341 .181 

SV 3,82 .699 .039 

6 
Điều kiện CSVC, trang thiết 

bị phục vụ công tác GDTC 

GV 2,54 .933 .208 
1.467 .143 

SV 2,84 .905 .050 

7 
Hoạt động phong trào, 

ngoại khóa 

GV 3,41 .847 .189 
1.675 .095 

SV 3,72 .812 .045 

8 Quan tâm của nhà trường 
GV 2,28 .790 .176 

3.469 .001 
SV 2,93 .824 .046 

9 

Phối hợp giữa GV BM 

GDTC và các phòng, ban 

chuyên môn 

GV 2,33 .616 .137 4.771 .000 
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và QT.CSVC trong các sự vụ liên quan với BM GDTC; Chưa phối hợp tốt với Trạm Y tế 

để kiểm tra sức khỏe SV toàn trường 

Điều này càng thể hiện rõ hơn khi tổng hợp giá trị x  tất cả các biến trong cùng nhân 

tố khảo sát của 2 đối tượng GV và SV. Kết quả được thể hiện rõ tại Bảng 1.  

Như vậy, kết quả ghi nhận được, 5 nhân tố: Tài liệu, giáo trình phục vụ dạy và học 

GDTC; PP giảng dạy của đội ngũ GV GDTC; Điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ 

công tác GDTC; Quan tâm của nhà trường; Phối hợp giữa GV BM GDTC và các phòng, 

ban chuyên môn, với giá trị x chỉ từ 2,28 ~ 3,17 (trong khoảng từ Không đồng ý đến Bình 

thường). Năm nhân tố này chưa được đánh giá cao đồng nghĩa với việc cần được nghiên 

cứu để tìm giải pháp cải tiến. 

3.2. Lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC ở Trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật TP.HCM 

3.2.1. Cơ sở và nguyên tắc đề xuất giải pháp  

a. Cơ sở khoa học (pháp lý) 

Cơ sở khoa học (pháp lý) để xây dựng giải pháp nâng cao hiệu của công tác GDTC ở 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dựa trên quan điểm, đường lối chỉ đạo của 

Đảng và Nhà nước, các luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp 

luật về công tác GDTC và TDTT trường học, Quyết định hoạt động theo cơ chế tự chủ của 

nhà trường và của Trung tâm GDTC&QP… 

b. Cơ sở thực tiễn 

- Căn cứ trên cơ sở thực trạng công tác GDTC và TDTT trường học các trường đại 

học nói chung, cũng như kế thừa kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác GDTC của nhiều tác giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực thể thao 

trường học. 

- Căn cứ Đề án xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thành trường 

trọng điểm quốc gia, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục toàn diện phục vụ đắc 

lực cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và bảo vệ tổ quốc. 

- Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi với cơ 

chế hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng 

nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện. 

- Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-ĐHSPKT ngày 03/4/2017 của Hiệu trưởng Trường 

ĐH SPKT TP.HCM về việc thành lập Trung tâm GDTC&QP. 

Xuất phát từ tổng thể thực trạng công tác GDTC tại Trường ĐH SPKT TP.HCM bao 

gồm các mặt đã khảo sát: Chương trình nội dung môn học GDTC chính khóa; Tài liệu, 

giáo trình phục vụ dạy và học GDTC; Đội ngũ giảng viên; PP giảng dạy; Công tác kiểm tra 
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đánh giá môn học GDTC; Cơ sở vật chất, sân bãi điều kiện học tập; Hoạt động phong trào, 

ngoại khóa; Quan tâm của lãnh đạo nhà trường về GDTC; Phối hợp giữa GV BM GDTC 

và các phòng, ban chuyên môn…, đặc biệt là khảo sát tường tận mức độ hài lòng của GV 

và SV đối với công tác GDTC như đã trình bày.  

c. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 

Để nâng cao hiệu của công tác GDTC ở Trường ĐH SPKT TP.HCM sao cho đạt chất 

lượng, hiệu quả, cần có sự phối hợp hài hòa giữa các giải pháp tuân theo các nguyên tắc 

chuẩn mực, chuyên biệt sau đây: 

- Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả. 

3.2.2. Lựa chọn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC   

Căn cứ theo thực tế khảo sát, đề tài quy ước: 

- Các nhân tố nào có tổng giá trị x  = 3,41 ~ 5,00 (trong khoảng Đồng ý và  

Hoàn toàn đồng ý) của ý kiến đánh giá GV và SV xem như đã đạt chất lượng tốt và tiếp tục 

phát huy. 

- Ngược lại, các nhân tố được GV và SV đánh giá có tổng giá trị x  ≤ 3,40 (trong 

khoảng Hoàn toàn không đồng ý đến Bình thường) xem như chưa đạt và cần phải được  

cải tiến. 

Từ cơ sở này, đề tài sẽ đề ra các giải pháp hiệu quả và khả thi để nâng cao hiệu quả 

của công tác GDTC ở Trường ĐH SPKT TP.HCM. 

Sau khi tìm hiểu thực trạng các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến công tác 

GDTC, đề tài tiếp tục thực hiện bước cuối là khảo sát ý kiến của SV và GV để tìm ra các 

giải pháp nâng cao hiệu của công tác GDTC. Nhân tố này được tiến hành qua 9 yếu tố, 

tương ứng với 2 nhận định trong bảng hỏi (Đồng 1: 1đ; Không đồng ý: 0đ).  

Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 2 ghi nhận tỉ lệ lựa chọn các giải pháp 

như sau: So sánh các biến quan sát trong cùng đối tượng GV hoặc SV nhận thấy, mức đồng 

ý chiếm ưu thế hơn so với mức không đồng ý ở 5 biến: GP2_Thường xuyên cập nhật tài 

liệu, giáo trình giảng dạy (90% và 93,8%); GP4_Đổi mới nhiều PP giảng dạy mới theo 

hướng tích cực hóa người học (90% và 80,9%); GP6_Tăng cường đầu tư CSVC, sân bãi, 

trang thiết bị phục vụ dạy - học (85% và 85,9%); GP8_Tranh thủ sự quan tâm của nhà 

trường đối với các hoạt động GDTC (85% và 80,3%); GP9_Tăng cường phối hợp giữa GV 
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BM GDTC và các phòng, ban chuyên môn (90% và 86,3%). Điều này thể hiện rõ qua các 

chỉ số 
2 tính đều > 

2 bảng (sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với P<0,001). Đây là 

một trong các cơ sở để đề tài lựa chọn, đưa ra các giải pháp cải tiến.  

 

Bảng 2. Thực trạng lựa chọn giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác GDTC 

Tiêu chí 
Đối 

tượng 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

So sánh 

cùng đối 

tượng 

83,10001
2   

So sánh  

giữa GV và SV 

in  % in  % 
2  P 

Pearson 

Chi-

Square 

Asymp

. Sig. 

(2-

sided) 

GP1_Thay đổi nội 

dung, chương trình 

giảng dạy theo sở 

thích người học để 

nâng cao hứng thú 

của SV 

GV 9 45,0 11 55,0 10,63 <0,01 

.437 .508 

SV 199 62,2 121 37,8 180,80 <0,001 

GP2_Thường xuyên 

cập nhật tài liệu, 

giáo trình giảng dạy  

GV 18 90,0 2 10,0 17,26 <0,001 

.085 .771 

SV 300 93,8 20 6,3 301,33 <0,001 

GP3_Nâng cao trình 

độ chuyên môn và 

NCKH của lực 

lượng GV 

BM.GDTC 

GV 7 35,0 13 65,0 11,47 <0,001 

1.024 .312 

SV 130 40,6 190 59,4 176,66 <0,001 

GP4_Đổi mới nhiều 

PP giảng dạy mới 

theo hướng tích cực 

hóa người học 

GV 18 90,0 2 10,0 17,26 <0,001 

.226 .634 

SV 259 80,9 61 19,1 236,00 <0,001 

GP5_Kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ công tác 

kiểm tra đánh giá 

môn học GDTC 

GV 8 40,0 12 60,0 10,94 <0,001 

.014 .907 

SV 156 48,8 164 51,3 170,77 <0,001 
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Ngược lại, cũng có 4 biến mà ý kiến của GV hoặc SV có mức không đồng ý chiếm 

đa số so với mức đồng ý, đó là các biến: GP1_Thay đổi nội dung, chương trình giảng dạy 

theo sở thích người học để nâng cao hứng thú của SV (55% và 37,8%); GP3_Nâng  

cao trình độ chuyên môn và NCKH của lực lượng GV BM.GDTC (65% và 59,4%); 

GP5_Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác kiểm tra đánh giá môn học GDTC (60% và 

51,3%); GP7_Đẩy mạnh hoạt động phong trào, ngoại khóa (60% và 61,6%). Thể hiện rõ 

qua các chỉ số tính đều > bảng (sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với P < 0,01 ~ 0,001). 

Do 4 biến này không có sự tán đồng cao của GV lẫn SV nên không cần thiết có giải pháp 

cải tiến. 

GP6_Tăng cường 

đầu tư CSVC, sân 

bãi, trang thiết bị 

phục vụ dạy - học 

GV 17 85,0 3 15,0 15,68 <0,001 

.010 .920 

SV 275 85,9 45 14,1 258,83 <0,001 

GP7_Đẩy mạnh hoạt 

động phong trào, 

ngoại khóa 

GV 8 40,0 12 60,0 10,94 <0,001 

.006 .938 

SV 123 38,4 197 61,6 179,79 <0,001 

GP8_Tranh thủ sự 

quan tâm của nhà 

trường đối với các 

hoạt động GDTC 

GV 17 85,0 3 15,0 15,68 <0,001 

.264 .607 

SV 257 80,3 63 19,7 233,39 <0,001 

GP9_Tăng cường 

phối hợp giữa GV 

BM GDTC và các 

phòng, ban chuyên 

môn 

GV 18 90,0 2 10,0 17,26 <0,001 

.606 .436 

SV 276 86,3 44 13,8 260,37 <0,001 
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Biểu đồ 1. So sánh giá trị trung bình lựa chọn các giải pháp để nâng cao hiệu quả công 

tác GDTC của GV (20) và SV (320) về công tác GDTC 

Đối sánh nhận định các biến quan sát tương ứng giữa 2 đối tượng GV và SV nhận 

thấy, cả 9 biến thuộc giải pháp đều có sự tương đồng về ý kiến đánh giá.  

So sánh giá trị x các biến quan sát qua chỉ số t student về giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác GDTC của GV và SV trình bày tại Bảng 3 và Biểu đồ 1 nhận thấy: Không có 

sự khác biệt x mang ý nghĩa thống kê giữa ý kiến của GV và SV ở cả 9 biến giải pháp 

khảo sát (Sig = .172 - .907 > .05). Tuy nhiên nhìn tổng thể, cả SV và GV đều đánh giá cao 

5 biến quan sát, cần phải được cải thiện là GP2, GP4, GP6, GP8 và GP9 có x  = .80 ~ .94 

(trong khoảng 1/2 thang đo Đồng ý). Tương phản, cũng có 4 biến quan sát là GP1, GP3, 

GP5, GP7 với x  = .35 ~ .62 (trong khoảng 1/2 thang đo Không đồng ý). Năm biến giải 

pháp này cần được nghiên cứu, tiến hành để nâng cao công tác GDTC. 

Điều này thể hiện rõ qua các chỉ số 
2  tính đều < 

2 bảng (sự khác biệt không đáng 

kể, không mang ý nghĩa thống kê với Sig. = .145 - .619 > .05).   

Bảng 3. Tổng hợp so sánh giá trị trung bình lựa chọn các giải pháp giữa GV (n = 20)  

và SV (n = 320) 

TT Giải pháp 
Đối 

tượng 

So sánh 
Kết quả lựa chọn  

giải pháp 

x  t 
Sig. (2- 

tailed) 
Chọn Không 

1 
GP1_Thay đổi nội dung, 

chương trình giảng dạy  

GV .45 
1,531 .172  x 

SV .62 
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4. BÀN LUẬN  

Công tác viết giáo trình GDTC của Trung tâm còn nhiều hạn chế. Tính đến nay toàn 

Trung tâm chỉ mới có 04 giáo trình (GDTC1, cờ vua, bóng đá và bóng chuyền) được 

nghiệm thu và chờ xuất bản. GV Trung tâm chưa chú trọng biên soạn bài giảng lý thuyết 

để cung cấp cho SV. Nếu có, bài giảng thường có nội dung giới hạn, các kiến thức cũ, cũng 

ít khi được cập nhật. Để khắc phục được điều này đòi hỏi bản thân người GV phải có kiến 

thức chuyên môn vững vàng, sâu, rộng, phải am hiểu sâu sắc thực tiễn thì mới có thể gắn 

lý luận với thực tiễn, như thế bài giảng GDTC mới thuyết phục, gợi niềm say mê hứng thú, 

kích thích được tinh thần cầu thị, lòng say mê học hỏi nắm bắt cái mới ở người học - dẫn 

đến tính tự giác trong học tập. 

PP giảng dạy GDTC từ lâu vẫn theo kiểu truyền thống, GV thao giảng còn SV thụ 

động trong nhận thức và tiếp nhận thông tin. Do đó, cần thay đổi để phát huy tính chủ động 

2 

GP2_Thường xuyên cập 

nhật tài liệu, giáo trình 

giảng dạy 

GV .90 

.660 .510 x  
SV .94 

3 

GP3_Nâng cao trình độ 

chuyên môn và NCKH của 

lực lượng GV BM.GDTC  

GV .35 

.496 .620  x 
SV .41 

4 

GP4_Đổi mới nhiều PP 

giảng dạy mới theo hướng 

tích cực hóa người học  

GV .90 

-1,011 .313 x  
SV .81 

5 

GP5_Kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ công tác kiểm tra 

đánh giá môn học GDTC  

GV .40 

.758 .449  x 
SV .49 

6 

GP6_Tăng cường đầu tư 

CSVC, sân bãi, trang thiết 

bị phục vụ dạy - học 

GV .85 

.116 .907 x  
SV .86 

7 
GP7_Đẩy mạnh hoạt động 

phong trào, ngoại khóa  

GV .40 
-.139 .890  x 

SV .38 

8 

GP8_Tranh thủ sự quan tâm 

của nhà trường đối với các 

hoạt động GDTC  

GV .85 

-.513 .608 x  
SV .80 

9 

GP9_Tăng cường phối hợp 

giữa GV BM GDTC và các 

phòng, ban chuyên môn 

GV .90 

-.474 .636 x  
SV .86 
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của SV trong giờ học là cần thiết. Muốn vậy, GV GDTC cần chuẩn bị nội dung bài giảng 

phải thật sinh động (bao gồm nhiều hình ảnh và video clip chuyên môn TDTT), gắn kiến 

thức lý luận với kiến thức thực tiễn để kích thích tính chủ động của người học, biến giờ 

học trên lớp thành môi trường thuận lợi để SV có điều kiện tham gia ý kiến, trình bày tham 

luận, thuyết trình những vấn đề họ quan tâm. 

Trung tâm GDTC&QP là một trong những đơn vị tiên phong được Nhà trường chọn 

thực hiện theo đề án tự chủ. Sau khi nghiên cứu, rà soát tổng thể năng lực thu chi trong đơn 

vị, Trung tâm hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ này, đặc biệt tự vận hành để tích lũy 

kinh phí xây dựng sân bãi, CSVC TDTT để phục vụ cho công tác giảng dạy chính khóa và 

hoạt động TDTT ngoại khóa trong toàn trường. 

Để mang lại những giá trị đích thực của GDTC và TDTT đến với SV, cần nhìn nhận 

đúng đắn và sớm có hành động thiết thực của các cấp lãnh đạo mà trực tiếp là các Cấp ủy 

Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường về công tác GDTC và hoạt đông thể thao học đường, 

cũng như cần lắm sự chung tay của toàn xã hội. 

Phát triển GDTC và TDTT trường học là việc rất quan trọng, cấp thiết và đòi hỏi 

phải có sự quan tâm, phối hợp từ nhiều thành phần, nhiều cơ quan chức năng trong nhà 

trường, xã hội [51]. Đảng và Nhà nước ta luôn có tầm nhìn đúng đắn và đã đưa ra rất nhiều 

hệ thống thống các văn bản quy định pháp luật về vấn đề này. Việc còn lại là công tác vận 

hành, áp dụng đưa tinh thần chỉ đạo của các hệ thống văn bản đó vào thực tiễn.  

5. KẾT LUẬN 

Căn cứ vào thực tế khảo sát ý kiến của GV và SV đối với các nhân tố xoay quanh 

công tác GDTC, đề tài đã phát hiện công tác giáo dục thể chất còn nhiều bất cập, hạn 

chế. Các nhân tố được cả sinh viên và giảng viên được đánh giá tốt và cần được phát huy 

bao gồm: Chương trình nội dung môn học GDTC chính khóa; Đội ngũ giảng viên 

GDTC; Công tác kiểm tra, đánh giá GDTC; Hoạt động phong trào, ngoại khóa. 

Căn cứ vào thực tế khảo sát các nhân tố xoay quanh công tác GDTC qua chỉ số 
2  

và tiếp đó là dùng Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 mẫu độc lập (independent 

samples t-test), đề tài đã đề xuất được 5 giải pháp giúp nâng cao hiệu của công tác GDTC 

ở Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đó là:  

- Thường xuyên cập nhật tài liệu, giáo trình giảng dạy.  

- Đổi mới nhiều PP giảng dạy mới theo hướng tích cực hóa người học. 

- Tăng cường đầu tư CSVC, sân bãi, trang thiết bị phục vụ dạy - học.  

- Tranh thủ sự quan tâm của nhà trường đối với các hoạt động GDTC.   

- Tăng cường phối hợp giữa GV BM GDTC và các phòng, ban chuyên môn . Các 

giải pháp này được cụ thể hóa qua mục đích, nội dung và cách tổ chức thực hiện trên cơ 
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sở các nguyên tắc: Đảm bảo tính thực tiễn; Đảm bảo tính khoa học; Đảm bảo tính đồng 

bộ; Đảm bảo tính khả thi; Đảm bảo tính hiệu quả.  

Trường ĐH SPKT TP.HCM cần nghiêm túc xem xét và điều chỉnh các vấn đề còn 

bất cập trong hoạt động GDTC tại trường và sớm triển khai, áp dụng 5 giải pháp cải tiến 

mà đề tài đã nghiên cứu tổng hợp.  
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PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THỂ DỤC THỂ THAO -  

ĐIỀU KIỆN TẤT YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN  

CÔNG TÁC THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG HỌC 

TS. Phan Thanh Mỹ, TS. Lê Trung Đạo
1
, ThS. Hồ Trung Nghi

2
 

Trường Đại học Tài chính - Marketing 

Tóm tắt: Phát triển nguồn lực là một trong những điều kiện tất yếu để phát triển 

ngành nghề như kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, viễn thông,... và giáo dục cũng 

không nằm ngoài điều kiện quan trọng này. Việc thay đổi, cải cách, đầu tư trong 

giáo dục sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng 

cao, có kiến thức, kỹ năng, tay nghề, sức khỏe là yêu cầu bắt buộc trong thời kỳ hội 

nhập và phát triển. Thể dục thể thao (TDTT) trong trường học là một trong những 

nội dung bắt buộc của nền giáo dục. Thực tế hiện nay, việc áp dụng chương trình 

môn học, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác TDTT trường học, phát triển 

nguồn nhân lực TDTT trong các trường có những cách làm và đánh giá khác nhau 

khác nhau. Muốn công tác TDTT trường học phát triển và đạt hiệu quả thì việc đầu 

tư phát triển nguồn lực TDTT là điều kiện tất yếu. Trong bài viết này, nhóm nghiên 

cứu đánh giá thực trạng phát triển nguồn lực TDTT của Trường Đại học Tài chính - 

Marketing; vai trò của nguồn lực TDTT và mối liên quan giữa phát triển nguồn lực 

TDTT với hiệu quả công tác TDTT trường học.  

Từ khóa: Thể dục thể thao trường học; Nguồn lực thể dục thể thao; Vai trò của 

nguồn lực TDTT; Trường Đại học Tài chính -Marketing. 

Summary: Resource development has been a prerequisite for expanding aspects of 

the economics, ie. heavy industry, agriculture, telecommunication… of which 

national schooling system is a part. It is such that investing, modifying and re-

establishing education in accordance with current requirements are essential in 

creation of manpower physically, educatively qualified and performance tested. 

Sports as in the school system is mandated for national education. In reality, 

implementaion of subjects and expansion of infrastructure for the purpose of sports 

education and development of manpower in sports vary considerably between 

schools in terms of application and valuation. For sports application in schools to 

take off in terms of quality and quantity, development of resources for sports shall be 

                                                 
1
 Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing. 

2
 Trưởng Khoa GDQP&GDTC Trường Đại học Tài chính - Marketing. 
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a prerequisite. In this paper, the team reviews the current state of development in 

sports as observed at UEF, the roles of sports’ resources development and its 

relation with school system’s sports application. 

Keywords: Sports application in the schooling system; Sports resources; Roles of 

resources in sports; UEF. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thể dục thể thao trường học không chỉ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

nâng cao sức khỏe, thể lực, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, ý chí, giáo dục nhân cách cho 

học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và người lao động (CC, VC và NLĐ) trong 

trường mà còn là nhân tố quyết định trong việc phát triển cơ thể một cách hài hòa, xây 

dựng thói quen lành mạnh và khắc phục những thói quen xấu, rèn luyện thân thể đạt những 

chỉ tiêu thể lực qui định cho từng đối tượng và năm học trên cơ sở tiêu chuẩn rèn luyện 

thân thể theo lứa tuổi. TDTT trường học còn là môi trường thuận lợi, giàu tiềm năng để 

phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước.  

Để đạt được mục tiêu giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên trong trường học trở thành 

những công dân tốt, người lao động tốt có kiến thức, sức khỏe và có đủ phẩm chất đạo đức, 

năng lực tốt nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước thì càng phải coi trọng các hoạt động TDTT 

trong Nhà trường. Aristos (384-322 TCN) đã viết “Không có gì làm tổn thương con người 

và phá hủy con người bằng sự thiếu vận động”. Cũng như lời khẳng định của Xitxô – một 

thầy thuốc danh tiếng của Pháp vào thế kỷ 17 cho rằng “Vận động có thể thay thế mọi thứ 

thuốc nhưng mọi thứ thuốc trên đời không thể thay thế được tác dụng của vận động”. Có thể 

nói, việc giáo dục thể chất và phát triển TDTT trong trường học là biện pháp tích cực nhất 

nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi người trong môi trường giáo dục, cải tạo 

nòi giống, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện, nhịp nhàng, cân đối của cơ thể, tăng cường tố 

chất, nâng cao khả năng vận động, phục vụ cho lao động sản xuất. 

Thực tế hiện nay, đa số các trường chủ yếu chỉ thực hiện giảng dạy môn Giáo dục thể 

chất (GDTC) chính khóa, còn hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên cũng như các 

hoạt động TDTT cho CC, VC và NLĐ thì rất ít được quan tâm. Sinh viên, CC, VC và NLĐ 

muốn hoạt động TDTT ngoại khóa phải tìm đến những câu lạc bộ bên ngoài trường, nhưng 

số lượng cũng rất ít. Trong bài Thiếu sân chơi thể thao dành cho sinh viên, Nguyệt Hương 

đã viết: “Tp. HCM là nơi có số lượng sinh viên từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam cũng 

như tại thành phố học đông nhất, số lượng sinh viên thì tăng nhưng điều kiện sân bãi tại 

các trường không những không tăng mà còn bị thu hẹp để xây phòng học” [5]. 
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Khó khăn chính hiện nay ở các trường là không có sân bãi, cơ sở vật chất phục vụ 

cho tập luyện TDTT nhiều trường phải thuê để phục vụ hoạt động TDTT của sinh viên; 

Nguồn nhân lực vừa thiếu vừa yếu; kinh phí cho hoạt động TDTT chưa đáp ứng được các 

hoạt động diễn ra hàng năm. Vì thế, không đáp ứng được yêu cầu giảng dạy theo quy định 

về nội dung và phân phối các môn học theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Việc kiểm tra 

rèn luyện thân thể hàng năm cho sinh viên thì hầu như các trường ít quan tâm thực hiện. 

Công tác thực hiện các hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên, CC, VC và NLĐ cũng 

rất hiếm, do thiếu cơ sở vật chất và giảng viên chuyên trách hướng dẫn,...  

Trước thực tế đó, thì việc hoàn thành mục tiêu giáo dục TDTT đã đề ra là rất khó. 

Cho nên, rất cần có những thay đổi về tư duy từ các nhà quản lý, các nhà chuyên môn và 

các giảng viên giảng dạy thể dục để hoạt động TDTT trường học mang lại hiệu quả và lợi 

ích thiết thực cho sinh viên đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho 

xã hội. 

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp đọc và tham khảo tài liệu; 

Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp toán thống kê [3], [4]. 

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc phân tích, đánh  

giá thực trạng phát triển nguồn lực TDTT của Trường Đại học Tài chính - Marketing 

(ĐHTCM). 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

2.1. Các khái niệm 

- Nguồn lực: “Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường... ở cả 

trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế 

của một lãnh thổ nhất định”[1]. 

Từ khái niệm trên có thể suy ra, nguồn lực TDTT được cấu thành từ 3 nhân tố chính 

là: Nguồn nhân lực; Nguồn vật lực và Đường lối chính sách. 

- Nguồn nhân lực: Toàn bộ các tiềm năng của con người trong một tổ chức (từ nhân 

viên cho tới lãnh đạo cấp cao). Nguồn nhân lực là nguồn lực của mỗi cá nhân bao gồm cả 

thể lực và trí lực. 

+ Thể lực: Là tình trạng sức khỏe, sức lực của người đó, phụ thuộc vào thu nhập, chế 

độ ăn uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, chế độ làm việc,… 

+ Trí lực: Chính là nguồn lực tiềm tàng trong mỗi người bao gồm trí thức, tài năng, 

năng khiếu của mỗi người [2]. 
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- Nguồn vật lực: Được hiểu là các nguồn lực vật chất cho phát triển, ví dụ như cơ sở 

vật chất, tài sản vốn bằng tiền,… 

- Phát triển nguồn lực TDTT: Được hiểu là sự phát triển tổng thể các hình thức, 

phương pháp, chính sách và biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng nguồn lực 

nhằm đáp ứng cho phát triển công tác TDTT. 

Căn cứ vào các khái niệm trên, có thể phân loại nguồn lực TDTT như sau: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

    

  

 

 

  

Sơ đồ 1. Phân loại nguồn lực TDTT 
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Dựa trên các nguồn lực TDTT được liệt kê ở Sơ đồ 1, nhóm nghiên cứu tiến hành 

đánh giá thực trạng phát triển nguồn lực TDTT tại Trường ĐHTCM giai đoạn từ năm 2013 

(năm 2013 bắt đầu có quyết định thành lập khoa GDQP&GDTC) đến nay. 

2.2. Thực trạng phát triển nguồn lực TDTT của Trường ĐHTCM 

2.2.1. Vai trò của việc phát triển nguồn lực TDTT trong trường học 

Đầu tư, phát triển nguồn lực TDTT trong trường học đóng một vai trò rất quan trọng, 

nó quyết định sự phát triển công tác TDTT trường học. Trong đó phát triển nguồn nhân lực 

là nhân tố quan trọng nhất so với các nguồn lực khác. Bởi vì, con người là chủ thể chính để 

quyết định cho các nguồn lực khác phát triển, là nhân tố quyết định khai thác, sử dụng, bảo 

vệ, tái tạo các nguồn lực khác. Nguồn nhân lực là năng lực nội sinh chi phối quá trình phát 

triển TDTT của từng đơn vị trường học. Nhưng ngược lại nếu chỉ phát triển nguồn nhân 

lực mà không có chính sách, kinh phí đầu tư về nguồn vật lực (sân bãi, trang thiết bị tập 

luyện, các công trình phụ phục vụ cho TDTT,...) và không có những quyết sách phát triển 

từ các cấp lãnh đạo thì cũng rất khó để phát triển công tác TDTT. Vì vậy, ba nhân tố: 

Nguồn nhân lực - Vật lực - Đường lối chính sách cần nên phát triển song hành và đồng bộ 

mới có thể thúc đẩy công tác TDTT trong trường học phát triển. Trường ĐHTCM đã chú 

trọng đầu tư và phát triển nguồn lực TDTT một cách đồng bộ và bài bản, dần tiến tới đạt  

các tiêu chuẩn theo qui định của Chính phủ và BGD&ĐT. 

          

                   Đường lối  

         chính sách 

 

                                        

                                                 Nguồn                      Nguồn                 

                                       Vật lực                              nhân lực 

                         

Sơ đồ 2. Mối liên quan giữa các nguồn lực TDTT 

2.2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực TDTT của Trường ĐHTCM 

Đào tạo bồi dưỡng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng cao năng 

lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, chuyên viên và nghiên cứu viên. Đào tạo, 

bồi dưỡng để tạo ra những năng lực mới, nâng cao năng lực s n có của đội ngũ, là điều 

kiện không thể thiếu trong chính sách xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, là yếu tố 

quan trọng quyết định chất lượng ngồn nhân lực của Trường ĐHTCM. 

- Về cán bộ quản lý TDTT trường học: Là thành tố quan trọng trong quá trình hình 

thành, phát triển ổn định lâu dài trong đơn vị. Có chức năng chỉ đạo toàn bộ quá trình hoạt 
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động TDTT của đơn vị, đề ra những quyết sách, chiến lược phát triển TDTT song hành với 

sự phát triển chung của mục tiêu giáo dục toàn diện. Hội thể thao Trường Đại học Tài 

chính - Marketing có chức năng điều hành, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động, nội 

dung, tổ chức kế hoạch chuyên môn, tham vấn cho lãnh đạo Nhà trường về cơ sở vật chất, 

y tế, đối ngoại,... tổ chức các hoạt động TDTT trong và ngoài trường tạo thành một tổng 

thể nhịp nhàng, cân đối, hài hòa. Dựa vào kế hoạch hoạt động chung của Trường cũng như 

các hoạt động Hội thao trong trường và Hội thao cấp thành, cấp toàn quốc,... để xây dựng 

thiết kế chương trình, kế hoạch hoạt động hợp lý. Cán bộ quản lý phải bảo đảm các nguyên 

tắc làm việc, tạo ra các điều kiện cần thiết để duy trì và phát triển lâu dài các hoạt động của 

đơn vị. Cho nên, rất cần những người quản lý hội đủ năng lực cơ bản như: Nhiệt tình, có 

năng lực điều hành, quản lý, tận tụy với công việc, được tín nhiệm và có trách nhiệm trong 

công việc được giao. Cán bộ quản lý TDTT của trường ĐHTCM hiện nay gồm các đơn vị 

như: Ban Giám hiệu phân công một Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội thể thao để phụ 

trách và chỉ đạo chung; Ban thể thao Công đoàn trường; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; 

Phòng Công tác sinh viên; Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể 

chất (GDQP&GDTC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3. Cơ cấu quản lý công tác TDTT Trường ĐHTCM 

- Về trọng tài thể thao: Trọng tài là người trực tiếp điều khiển trận đấu, quan sát và 

đưa ra những quyết định về lỗi, phạt, ghi điểm trong suốt quá trình trận đấu diễn ra. Họ 

duy trì trật tự và bảo đảm đúng luật cho hoạt động thi đấu được diễn ra đúng Điều lệ giải 

quy định. Họ chính là những người cầm cân nẩy mực. Ở các giải đấu thuộc hệ phong trào 

trong trường học tuy tính chất và mức độ gay cấn cũng như trình độ chuyên môn không so 

được với thi đấu chuyên nghiệp, nhưng nếu sự quyết định thiếu chính xác hay không công 

tâm của trọng tài cũng sẽ làm cuộc chơi mất đi ý nghĩa. Hơn nữa trọng tài trong các trường 
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thường là các giảng viên, nên việc điều hành thi đấu không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến trận 

đấu và tạo sự nghi ngờ về chuyên môn của giảng viên TDTT đối với sinh viên, CC, VC, và 

NLĐ trong đơn vị. Xác định tầm quan trọng và nhiệm vụ trên, nên Lãnh đạo Nhà trường, 

Lãnh đạo khoa luôn tạo điều kiện thuận lợi và đặc biệt là các giảng viên thuộc Khoa 

GDQP&GDTC tự bản thân ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình nên luôn rèn 

luyện và tích cực tham gia tập huấn các lớp trọng tài theo môn chuyên sâu mà giảng viên 

phụ trách. 

- Về đội ngũ giảng viên TDTT của trường ĐHTCM: Giảng viên là một bộ phận 

không thể thiếu của Giáo dục và Đào tạo. Cũng như các ngành đào tạo khác, GDTC luôn 

tồn tại hai đối tượng chính là thầy và trò. Theo nghĩa rộng, thầy trong GDTC bao gồm 

giảng viên TDTT (kiêm giảng và chuyên trách), huấn luyện viên, hướng dẫn viên; Trò gồm 

sinh viên, vận động viên (VĐV) và những cá nhân tự giác tập luyện theo một tổ chức. Giữa 

hai đối tượng này luôn có mối quan hệ khắng khít với nhau và phải đảm bảo tỷ lệ thích ứng 

theo quy luật của quá trình giáo dục.  

Khoa GDQP&GDTC của Trường hiện nay có tổng cộng là 17 giảng viên (GV) Trình 

độ chuyên môn của các GV ngày được chuẩn hóa và nâng cao, ngoài những chứng chỉ theo 

yêu cầu, các GV cũng tự ý thức học tập nâng cao trình độ. Hiện tại, khoa có 3 GV đạt trình 

độ Tiến sĩ, chiếm tỉ lệ 17,64%; 13 GV đạt trình độ Thạc sĩ, chiếm tỉ lệ 76,47% và chỉ còn 

01 GV đang là học viên cao học, chiếm tỷ lệ 5,88%. Trình độ chuyên môn sâu cũng đa 

dạng gồm có 1 GV chuyên sâu bóng đá, 04 GV chuyên sâu điền kinh, 03 GV chuyên sâu 

bóng rổ, 02 GV chuyên sâu bóng chuyền, 01 GV chuyên sâu cầu lông, 03 GV chuyên sâu 

võ thuật, 02 GV chuyên sâu thể dục, 01 GV chuyên sâu bơi lội.  

Với đội ngũ GV có trình độ chuyên môn cao đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo qui định của 

Luật giáo dục Đại học và các môn chuyên sâu khác nhau khẳng định được năng lực của 

Khoa GDQP&GDTC Trường ĐHTCM đủ đáp ứng cho việc giảng các môn tự chọn chính 

khóa (điền kinh, bơi lội, bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, võ thuật) 

cũng như huấn luyện các câu lạc bộ (CLB) ngoại khóa cho sinh viên của Trường. 

Năm 2013 số lượng giảng viên của khoa chỉ có 5 người. Trong đó, 2 GV trình độ 

thạc sĩ và 3 GV trình độ cử nhân. 

Bảng 1. Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên TDTT của Trường ĐHTCM 

Giai đoạn 
Số 

lượng 

Trình độ Chuyên môn sâu 

TS ThS CN ĐK BL BR BC BĐ TD  CL VT 

Năm 2013 5 0 2 3   2 1 1 1   

Năm 2020 17 3 13 1 4 1 3 2 1 2 1 3 

(Nguồn: Khoa GDQP&GDTC, Trường ĐHTCM) 
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- Người học (bao gồm các cá nhân tham gia tập luyện, sinh viên và cả những VĐV 

ưu tú đại diện cho trường tham gia thi đấu các giải thể thao): Trong chương trình giáo dục 

của nước ta hiện nay, môn GDTC được coi là môn bắt buộc từ cấp tiểu học đến Đại học, 

được chia làm 2 hình thức là: Giảng dạy chính khóa và các hoạt động ngoại khóa. Cho nên, 

lực lượng sinh viên cũng góp phần phát triển rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh của Nhà 

trường thông qua việc tuyển chọn các đội tuyển thể thao sinh viên tham gia thi đấu các giải 

thể thao cấp toàn thành, toàn quốc; các giải thi đấu giao hữu với các trường trên đỉa bàn 

thành phố, giao lưu với các đơn vị khác,… Lực lượng đại diện này chủ yếu là tập luyện 

ngoại khóa thuộc các câu lạc bộ thể thao của Trường. Hiện nay được sự cho phép của  

Nhà trường, Khoa GDQP&GDTC kết hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh 

viên, Phòng Công tác sinh viên đã thành lập được CLB bóng đá, CLB bóng chuyền, CLB 

bóng rổ, CLB võ thuật, CLB cầu lông, CLB yoga dành cho sinh viên, CC, VC và NLĐ 

trong trường. 

2.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở vật chất của Trường ĐHTCM (vật lực) 

Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập cũng như muốn phát triển tốt phong trào 

TDTT trong Nhà trường thì việc đầu tư các dụng cụ, trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp 

là điều rất quan trọng và cần thiết, nếu làm tốt công tác quản trị trong lĩnh vực này sẽ góp 

phần rất lớn cho phát triển phong trào thể thao trong trường. Từ những năm 2013 trở về 

trước các hoạt động TDTT cũng như cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT của 

Trường ĐHTCM rất hạn hẹp, nhưng đến giai đoạn hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ cho 

hoạt động TDTT của trường được đầu tư tương đối tốt về chất lượng và số lượng bao gồm 

1 hồ bơi diện tích 12x25m, 2 sân tennis, 1 nhà tập đa năng, 1 sân bóng đá 5 người, 2 sân 

bóng rổ, 4 sân bóng chuyền, 3 phòng tập võ, 3 phòng tập bóng bàn (sức chứa mỗi phòng 

được 3 bàn bóng bàn), bên cạnh đó còn có các công trình phụ phục vụ cho các hoạt động 

TDTT, các trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho tập luyện và thi đấu, bắt đầu từ năm 2018, 

mỗi năm Nhà trường còn chi 250.000.000đ (hai trăm năm mươi triệu đồng) cho các đội 

tuyển tập luyện và tham gia thi đấu các giải cấp thành phố, cấp toàn quốc. Năm 2013 thì 

hầu như các hoạt động TDTT đều thuê mướn bên ngoài vì không đủ sân bãi và kinh phí 

cũng rất hạn hẹp,... 

Bảng 2. Cơ sở vật chất TDTT của Trường ĐHTCM ở giai đoạn hiện nay 

TT Loại sân Sô lượng Chất lượng 

1 Hồ bơi 1 Tốt 

2 Sân tennis 2 Tốt 

3 Nhà tập đa năng 1 Trung bình 

4 Sân bóng đá 5 người 1 Trung bình 

5 Sân bóng rổ 2 Trung bình 
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6 Sân bóng chuyền 4 Trung bình 

7 Phòng tập võ 3 Tốt 

8 Phòng tập bóng bàn 3 Trung bình 

(Nguồn: Tác giả khảo sát) 

Trang thiết bị tập luyện: Nhà trường đã chú trọng đầu tư và cung cấp đầy đủ cho việc 

học và tập luyện của sinh viên. Ví dụ, môn bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá,... luôn đảm bảo 

2 sinh viên/1 bóng, sàn tập võ cũng được trang bị thảm đúng qui chuẩn,... 

2.2.4. Đường lối chính sách 

Ngoài việc áp dụng triệt để và đúng các chủ trương, chính sách và qui định của Đảng 

và Nhà nước về giáo dục TDTT trong trường học, Nhà trường luôn có những chỉ đạo, 

quyết sách hợp lý cho công tác TDTT trong Nhà trường như cho phép thành lập các câu 

lạc bộ TDTT không thu phí, cho phép tổ chức các giải thể thao trong trường cho sinh viên, 

CC, VC và NLĐ; thành lập các đội tuyển đại diện cho Nhà trường tham gia các giải do 

Liên đoàn Lao động ngành, thành phố tổ chức và giải toàn thành, toàn quốc do Hội Thể 

thao ĐH, CĐ và TCCN TP. HCM, Nhà văn hóa sinh viên, sở TDTT TP. HCM phối hợp tổ 

chức,...  

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, Nhà trường luôn chú trọng đến 

nguyện vọng, sở thích học tập các môn thể thao của sinh viên bằng cách là đưa vào nhiều 

môn thể thao tự chọn, thành lập nhiều câu lạc bộ để phần nào đáp ứng được nhu cầu rèn 

luyện thể chất và phát triển phong trào TDTT trong sinh viên. 

2.2.5. Những thành quả đạt được qua quá trình đầu tư và phát triển nguồn lực TDTT 

của Trường ĐHTCM 

2.2.5.1. Thành tích thể thao qua các giải đã tham gia 

 Năm 2013 trở về trước do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các hoạt động phong 

trào TDTT trong trường không được chú trọng và phát triển đồng đều các nội dung thi đấu. 

Trường chỉ tập trung đầu tư môn bóng đá nam SV, vì thế chỉ có môn bóng đá nam là có 

thành tích như: Vô địch năm 2016, giải nhì năm 1998, 2004, giải ba năm 2011 giải bóng đá 

sinh viên toàn thành. Nhưng trải qua hơn 5 năm đầu tư và phát triển kể từ khi Trường 

thành lập Khoa GDQP&GDTC (2013), các hoạt động TDTT của SV, CC, VC và NLĐ 

từng bước phát triển mạnh mẽ. Qua từng năm, lãnh đạo Trường đều có những quyết sách 

phát triển nguồn lực TDTT hợp lý như công tác tuyển dụng nhân sự, cải tạo các công trình 

phục vụ cho hoạt động TDTT, chế độ hợp lý,... Chính những điều đó đã thúc đẩy công tác 

TDTT trong trường phát triển rõ rệt. Cụ thể, là tạo được nhiều sân chơi cho sinh viên, CC, 

VC và NLĐ sau giờ học tập, làm việc. Những thành tích thể thao mà các cá nhân cũng như 

tập thể sinh viên, CC, VC và NLĐ Trường Đại học Tài chính - Marketing đạt được qua các 

giải thi đấu thể thao tiêu biểu như sau: 
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- Về thành tích của sinh viên: 

+ Môn bóng đá: Giải bóng đá nam sinh viên toàn thành với thành tích Vô địch năm 

2016; Giải nhì năm 2019; Giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực 8 năm 2016 đạt giải 

nhì - là 1 trong 3 đội đại diện khu vực phía nam tham dự giải bóng đá sinh viên toàn quốc 

được tổ chức tại Trường Đại học Hải Phòng. 

+ Môn Võ thuật Vovinam: Bắt đầu từ năm 2014 thành lập CLB võ thuật Vovinam 

đến năm 2018 đã gặt hái được những thành công nhất định, cụ thể như sau: Tham dự giải 

sinh viên khu vực phía nam được tổ chức tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (thành tích: 

2HCV, 3HCB, 3HCĐ); Tham dự giải vô địch sinh viên toàn quốc lần I được tổ chức tại 

Đại học Cần Thơ (thành tích: 1HCV, 2HCB, 1HCĐ); Đặc biệt là tại giải vô địch sinh viên 

Đông Nam Á Lần I diễn ra tại Nay Pyi Taw (Myanmar) sinh viên Phan Thanh Tâm đã xuất 

sắc giành HCV nội dung đối kháng hạng cân 68Kg. Ở giải vô địch sinh viên toàn quốc 

năm 2019 được tổ chức tại Đại học Huế, đoàn võ thuật Vovinam của Trường ĐHTCM 

xuất sắc đạt được 5HCV, 2HCB, 4HCĐ đứng thứ ba toàn đoàn chỉ sau đoàn Vovinam 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh và đoàn  Vovinam Trường 

Đại học FPT.  

+ Môn bóng chuyền: Đạt hạng tư giải bóng chuyền nữ mở rộng do Trường ĐH Tôn 

Đức Thắng tổ chức năm 2017; năm 2019 đạt giải nhất giải bóng chuyền nữ vòng quanh 

KTX do Trường ĐH Bách Khoa tổ chức và giải nhì giải bóng chuyền nữ mở rộng do 

Trường Đại học RMIT tổ chức. 

+ Môn cầu lông: Tham gia giải cầu lông RMIT OPEN 2013 đội tuyển cầu lông UFM 

đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; Giải cầu lông Đại học RMIT mở rộng tổ chức vào 

tháng 3/2019 (thành tích: Đạt giải ba đơn nam); Giải cầu lông Đại học Hoa Sen mở rộng tổ 

chức vào tháng 12/2019 (thành tích: 1 giải 3 đôi nữ và 1 giải 3 đôi nam nữ). 

- Về thành tích của CC, VC và NLĐ: 

+ Kéo co: Giải nhì do Liên đoàn Lao động tổ chức năm 2019. 

+ Cầu lông: Năm 2018 đạt được 1 giải ba đơn nữ do Liên đoàn Lao động tổ chức; 

Năm 2019 đạt được 1 giải nhì đôi nam, 1 giải ba đơn nam và 1 giải ba đơn nữ do Liên 

đoàn Lao động Thành phố tổ chức. 

+ Cờ tướng: đạt được 1HCV và 1HCB cá nhân do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ 

chức năm 2019. 

Qua thành tích đạt được của các cá nhân và tập thể sinh viên, CC, VC và NLĐ trong 

giai đoạn từ năm 2013 đến nay cho thấy nguồn lực TDTT được đầu tư phát triển thì các 

hoạt động TDTT trong trường cũng được phát triển theo. Nhà trường còn có những chính 

sách khen thưởng, vinh danh những VĐV tham gia giải có thành tích, tạo mọi điều kiện 

nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các đội thể thao tham gia thi đấu.  
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2.2.5.2. Trình độ thể lực của sinh viên Trường ĐHTCM 

Để đánh giá hiệu quả học tập môn GDTC của sinh viên, nghiên cứu tiến hành kiểm 

tra thể lực của nam, nữ sinh viên của trường sau khi đã hoàn thành học tập môn GDTC. 

Khi so sánh trình độ thể lực với Trung bình tiêu chuẩn Việt Nam (TBTCVN) và một số 

trường trên địa bàn TP. HCM cho thấy: 

- Đối với nam sinh viên: Chỉ tiêu nằm ngửa gập bụng thì SV Trường ĐHTCM cao 

hơn TBTCVN nhưng lại thấp hơn SV ĐHQG; Ở chỉ tiêu BXTC thì SV Trường ĐHTCM 

cao hơn TBTCVN và SV ĐHQG nhưng lại thấp hơn SV TP. HCM; còn ở 2 chỉ tiêu chạy 

30m XPC và chạy tùy sức 5 phút thì SV Trường ĐHTCM đều có thành tích tốt hơn 

(bảng 3). 

Bảng 3: So sánh thực trạng thể lực của nam SV Trường ĐHTCM với TBTCVN  

và SV một số Trường khác 

              Tên trường  

Các chỉ tiêu 

SV ĐHTCM TBTCVN  SV ĐHQG SV TP. HCM 

  D1  D2  D3 

Nằm ngửa gập bụng 20,02 20 0,1 20,59 - 2,76 -  

Bật xa tại chỗ 220,45 218 1,12 218,73 0,78 227,7 -3,18 

Chạy 30 m XPC 4,41 4,85 - 9,07 5,00 - 11,8 -  

Chạy tùy sức 5 phút 959,3 954 0,52 956,65 0,24 918,4 4,42 

(Ghi chú: So sánh các chỉ tiêu của SV ở lứa tuổi 19) 

- Đối với nữ sinh viên: Chỉ có chỉ tiêu BXTC là nữ SV Trường ĐHTCM thấp hơn 

trung bình của nữ SV TP. HCM , còn tất cả các chỉ tiêu còn lại thì nữ SV Trường ĐHTCM 

đều cao hơn TBTCVN, SV ĐHQG và SV TP. HCM (bảng 4). 

Bảng 4: So sánh thực trạng thể lực của nữ SV Trường ĐHTCM với TBTCVN  

và SV một số Trường khác 

         Tên trường  

 

Các chỉ tiêu 

SV ĐHTCM TBTCVN SV ĐHQG 
SV TP. 

HCM 

  D1  D2  D3 

Nằm ngửa gập bụng 14,42 12 20,16 13,27 8,66 -  

Bật xa tại chỗ 167,49 159 5,33 166,94 0,32 173 -3,18 

Chạy 30 m XPC 5,89 6,19 -4,84 6,34 -7,09 -  

Chạy tùy sức 5 phút 857,89 729 17,68 730,58 17,42 732,1 17,18 

(Ghi chú: So sánh các chỉ tiêu của SV ở lứa tuổi 19) 

X X X X

X X X X
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Kết quả so sánh ở bảng 3 và 4 cho thấy trình độ thể lực của SV Trường ĐHTCM đa 

phần là tốt hơn so với TBTCVN và một số trường trên địa bàn TP. HCM. 

3. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng phát triển nguồn lực TDTT của 

Trường Đại học Tài chính - Marketing trong giai đoạn hình thành và phát triển của Khoa 

GDQP&GDTC từ năm 2013 đến nay. Nghiên cứu đã cho thấy, từ khi Nhà trường có Quyết 

định thành lập khoa, kéo theo đó là sự đầu tư về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí 

hoạt động,… đã thúc đẩy công tác TDTT trong nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, 

mà đỉnh điểm là trong năm 2018 - 2019 sinh viên của trường tham gia các giải đấu và đã 

đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ (HCV - Vovinam giải sinh viên Đông Nam Á lần 

I); Trình độ thể lực của SV Trường ĐHTCM đa phần đều tốt hơn khi so sánh với 

TBTCVN và với SV một số trường trên địa bàn TP. HCM. Từ những nghiên cứu, phân 

tích về thực trạng nguồn lực TDTT của trường ĐHTCM, có thể khẳng định, muốn phát 

triển công tác TDTT trường học thì điều cần thiết và tất yếu cần phải làm không gì khác 

hơn là phải đầu tư và phát triển nguồn lực TDTT một cách căn cơ, bài bản, hợp lý và có 

trọng điểm. 
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THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN  

THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG  

                       PGS.TS Nguyễn Cẩm Ninh, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh 

 Đại học TDTT Bắc Ninh 

Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, nghiên cứu tiến 

hành khảo sát thực trạng công tác thể dục thể thao quần chúng và xác định những 

định hướng phát triển thể dục thể thao quần chúng trong những năm tới, nhằm làm 

cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quá trình nghiên cứu phát triển bền vững thể 

dục thể thao quần chúng trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khoá: Thực trạng, định hướng, phát triển bền vững, thể dục thể thao quần chúng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trên tất cả 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường để xây dựng đất nước hướng tới mục tiêu: dân 

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày 10-5-2017, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững nền kinh tế và xã hội Việt Nam với 

17 mục tiêu tổng quát và 115 mục tiêu cụ thể. Trong đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

được phân công chủ trì mục tiêu cụ thể về TDTT là: Tăng cường hoạt động thể dục thể 

thao thường xuyên của người dân để phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Phấn đấu 

đến năm 2030 có trên 50% dân số hoạt động thể dục thể thao thường xuyên. 

Như vậy vấn đề đặt ra là: làm thế nào để Thể dục thể thao quần chúng ở Việt Nam 

được phát triển bền vững? Thực hiện được điều đó cần có những định hướng cụ thể để xác 

định giải pháp nhằm thực hiện được những mục tiêu, chỉ tiêu nói trên mà Chính phủ đã 

giao cho Ngành phải đạt được vào năm 2030, khi nước ta cơ bản trở thành một nước công 

nghiệp theo hướng hiện đại.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp 

phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn toạ đàm; Phương pháp toán học 

thống kê. 

Nghiên cứu tiến hành khảo sát thực trạng và phỏng vấn, toạ đàm với 60 chuyên gia, 

cán bộ quản lý của trường Đại học TDTT Bắc Ninh và 6 tỉnh thành phố: Lào Cai,  

Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

1. Khái quát thực trạng công tác TDTT quần chúng nước ta hiện nay: 
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Trong những năm qua, TDTT quần chúng phát triển sâu, rộng trên địa bàn cả nước, 

thể hiện ở sự tăng trưởng về số lượng người tập thể dục thể thao thường xuyên, gia đình 

thể thao sự phát triển đa dạng của các loại hình tập luyện, các câu lạc bộ thể dục thể thao 

và chất lượng hoạt động thể dục thể thao ở t ng đối tượng. Để đánh giá thực trạng công tác 

TDTT quần chúng trong thời gian qua, đề tài căn cứ theo Thông tư số 08/2012/TT-

BVHTTDL ngày 10-9-2012 Quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao và 

Luật số: 26/2018/QH14 ngày 14-6-2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể 

dục, thể thao. Đề tài tiến hành tổng hợp kết quả phát triển TDTT quần chúng theo báo cáo 

tổng kết t  năm 2014 đến 2018, kết quả tổng hợp được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Tổng hợp kết quả phát triển TDTT quần chúng giai đoạn 2014 - 2018 

TT Kết quả chuyên môn 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Dân số thường xuyên tập 

TDTT 
28% 28,3% 29,53% 31,38% 32,35% 

2 
Số gia đình tập TDTT thường 

xuyên 
19% 20,1% 21,2% 22,4% 23,41% 

3 Số CLB TDTT 9.500 10.000 38.000 53.779 58.732 

4 
Số cán bộ, cộng tác viên 

TDTT 
- - 32.154 42.850 39.090 

5 

Số lớp tập huấn bồi dưỡng 

nâng cao nghiệp vụ cho cán 

bộ, cộng tác viên TDTT 

28 32 32 34 35 

6 
Số cán bộ, cộng tác viên được 

bồi dưỡng 
4000 4.500 4.700 4.978 5.110 

(Trích nguồn từ báo cáo tổng kết năm 2014 đến 2018 của Vụ TDTT quần chúng) 

Qua Bảng 1, cho thấy: Tỉ lệ dân số thường xuyên tập TDTT t  năm 2014 đến 2018 

tăng 4,35%; số gia đình tập TDTT thường xuyên tăng 4,41%; Số CLB TDTT tăng hơn  

6 lần; Số cán bộ, cộng tác viên TDTT ngày càng tăng; hàng năm các lớp tập huấn bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên TDTT được mở ra trên toàn quốc (t  

28 - 35 lớp/năm) và có số lượng cán bộ, cộng tác viên được nâng cao trình độ hang năm 

qua các lớp bồi dưỡng này. 

Để đánh giá nhận thức của quần chúng và thực trạng hoạt động TDTT quần chúng ở 

địa phương, đề tài tiến hành kháo sát ở các tỉnh thành phố đại diện các miền Bắc, Trung, 

Nam gồm các tỉnh: Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và 

Cần Thơ. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Nhận thức của quần chúng và thực trạng hoạt động TDTT QC ở địa phương  

(n = 300) 

TT Nội dung 
Kết quả 

mi % 

1 Vai trò của  TDTT 

Rất quan trọng 84 28 

Quan trọng 171 57 

Không quan trọng 45 15 

Không trả lời 0 0 

2 Mục đích tập TDTT 

Tăng cường sức khỏe 102 34 

Thi đấu 27 9 

Vui chơi                       84 28 

Làm đẹp, giảm béo 48 16 

Nâng cao năng lực vận động   21 7 

Phòng chống bệnh tật 18 6 

3 Hình thức tập luyện TDTT 

Tự tập luyện  108 36 

Tập luyện theo đội tuyển 15 5 

Tập luyện theo nhóm           105 35 

Tập luyện theo CLB 69 23 

4 
Chính sách hỗ trợ phát 

triển TDTT ở địa phương 

Có 81 27 

Không 189 63 

5 

Sự quan tâm của chính 

quyền địa phương đến 

TDTT QC 

Rất quan tâm 36 12 

Quan tâm 123 41 

Chưa quan tâm 111 37 

Không rõ 30 10 

6 
Việc tổ chức hoạt động 

TDTT ở địa phương 

Thường xuyên  78 26 

Thỉnh thoảng   129 43 

Ít khi   57 19 

Không 36 12 

7 
Mức độ phù hợp của hoạt 

động TDTT ở địa phương 

Rất phù hợp  69 23 

Phù hợp     120 40 

Chưa phù hợp 87 29 

Khó trả lời    24 8 
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Qua kết quả khảo sát ở Bảng 2 cho thấy, quần chúng nhận thức khá rõ về vai trò, 

mục đích của TDTT: có tới 85% số người được hỏi đều cho rằng TDTT có vai trò quan 

trọng và rất quan trọng và họ cho rằng việc tập luyện TDTT đều nhằm mục đích cụ thể 

nhất định. Hình thức tập luyện của người dân đa dạng, số người tự tập và tập theo nhóm là 

cao hơn cả (t  35 - 36%), tuy nhiên hình thức tập theo CLB còn chưa cao. Các địa phương 

đã có chính sách hỗ trợ phát triển TDTT nhưng còn thấp (63%), vẫn còn chính quyền địa 

phương chưa quan tâm đến TDTT quần chúng (37%) do vậy việc tổ chức hoạt động TDTT 

ở địa phương còn chưa thường xuyên (số người cho rằng địa phương thường xuyên tổ chức 

hoạt động TDTT chỉ chiếm 26%) và chưa phù hợp với cơ sở (29%).  

Theo đánh giá của người dân mức độ tác động của các chính sách đến thực tiễn phát 

triển TDTT quần chúng đa số ở mức độ bình thường, thậm chí còn những chính sách ở 

mức độ chưa tốt chiếm tỉ lệ cao, như: Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng TDTT 

chưa tốt chiếm 51%; Chính sách hỗ trợ, đãi ngộ thu hút đội ngũ cán bộ TDTT cơ sở chiếm 

42%. Kết quả được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Mức độ tác động của các chính sách đến thực tiễn phát triển TDTT quần chúng 

qua đánh giá của quần chúng (n = 300) 

TT Nội dung chính sách 

Mức độ tác động 

Tốt Bình thường Chưa tốt 

mi % mi % mi % 

1 Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng TDTT 
18 6 129 43 153 51 

2 Chính sách hỗ trợ, đãi ngộ thu hút đội 

ngũ cán bộ TDTT cơ sở 
24 8 150 50 126 42 

3 Chính sách phát triển thể dục thể thao  33 11 153 51 114 38 

4 Chính sách tổ chức hoạt động TDTT ở 

cơ sở 
27 9 186 62 87 29 

5 Chính sách hoạt động dịch vụ TDTT  93 31 162 54 45 15 

6 Chính sách phát triển kinh tế, văn hoá  

xã hội 
84 28 195 65 21 7 

Để làm rõ những chính sách về TDTT quần chúng ở địa phương cần phải quan tâm 

và điều chỉnh, đề tài lấy ý kiến của 60 cán bộ quản lý ở 6 tỉnh đại diện vùng miền (Lào Cai, 

Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ), kết quả được 

trình bày ở Bảng 4. 
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Bảng 4. Những chính sách cần quan tâm để phát triển TDTT quần chúng ở địa phương  

(n = 60) 

TT Nội dung chính sách 

Rất  

cần thiết 
Cần thiết 

Không  

cần thiết 

Cần  

điều chỉnh, 

bổ sung 

mi % mi % mi % mi % 

1 

Chính sách đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng 

TDTT 

31 51,67 26 43,33 3 5,00 37 61,67 

2 

Chính sách hỗ trợ, đãi 

ngộ thu hút đội ngũ cán 

bộ TDTT cơ sở 

37 61,67 23 38,33 0 0,00 45 75,00 

3 
Chính sách phát triển 

TDTT  
12 20,00 30 50,00 13 21,67 31 51,67 

4 
Chính sách tổ chức hoạt 

động TDTT ở cơ sở 
24 40.00 28 46.67 8 13.33 33 55.00 

5 
Chính sách hoạt động 

dịch vụ TDTT  
21 35,00 32 53,33 7 11,67 30 50,00 

6 
Chính sách phát triển 

kinh tế, văn hoá xã hội 
18 30,00 38 63,33 4 6,67 35 58,33 

Qua Bảng 4 cho thấy, cả 6 chính sách được hỏi đều được các cán bộ quản lý ở các 

địa phương cho rằng rất cần thiết và cần thiết (t  70% trở lên), đồng thời 6 chính sách này 

đều được cho rằng cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ, đãi 

ngộ thu hút đội ngũ cán bộ TDTT cơ sở (75%). 

Để đánh giá thực trạng công tác quản lý TDTT quần chúng ở địa phương, đề tài tiến 

hành phỏng vấn qua ý kiến của các cán bộ quản lý ở địa phương. Kết quả phỏng vấn được 

trình bày trong Bảng 5. 

Bảng 5. Thực trạng công tác quản lý TDTT quần chúng ở địa phương (n = 60) 

TT Nội dung 
Kết quả 

mi % 

1 

Việc tiếp nhận hoặc ban 

hành văn bản qui định, 

hướng dẫn về việc tổ chức 

hoạt động TDTT QC 

Có 32 53,3 

Không 28 46,7 
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2 

Đánh giá đội 

ngũ cán bộ 

TDTT địa 

phương 

Số lượng 

Th a 4 6,7 

Đủ 31 51,7 

Thiếu 25 41,6 

Chất lượng 

Tốt 19 31,7 

Khá 21 35,0 

Trung bình 17 28,3 

Yếu  3 5,0 

Kém 0 0 

3 

Mức độ đáp ứng cơ sở  

vật chất phục vụ tập luyện 

TDTT quần chúng  

địa phương 

Đáp ứng tốt  2 3,3 

Đáp ứng đủ 26 43,3 

Đáp ứng một phần 22 36,7 

Không đáp ứng được 10 16,7 

4 

Những khó khăn, hạn chế 

khi triển khai công tác 

TDTT QC ở địa phương 

Nhận thức chưa đầy đủ về giá trị 

và vai trò của TDTT của người dân 
23 38,3 

Thiếu kinh phí tổ chức các hoạt 

động phong trào TDTT ở cơ sở  
25 41,7 

Điều kiện về sân bãi, trang thiết bị 

phục vụ tập luyện TDTT của người 

dân khó khăn  

22 36,7 

Cơ quan quản lý hoạt động TDTT 

chưa hiệu quả 
16 26,7 

Thiếu hướng dẫn viên TDTT tại  

cơ sở 
21 35,0 

Chưa có hình thức tổ chức hoạt 

động TDTT phù hợp tại cơ sở 
17 28,3 

Chính sách và những quy định 

pháp quy về TDTT chưa kiện toàn, 

đầy đủ 

20 33,3 

Tuyên truyền về TDTT chưa đầy 

đủ, toàn diện 
19 31,7 

Qua Bảng 5 cho thấy: Việc tiếp nhận hoặc ban hành văn bản qui định, hướng dẫn về 

việc tổ chức hoạt động TDTT quần chúng ở cơ sở vẫn còn nhiều địa phương chưa làm tốt, 

có tới 46% trả lời địa phương không tiếp nhận hoặc ban hành văn bản qui định, hướng dẫn 
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về việc tổ chức hoạt động TDTT QC; Đội ngũ cán bộ TDTT địa phương vẫn còn thiếu 

(41%), tỷ lệ chất lượng cán bộ được đánh giá mức khá tốt tương đối cao (66,7%), tuy nhiên 

vẫn còn cán bộ bị đánh giá mức trung bình và yếu (33,3%) điều nãy sẽ làm ảnh hưởng đến 

phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở. Mức độ đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện 

TDTT quần chúng địa phương vẫn còn có nơi không đáp ứng được và chỉ đáp ứng một 

phần còn chiếm tỷ lệ cao (53,4%). Những khó khăn, hạn chế khi triển khai công tác TDTT 

QC ở địa phương: Trước hết, phải nói đến khó khăn về thiếu kinh phí tổ chức các hoạt 

động phong trào (41%); Điều kiện về sân bãi, trang thiết bị phục vụ tập luyện TDTT của 

người dân còn khó khăn (36,7%).  

Như vậy, kết quả khảo sát về TDTT quần chúng cho thấy: TDTT quần chúng phát 

triển sâu, rộng trên địa bàn cả nước, thể hiện ở sự tăng trưởng về số lượng người tập thể 

dục thể thao thường xuyên, gia đình thể thao sự phát triển đa dạng của các loại hình tập 

luyện, các câu lạc bộ thể dục thể thao và chất lượng hoạt động thể dục thể thao ở t ng đối 

tượng. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế khi triển khai công tác TDTT QC ở địa phương: 

Việc tiếp nhận hoặc ban hành văn bản qui định, hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động 

TDTT quần chúng ở cơ sở vẫn còn nhiều địa phương chưa làm tốt, đội ngũ cán bộ TDTT 

địa phương vẫn còn thiếu; Kinh phí tổ chức các hoạt động phong trào, điều kiện về sân bãi, 

trang thiết bị phục vụ tập luyện TDTT của người dân còn khó khăn; Do chưa có chế độ, 

chính sách cụ thể đối với cán bộ, người phụ phụ trách công tác TDTT ở các xã, phường, thị 

trấn; Công tác vận động xã hội hóa các hoạt động TDTT ở cơ sở chưa được chú trọng  

đúng mức. 

2. Dự báo định hướng phát triển thể dục thể thao quần chúng những năm tới. 

Bảng 6. Kết quả phỏng vấn xác định dự báo định hướng phát triển thể dục thể thao  

quần chúng những năm tới (n = 60) 

TT Dự báo định hướng 
Tổng 

điểm 

Tỷ lệ 

% 

Rất tán 

thành 

Tán 

thành 

Không 

tán thành 

Điểm % Điểm % Điểm % 

1 

Sự gắn kết các hoạt động 

thể thao giải trí và du lịch, 

văn hoá, lễ hội, văn hoá 

tâm linh sẽ càng phát triển 

mạnh 

138 76,66 87 40,33 40 22.22 11 6,11 

2 

Nhu cầu giao lưu văn hoá 

phát triển, thể thao và du 

lịch giữa Việt Nam và các 

nước trên thế giới ngày 

càng tăng mạnh 

127 70,55 78 43,33 30 16,66 19 10,55 
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3 

Nhu cầu làm đẹp và chăm 

sóc sức khoẻ bằng dịch vụ 

TDTT của mọi tầng lớp 

nhân dân ngày càng tăng 

152 84,44 105 58,33 44 24,44 3 1,66 

4 

Xu hướng xã hội hoá và 

chuyên nghiệp hoá về tổ 

chức và hoạt động của thể 

dục thể thao quần chúng 

137 76,11 96 53,33 26 14,44 15 8,33 

5 

Nhận thức của người  

dân và toàn xã hội về thể 

dục thể thao sẽ ngày càng 

tăng lên 

131 72,77 93 51,66 30 16,66 8 4,44 

Qua phân tích, tổng hợp tài liệu và tọa đàm cùng các chuyên gia, nghiên cứu đã xác 

định và đưa ra một số dự báo định hướng phát triển TDTT quần chúng trong những năm 

tới. Sau khi xác định được định hướng phát triển thể dục thể thao quần chúng những năm 

tới, đề tài đã tiến hành phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ quản lý của trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh và 6 tỉnh thành phố: Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thành 

phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ thông qua hình thức phỏng vấn gián tiếp bằng phiểu hỏi. 

Nội dung phỏng vấn được đánh giá ở 3 mức: Rất tán thành: 3 điểm; Tán thành: 2 điểm; 

Không tán thành: 1 điểm. Những định hướng có số ý kiến lựa chọn ≥ 70% mới được lựa 

chọn. Kết quả được trình bày ở Bảng 6. 

Kết quả Bảng 6 cho thấy, cả 5 dự báo định hướng đã xác định đều được tỷ lệ tán 

thành cao với tổng điểm đạt trên 70%. Các dự báo định hướng phát triển thể dục thể thao 

quần chúng những năm tới gồm:  

Sự gắn kết các hoạt động thể thao giải trí và du lịch, văn hoá, lễ hội, văn hoá tâm linh 

sẽ càng phát triển mạnh: Theo dự báo trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước, 

đến năm 2020 nước ta về cơ bản thành một nước công nghiệp, đời sống vật chất và tinh 

thần của nhân dân sẽ được cải thiện rõ rệt, thời gian nhàn rỗi sẽ nhiều hơn, nhu cầu vận 

động, vui chơi giải trí sẽ tăng cao. Do vậy các hoạt động Thể dục thể thao quần chúng sẽ 

phát triển mạnh nhất là các trò chơi dân gian, thể thao dân tộc, thể thao giải trí, thể thao 

mạo hiểm. 

Nhu cầu giao lưu văn hoá phát triển, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và các nước 

trên thế giới ngày càng tăng mạnh khi Việt Nam đã là thành viên có trách nhiệm của WTO, 

của cộng đồng ASEAN, của Hiệp định thương mại Châu Á Thái bình dương CP TPP. Nhu 

cầu đào tạo vệ sỹ cho các doanh nghiệp tăng lên rất mạnh. Do vậy sẽ thúc đẩy nhanh các 

hoạt động thể thao quần chúng trong nước và quốc tế. Các hoạt động Thể dục thể thao nói 

chung và võ thuật nói riêng sẽ phát triển mạnh. 
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Nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ bằng dịch vụ TDTT của mọi tầng lớp nhân 

dân ngày càng tăng: Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, nhu cầu có cơ thể cường tráng của thanh 

niên, nhu cầu tự chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của mỗi người dân tăng nhanh. Sự bùng nổ 

của thông tin với công nghệ 4G, 5G của các mạng xã hội trên toàn cầu sẽ làm cho các dịch 

vụ chăm sóc sức khoẻ, vẻ đẹp, dịch vụ tư vấn và phổ biến, hướng dẫn tập luyện trên mạng 

Internet, trên các phương tiện truyền thông sẽ phát triển không ng ng. 

Xu hướng xã hội hoá và chuyên nghiệp hoá về tổ chức và hoạt động của thể dục thể 

thao quần chúng, xu hướng chuyển dần những hoạt động tác nghiệp về thể thao t  các cơ 

quan quản lý nhà nước sang các tổ chức xã hội sẽ ngày càng được khẳng định, do vậy sẽ 

thúc đẩy các loại hình tổ chức Thể dục thể thao ở cơ sở... phát triển mạnh như Câu lạc bộ 

thể dục thể thao, Câu lạc bộ thể thao, Hội thể thao, Liên đoàn thể thao, để cùng chia sẻ 

trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao các cấp trong việc chăm lo 

sức khỏe cho các đối tượng nhân dân. 

Xu hướng tư nhân hóa nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII 

năm 2017 sẽ thúc đẩy các cơ sở thể thao tư nhân phát triển rất mạnh, cung cấp cho xã hội 

nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới hấp dẫn, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát triển nhiều 

môn thể thao mới, đáp ứng nhu cầu rèn luyện và giải trí của nhân dân. 

Nhận thức của người dân và toàn xã hội về thể dục thể thao sẽ ngày càng tăng lên do 

thông tin truyền thông bùng nổ, do những lợi ích mà thể dục thể thao mang lại cho cá nhân 

và cộng đồng, do những thành tích, kỷ lục của thể thao Việt nam trên đấu trường quốc tế 

liên tục tăng trưởng… và quan trọng hơn cả là do sự vào cuộc quyết liệt hơn của cả hệ 

thống chính trị bằng các Chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép hoạt động Thể dục thể 

thao với Xây dựng nông thôn mới, Khu đô thị văn minh, Đề án nâng cao thể lực tầm vóc 

người Việt nam bằng tập luyện và dinh dưỡng, Chương trình sức khỏe Việt Nam t  năm 

2018 do Chính phủ chỉ đạo với mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường 

năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện 

để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. 

4. KẾT LUẬN 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy: Thể dục thể thao quần chúng những năm qua đã có 

sự phát triển không ng ng cả chiều sâu lẫn bề rộng, song vẫn còn những hạn chế nhất định, 

như: mức độ đầu tư, chế độc chính sách, triển khai xã hội hoá TDTT quần chúng ở các địa 

phương chưa hiệu quả… Một số dự báo định hướng phát triển TDTT quần chúng trong 

những năm tới mà nghiên cứu đã xác định là những cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất 

các giải pháp phát triển thể dục thể thao quần chúng phát triển bền vững trong giai đoạn 

đến năm 2030 và 2045. 
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1
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

2
Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh 

 
3
Trường Đại Học Cảnh sát nhân dân, TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Bài viết này khảo sát xoay quanh các vấn đề: Thực trạng về điều kiện sân 

bãi, trang thiết bị tập luyện; Nguồn nhân lực; Huy động các nguồn tài chính; Những 

môn thể thao mũi nhọn, ưu tiên đầu tư phát triển để đạt thành tích tại các câu lạc bộ 

TDTT ngoại khóa tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên… Từ đó, đề xuất 

những biện pháp khả thi để thống nhất tổ chức, phát triển các hoạt động TDTT ngoại 

khóa trong xu thế tự chủ tài chính.  

Từ khóa: Câu lạc bộ, cơ sở vật chất, giải pháp, ngoại khóa, sân bãi, tài chính, 

TDTT,… 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên có sứ mạng trở thành trường 

đại học trọng điểm của khu vực đồng bằng Bắc bộ, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định 

hướng ứng dụng. Qua các giai đoạn phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, cử 

nhân có chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển Đất mước, đặc biệt là cho các tỉnh 

thuộc khu vực phía Bắc nước ta. Do đó, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chú trọng đến 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trong đó đòi hỏi người học sau khi tốt nghiệp 

phải đáp ứng về nhiều mặt như trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, năng lực sư phạm. 

Với phương châm đó, Trường Đại học SPKT Hưng Yên đã tăng cường ứng dụng công nghệ 

tiên tiến, nghiên cứu cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo để trang bị cho người học 

những kỹ năng làm việc, biết vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích 

nghi với môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đào 

tạo trong Nhà trường, Bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC) Trường Đại học SPKT Hưng Yên 

cũng đã có nhiều cố gắng để nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, khắc phục 

khó khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên (SV) hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn 

luyện đạt được kết quả tốt nhất. Kết hợp với các phòng chức năng, bộ phận liên quan như 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Liên Chi đoàn các khoa để đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao 

(TDTT) của Nhà trường. 

Thể dục thể thao (TDTT) ngoại khóa có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức 

khỏe, thể lực, giáo dục phẩm chất ý chí, nhân cách cho học sinh, sinh viên (SV). TDTT 
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ngoại khóa còn là môi trường thuận lợi, đầy tiềm năng để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài 

thể thao cho Quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay, TDTT ngoại khóa 

càng có ý nghĩa tích cực về mặt cộng đồng, hướng thế hệ trẻ vào các sinh hoạt thể thao 

lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. 

Hiện nay, hoạt động thể thao ngoại khóa dành cho SV ở các trường nói chung và tại 

Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên chưa được quan tâm đúng mức, trong khi nhu cầu 

được vận động, tập luyện, vui chơi, giao tiếp của SV là rất lớn, GDTC nội khóa chưa thể 

đáp ứng được. Việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo chung mà rõ 

nhất là thể chất sinh viên khi ra trường. Vì vậy tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa sao 

cho hiệu quả là cần thiết và luôn được sự quan tâm, đầu tư phát triển thường xuyên của 

Đảng và Nhà nước ta. Chỉ thị 36-CT/TW nêu rõ: “Thực hiện GDTC trong tất cả các trường 

học, làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống hàng ngày của hầu hết học sinh, sinh 

viên”. Điều 14 - Pháp lệnh TDTT quy định: “Nhà nước khuyến khích hoạt động TDTT 

ngoại khóa trong Nhà trường”. Do đó, nghiên cứu, tìm giải pháp đầu tư cho hoạt động 

TDTT ngoại khóa trong trường học ở nước ta làm cơ sở phát triển chung cho phong trào 

TDTT SV cả nước là rất cần thiết. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bài viết sử dụng 02 phương pháp: phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu và 

phương pháp thống kê trong quá trình nghiên cứu. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng các điều kiện cần và đủ để phát triển TDTT ngoại khóa tại  

Trƣờng Đại học SPKT Hƣng Yên 

3.1.1. Quan tâm của lãnh đạo Nhà trường 

Sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường đóng vai trò khá lớn trong các điều kiện cần thiết 

để tổ chức TDTT ngoại khóa. Thực tế cho thấy, Ban Giám hiệu Trường đã có những quan 

tâm đặc biệt đối với hoạt động này tại trường như: 

- Quan tâm đầu tư cho hoạt động GDTC chính khóa cũng như hoạt động TDTT 

ngoại khóa như các môn học khác và có chế độ đãi ngộ hợp lý để phát huy năng lực đội 

ngũ giảng viên GDTC hiện có. 

- Động viên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân GV và SV đạt thành tích thể thao 

tương xứng và kịp thời. 

3.1.2. Đội ngũ CB-GV-HLV TDTT 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên TDTT của Trường khá hùng hậu, có năng lực chuyên môn 

tốt, đa dạng, có thể đáp ứng giảng dạy và huấn luyện thi đấu hầu hết các môn thể thao. 

Nhưng thực tế họ thiếu tâm huyết với phong trào hoặc chưa được giao nhiệm vụ đúng 

chuyên môn để phát huy hết khả năng quản lý, dẫn dắt thi đấu các giải thể thao. Do đó, cần: 
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- Khuyến khích giảng viên không ngừng học tập, trau dồi, nâng cao trình độ và 

nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học TDTT. 

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn (mời các chuyên gia tổ chức các lớp huấn luyện 

viên, công tác tổ chức, trọng tài…). 

3.1.3. Cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị   

Hiện tại, Nhà trường với 3 cơ sở, nhưng chỉ có 01 sân bóng rổ, 02 sân bóng đá, 03 

sân bóng chuyền (mặt sân bằng xi-măng), 04 sân bóng chuyền hơi, 6 sân cầu lông và chưa 

có nhà tập Đa năng. Với điều kiện sân bãi thế này là chưa đáp ứng cho khoảng 5.000SV 

tham gia học tập GDTC chính khóa hàng năm, chưa tính đến hàng ngàn SV khác có nhu 

cầu tham gia tập luyện TDTT mà chưa được đáp ứng. Từ thực tế này cho thấy cần phải:  

- Sửa chữa, nâng cấp, duy tu tốt cơ sở vật chất, tận dụng tối đa cơ sở vật chất đã có 

sẵn phục vụ cho học tập và thi đấu. 

- Quy hoạch, đầu tư xây dựng thêm các cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và phong 

trào (nhà thi đấu, sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân tenis, phòng tập gym, bể bơi...). 

- Tận dụng thêm sân bãi từ các khu vực khác như: Ký túc xá và các cơ sở khác  

của Trường. 

3.1.4. Nguồn kinh phí dành cho hoạt động TDTT hàng năm 

Nguồn kinh phí dành cho các hoạt động thể thao sinh viên khoảng 30 - 50 triệu 

đồng/năm). Đây là nguồn duy nhất từ ngân sách nhà trường mà chưa thu hút đầu tư các 

nguồn bên ngoài hay các nguồn dịch vụ thể thao khác. Do vậy, cần tăng cường nguồn kinh 

phí từ nhiều nguồn khác nhau (tài trợ, xã hội hóa...) cho hoạt động phong trào. 

3.1.5. Thành tích tham gia các giải đấu ngoài trường 

Trong năm học 2018-2019, giảng viên bộ môn đã dẫn dắt các đội tuyển tham gia một 

số giải đấu thể thao trong tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận (Bảng 1). 

Nhưng thực tế cho thấy những môn được đầu tư kinh phí và tham gia nhiều nhất là Cầu 

lông, Bóng đá, bóng chuyền hơi thì thành tích còn khá nghèo nàn. Điều này cho thấy có 

nhiều bất cập trong khâu đầu tư, tuyển chọn, huấn luyện cho các môn thể thao mũi nhọn. 

Bảng 1. Một số thành tích hoạt động TDTT ngoại khóa tiêu biểu của sinh viên 

Trường Đại học SPKT Hưng Yên năm học 2018 - 2019 

TT Giải đấu 

Thành tích  

cá nhân 
Thành 

tích tập 

thể 

Ghi 

chú HC 

vàng 

HC 

bạc 

HC 

đồng 

1 Giải cầu lông trong tỉnh mở rộng 2019 02  01   
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3.1.6. Quy mô và hình thức tổ chức các CLB thể thao ngoại khóa trong toàn Trường 

- Hiện tại, trường Đại học SPKT Hưng Yên chỉ có:  

+ 01 CLB võ ngoại khóa là duy trì tập luyện thường xuyên nhưng cơ sở, vật chất còn 

nghèo nàn.  

+ 02 CLB bóng đá  tập 2 buổi/tuần tại trường, nhưng số lượng thành viên cũng khá 

hạn chế.  

+ 02 CLB bóng chuyền  tập 2 buổi/tuần tại trường, nhưng số lượng thành viên cũng 

khá hạn chế.  

+  Một số CLB khác thì tập luyện thất thường... 

Con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu hiện có của sinh viên. Các môn 

khác như bóng bàn, bóng rổ, cầu lông chưa được phát huy đúng tiềm năng. 

- Hình thức tập luyện và hình thức tổ chức hoạt động chủ yếu là tự tập. 

Thực tế cho thấy, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chưa có 

nhiều cơ hội để thi đấu, cọ xát với các giải lớn, mở rộng ra ngoài khu vực, các giải  

quốc gia mà chỉ tham gia gói gọn ở khu vực trong Tỉnh và nếu có trong 5 năm gần đây 

(2015 - 2020) thành tích đạt được cũng khá khiêm tốn. Các môn thi đấu tổ chức cho  

SV cũng hạn chế với các môn bóng đá, cầu lông trong khi còn rất nhiều môn khác cũng  

có nhiều tiềm năng (điền kinh, bóng bàn, bóng rổ, đá cầu, bóng chuyền….) chưa được 

quan tâm. 

3.2. Đề xuất một số giải pháp để phát triển phong trào TDTT và hoạt động CLB 

TDTT ngoại khóa Trƣờng Đại học SPKT Hƣng Yên 

Từ những thực tế khách quan và chủ quan như trên, cần tiến hành một số biện pháp 

để giúp nâng cao hoạt động thể dục thể thao tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 

Yên như sau: 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về xã hội hóa thể thao, thu hút nhiều lực lượng 

tham gia.  

- Cần có chính sách ưu đãi hỗ trợ về vốn, cho thuê đất, mặt bằng để xây dựng các cơ 

sở dịch vụ TDTT. 

- Khuyến khích xây dựng các công trình thể thao tại Trường do cá nhân hoặc doanh 

nghiệp tại Hưng Yên đầu tư, đóng góp kinh phí và cùng hợp tác khai thác.   

- Hợp đồng liên kết sử dụng các sân bãi, phòng tập, trang thiết bị thể thao của các 

Trung tâm TDTT, Phòng TDTT, Nhà Văn hóa, các doanh nghiệp tư nhân… 

- Năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, 

phối hợp nhiều lực lượng (Đoàn Thanh niên, Phòng công tác sinh viên, Hội thể thao 
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trường, Hội thể thao ĐH & CN khu vực, Hội thể thao ĐH & CN Việt Nam, Hội SV, cựu 

sinh viên, Phòng TDTT, Sở TDTT, các Liên đoàn thể thao và một số doanh nghiệp, các 

mạnh thường quân, nhà tài trợ...).  

- Đãi ngộ hợp lý và phát huy năng lực đội ngũ giảng viên GDTC hiện có, mở rộng  

và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, hướng dẫn viên GDTC 

trong Trường.  

4. KẾT LUẬN 

Trường Đại học SPKT Hưng Yên hiện có tiềm năng lớn để phát triển các câu lạc bộ 

TDTT ngoại khóa. Tuy nhiên, còn có những bất cập, hạn chế về sân bãi, trang thiết bị, kinh 

phí, tổ chức thực hiện, khai thác hợp lý nguồn nhân lực… Nếu thực hiện tốt các công tác 

này sẽ giải quyết những khó khăn tồn tại, đẩy mạnh quy mô và hiệu quả của hoạt động thể 

thao học đường.  
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GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN 

 ThS. Đỗ Thị Vân Chang, ThS. Bùi Quang Khải, ThS. Phạm Văn Toàn 

  Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 

Tóm tắt: Giáo dục thể chất trong nhà trường là một bộ phận quan trọng không thể 

tách rời trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thông qua việc sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đã lựa chọn 15 giải pháp thích hợp có tính 

khả thi theo hướng tích cực hóa hoạt động ngoại khóa của sinh viên, nhằm phát triển 

câu lạc bộ cầu lông sinh viên. Góp phần nâng cao chất lượng của Câu lạc bộ Cầu 

lông sinh viên cũng như chất lượng của công tác giáo dục thể chất trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Từ khóa: Giáo dục thể chất, thể dục thể thao, giảng viên, huấn luyện viên, sinh viên, 

Câu lạc bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

Summary: Physical education in schools is an integral part of the national 

education system. Through the use of conventional scientific research methods, 15 

appropriate solutions were feasible in the direction of actively activating students' 

extracurricular activities to develop the student's badminton club. Contributing to 

improving the quality of the Badminton Club of students as well as the quality of 

physical education work of Hung Yen University of Technical Education. 

Keywords: Physical education, physical training, sports, lecturers, coaches, 

students, clubs, Hung Yen University of Technical Education. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là Trường Đại học có kinh nghiệm đào 

tạo hơn 50 năm, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa 

học, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi 

mới. Song song với việc đào tạo chuyên môn, vấn đề phát triển thể chất cho sinh viên cũng 

được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường rất quan tâm. 

Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về giáo dục thể chất, ngoài 

việc thực hiện nghiêm túc giờ học chính khóa thì cần phải tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa dưới hình thức Câu lạc bộ thể thao cho sinh viên tham gia tập luyện.  

Nhưng thực tế, hoạt động tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên nói chung, cũng 

như hoạt động ngoại khóa môn cầu lông của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên còn nhiều hạn chế, các hoạt động ngoại khóa cũng như thi đấu thể thao trong 

trường vẫn manh tính thời vụ dẫn đến hiệu quả của công tác giáo dục thể chất trong nhà 
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trường chưa cao. Với mục đích phát triển trong trào tập luyện TDTT nói chung và phong 

trào tập luyện môn cầu lông nói riêng. Chúng tôi nhận thấy,việc lựa chọn giải pháp phát 

triển câu lạc bộ cầu lông sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là vấn đề 

mang tính cấp thiết. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các phương pháp dùng để nghiên cứu gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài  

liệu; Phương pháp phỏng vấn tọa đàm; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp điều 

tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Lựa chọn giải pháp phát triển CLB Cầu lông sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Hƣng Yên 

Thông qua nghiên cứu lý luận và tổng hợp các tài liệu nghiên cứu, đề tài lựa chọn 

được 2 nhóm giải pháp phát triển CLB Cầu lông sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Hưng Yên gồm: Nhóm giải pháp có tính cơ bản chiến lược (7 giải pháp) và nhóm 

giải pháp mang tính tình huống, tình thế (8 giải pháp). 

Nhằm mục đích tìm hiểu cơ sở thực tiễn của các giải pháp đã lựa chọn, đề tài đã tiến 

hành phỏng vấn 50 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, các nhà sư phạm hiện đang trực tiếp 

làm công tác quản lý, giảng dạy tại các Trường ĐHSPKT Hưng Yên, Trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh, Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội và một số trường Đại học có 

Khoa GDTC. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn giải pháp phát triển CLB Cầu lông sinh viên  

Trường ĐHSPKT Hưng Yên (n = 50) 

TT Giải pháp 

Kết quả phỏng vấn 

Đồng 

ý 
% 

Không 

đồng ý 
% 

1 

Nhóm giải pháp có tính cơ bản chiến lƣợc:     

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp Uỷ Đảng và Ban 

Giám hiệu. 
50 100 0 0 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục. 43 86 7 14 

3. Tăng cường quản lý chuyên môn của Bộ môn 

GDTC và tổ chức Đoàn thể đối với CLB Cầu lông 

sinh viên. 

50 100 0 0 

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá TDTT ở trong 

trường và ngoài trường. 
40 80 10 20 
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5. Xây dựng phát triển hệ thống cơ sở vật chất 

TDTT 
48 96 2 4 

6. Xây dựng và phát triển mạng lưới Chủ nhiệm 

CLB, HLV, HDV, CTV, TT… Nhà tài trợ cho CLB 

Cầu lông. 

45 90 5 10 

7. Hình thành và phát triển hệ thống thi đấu Cầu 

lông ở các Lớp, Khoá, CLB Cầu lông ở cấp trường 
41 82 9 18 

2 

Nhóm giải pháp có tính tình huống, tình thế: 

8. Ban hành các văn bản pháp quy cần thiết: Điều lệ, 

Quy chế tổ chức hoạt động CLB Cầu lông. 
50 100 0 0 

9. Ban hành thực hiện chế độ chính sách cho giáo 

viên phụ trách CLB Cầu lông. 
47 94 3 6 

10. Tổng kết, thi đua, khen thưởng định kỳ cá nhân, 

tập thể có những thành tích nổi bật. 
44 88 6 12 

11. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giáo viên phụ trách 

CLB Cầu lông. 
46 92 4 8 

12. Tăng cường đầu tư của Nhà trường cho CLB 

Cầu lông. 
50 100 0 0 

13. Tổ chức giải thi đấu Cầu lông cho tân sinh viên, 

lớp, khoa trong CLB Cầu lông và cấp trường. 
43 86 7 14 

14. Xây dựng kế hoạch phát triển CLB Cầu lông 

trường hàng năm. 
46 92 4 8 

15. Thanh tra, kiểm tra, tổ chức và hoạt động CLB 

Cầu lông. 
40 80 10 20 

Từ kết quả ở Bảng 1 cho thấy, các ý kiến trả lời đều lựa chọn cả 15 giải pháp thuộc  

2 nhóm (đều có số ý kiến lựa chọn cao từ 80% trở lên) để phát triển phong trào hoạt động 

CLB Cầu lông sinh viên Trường ĐHSPKT Hưng Yên. Bao gồm: 

Nhóm giải pháp có tính cơ bản, chiến lược: 

Giải pháp 1: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Ban Giám hiệu. 

- Mục đích: Thực hiện sự quan tâm và vai trò lãnh đạo của Đảng và Ban Giám hiệu 

đối với CLB Cầu lông sinh viên. 

- Nội dung: Lãnh đạo toàn diện có tính chất vĩ mô trong phạm vi toàn trường, các tổ 

chức đoàn thể, các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm. 
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- Các biện pháp, phương tiện: 

+ Nghị quyết đại hội Đảng bộ trường; 

+ Quyết định của tổ chức đoàn thể, của Nhà trường; 

+ Chương trình, kế hoạch, đề án. 

Giải pháp 2: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục.  

- Mục đích: Giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của sinh viên đối với các hoạt 

động TDTT nói chung và hoạt động CLB Cầu lông nói riêng, để sinh viên tự nguyện tham 

gia các hoạt động TDTT trong Nhà trường. 

- Nội dung: 

+ Tuyên truyền chủ trương, đường lối, kế hoạch, chương trình phát triển TDTT Của 

Đảng và Nhà nước, của Ngành TDTT, của Bộ GD&ĐT; 

+ Tuyên truyền các kết quả thành tích hoạt động GDTC, CLB thể thao, CLB Cầu 

lông sinh viên trong trường; 

+ Tuyên truyền tác dụng của TDTT đối với sức khỏe, phát triển văn hóa và thể chất 

con người; 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động của CLB 

(sách, báo, tạp chí, phát thanh, Internet, mạng xã hội...); 

+ Tạo điều kiện cho sinh viên, các thành viên CLB cổ vũ, động viên các thành viên 

trong CLB tham gia thi đấu tại cuộc thi đấu trong và ngoài trường. 

Giải pháp 3: Tăng cường quản lý chuyên môn của Bộ môn GDTC và tổ chức đoàn 

thể đối với CLB Cầu lông sinh viên. 

- Mục đích: Huy động sự quan tâm và quản lý chỉ đạo của tất cả các Phòng,  

Khoa, Ban, Trung tâm và tổ chức xã hội để xây dựng, phát triển CLB Cầu lông sinh viên 

trong trường. 

- Nội dung: 

+ Tăng cường quản lý, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bộ môn GDTC đối với 

CLB Cầu lông sinh viên; 

+ Tăng cường quản lý, chỉ đạo của tổ chức xã hội bao gồm: Tổ chức Đoàn thể, 

Phòng Thanh tra và Công tác sinh viên, Hội sinh viên; 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Ban hành các văn bản quản lý chỉ đạo: Nghị quyết Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, 

chương trình, kế hoạch, đề án; 
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+ Tham gia trực tiếp quản lý CLB (Ban chủ nhiệm, các tiểu ban CLB); 

+ Động viên cán bộ, giáo viên, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động TDTT do 

CLB tổ chức. 

 Giải pháp 4: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT ở trong trường và ngoài trường. 

- Mục đích: Động viên và huy động cán bộ, giáo viên, các Phòng, Khoa, Ban, Trung 

tâm, Công ty tham gia hoạt động ủng hộ CLB Cầu lông sinh viên. 

- Nội dung: 

+ Xã hội hóa trong quá trình quản lý chỉ đạo; 

+ Xã hội hóa xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cho TDTT (Dựa vào nguồn kinh 

phí Nhà trường, Bộ, huy động tiềm lực tổ chức xã hội và các cựu sinh viên thành đạt); 

+ Xã hội hóa trong các tổ chức hoạt động TDTT: Tổ chức tập luyện, tổ chức thi đấu, 

tổ chức tham gia các giải... 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Tuyên truyền giới thiệu các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, Công ty, toàn thể cán 

bộ, giáo viên và sinh viên về tổ chức hoạt động CLB Cầu lông sinh viên; 

+ Vận động tài trợ đỡ đầu các nội dung xã hội hóa nêu trên; 

+ Vận động tham gia Ban chủ nhiệm, các tiểu ban CLB. 

Giải pháp 5: Xây dựng phát triển hệ thống cơ sở vật chất TDTT 

- Mục đích: Huy động tiềm lực ngân sách của Nhà trường, các Công ty, cá nhân để 

xây dựng phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động TDTT trong đó có CLB Cầu lông 

sinh viên. 

- Nội dung: 

+ Hình thành hệ thống công trình TDTT trong Nhà trường; 

+ Huy động các nguồn vốn đầu tư cho các công trình TDTT trong trường, gồm có: 

Đầu tư của Nhà nước, đầu tư của Nhà trường, đầu tư của doanh nghiệp, đầu tư của cá nhân. 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Nhà trường lập quy hoạch đất cho TDTT trong trường; 

+ Nhà trường đầu tư kinh phí xây dựng công trình TDTT theo kế hoạch sửa chữa, 

làm mới hàng năm; 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng công trình TDTT  

trong trường. 

Giải pháp 6: Xây dựng và phát triển mạng lưới Chủ nhiệm CLB, HLV, HDV, TT, 

CTV, nhà tài trợ cho CLB Cầu lông sinh viên. 
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- Mục đích: Từng bước hình thành đội ngũ cán bộ TDTT bao gồm cán bộ quản lý 

TDTT, HDV, HLV, trọng tài và mạng lưới cộng tác viên là những nhân lực của CLB Cầu 

lông sinh viên. 

- Nội dung: Xác định các chức danh nhân lực của CLB Cầu lông sinh viên bao gồm: 

+ Cán bộ chuyên môn: HLV, HDV, CTV, Trọng tài; 

+ Nhà tài trợ, ủng hộ viên CLB; 

+ Sinh viên tham gia tập luyện CLB Cầu lông; 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, sinh viên, Công ty... tham gia các chức 

danh nhân lực của CLB Cầu lông sinh viên; 

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho CLB; 

+ Xây dựng và ban hành chế độ chính sách khuyến khích các chức danh nhân lực  

của CLB. 

Giải pháp 7: Hình thành và phát triển hệ thống thi đấu Cầu lông ở các lớp Khóa, 

Khoa, CLB Cầu lông và ở cấp trường. 

 - Mục đích: Hệ thống thi đấu là mục đích hoạt động của CLB. Thông qua hệ  

thống thi đấu để kích thích động viên sự hoạt động của sinh viên và những thành viên tham 

gia CLB. 

- Nội dung: 

+ Thi đấu nội bộ trong các Lớp, Khoa, Khóa, trong CLB để động viên tất cả sinh 

viên tích cực tham gia sinh hoạt CLB; 

+ Thi đấu các giải thể thao cấp cao hơn như cấp Khu vực, cấp tỉnh, cấp toàn quốc 

(dành cho đội tuyển CLB). 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Xây dựng ban hành điều lệ, kế hoạch các giải thi đấu từ cấp Khoa, Khoá, CLB đến 

cấp trường trong năm học; 

+ Xây dựng đội tuyển, đội đại biểu của CLB Cầu lông chuẩn bị thi đấu các giải thể 

thao chích thức; 

+ Xây dựng chế độ chính sách bồi dưỡng cho VĐV các đội tuyển CLB tham gia  

thi đấu; 

+ Vận động Nhà trường, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ ủng 

hộ, đỡ đầu các giải thi đấu Cầu lông sinh viên. 

Các giải pháp mang tính tình huống, tình thế: 

Giải pháp 8: Ban hành các văn bản pháp quy cần thiết: Điều lệ, Quy chế tổ chức 

hoạt động CLB Cầu lông sinh viên. 
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- Mục đích: Thống nhất quản lý, điều hành CLB Cầu lông sinh viên trong trường. 

- Nội dung: 

+ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của CLB Cầu lông sinh viên và hướng dẫn 

mọi người tham gia, hoạt động theo quy chế ban hành; Ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của CLB Cầu lông sinh viên; Ban hành điều lệ hoạt động của CLB; Phổ biến điều lệ 

thi đấu, kế hoạch thi đấu của các giải thi đấu tới từng khóa, khoa và từng lớp chuyên 

ngành; Các văn bản pháp quy khác có liên quan. 

- Biện pháp và phương tiện: Ban chủ nhiệm CLB xây dựng quy chế tổ chức, điều lệ 

hoạt động của CLB; Bộ môn GDTC xây dựng kế hoạch tổ chức, điều lệ thi đấu, tổ chức thi 

đấu các giải cầu lông; Các đơn vị phối hợp (Đoàn thanh niên, Phòng Thanh tra và Công tác 

sinh viên) tham gia công tác điều hành phục vụ, chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện tập 

luyện và thi đấu cầu lông. 

Giải pháp 9: Ban hành thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên phụ trách 

CLB Cầu lông. 

- Mục đích: Nhằm động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức hướng 

dẫn và quản lý trực tiếp CLB Cầu lông. 

- Nội dung: 

+ Chế độ chính sách cho Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm CLB; 

+ Chế độ chính sách cho HLV, HDV, trọng tài; 

+ Chế độ chính sách cho cộng tác viên. 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Sử dụng hợp lý kinh phí đầu tư của Nhà trường để thực hiện chế độ cho cán bộ, 

giáo viên phụ trách CLB Cầu lông; 

+ Khuyến khích, tận dụng nguồn kinh phí ngoài Nhà trường: Tài trợ, ủng hộ. 

 Giải pháp 10: Tổng kết, thi đua, khen thưởng định kỳ cá nhân và tập thể có những 

thành tích nổi bật. 

- Mục đích: Nhằm động viên khuyến khích cá nhân, tập thể tích cực tham gia các 

hoạt động CLB Cầu lông sinh viên hàng năm. 

- Nội dung: 

+ Tổng kết một năm hoạt động CLB, tổng kết các nhiệm kỳ hoạt động của Ban chủ 

nhiệm CLB; 

+ Khen thưởng cá nhân, tập thể ở cấp CLB, cấp Nhà trường, đoàn thể và cấp  

cao hơn. 
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- Biện pháp và phương tiện: 

+ Căn cứ hoạt động và thành tích thực tế của cá nhân, tập thể tổng kết và  

khen thưởng; 

+ Đầu năm công bố tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng (khen bằng giấy khen, hiện vật 

và tài chính) 

Giải pháp 11: Tổ chức đào tạo bồi dưỡng GV phụ trách CLB Cầu lông. 

- Mục đích: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn TDTT đặc biệt 

môn Cầu lông để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức, điều hành các hoạt động trọng 

CLB Cầu lông. 

- Nội dung: 

+ Xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên Bộ môn 

Giáo dục thể và CLB Cầu lông hàng năm và nhiều năm trình Nhà trường phê duyệt; 

+ Xây dựng chương trình bồi dưỡng cho các cán bộ bao gồm: Chương trình bồi 

dưỡng cán bộ quản lý CLB, cán bộ chuyên môn HLV, HDV, trọng tài. 

- Biện pháp và phương tiện: 

+ Ban hành chế độ chính sách cho người được đào tạo bồi dưỡng; 

+ Công bố kế hoạch, địa điểm, thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng; 

+ Tổ chức các lớp bồi dưỡng và xác định đối tượng được bồi dưỡng; 

Giải pháp 12: Tăng cƣờng đầu tƣ của Nhà trƣờng cho CLB Cầu lông 

- Mục đích: Nhà trường cần thiết đầu tư ban đầu cho CLB Cầu lông sinh viên  

hoạt động. 

- Nội dung:  

+ Tạo điều kiện về sân bãi và thời gian phù hợp để CLB hoạt động; 

+ Đầu tư kinh phí để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình TDTT trong trường; 

+ Cho phép sử dụng cơ sở, công trình kết hợp tổ chức các hoạt động tập luyện, thi 

đấu thể thao; 

+ Đầu tư một phần kinh phí hàng năm để CLB tổ chức thi đấu và thi đua  

khen thưởng. 

- Các biện pháp và phương tiện: 

+ Đất công cộng dành cho hoạt động TDTT; 

+ Sử dụng kinh phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình TDTT nằm trong kinh 

phí xây dựng, sửa chữa tổng thể của Nhà trường; 
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+ Sử dụng sân tập để cho CLB Cầu lông tập luyện, thi đấu ngoài giờ làm việc; 

+ Kinh phí cho hoạt động TDTT nói chung, CLB Cầu lông nói riêng dựa vào nguồn 

kinh phí chi hoạt động văn - thể hàng năm của Nhà trường. 

Giải pháp 13: Tổ chức giải thi đấu Cầu lông cho tân sinh viên, lớp, Khoa, trong 

CLB Cầu lông và cấp trường. 

- Mục đích: Thông qua thi đấu thể thao để kích thích các hoạt động và tổ chức CLB 

Cầu lông, đồng thời cũng là hình thức hoạt động quan trọng của CLB Cầu lông sinh viên. 

- Nội dung:  

+ Tổ chức các giải thi đấu, ngày hội thể thao nội bộ trong trường, giải tân sinh viên, 

giải các Khoa, Khóa, trong CLB để mọi thành viên CLB có thể tham gia;   

+ Xây dựng, tổ chức đội tuyển cầu lông chuẩn bị tham gia thi đấu các cấp;   

+ Tham gia các giải thi đấu chính thức theo lịch thi đấu của ban tổ chức giải. 

- Các biện pháp và phương tiện: 

+ Tuyên truyền vận động trên  các hệ thống thông tin trong trường về lịch thi đấu các 

giải thi đấu nội bộ và các giải thi đấu khu vực hoặc toàn quốc (nếu có) mà CLB tham gia; 

Vận động tài trợ, ủng hộ, đóng góp của các cá nhân, tập thể, Công ty trong trường, các 

Công ty liên kết trường; Nhà trường cùng các Phòng, Khoa, Ban trong trường h  trợ kinh 

phí hoạt động thi đấu; Tổ chức huấn luyện đội tuyển để chuẩn bị tham gia các giải  

ngoài trường. 

Giải pháp 14: Xây dựng kế hoạch phát triển CLB Cầu lông hàng năm 

- Mục đích: Nhằm kế hoạch hóa phát triển CLB Cầu lông sinh viên có sự quản lý của 

Nhà trường, Bộ môn GDTC, các tổ chức đoàn thể. 

- Nội dung:  

+ Hàng năm Bộ GD&ĐT hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch phát triển công 

tác GDTC, hoạt động ngoại khóa, trong đó có kế hoạch phát triển các CLB; 

+ CLB Cầu lông xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng năm nộp cho  

Nhà trường. 

- Các biện pháp và phương tiện: 

+ Các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển CLB từng năm, 5 năm; 

+ Tổ chức các hội nghị, cuộc họp để phổ biến xây dựng kế hoạch; 

+ Tổ chức hội nghị, cuộc họp tổng kết đánh giá thực hiện kế hoạch hàng năm. 

Giải pháp 15: Thanh tra, kiểm tra, tổ chức và hoạt động CLB Cầu lông 

- Mục đích: Đánh giá chính xác hiệu quả và tính chất hoạt động của CLB Cầu lông 

sinh viên. 
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- Nội dung: 

+ Thanh tra kiểm tra thường xuyên; 

+ Kiểm tra định kỳ: Cuối m i kỳ học, cuối năm học. 

- Các biện pháp và phương tiện: 

+ Căn cứ quyết định thành lập CLB; 

+ Căn cứ quy chế tổ chức hoạt động của CLB Cầu lông sinh viên; 

+ Căn cứ vào chương trình hoạt động của CLB hàng năm; 

+ Căn cứ tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của Nhà trường. 

3.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các nhóm giải pháp phát triển CLB Cầu lông 

sinh viên Trƣờng ĐHSPKT Hƣng Yên  

Với mục đích xác định hiệu quả của các giải pháp phát triển CLB Cầu lông sinh viên 

Trường ĐHSPKT Hưng Yên đã đề xuất, chúng tôi tiến hành thực nghiệm các giải pháp cho 

đối tượng nghiên cứu trong thời gian 10 tháng (từ tháng 8/2018 đến tháng 05/2019) tương 

ứng với 01 năm học tại Trường ĐHSPKT Hưng Yên. 

Để xác định hiệu quả các giải pháp đề tài đã tiến hành điều tra một số chỉ tiêu đánh 

giá sự phát triển của CLB Cầu lông ở các thời điểm trước và sau khi đưa các giải pháp vào 

thực hiện. Kết quả thu được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2: So sánh sự phát triển một số chỉ tiêu về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng  

các văn bản CLB Cầu lông sinh viên trước và sau ứng dụng các giải pháp 

TT Nội dung 
Số lƣợng 

W (%) 
Trƣớc TN Sau TN 

1 

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 

- Chủ nhiệm (Ban giám hiệu) 1 1 0 

- Phó chủ nhiệm (Ban giám hiệu, Bộ môn 

GDTC). 
1 2 100 

- Các tiểu ban: tuyên truyền, tài chính, cơ 

sở vật chất. 
1 2 100 

- Huấn luyện viên. 1 3 200 

- Cộng tác viên. 0 1 100 

- Hướng dẫn viên. 0 1 100 

- Trọng tài. 1 3 200 

2 

Xây dựng các văn bản 

- Quyết định thành lập CLB 1 1 0 

- Điều lệ hoạt động của CLB 0 1 100 

- Quy chế hoạt động của CLB 0 1 100 
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Qua Bảng 2 cho thấy sau thời gian ứng dụng các giải pháp: 

- Chỉ tiêu về hoàn thiện cơ cấu tổ chức gia tăng đáng kể, đã có thêm các thành viên là 

Phó chủ nhiệm (là đại diện của Ban giám hiệu, Bộ môn GDTC), các tiểu ban (tăng 100%), 

HLV, TT (tăng 200%), CTV, HDV (tăng 100%). 

- Chỉ số về xây dựng văn bản của CLB so với trước thời giai ứng dụng các giải pháp 

đã hoàn thiện (tăng 100%). 

 Như vậy, sau khi tiến hành triển khai ứng dụng các giải pháp cơ cấu tổ chức quản lý 

và quy chế hoạt động của CLB Cầu lông sinh viên đã được hoàn thiện hơn. 

Để đánh giá rõ hơn hiệu quả ứng dụng các giải pháp, đề tài tiếp tục so sánh các chỉ 

tiêu về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động... Kết quả điều tra trình bày tại bảng 3. 

Bảng 3. So sánh sự phát triển một số chỉ tiêu về cơ sở vật chất, kinh phí CLB Cầu lông 

sinh viên trước và sau khi ứng dụng các giải pháp 

TT Nội dung 
Số lƣợng 

W (%) 
Trước TN Sau TN 

1 Trụ sở sinh hoạt của CLB 0 01 100 

2 Số sân tập ngoài trời 03 07 133,33 

3 Số sân tập trong nhà 01 02 100 

4 
Kinh phí nhà trường dành cho CLB 

Cầu lông sinh viên 
20 triệu 30 triệu 50 

5 
Kinh phí xã hội hoá trong và ngoài 

trường dành cho CLB Cầu lông  
5 triệu 12 triệu 140 

6 
Chế độ CBGV phụ trách CLB Cầu 

lông sinh viên/1 buổi 
80.000đ 150.000đ 87,5 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy: 

Trụ sở sinh hoạt CLB tăng trưởng 100% 

- Số sân tập luyện ngoài trời dành cho CLB tăng từ 3 lên 7 sân (tăng 133,33%). 

- Số sân tập luyện trong nhà dành cho CLB tăng từ 1 lên 2 sân (tăng 100%). 

- Nguồn kinh phí của Nhà trường dành cho hoạt động tập luyện và thi đấu của CLB 

có sự tăng rõ rệt ở điểm trước và sau ứng dụng các giải pháp (tăng 50%). 

- Nguồn kinh phí xã hội hóa trong và ngoài trường dành cho CLB tăng 140% 

- Chế độ đối với CBGV phụ trách, quản lý CLB cũng tăng lên 87,5%, điều này sẽ là 

động lực giúp các cán CBGV hoàn thành công việc tốt hơn. 

So sánh sự khác biệt về các tiêu chí đánh giá hoạt động trước và sau thực nghiệm 

được đề tài trình bày tại bảng  
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Kết quả so sánh sự khác biệt về các tiêu chí đánh giá hoạt động giữa trước và sau 

thực nghiệm được trình bày tại bảng 4. 

Bảng 4. So sánh sự phát triển một số chỉ tiêu CLB Cầu lông sinh viên trước và sau khi  

ứng dụng các giải pháp 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, các chỉ tiêu về hoạt động của CLB đều có sự gia tăng từ 

100% đến 400% sau khi tiến hành triển khai áp dụng các giải pháp vào kiểm nghiệm. Điều 

đó khẳng định rõ tính hiệu quả của các giải pháp mà đề tài đề xuất và đưa vào ứng dụng. 

Tóm lại, từ những kết quả thu được như trên cho thấy việc ứng dụng các giải pháp 

mà chúng tôi đã đề xuất đã góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, có tác động tốt đến quá 

trình tổ chức hoạt động, ý thức tập luyện của sinh viên, cũng như tăng cường về cơ sở vật 

chất, kinh phí cho CLB Cầu lông sinh viên Trường ĐHSPKT Hưng Yên. Nói cách khác, 

các giải pháp nhằm phát triển CLB Cầu lông sinh viên đã chứng minh tính hiệu quả sau 

thời gian ứng dụng kiểm nghiệm. Đó là những cơ sở khoa học quan trọng để đánh giá hiệu 

quả của CLB Cầu lông sinh viên trong nhà trường. 

4. KẾT LUẬN  

Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn được 15 giải pháp để phát triển CLB Cầu lông sinh 

viên Trường ĐHSPKT Hưng Yên, bao gồm 7 giải pháp có tính cơ bản, chiến lược và 8 giải 

pháp mang tính tình huống, tình thế. Đồng thời, các giải pháp được lựa chọn và ứng dụng 

vào thực tiễn đã khẳng định được tính hiệu quả trong việc phát triển CLB Cầu lông sinh 

viên Trường ĐHSPKT Hưng Yên sau thời gian ứng dụng kiểm nghiệm một năm học. 
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THỰC TRẠNG PHONG TRÀO BÓNG ĐÁ NÔNG DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, 

TỈNH AN GIANG 

CURRENT SITUATION OF FOOTBALL FARMER IN AN GIANG DISTRICT, 

AN GIANG PROVINCE 

(1)
ThS. Trần Thị Thanh Huyền, 

(2) 
ThS. Nguyễn Thanh Trường,  

(3) 
PGS.TS Nguyễn Quang Vinh

  

(1)
Đại học Trà Vinh 

  

(2)
Trung tâm VH, TT huyện Chợ Mới tỉnh An Giang 

(3)
Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Bằng các phương pháp tổng hợp tài liệu, phỏng vấn bài viết xác định được 

02 tiêu chí đánh giá. Thông qua điều tra xã hội học cung cấp thông tin chính xác, 

khoa học về thực trạng phát triển phong trào bóng đá nông dân tại huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang như: số lượng đội bóng, huấn luyện viên, sân bãi, cơ sở vật chất và 

công tác tổ chức các giải bóng đá nông dân trong huyện.  

Từ khóa: thực trạng, bóng đá nông dân, Chợ Mới, An Giang.  

Abstract: By employing material synthesis and interview, the study identified two 

assessment criteria. The data from a survey provided the exact and scientific 

information about the current status of farmer football development in Cho Moi 

district, An Giang Province in terms of the number of teams, coaches, stadiums, 

facility and organization for farmers football competitions in the district. 

Key words: current status, farmer football, cho moi district, An Giang Province.  

1. Đặt vấn đề  

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là huyện Cù Lao, được thiên nhiên ưu đãi, bao bọc 

bởi hai nhánh sông Tiền và sông Hậu ngọt ngào, bồi đắp phù sa màu mỡ quanh năm, là cửa 

ngõ phía Đông của tỉnh An Giang. Trong những năm qua ở huyện Chợ Mới phong trào tập 

luyện TDTT rèn luyện luyện thân thể để phục vụ lao động sản xuất, học tập và bảo vệ tổ 

quốc phát triển rộng khắp. Đặc biệt, phong trào tập luyện môn bóng đá được nông dân và 

thanh thiếu niên nhiệt tình tham gia, tạo phong trào rộng khắp trên địa bàn huyện. Từ năm 

1993 đến nay, phong trào bóng đá nông dân được phát triển mạnh mẽ. Giải bóng đá Nông 

dân của huyện được tỉnh An Giang điển hình, nhân rộng toàn tỉnh An Giang và được Tổng 

cục TDTT tặng cờ là đơn vị tổ chức giải bóng đá Nông dân đầu tiên và đạt hiệu quả cao 

cho huyện Chợ Mới. Được nhân rộng giải bóng đá nông dân trên Toàn quốc từ đó. Tuy 

nhiên, phong trào bóng đá nông dân vẫn còn mặt hạn chế như: trình độ VĐV chưa cao, 
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kinh phí hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng tốt, cũng cần quan tâm đầu tư thêm trong 

thời gian tới. Qua đó, xác định phong trào tập luyện bóng đá trong nhân dân là nhu cầu cần 

thiết và giải bóng đá Nông dân huyện Chợ Mới đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống 

văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân phục vụ lao động, sản xuất đây là sân 

chơi lành mạnh, bổ ích. Để có cơ sở để đề ra các giải pháp phát triển phong trào TDTT  

cần có những thông tin chính xác và khoa học với tầm quan trọng đó nhóm nghiên  

cứu thực hiện nghiên cứu “Thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang”. 

Nội dung nghiên cứu: Xác định tiêu chí qua đó ứng dụng đánh giá thực trạng phong 

trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

Phương pháp nghiên cứu: phương pháp tham khảo tài liệu, phỏng vấn, điều tra xã hội 

học và toán thống kê.  

Khách thể phỏng vấn, khảo sát: 03 chuyên gia, 04 nhà quản lý, 18 cán bộ phụ trách 

công tác TDTT, 900 VĐV, 103 HLV bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.   

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

2.1. Xác định tiêu chí đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang 

Để xác định các tiêu chí đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện 

Chợ Mới, tỉnh An Giang, bài viết tiến hành theo 02 bước: 

Bước 1: Thống kê các tiêu chí đánh giá phong trào bóng đá nông dân từ các văn bản, 

tài liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 

Bước 2: Phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ quản lý. 

* Tổng hợp các tiêu chí đánh giá phong trào bóng đá nông dân từ các văn bản, tài 

liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 

Kết quả tham khảo tài liệu cho thấy hiện nay chưa có văn bản, công trình nào nghiên 

cứu về các tiêu chí đánh giá phong trào bóng đá nông dân; do đó nhóm nghiên cứu tiến 

hành thống kê các tiêu chí đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng như sau: Theo 

khoản 2, Điều 12, luật TDTT [4]; Thông tư số: 02/2009/TT-BVHTTDL, ngày 17-3-2009, 

V/v: Hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào TDTT quần chúng. Tại mục II. Đánh 

giá phong trào TDTT quần chúng tại địa phương [1]; Theo thông tư số 08/2012/TT-

BVHTTDL, ngày 10-9-2012 của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL; V/v: Qui định nội dung 

đánh giá phát triển thể dục, thể thao. Điều 3. Đánh giá thể dục, thể thao quần chúng [2]; 

Thông tư số: 01/2019/TT-BVHTTDL, ngày 17-01-2019, V/v: Qui định về đánh giá phong 

trào TDTT quần chúng. Tại chương II. Nội dung tiêu chí đánh giá phong trào Thể dục thể 

thao quần chúng [3]. 
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 Qua kết quả tổng hợp căn cứ vào mục đích nghiên cứu, đặc điểm khách thể và điều 

kiện thực tiễn tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bài viết chọn lại các tiêu chí đánh giá thực 

trạng phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là: 

Tiêu chí 1: Số lượng VĐV, HLV, số đội bóng đá nông dân; tính tỷ lệ % số đội với 

tổng số ấp trong xã, thị trấn.  

Tiêu chí 2: Số giải bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi xã, số đội tham dự. 

* Phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ quản lý 

 Qua kết quả tổng hợp trên, đề tài tiến hành xây dựng phiếu và phỏng vấn hai lần 03 

chuyên gia, 22 nhà quản lý cách nhau 1 tháng, cùng một cách đánh giá, cùng một hệ thống 

nội dung và cùng một khách thể, cách trả lời là đồng ý và không đồng ý. Kết quả phỏng 

vấn được trình bày ở Bảng 2.1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn các tiêu chí đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

TT TIÊU CHÍ 

Phỏng vấn  

lần 1 (n = 25) 

Phỏng vấn  

lần 2 (n = 25) 

Đồng ý Đồng ý 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

1 

Số lượng VĐV, HLV, số đội bóng đá nông 

dân; tính tỷ lệ % số đội với tổng số ấp 

trong xã, thị trấn. 

25 100,0 25 100,0 

2 
Số giải bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi 

xã, số đội tham dự 
24 96,0 24 96,0 

Kết quả ở Bảng 2.1 chọn các tiêu chí đánh giá có tổng số phiếu đồng ý > 80% số người 

trả lời qua 2 lần phỏng vấn. Kết quả chúng tôi chọn được các tiêu chí đánh giá thực trạng 

phong trào bóng đá huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bao gồm: 

Tiêu chí 1: Số lượng VĐV, HLV, số đội bóng đá nông dân; tính tỷ lệ % số đội với 

tổng số ấp trong xã, thị trấn.  

Tiêu chí 2: Số giải bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi xã, số đội tham dự. 

2.2. Đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 Để đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

đề tài sử dụng 02 tiêu chí được xác định ở mục 2.1. Sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng 

phiếu tiến hành khảo sát 18 nhà quản lý tại 18 xã, thị trấn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

thu được kết quả như sau: 
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* Thực trạng số lượng VĐV, HLV, số đội bóng đá nông dân; tính tỷ lệ % số đội với 

tổng số ấp trong xã, trị trấn 

Kết quả thống kê thành phần nhân khẩu học huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được 

trình bày tại Bảng 2.2. 

Bảng 2. Thống kê thành phần nhân khẩu học huyện Chợ Mới 

TT 
Đơn vị 

(xã – thị trấn) 
Số ấp 

Dân số 

(người) 
Số VĐV Số đội 

Tỷ lệ % số 

đội/ấp 
Số HLV 

1 TT Chợ Mới 4 14.433 120 6 150,00 5 

2 TT Mỹ Luông 6 16.482 160 8 133,33 6 

3 Long Điền A 6 16.538 120 6 100,00 4 

4 Long Điền B 8 20.230 200 10 125,00 6 

5 Tấn Mỹ 10 21.187 200 10 100,00 5 

6 Mỹ Hiệp 7 17.944 140 7 100,00 6 

7 Bình Phước Xuân 5 13.160 100 5 100,00 4 

8 Mỹ An 6 13.467 120 6 100,00 5 

9 Hội An 10 20.525 200 10 100,00 6 

10 Hòa Bình 6 20.214 160 8 133,33 6 

11 Hòa An 6 19.375 160 8 133,33 5 

12 Long Kiến 6 13.599 160 8 133,33 4 

13 Long Giang 10 18.958 200 10 100,00 6 

14 Nhơn Mỹ 11 26.534 220 11 100,00 7 

15 Mỹ Hội Đông 10 26.698 200 10 100,00 7 

16 Kiến Thành 8 22.917 160 8 100,00 6 

17 Kiến An 12 27.838 240 12 100,00 8 

18 An Thạnh Trung 11 17.324 220 11 100,00 7 

Tổng 142 347.481 3.080 154 108,45 103 

Số liệu tại Bảng 2.2 cho thấy, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang có 16 xã và 02 thị trấn 

với dân số 347.481 người; trong đó xã Kiến An có dân số đông nhất 27.838 người, xã Bình 

Phước Xuân có dân số thấp nhất 13.160 người.  

Về số ấp trong xã, huyện Chợ Mới có tổng số 142 ấp; trong đó thị trấn Xã Kiến An có số 

ấp nhiều nhất 12 ấp và thị trấn Chợ Mới có số ấp thấp nhất 04 ấp. 
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Về số đội bóng đá nông dân tại huyện Chợ Mới có 154 đội, trong đó xã Kiến An có 

số đội nhiều nhất 12 đội và xã Bình Phước Xuân có số đội ít nhất 05 đội. Về tỷ lệ % số đội 

trên tổng số ấp trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới là 108,45%, trong đó thị trấn Chợ 

Mới có tỷ lệ cao nhất 150% và 12 xã (Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, 

Mỹ An, Hội An, Long Giang, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Kiến An và An 

Thạnh Trung) có tỷ lệ thấp nhất 100%. Kết quả trên cho thấy tất cả các ấp trong các xã, thị 

trấn ở huyện Chợ Mới đều có đội bóng đá nông dân. Kết quả so sánh số lượng các đội 

bóng trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới được trình bày tại Biểu đồ 2.1. 

 

Biểu đồ 1. Kết quả so sánh số lượng các đội bóng trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới 

Về số lượng VĐV bóng đá nông dân huyện Chợ Mới 3.080 VĐV; trong đó xã Kiến 

An có số lượng VĐV nhiều nhất 240 VĐV và xã Bình Phước Xuân có số VĐV thấp nhất 

100 VĐV.  

Về số lượng VĐV bóng đá nông dân huyện Chợ Mới 3.080 VĐV; trong đó xã Kiến 

An có số lượng VĐV nhiều nhất 240 VĐV và xã Bình Phước Xuân có số VĐV thấp nhất 

100 VĐV.  Thành, Kiến An và An Thạnh 
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* Thực trạng về số giải bóng đá tổ chức hàng năm tại mỗi xã, số đội tham dự 

Thống kê thực trạng công tác tổ chức thi đấu và các điều kiện đảm bảo thực hiện 

phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới trong kết quả được trình bày tại Bảng 2.3. 

Bảng 3. Thống kê thực trạng công tác tổ chức thi đấu và các điều kiện đảm bảo thực hiện 

phong trào bóng đá nông dân huyện Chợ Mới 

TT 
Đơn vị 

(xã - thi trấn) 

Số giải 

cấp xã 

Số đội 

tham dự 

(số đội 

mỗi giải) 

Số giải 

cấp 

huyện 

Sân 

bóng 

đá 11 

người 

Bóng, 

lưới/năm 

(bộ) 

Công tác 

XHH 

TDTT 

(xã) 

Công tác 

XHH 

TDTT 

(huyện) 

1 TT Chợ Mới 
3 

giải/năm 
18 (6) 

2 

giải/năm 

1  40/2 bộ 60tr/năm 

250triệu/

năm 

2 TT Mỹ Luông 
3 

giải/năm 
24 (8) 1 40/2 bộ 60tr/năm 

3 Long Điền A 
4 

giải/năm 
24 (6) 2 30/3 bộ 50tr/năm 

4 Long Điền B 
3 

giải/năm 
30 (10) 1 50/2 bộ 50tr/năm 

5 Tấn Mỹ 
2 

giải/năm 
20 (10) 2 30/3 bộ 40tr/năm 

6 Mỹ Hiệp 
4 

giải/năm  
28 (7) 1 35/3 bộ 50tr/năm 

7 
Bình Phước 

Xuân 

2 

giải/năm 
10 (5) 1 25/2 bộ 40tr/năm 

8 Mỹ An 
2 

giải/năm 
12 (6) 1 30/2 bộ 30tr/năm 

9 Hội An 
3 

giải/năm 
30 (10) 0 50/2 bộ 40tr/năm 

10 Hòa Bình 
4 

giải/năm 
32 (8) 1 40/3 bộ 50tr/năm 

11 Hòa An 
3 

giải/năm 
24 (8) 0 40/2 bộ 40tr/năm 

12 Long Kiến 
4 

giải/năm 
32 (8) 1 40/3 bộ 50tr/năm 

13 Long Giang 
3 

giải/năm 
30 (10) 1 50/2 bộ 40tr/năm 
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14 Nhơn Mỹ 
3 

giải/năm 
33 (11) 1 60/2 bộ 40tr/năm 

15 Mỹ Hội Đông 
5 

giải/năm 
50 (10) 2 50/3 bộ 50tr/năm 

16 Kiến Thành 
4 

giải/năm 
32 (8) 1 40/3 bộ 50tr/năm 

17 Kiến An 
3 

giải/năm 
36 (12) 0 70/2 bộ 40tr/năm 

18 
An Thạnh 

Trung 

3 

giải/năm 
33 (11) 1 60/2 bộ 40tr/năm 

Tổng 58 
498 

(154) 

2 

giải/năm 
18 

780/43 

bộ 

820tr/ 

năm 

250tr/ 

năm 

Số liệu tại Bảng 3 cho thấy: 

Thực trạng công tác tổ chức thi đấu 

Về cấp huyện hàng năm đều tổ chức 02 giải bóng đá nông dân mỗi giải có 18 đội đại 

diện cho các xã, thị trấn. Hàng năm tại 18 xã, thị trấn huyện Chợ Mới tổ chức 58 giải bóng 

đá nông dân với 498 đội tham dự, bình quân mỗi giải tại 18 xã, thi trấn có 154 đội tham 

dự; trong đó xã Mỹ Hội Đông tổ chức giải nhiều nhất trong năm là 05 giải và 03 xã (Bình 

Phước Xuân, Mỹ An và Tấn Mỹ) trong năm tổ chức giải ít nhất 02 giải, tổ chức một năm 

04 giải (Long Điền A, Mỹ Hiệp, Hòa Bình, Long Kiến và Kiến Thành), tổ chức 03 giải 

một năm (Thị trấn Chợ Mới, Thị trấn Mỹ Luông, Long Điền B, Hội An, Hòa An, Long 

Giang, Nhơn Mỹ, Kiến An và An Thạnh Trung). Nhìn chung 100% các xã, thị trấn tại 

huyện Chợ Mới hàng năm đều tổ chức ít nhất 02 giải và nhiều nhất 05 giải bóng đá nông 

dân trong xã, thị trấn của mình. 

Thực trạng cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ 

Số liệu Bảng 3 cho thấy toàn huyện Chợ Mới có 18 sân bóng đá 11 người; trong 

đó 03 xã (Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hội Đông) có 02 sân, 03 xã (Hội An, Hòa An, 

Kiến An) không có sân và tất cả các xã, thị trấn còn lại chỉ có 01 sân bóng đá 11 người.  

Về trang thiết bị, dụng cụ toàn huyện Chợ Mới có 780 trái bóng (trung bình mỗi 

đội bóng có 05 trái bóng) và 43 bộ lưới (mỗi xã, thị trấn mỗi năm từ 02 đến 03 bộ). 

Thực trạng về kinh phí xã hội hóa 

Khực trạng về3 cho thng về kinh phí xã hội hóauyện Chợ Mới có 780 trái bóng 

(trung bình mỗi đội bóng có 05 trái bóng) và 43 bộ lưới (mỗi xã, thị trấn và Mcho thng 

vMcho thng vMcho thng vxã hội hóauyện Chợ Mới có 780 trái bóng (trung bình mỗi 

đội bóng có 05 trái bóng) và 43 bộ lưới (mỗi xã, thị trấn mỗi năm từ 02 đế  
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50 trithng vMcho thng vxã hội hóauyện Chợ Mới có 780 trái bóng (trung bình mỗi đội 

bóng có 05 trái bón B, Mỹ Hiệp, Hòa B. 

3. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho các kết luận sau: 

- Đã xác định được 02 tiêu chí đánh giá thực trạng phong trào bóng đá nông dân 

huyện Chợ Mới. Kết quả ứng dụng đánh giá cho thấy huyện Chợ Mới có 154 đội bóng đá 

nông dân, tỷ lệ % số đội trên tổng số ấp trong từng xã, thị trấn huyện Chợ Mới là 108,45%; 

huyện Chợ Mới có 3.080 VĐV và 103 HLV bóng đá nông dân. 

Thực trạng công tác tổ chức thi đấu hàng năm cấp huyện đều tổ chức 02 giải bóng đá 

nông dân mỗi giải có 18 đội đại diện cho các xã, thị trấn. Trong năm 2016 tại 18 xã, thị 

trấn huyện Chợ Mới tổ chức 58 giải bóng đá nông dân với 498 đội tham dự, bình quân mỗi 

giải tại 18 xã, thi trấn có 154 đội tham dự. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỂ THAO  

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

ThS. Lê Đức Thọ, CN. Nguyễn Đoàn Quang Thọ 

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 

Tóm tắt: Bài viết sử dụng phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp nghiên cứu về tiềm 

năng phát triển loại hình du lịch thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, Đà Nẵng có nhiều điều kiện để phát triển loại hình du lịch thể 

thao với nhiều bãi biển, cung đường biển đẹp lạ thêm bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, 

việc phát triển du lịch thể thao ở Đà Nẵng vẫn chưa tương xứng tiềm năng của thành 

phố. Bài viết cũng đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển loại hình du 

lịch thể thao ở Đà Nẵng hiện nay. 

Từ khóa: Du lịch thể thao; phát triển du lịch thể thao; du lịch Đà Nẵng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực tập trung phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi 

nhọn theo tinh thần của Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Đà Nẵng trở 

thành đô thị biển; liên kết với các tỉnh, thành phố trong khu vực xây dựng Đà Nẵng thành 

điểm đến du lịch mang tầm thế giới. Để thực hiện thành công Nghị quyết 43, Đà Nẵng đã 

đẩy mạnh phát triển du lịch nói chung và loại hình du lịch thể thao nói riêng. Đến với du 

lịch Đà Nẵng du khách không chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh nơi đây như: Bà 

Nà, hay Ngũ Hành Sơn huyền bí…. mà đến đây du khách sẽ được hòa mình cùng biển đảo 

bao la tham gia các trò chơi mạo hiểm trên biển như: Dù lượn có canô kéo, lướt ván… là 

một trong những loại hình thể thao biển đang rất được yêu thích ở Đà Nẵng không những 

thế hiện tại Đà Nẵng vẫn đang quyết tâm và nỗ lực cao nhất trong việc từng bước phát triển 

thể thao biển. Tuy nhiên, việc phát triển loại hình du lịch thể thao tại Đà Nẵng cũng gặp 

nhiều khó khăn thách thức về nguồn nhân lực, các sản phẩm du lịch đặc thù,… Chính vì 

vậy, việc nghiên cứu tiềm năng của thành phố và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển 

mạnh loại hình du lịch thể thao tại thành phố Đà Nẵng hiện nay là việc làm cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng các nguồn tài liệu thứ 

cấp để nghiên cứu về tiềm năng phát triển loại hình du lịch thể thao tại thành phố Đà Nẵng 

và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển mạnh loại hình du lịch thể thao tại thành phố 

Đà Nẵng hiện nay. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%c3%a0-N%e1%ba%b5ng.vnp
https://danangsensetravel.com/tour-du-lich-da-nang-c.html
https://danangsensetravel.com/tour-du-lich-da-nang-c.html
https://danangsensetravel.com/ngu-hanh-son-n.html
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái niệm Du lịch thể thao 

Du lịch thể thao (Sport Tourism) đã có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài 

trên thế giới. Ngày nay, thể thao kết hợp du lịch là những loại hình phát triển bậc nhất, 

hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cao trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, là hoạt động kinh 

tế rất quan trọng trong thu nhập của nhiều quốc gia. Du lịch giờ đây không chỉ gói gọn ở 

khái niệm nghỉ dưỡng hay khám phá. Một xu hướng du lịch mới đang rất được ưa chuộng, 

đặc biệt với những người ưa thích vận động, đó là du lịch thể thao. Hiện nay, đi du lịch đến 

một vùng đất mới không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, mà còn kết hợp với khám 

phá thiên nhiên, gắn liền với các hoạt động leo núi, chạy bộ, đạp xe. 

Du lịch thể thao là loại hình du lịch mà trong đó khách du lịch đến để tham gia hoặc 

xem các hoạt động liên quan đến thể thao. Với tư cách là một ngành công nghiệp đa dạng, 

du lịch gắn với thể thao được coi là một cơ hội quan trọng đối với các điểm đến đang nổi 

và đã phát triển. Tất cả các hình thức từ tham gia chủ động và bị động vào các hoạt động 

thể thao, tham gia một cách tự phát hoặc theo tổ chức, vì những lý do phi thương mại hay 

thương mại/kinh doanh mà cần thiết phải đi ra khỏi nơi cư trú và địa điểm làm việc. Các 

hoạt động và sự kiện của du lịch thể thao ngày càng có xu hướng đại chúng, có thể thu hút 

được mọi tầng lớp dân cư, ở mọi lứa tuổi, giới tính, thế hệ, văn hóa, tộc người, nguồn gốc 

[3]. Hiện nay, thể thao và du lịch liên kết gắn bó chặt chẽ với nhau như là một sự tiến bộ 

của toàn cầu hóa, các triển vọng mới và hấp dẫn đang được mở ra để làm phong phú hơn 

những kinh nghiệm du lịch thông qua thể thao và nâng cao sự phát triển thể thao thông qua 

du lịch. Trong những thập niên gần đây, cụm từ du lịch thể thao tăng dần trong các nghiên 

cứu khoa học thể thao [1]. Các hoạt động và sự kiện của du lịch thể thao ngày càng có xu 

hướng đại chúng, có thể thu hút được mọi tầng lớp dân cư, ở mọi lứa tuổi, giới tính, thế hệ, 

văn hóa, tộc người, nguồn gốc. 

Loại hình du lịch thể thao là một trong những loại hình đem lại nguôn thu rất lớn cho 

địa phương vì nó thu hút một lượng lớn khách du lịch. Du lịch thể thao mang lại giá trị lớn 

hơn việc đăng cai những sự kiện lớn đó là sự phát triển bền vững. Du lịch thể thao lan tỏa 

rộng hơn, gia tăng nhận diện thương hiệu quốc gia, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp 

khởi nghiệp, có được sự côn nhận của các vận động viên tham gia sự kiện, công dân thành 

phố năng động hơn [3]. Hiệu quả từ du lịch thể thao là không thể phủ nhận được, chính vì 

vậy một trong những mục đích chính của quốc gia dành giật đăng cai tổ chức các kì thể 

thao lớn không nằm ngoài mục đích như được nguồn tài chính lớn từ khách du lịch. 

3.2. Tiềm năng phát triển loại hình du lịch thể thao ở Đà Nẵng 

Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng có điều kiện để phát triển du lịch gắn với thể 

thao. Đà Nẵng không chỉ có biển xanh cát trắng hay núi non đẹp đẽ mà còn là điểm hẹn 

của các cuộc thi thể thao mang tầm thế giới. Từ đó, ngành du lịch thể thao được khai mở 
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với hàng loạt sự kiện, thu hút hàng nghìn du khách. Du lịch thể thao đang là động lực lớn 

của ngành du lịch toàn cầu mà Đà Nẵng hội đủ các điều kiện để phát triển loại hình du lịch 

này. Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã được chọn là nơi diễn ra các sự kiện thể 

thao mang tầm khu vực và thế giới, thậm chí có những giải thể thao thành phố Đà Nẵng 

được lựa chọn làm nơi tổ chức thường xuyên. 

Đà Nẵng có bờ biển dài 70km với nhiều bãi biển đẹp nằm rải rác từ Bắc đến Nam 

như Nam Ô, Xuân Thiều, Thanh Bình, Tiên Sa, Sơn Trà, Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non 

Nước... trong đó có những bãi tắm đã được du khách thập phương biết đến như những địa 

điểm nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển lý tưởng nhất trong khu vực. Nước biển ấm, ít sóng nên 

khách có thể tắm gần như quanh năm. Thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố các khu bảo 

tồn thiên nhiên đặc sắc như: Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn 

Trà và Khu văn hóa lịch sử môi trường Nam Hải Vân. Bên cạnh các tiềm năng về biển, 

rừng, Đà Nẵng còn có nhiều danh lam thắng cảnh kỳ thú như: Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Núi 

Chúa, bán đảo Sơn Trà, Suối Lương, Suối Hoa… có giá trị lớn để khai thác, phát triển các 

loại hình du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phục vụ du khách. 

Với lợi thế về địa hình là bờ cát trải dài, số lượng cơ sở lưu trú lớn cùng với danh 

tiếng về cảnh đẹp, có vị trí và tên tuổi trong số những điểm đến thế giới đã giúp Đà Nẵng 

tổ chức thành công Đại hội thể thao Bãi biển chấu Á cùng các sự kiện thể thao khác như 

giải Marathon quốc tế với đường chạy được đánh giá đẹp nhất Đông Nam Á. Đặc biệt, 

Ironman 70.3 là sự kiện thể thao đã được tổ chức 3 năm liên tiếp tại thành phố sông Hàn 

với hàng loạt hoạt động dành cho vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên và cho cả vận 

động viên nhí. Người dân Đà Nẵng dần quen với những sự kiện thể thao, với hình ảnh 

những vận động viên chạy quanh núi Sơn Trà hay đạp xe qua những cây cầu của thành 

phố. Để rồi, chính các sự kiện tưởng chừng rất “thể thao” này lại trở thành một ngành du 

lịch đầy triển vọng trong tương lai. 

Đà Nẵng có đường bờ biển dài, bãi cát trắng mịn, có nhiều bãi tắm nông giúp phát 

triển du lịch biển tiện lợi. Các hình thức du lịch biển được Đà Nẵng khai thác khá phong 

phú như: du  lịch ngắm  xem, du  ngoạn,  nghỉ  dưỡng,  tắm biển, văn hóa biển, khoa học 

biển, du lịch hang động, du lịch sinh thái gắn với các khu bảo tồn biển, đảo; du lịch thể 

thao biển… một số môn thi đấu của thể thao biển như bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi 

biển, bóng ném bãi biển, đá cầu bãi biển. Đối với du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp,  

Đà Nẵng phát triển các hoạt động thể thao giải trí biển tiêu chuẩn quốc tế (lặn ngắm san 

hô, vịnh phao nổi, đi bộ dưới biển, ván bay, tàu lặn…). Hàng loạt chương trình thể thao 

trên biển như mô-tô nước, lướt sóng trên phao cá, phao chuối, ca-nô kéo dù bay, chèo 

thuyền kayak, lặn ngắm san hô… đã thực sự gây ấn tượng với những du khách ưa thích 

mạo hiểm và muốn tìm cảm giác mạnh. 

Tuy có rất nhiều tiềm năng, nhưng đến nay, du lịch thể thao ở thành phố Đà Nẵng 

vẫn chưa được chú trọng khai thác, thiếu định hướng lâu dài. Là những môn thể thao mới 
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phát triển nên ngay các cơ quan Trung ương cũng chưa có những chính sách, quy định, 

hướng dẫn cụ thể. Vì thế, các địa phương cũng phải vừa làm, vừa chờ đợi những văn bản 

pháp quy. Do đó, dù muốn hay không, thành phố vẫn chưa thể quy hoạch đất dành cho một 

số hạng mục trên bờ cũng như đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực. Cho nên các doanh 

nghiệp đầu tư cho lĩnh vực này vẫn còn rất hạn chế. 

Các dịch vụ vui chơi giải trí ở các khu du lịch biển dường như quá thiếu và ngh o 

nàn; đồng thời với chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vu  tại các khu du lịch biển còn 

quá nhiều bất cập. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển nhanh. Môi 

trường biển có nguy cơ ô nhiễm. Nguy cơ quá tải về khả năng cung ứng của hạ tầng kỹ 

thuật thành phố (thiếu bãi đỗ xe, xử lý nước thải; ùn tắc giao thông cục bộ...), thiếu cơ chế 

chính sách và quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ cũng như 

nguồn lực để đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch ở nước ngoài. 

Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do thiếu ý thức của người dân, của khách 

du lịch, của việc xử lý nước thải, rác thải của các dịch vu  phục vụ du lịch. Cùng với đó là 

tình trạng ch o kéo khách du lịch vẫn diễn ra tại một số bãi tắm khu du lịch gây nhiều 

phiền nhiễu cho du kháchđã và đang trở thành yếu tố cản trở sự phát triển du lịch biển Đà 

Nẵng. 

Có thể hiểu đơn giản, hoạt động thi đấu thể thao, bản thân nó đã là một dịp quy tụ 

đông đảo các vận động viên, huấn luyện viên, những người phục vụ đảm bảo cho các cuộc 

thi đấu thành công, đặc biệt là động đảo những người hâm mô, các đối tượng khác giả đến 

từ các địa phương trong nước và quốc tế. Vì vậy, với những tiềm lực và điều kiện của 

mình, Đà Nẵng cần nắm bắt những cơ hội này để không chỉ trở thành điểm đến nghỉ 

dưỡng, du lịch văn hoá,… mà còn là nơi tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm thế giới. Là 

một thành phố biển và thành phố du lịch, việc phát triển thể thao biển sẽ tạo cơ hội để 

ngành thể dục thể thao tổ chức các sự kiện liên quan, qua đó góp phần quảng bá tốt hơn 

nữa hình ảnh của thành phố đến bạn b  quốc tế. 

3.3. Một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch thể thao ở Đà Nẵng hiện nay 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch thể thao; tổ chức các cuộc hội thảo, các 

lớp tập huấn để trao dồi, phổ biến; tổ chức các chương trình truyền thông trên các báo, đài, 

các cơ quan truyền thông; hình thành diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phát triển 

du lịch thể thao. Tăng cường hợp tác nhằm đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh đất nước và du 

lịch thể thao ở Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng cho các nước. Xúc 

tiến công tác tiếp thị, phát triển thị trường du lịch thể thao trên cơ sở xác định nhu cầu, thị 

hiếu, sở thích của khách du lịch trong nước và nước noni. 

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển du lịch thể thao trên cơ sở điều chỉnh quy 

hoạch phát triển du lịch và quy hoạch phát triển thể dục thể thao; có kế hoạch chi tiết phát 

triển du lịch thể thao ở các khu vực có tiềm năng, đặc biệt là du lịch thể thao biển.  

https://www.vietnamplus.vn/tags/S%e1%ba%a3n-ph%e1%ba%a9m-du-l%e1%bb%8bch.vnp
https://travel.com.vn/du-lich-Viet-Nam.aspx
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Thành phố Đà Nẵng cần quan tâm khảo sát, quy hoạch những địa điểm, khu vực thích hợp 

tổ chức các chương trình du lịch thể thao, kêu gọi đầu tư hạ tầng để tổ chức các hoạt động 

thể thao kết hợp khai thác du lịch. 

Đầu tư các loại hình dịch vụ thể thao giải trí ở các điểm đến. Trước xu hướng phát 

triển chung với nhiều cơ hội để phát triển kinh tế du lịch thể thao, một yêu cầu mới được 

đặt ra đối với các điểm đến không chỉ các nước trên thế giới, mà ngay cả ở Việt Nam cũng 

cần phải được tính đến, đó là sự đầu tư các loại hình dịch vụ thể thao giải trí ở các điểm 

đến. Điều này sẽ có sức hấp dẫn và có ý nghĩa tạo nên cơ hội thu hút du khách cho các 

điểm đến. Những cơ hội và tiềm năng lớn trong phát triển loại hình dịch vụ du lịch, gắn với 

thể thao đã được coi là một trong những ngành kinh tế “mũi nhọn” [2]. Xây dựng kế hoạch 

phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật liên hợp của ngành thể thao và ngành du lịch, 

đặc biệt là các công trình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hạ tầng du lịch thể thao chất lượng 

cao, các di tích thể thao. 

Phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch thể thao trên cơ sở kết hợp các trường 

đào tạo của thể thao và du lịch. Chuẩn hóa chất lượng đội ngũ lao động du lịch hiện có. Có 

chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân tài, chuyên gia, các nhà thể thao nổi tiếng, các 

cơ sở du lịch thể thao tham gia vào phát triển du lịch thể thao của thành phố. Đầu tư giáo 

dục, tuyển chọn, thu hút nhân lực địa phương tham gia các hoạt động bảo vệ khu du lịch 

biển, hướng dẫn viên, bán hàng, trông xe, vệ sinh môi trường. Cần ưu tiên cho công tác 

đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ thấp về chuyên môn, nghiệp vụ bằng cách 

mời các chuyên gia có uy tín của ngành, mở các lớp đào tạo tại chỗ, đáp ứng nhu cầu trước 

mắt về nguồn nhân lực của ngành. 

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển và hướng tới sản phẩm có giá trị cao. Trước 

tiên, ưu tiên phát triển du lịch biển và nghỉ dưỡng biển chất lượng cao theo hướng hình 

thành các khu nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn, chất lượng cao có khả năng cạnh tranh với 

các nước trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, với định hướng đưa biển trở thành sản 

phẩm du lịch hấp dẫn, Đà Nẵng cần tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch biển 

hấp dẫn du khách như thuyền buồm, du thuyền, thám hiểm đại dương, câu mực về đêm, 

ngắm san hô; phát triển các loại hình thể thao trên biển như: dù kéo, mô-tô nước, lướt ván, 

lướt ván buồm, thuyền chuối cùng một số các dịch vụ bổ sung làm tăng thêm sức hấp dẫn 

cho du lịch Đà Nẵng. Không tổ chức dàn trải mà chú ý đến những môn thể thao có thể đáp 

ứng được nhu cầu thi đấu của du khách quốc tế; tổ chức thêm một số môn thể thao dân tộc 

để du khách khám phá những nét sinh hoạt văn hoá, đặc sắc của người dân thành phố  

Đà Nẵng. 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với du lịch thể thao. Tuy có rất nhiều tiềm 

năng, nhưng đến nay, du lịch thể thao ở thành phố Đà Nẵng vẫn chưa được chú trọng khai 

thác, thiếu định hướng lâu dài. Vì vậy, Đà Nẵng cần quan tâm  khảo sát, quy hoạch những 

địa điểm, khu vực thích hợp tổ chức các chương trình du lịch thể thao, kêu gọi đầu tư hạ 
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tầng để tổ chức các hoạt động thể thao kết hợp khai thác du lịch. Bên cạnh đó, ngành chức 

năng có kế hoạch kêu gọi và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các giải thể thao để thu hút khách 

du lịch; trong quá trình xúc tiến quảng bá du lịch cần nhấn mạnh đến việc trải nghiệm các 

hoạt động thể thao. Về lâu dài, Đà Nẵng nên tính đến việc tổ chức các giải golf thường 

niên để thu hút du khách quốc tế. 

4. KẾT LUẬN 

Ngày nay, du lịch là ngành công nghiệp số 1 trên thế giới, còn thể thao được xem số 

1 trong lĩnh vực giải trí. Thông qua du lịch, chúng ta có cơ hội để quảng bá con người, đất 

nước Việt Nam trên mọi lĩnh vực và từ đó tạo thế thu hút các sự kiện thể thao. Từ mối 

quan hệ biện chứng, tương tác giữa thể thao và du lịch, cần xác định những giải pháp trọng 

tâm và cần thiết để thể thao thực sự là “đòn bẩy” phát triển du lịch. Lợi ích từ du lịch thể 

thao sẽ có sức lan tỏa rộng lớn, điều đó sẽ có ý nghĩa gia tăng nhận diện thương hiệu du 

lịch Đà Nẵng. Tuy thể thao biển ở Đà Nẵng không phát triển mạnh như Phan Thiết, Nha 

Trang, Vũng Tàu nhưng trong tương lai sẽ là một sản phẩm du lịch thu hút khách. Với 

cách làm của mình, chắc chắn thời gian tới Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến không chỉ 

hấp dẫn về du lịch mà còn ở những hoạt động thể thao sôi động. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC  

GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

             ThS. Chu Vƣơng Thìn
1
, ThS. Trần Vĩnh An

2
  

1
Trường Đại học Tây Nguyên  

2
Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp quan sát, điều tra 

xã hội học, phỏng vấn trực tiếp và toán học thống kê để đánh giá thực trạng công tác 

giáo dục thể chất tại trường Đại học Tây Nguyên Từ đó từ đó đề xuất một số  

giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học 

Tây Nguyên. 

Từ khóa: Thực trạng, giáo dục thể chất, giải pháp, Đại học Tây Nguyên. 

Abstract: Using the document reference method, observational method, sociological 

investigation, direct interview and statistical mathematics to evaluate the current 

situation of physical education at Tay Nguyen University Since then propose some 

solutions to improve the quality of physical education at Tay Nguyen University. 

Keywords: current situation, physical education, solutions, Tay Nguyen University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mục đích của giáo dục thể chất (GDTC) trong trường Đại học, Cao đẳng nhằm góp 

phần tích cực trong việc đào tạo sinh viên (SV) thành những người cán bộ toàn diện, có 

đạo đức, có văn hóa, khoa học kỹ thuật và có sức khỏe để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp và 

góp phần xây dựng đất nước. GDTC trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 

chuyên nghiệp là bộ phận hữu cơ của mục tiêu giáo dục và đào tạo con người, đồng thời là 

một mặt giáo dục toàn diện thế hệ trẻ nhằm đào tạo ra những con người mới, có năng lực, 

phẩm chất, sức khỏe. Đó là những người “Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, 

phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”. 

Nhiệm vụ GDTC nhằm giúp SV nắm được một số kiến thức cơ bản về một số môn 

thể thao thích hợp, từ đó có thể tự tiến hành rèn luyện, nâng cao thể lực, cũng như hình 

thành thói quen luyện tập thường xuyên. Xây dựng nếp sống lành mạnh và từ bỏ những 

thói quen xấu trong cuộc sống, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, phòng chống bệnh tật, 

giáo dục đạo đức ý chí, rèn luyện tính tổ chức kỷ luật, sẵn sàng đóng góp sức mình cho sự 

nghiệp phát triển của đất nước. 

Cùng với sự phát triển ngày một lớn mạnh, đang từng bước chuyển mình trên mọi 

lĩnh vực của cả nước: kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa, quốc phòng. Thể dục thể thao 

(TDTT) trong trường Đại học Tây Nguyên là chiếc cầu nối trong lĩnh vực hoạt động xã 

hội, tạo sự đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, các cơ quan ban ngành và các trường ở 

trong khu vực. 
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Thực tế hiện nay công GDTC chính khóa cho SV trong trường có những khó khăn 

chủ quan và khách quan như công tác thể thao nội và ngoại khóa còn mang tính hình thức, 

chắp vá, đối phó và tự phát, chưa có bước đi thích hợp, chưa ổn định và chưa vững chắc.  

Để góp phần vào việc định hướng chiến lược phát triển phong trào thể dục thể thao 

SV thông qua một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho sinh trường Đại học 

Tây Nguyên phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và con người nhằm phát triển thể chất 

đặc biệt là nâng cao công tác GDTC tốt hơn trong những năm tiếp theo. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Phương pháp tham khảo tài liệu, 

phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra xã hội học, Phương pháp toán học  

thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng công tác giáo dục thể chất tại trƣờng Đại học Tây Nguyên 

3.1.1. Thực trạng về nội dung, chương trình giáo dục thể chất 

Với mục tiêu phát triển chung của trường Đại học Tây Nguyên hiện nay thì nội dung, 

chương trình GDTC đang áp dụng cho SV của trường đại học Tây Nguyên còn bộc lộ 

những hạn chế. 

Bảng 3.1.1. Phỏng vấn nội dung, chương trình GDTC tại trường ĐH Tây Nguyên (n=30) 

STT Nội dung 

Kết quả  

phỏng vấn 

Số 

phiếu 

Phần 

trăm 

1 

Theo thầy (cô), chương trình GDTC được áp dụng hiện nay tại 

trường Đại học Tây Nguyên có hiệu quả hay không? 

a. Hiệu quả 

b. Ít hiệu quả 

c. Không hiệu quả 

 

 

5 

7 

18 

 

 

16,67 

23,33 

60,00 

2 

Theo quý thầy (cô), nội dung GDTC hiện nay của trường Đại học 

Tây Nguyên có đảm bảo việc phát triển thể chất toàn diện cho 

sinh viên hay không? 

a. Đảm bảo 

b. Ít đảm bảo 

c. Không đảm bảo 

 

 

 

7 

4 

19 

 

 

 

23,33 

13,34 

63,33 
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3 

Xin quý thầy (cô) cho ý kiến về việc không tổ chức giờ học ngoại 

khoá như hiện nay của trường Đại học Tây Nguyên có ảnh hưởng 

như thế nào đối với hiệu quả công tác GDTC. 

a. Giảm  hiệu quả 

b. Bình thường 

c. Không  hiệu quả 

 

 

 

2 

10 

18 

 

 

 

6,67 

33,33 

60,00 

4 

Theo ý kiến quý thầy (cô) với thời lượng giảng dạy lý thuyết môn 

GDTC là     như hiện nay của trường Đại học Tây Nguyên có 

đảm bảo giúp sinh viên hiểu r  nội dung giảng dạy môn GDTC 

hay không? 

a. Đảm bảo 

b. Ít đảm bảo 

c. Không đảm bảo 

 

 

 

 

4 

12 

14 

 

 

 

 

13,33 

40,00 

46,67 

5 

Theo ý kiến quý thầy (cô) việc sử dụng phương pháp giảng dạy, 

cách thức tổ chức giảng dạy GDTC hiện nạy đã đáp ứng nhu cầu 

và sự ham thích của sinh viên như thế nào? 

a. Đáp ứng 

b. Ít đáp ứng 

c. Không đáp ứng 

 

 

 

8 

16 

6 

 

 

 

26,67 

53,33 

20,00 

6 

Theo ý kiến quý thầy (cô) công tác quản lý, tổ chức, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện GDTC tại trường Đại học Tây Nguyên 

hiện nay được thực hiện như thế nào? 

a. Tốt 

b. Bình thường 

c. Chưa tốt 

 

 

 

12 

16 

2 

 

 

 

40,00 

33,33 

6,67 

7 

Theo ý kiến quý thầy (cô) việc chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo 

trường Đại học Tây Nguyên đối với công tác nghiên cứu, cải  

tiến nội dung, chương trình giảng dạy môn GDTC hiện nay như 

thế nào  

a. Chú trọng 

b. Ít Chú trọng 

c. Không chú trọng 

 

 

 

6 

10 

14 

 

 

 

20,00 

33,33 

46,67 
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Qua kết quả thăm dò chúng tôi thấy nội dung, chương trình GDTC được áp dụng 

hiện nay tại trường Đại học Tây Nguyên không hiệu quả với 6   ý kiến cho rằng chương 

trình GDTC không hiệu quả; với 63,33   ý kiến cho rằng chương trình không đảm bảo để 

phát triển toàn diện cho SV; Với 6   ý kiến cho rằng việc không tổ chức các lớp ngoại 

khóa ảnh hưởng rất lớn đối với công tác GDTC; 46,67  ý kiến cho rằng việc thực hiện  

3 tiết lý thuyết cho mỗi chương trình giáo dục thể chất hiện nay không đảm bảo cho sinh 

viên hiểu r  nội dung giảng dạy; Phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa đổi mới, quá 

trình giảng dạy mới chỉ dừng lại ở mức trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hành ở một số 

môn thể thao, chưa chú trọng đến ý thức tự giác trong tập luyện, nhận thức đúng đắn về vai 

trò TDTT trong việc củng cố sức khỏe, chưa trang bị nhiều các trang thiết bị, dụng cụ hỗ 

trợ… nên 53,33  ý kiến cho rằng phương pháp giảng dạy và cách thức tổ chức hiện nay là 

ít hiệu quả; Về công tác quản lý, tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện GDTC chưa tốt với 

6,67  ý kiến. Ban giám hiệu nhà trường ít chú trọng về công tác nghiên cứu, cải tiến nội 

dung, chương trình giảng dạy môn GDTC với 33,33  ý kiến. Để giảm tác động xấu này 

thì nhà trường phải thường xuyên nghiên cứu, và luôn có sự đổi mới về phương pháp dạy 

học, trong đó phải giáo dục được sự tự giác của sinh viên biết tầm quan trọng và ý nghĩa 

đối với môn học GDTC là không thể thiếu. 

3.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác GDTC và hoạt  

động TDTT 

Nhìn chung cơ sở vật chất phục vụ cho GDTC đã được ban giám hiệu quan tâm và 

nâng cấp. 

Bảng 3.1.2. Phỏng vấn về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác GDTC (n = 30) 

STT Nội dung 

Kết quả 

phỏng vấn 

Số 

phiếu 

Phần 

trăm 

1 

Xin quý thầy (cô) cho ý kiến đánh giá về điều kiện sân bãi tập 

luyện hiện nay của Trường Đại học Tây Nguyên có đảm bảo phục 

vụ tốt công tác GDTC hay không? 

a. Đảm bảo 

b. Bình thường 

c. Chưa đảm bảo 

 

 

 

18 

10 

2 

 

 

 

60,00 

33.33 

6,67 

2 

Xin quý thầy (cô) cho ý kiến đánh giá về chất lượng dụng cụ 

trang thiết bị phục vụ công tác GDTC hiện nay của Trường  

Đại học Tây Nguyên như thế nào? 
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a. Chất lượng tốt 

b. Bình thường 

c. Kém chất lượng 

20 

6 

4 

66,67 

20,00 

13,33 

3 

Xin ý kiến quý thầy (cô) về công tác bảo dư ng, tu sữa trang thiết 

bị, dụng cụ để tái sử dụng hiện nay của trường Đại học Tây 

Nguyên được thực hiện như thế nào  

a. Đảm bảo 

b. Bình thường 

c. Chưa đảm bảo 

 

 

 

22 

06 

2 

 

 

73,33 

20,00 

6,67 

4 

Theo ý kiến quý thầy (cô) Chính sách đầu tư nâng cao chất  

lượng cơ sở vật chất phục vụ cho môn GDTC hiện nay của 

trường Đại học Tây Nguyên như thế nào  

a. Chú trọng 

b. Ít chú trọng 

c. Chưa chú trọng 

 

 

 

20 

7 

3 

 

 

 

66,67 

23,33 

10,00 

Qua kết quả thăm dò chúng tôi nhận thấy điều kiện sân bãi tập luyện hiện nay của 

trường Đại học Tây Nguyên chưa đảm bảo để phục vụ tốt chương trình GDTC chỉ với 

6,67  đánh giá chưa đảm bảo; Về chất lượng dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho công tác 

GDTC chỉ  3,33  đánh giá là kém chất lượng; Chỉ có 6,67  ý kiến cho rằng công tác bảo 

dư ng, tu dư ng trang thiết bị, dụng cụ để tái sử dụng là chưa đảm bảo. Ngoài ra, chính 

sách đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ cho môn GDTC hiện nay đã được 

chú trọng với 66,67  ý kiến. Chính vì vây, trường Đại học Tây Nguyên là một trường có 

cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ rất tốt hiện nay. 

3.1.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên 

Đội ngũ giảng viên TDTT được đào tạo bồi dư ng theo tiêu chuẩn quy định chức 

danh giáo viên TDTT, nhà trường đặt ra mục tiêu buộc mỗi cá nhân phấn đấu theo chương 

trình công tác năm học. Do vậy đội ngũ giảng viên tham gia công tác giảng dạy tại trường 

đều có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, yêu nghề, luôn có tinh thần cầu tiến, mong 

muốn được học tập nâng cao trình độ chuyên môn để có thể cống hiến toàn tâm sức góp 

phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh hơn và đáp ứng nhiệm vụ của trường và 

của ngành trong tình hình mới. 

Qua kết quả thăm dò chúng tôi nhận thấy về công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh 

vực GDTC và TDTT của độ cán bộ ngũ giảng viên nhà trường đã được thực hiện thì có 

20% tốt, 2   bình thường và 6   chưa tốt. 
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Về công tác cập nhật thông tin và học hỏi trau dồi kiến thức chuyên môn để phục vụ 

tốt công tác giảng dạy GDTC đã được quý thầy (cô) thực hiện ở mức độ nào thì có 53,33% 

tốt, 46,67  bình thường và    chưa tốt. 

Bảng 3.1.3. Kết quả phỏng vấn về thực trạng đội ngũ giáo viên (n=30) 

STT Nội dung 

Kết quả 

phỏng vấn 

Số 

phiếu 

Phần 

trăm 

1 

Theo ý kiến quý thầy (cô) công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh 

vực GDTC và TDTT của độ cán bộ ngũ giảng viên nhà trường đã 

được thực hiện như thế nào? 

a. Tốt 

b. Bình thường 

c. Chưa tốt 

 

 

 

6 

6 

18 

 

 

 

20,00 

20,00 

60,00 

2 

Xin quý thầy (cô) cho biết công tác cập nhật thông tin và học hỏi 

trau dồi kiến thức chuyên môn để phục vụ tốt công tác giảng dạy 

GDTC đã được quý thầy (cô) thực hiện ở mức độ nào?  

a. Tốt 

b. Bình thường 

c. Chưa tốt 

 

 

 

16 

14 

0 

 

 

 

53,33 

46,67 

0 

Đội ngũ giảng viên trường Đại học Tây Nguyên đều có ý thức đi thực tế, gắn nội 

dung huấn luyện với thực tiễn giảng dạy để cải tiến phương pháp nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học,      giảng viên đã chuẩn bị hồ sơ giáo án theo giáo án mẫu, biết khai thác 

tốt các thiết bị, dụng cụ tập luyện phục vụ dạy học, số giáo viên tham gia biên soạn tài liệu 

và nghiên cứu khoa học mỗi năm càng nhiều góp phần giải quyết các vấn đề lý luận và 

thực tiến trong công tác dạy học. 

3.1.4. Thực trạng thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của GDTC 

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của GDTC cũng như lợi ích của việc tham 

gia các hoạt động TDTT tại trường Đại học Tây Nguyên có chú trọng. Tuy nhiên, do điều 

kiện khách quan và chủ quan việc thực hiện chưa được tốt.  

Qua kết quả thăm dò cho chúng tôi nhận thấy mức độ quan tâm đến công tác thông 

tin tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của TDTT hiện nay tại trường Đại học Tây Nguyên 

chưa được chú trọng chiếm 46,67  ý kiến. 
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Còn công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của GDTC cũng như lợi ích của việc 

tham gia hoạt động TDTT chưa được thực hiện chỉ 6,67%. 

Đa số cho rằng công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của GDTC cũng 

như lợi ích của việc tham gia hoạt động TDTT là cần thiết đối với trường Đại học Tây 

Nguyên 73,33%. 

Bảng 3.6 Kết quả phỏng vấn về thực trạng thông tin tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của 

GDTC (n=30) 

STT Nội dung 

Kết quả 

phỏng vấn 

Số 

phiếu 

Phần 

trăm 

1 

Theo ý kiến quý thầy (cô) mức độ quan tâm đến công tác thông 

tin tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của TDTT hiện nay tại trường 

Đại học Tây Nguyên như thế nào?  

a. Chú trọng 

b. Bình thường 

c. Chưa chú trọng 

 

 

 

6 

10 

14 

 

 

 

20,00 

33.33 

46,67 

2 

Theo ý kiến quý thầy (cô) công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai 

trò của GDTC cũng như lợi ích của việc tham gia hoạt động 

TDTT đã được thực hiện như thế nào? 

a. Thực hiện 

b. Bình thường 

c. Chưa thực hiện 

 

 

 

18 

10 

2 

 

 

 

60,00 

33,33 

6,67 

3 

Theo ý kiến quý thầy (cô) công tác thông tin tuyên truyền về  

ý nghĩa, vai trò của GDTC cũng như lợi ích của việc tham gia 

hoạt động TDTT có cần thiết đối với trường Đại học Tây  

Nguyên không? 

a. Cần thiết 

b. Bình thường 

c. Không cần thiết 

 

 

 

 

22 

7 

1 

 

 

 

 

73,33 

23,34 

3,33 
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3.2. Lựa chọn xây dựng nội dung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC tại 

trƣờng Đại học Tây Nguyên 

3.2.1. Những căn cứ và nguyên tắc lựa chọn giải pháp 

Những căn cứ sau đây để lựa chọn giải pháp: 

- Dựa vào quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác GDTC và 

hoạt động TDTT trong trường học; 

- Thực trạng công tác GDTC tại trường Đại học Tây Nguyên; 

- Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất sân bãi dụng cụ hiện có của Trường. 

Các nguyên tắc đề xuất giải pháp: 

- Đảm bảo tính mục tiêu; 

- Đảm bảo tính hệ thống; 

- Đảm bảo tính đồng bộ; 

- Đảm bảo tính kế thừa và bổ sung; 

- Đảm bảo tính thực tiễn; 

- Đảm bảo tính khả thi. 

Với mục đích tìm hiểu các cơ sở thực tiễn lựa chọn nhóm giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác GDTC tại trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi tiến hành phỏng vấn xin ý 

kiến các chuyên gia, các nhà sư phạm với    nhóm giải pháp. 

Chúng tôi quy ước chỉ lựa chọn những giải pháp có số lượng trả lời ở mức cần thiết 

từ 7   trở lên. Kết quả phỏng vấn được trinh bày trong Bảng 1: 

Bảng 1: Kết quả phỏng vấn lựa chọn nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC 

tại trường Đại học Tây Nguyên (n=60) 

TT Nội dung giải pháp Số lƣợng Tỷ lệ 

1 Đổi mới phương pháp giảng dạy 15 25% 

2 
Tổ chức tuyên truyền, tăng cƣờng nhận thức ý nghĩa, 

vai trò của GDTC trong trƣờng học 
43 71,67% 

3 

Tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa thƣờng  

xuyên, liên tục và phát triển tối đa các môn đƣợc SV 

yêu thích 

48 80% 

4 Trang bị cơ sở vật chất 37 61,67% 

5 Giáo dục ý thức, lòng yêu nghề nghiệp 19 31,67% 

6 Tổ chức các hoạt động thi đấu, đa dạng hóa kỹ thuật 25 41,67% 
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7 
Cải tiến nội dung giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra 

đánh giá 
46 76,67% 

8 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên 38 63,33% 

9 
Sử dụng phù hợp, tận dụng tối đa và bảo quản hợp lý 

hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của nhà trƣờng 
45 75% 

10 Thiết kế các giáo cụ trực quan trong quá trình giảng dạy 32 53,33% 

Qua Bảng   cho thấy có 4 nhóm giải pháp được lựa chọn đó là: Tổ chức tuyên 

truyền, tăng cường nhận thức ý nghĩa, vai trò của GDTC trong trường học; Tổ chức hoạt 

động TDTT ngoại khóa thường xuyên, liên tục và phát triển tối đa các môn được SV yêu 

thích; Cải tiến nội dung giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; Sử dụng phù hợp, 

tận dụng tối đa và bảo quản hợp lý hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường.  

3.2.2. Lựa chọn và xây dựng nội dung các giải pháp 

Từ những căn cứ và nguyên tắc lựa chọn giải pháp đã nêu, qua tham khảo tài liệu và 

tham khảo ý kiến các chuyên gia, đề tài lựa chọn được 4 giải pháp, cụ thể như sau: 

Giải pháp 1: Tổ chức tuyên truyền, tăng cƣờng nhận thức ý nghĩa, vai trò của 

GDTC trong trƣờng học 

Mục đích: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDTC trong nhà trường cho 

các cán bộ quản lý, GV, SV... tạo tiền đề cho việc triển khai cho các biện pháp tiếp theo. 

Các thực hiện: 

-  Phối hợp với các phòng ban chức năng, đặc biệt là Đoàn Thanh niên trường quán 

triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước về công tác GDTC và TDTT trong 

trường học; 

- Tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh, hình ảnh, pano, áp phích về tầm quan 

trọng của TDTT đối với sức khỏe; 

- GV giảng dạy GDTC phải có nhiệm vụ thông qua bài giảng liên hệ với thực tế giúp 

SV hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng và lợi ích của TDTT. 

Giải pháp 2: Tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa thƣờng xuyên, liên tục và 

phát triển tối đa các môn đƣợc SV yêu thích 

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT ngoại khóa của SV, góp phần nâng cao 

thể lực cho SV. 

Cách thực hiện:  

- Tổ chức các hoạt động TDTT quanh năm, tránh hiện tượng bộ môn GDTC không 

tổ chức phong trào ngoại khóa dẫn tới SV tự đứng ra tổ chức và hoạt động không có  

hiệu quả; 
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- Với các lớp hoặc nội dung ngoại khóa không thể có GV hướng dẫn do đó cần đạo 

tạo các hướng dẫn viên. Đây vừa là lực lượng hướng dẫn SV tham gia tập luyện, vừa là lực 

lượng quản lý sân tập, dụng cụ, tình hình tập luyện và số lượng SV tham gia tập luyện để 

phản ánh lại với bộ môn GDTC của Nhà trường. 

Giải pháp 3: Cải tiến nội dung giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá 

Mục đích: Nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, tăng cường sự thu hút của SV đối 

với nội sung giảng dạy. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác đánh giá khả năng 

SV vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Cách thực hiện:  

- Nghiên cứu, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy; 

- Cải tiến việc kiểm tra đánh giá chất lượng công tác GDTC theo 3 mặt: lý thuyết, 

thực hành, trình độ thể lực. 

Giải pháp 4: Sử dụng phù hợp, tận dụng tối đa và bảo quản hợp lý hệ thống cơ 

sở vật chất sẵn có của nhà trƣờng 

Mục đích: Tận dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất có sẵn của nhà trường để phục vụ 

công tác GDTC nội khóa, hạn chế khó khăn do thiếu trang thiết bị dụng cụ tập luyện giúp 

hoạt động GDTC của Nhà trường có hiệu quả hơn. 

Cách thực hiện: 

- Có chế độ bảo quản phù hợp với mỗi loại trang thiết bị dụng cụ, cơ sở vật chất  

tập luyện; 

- Tăng cường hoạt động thi đua có sáng kiến kinh nghiệm về viêc tận dụng và bảo 

quản hợp lý cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường; 

- Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ của công cho SV, tăng cường phát động các 

phong trào tiết kiệm, chống lãng phí trọng tập luyện TDTT trong toàn trường. 

4. KẾT LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu, cho phép chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: 

- Thực trạng công tác GDTC tại trường Đại học Tây Nguyên còn tồn tại một số vấn 

đề sau: Chương trình GDTC đang áp dụng cho SV của trường đại học Tây Nguyên còn bộc 

lộ những hạn chế; Điều kiện sân bãi tập luyện hiện nay của trường Đại học Tây Nguyên 

chưa đảm bảo để phục vụ tốt chương trình GDTC; Công tác thông tin tuyên truyền về ý 

nghĩa, vai trò của TDTT hiện nay tại trường Đại học Tây Nguyên chưa được chú trọng. 

Đây cũng là những nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng GDTC của nhà trường đạt 

hiệu quả không cao.  

- Qua quá trình nghiên cứu đã đưa ra được 4 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

công tác GDTC tại trường Đại học Tây Nguyên gồm: Tổ chức tuyên truyền, tăng cường 
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nhận thức ý nghĩa, vai trò của GDTC trong trường học; Tổ chức hoạt động TDTT ngoại 

khóa thường xuyên, liên tục và phát triển tối đa các môn được SV yêu thích; Cải tiến nội 

dung giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá; Sử dụng phù hợp, tận dụng tối đa và 

bảo quản hợp lý hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THỂ DỤC THỂ THAO - VẬN DỤNG VÀO 

VIỆC NÂNG CAO PHẨM CHẤT NGƯỜI GIÁO VIÊN  

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HIỆN NAY 

HO CHI MINH'S THOUGHTS ON SPORT-TO APPLY FOR IMPROVING  

THE QUALITY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS TODAY    

ThS. Hồ Thanh Hải
1
, ThS. Lê Thị Tuyết Mai

1
, ThS. Ngô Phi Hà

2 

1
Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng 

2
Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm 

Tóm tắt: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn luôn 

dành thời gian cho việc rèn luyện thân thể thông qua việc tập thể dục thể thao hằng 

ngày. Trong các bài nói, bài diễn văn, bài viết, Người cũng dành nhiều chủ đề liên 

quan đến việc rèn luyện thân thể cho mọi tầng lớp trong xã hội. Hiện nay, những 

điều răn dạy của Bác luôn luôn có ý nghĩa, tham luận giới thiệu tư tưởng của Bác về 

thể dục thể thao và đưa các giải pháp quan trọng của người giáo vên đối với dạy 

môn giáo dục thể chất, đặc biệt là đề cao về mặt phẩm chất nhà giáo. 

Từ khóa: Thể thao; Hồ Chí Minh; phẩm chất; giáo viên. 

Summary: During his revolutionary life, Ho Chi Minh always spent time exercising 

through daily physical exercise. In speeches, speeches and articles, he also devoted 

many topics related to physical training for all walks of life. At present, Uncle's 

teachings always make sense, his presentation introduces his thoughts on physical 

training and sports and introduces important solutions of teachers to teach physical 

education, especially uphold the quality of teachers. 

Keywords: Sports; Ho Chi Minh; quality; teacher. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: “luyện tập Thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi 

một người dân yêu nước”. Đó là những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về thể dục thể 

thao quần chúng, thể thao cho mọi người. Trong tất cả các lĩnh vực công tác, học tập, lao 

động, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mọi thành công của chúng ta ngày nay, kết quả dù lớn 

hay nhỏ đều bắt nguồn từ tư tưởng, từ sự lãnh đạo tài tình của Người. Người và Đảng ta 

đem lại độc lập, tự do, dân chủ và dần tiến lên xây dựng đất nước giàu mạnh nhưng bên 

cạnh đó Người cũng không quên ra sức chăm lo đến sức khỏe, tuổi thọ người của người 

dân và người quan tâm đặc biệt việc cải thiện thể trạng, nòi giống con người Việt Nam. 

Qua đó chúng ta nhận thấy cái tâm và cái tầm của Hồ Chí Minh về lĩnh vực con người. Về 

việc giảng dạy môn thể chất ở các trường phổ thông hiện nay, bên cạnh yếu tố về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kỹ xảo của các động tác thì yếu tố vô cùng quan trọng 
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nữa đó là phẩm chất đạo đức của những người giảng dạy môn giáo dục thể chất. Chính vì 

vậy, việc vận dụng tư tưởng của Bác về thể dục thể thao có ảnh hưởng rất quan trọng đến 

việc hình thành nhân cách của người giáo viên. 

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

2.1. Sự cần thiết của việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao vào 

việc nâng cao phẩm chất cho người giáo viên giáo dục thể chất 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo là sự nghiệp lớn mà Đảng ta, Nhà nước và cả xã hội đều 

rất quan tâm nhưng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cao cả này là những người thầy 

giáo, cô giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo 

dục chính là đội ngũ những người làm nghề sư phạm và cán bộ quản lý trong ngành giáo 

dục. Bởi vì các thầy giáo, cô giáo có nhiệm vụ nặng nề là đào tạo cán bộ cho nước nhà; là 

“người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa”, những người giáo viên nhân dân có trách 

nhiệm truyền bá cho các em học sinh niềm tin, lý tưởng, đạo đức chân chính, tinh hoa, 

truyền thống văn hóa của dân tộc và những giá trị tốt đẹp của nhân loại, bồi dưỡng cho thế 

hệ trẻ những phẩm chất cao quý, năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của 

xã hội. 

Một công dân phát triển toàn diện cần đạt đầy đủ các phương diện về Đức, Trí, Thể, 

Mỹ, bốn yếu tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người khi sinh ra và lớn 

lên. Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến những yếu tố cốt lõi đó và thường xuyên nêu gương 

trong tất cả lời nói, hành động của mình. Bàn về phương diện Thể dục, thể thao nhằm nâng 

cao thể chất cho người Việt Nam, trong các tài liệu lịch sử, ngày 02-9-1945 thời điểm lịch 

sử Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 

lúc bấy giờ tình hình đất nước mới độc lập hết sức cam go, ngân khố, kho bạc gần như 

trống rỗng. Nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp cả nước. Tổ quốc lâm nguy, muôn vàn khó 

khăn nghiêm trọng đặt lên vai Chính phủ Việt Nam non trẻ. Thông cảm và hiểu sâu sắc 

người Việt Nam trải nghìn năm nô lệ, hơn 80 năm sống dưới ách đô hộ của phong kiến, đế 

quốc, đồng bào mình đang mong muốn điều gì! Bác càng thấm thía: Đói khổ, bệnh tật, sự 

áp bức bóc lột tàn bạo của đế quốc Pháp, phát xít Nhật đã tàn phá hao mòn sức lực dân ta 

một cách thê thảm. Vì vậy mà Bác thường xuyên nhắc nhở, chăm lo đến việc tập luyện thể 

dục, hoạt động thể thao. Ngay trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Pháp vô cùng khó 

khăn, thiếu thốn, Bác vẫn coi trọng việc chăm lo sức khỏe của mọi người. 

Ngày 14-6-1946, Bác Hồ viết bài “Noi gương anh em tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu”, 

ký bút danh Q.T đăng trên báo Cứu quốc số 226, Bác khen ngợi thành tích của anh em tự 

vệ chiến đấu, trong đó có việc đến các tỉnh gây dựng phong trào thể dục [2 ; tr. 255]. 

Ngày 17-9-1946, Tết Trung thu đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ gửi thư 

cho học sinh. Người căn dặn: “… phải siêng năng tập thể dục thể thao cho mình mẩy được 

nở nang và ra sức giúp việc cho Nhi đồng cứu vong Hội” [2; tr. 16]. 
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Ngày 10-11-1946, sau 4 tháng đi thăm nước Pháp về, Bác đến dự Lễ khai mạc Thanh 

niên thể thao quốc tế tổ chức tại Quảng trường Nhà Hát lớn Hà Nội do Trường Thể dục 

Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Người căn dặn: “Trong thanh niên còn nhiều 

người rất yếu ớt, cán bộ, học sinh của Trường Thể dục phải làm cho toàn thể đồng bào 

càng khỏe, phải phổ thông hóa, đại chúng hóa, dân chủ hóa thể dục… Hiện thời, ở nông 

thôn cũng như thành thị còn rất nhiều đồng bào yếu ớt. Mang danh cán bộ thể dục thể thao, 

các học sinh có bổn phận tổ chức cho đồng bào cùng tập luyện. Có như vậy công phu tập 

luyện của các em mới hữu ích” (Báo Cứu quốc số 402, ngày 11-11-1946). 

Ngày 19-12-1946, Bác gửi thư cho Tướng Trần Tu Hòa. Trong thư Người nói rõ 

Chính cương của Việt Minh về văn hóa là: Phát triển thể dục, đức dục, bãi bỏ học phí nhập 

học do người Pháp đặt ra” [2 ; tr. 118]. 

Ngày 9-11-1949, Bác Hồ gửi thư cho giáo viên và học viên lớp “Chuẩn bị tổng phản 

công” của Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn nhân ngày khai giảng. Bác căn 

dặn học viên: Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ. Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo. Trau 

dồi tinh thần cho vững chắc. Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững 

vàng (Báo Nhân dân số 326, ngày 21-1-1955); [3; tr. 456]. 

Ngày 24-10-1955, Bác gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường. Người nêu lên 

nội dung giáo dục toàn diện, trong đó coi trọng tất cả các mặt đức, trí, thể, mỹ: 

- Thể dục: Làm cho thân thể khỏe mạnh, đồng thời cần giữ gìn vệ sinh và vệ  

sinh chung. 

- Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới; 

- Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp. 

- Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của 

công. [4; tr 74]. 

Ngày 18-9-1958, Bác dự cuộc họp Ban Bí thư Trung ương Đảng nghe báo cáo về 

vấn đề thể dục thể thao. Ở Bác, Người rất coi trọng các tài năng thể thao. Mỗi giải thi đấu 

trong nước hay quốc tế, hay tin thành tích của các vận động viên, Người đều có các cuộc 

tiếp đón gặp gỡ các vận động viên cùng huấn luyện viên lập lên kết quả. Điều đó càng nói 

lên sự quan tâm cụ thể, toàn diện của Bác với công tác thể dục thể thao đất nước. Người 

luôn mong muốn mọi người dân được khỏe mạnh để xây dựng đất nước, xây dựng cuộc 

sống ấm no, hạnh phúc. Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thể thao nước nhà. Và 

cũng chính từ tình cảm, sự lo lắng cho sức khỏe nhân dân mà Người đã khai sinh ra nền 

Thể dục thể thao nước nhà. Nội dung tư tưởng của Người về Thể dục Thể thao, quan điểm 

đường lối, tấm gương rèn luyện thân thể  của người, sự quan tâm sâu sắc của người đối với 

Thể dục Thể thao luôn mãi soi sáng và xuyên suốt với thời gian. Người đã đi xa nhưng lời 

dạy của Người cần thường xuyên tập thể dục cho thân thể cường tráng, khỏe mạnh “Tinh 

thần đầy đủ để giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới” mãi là định hướng 

cho toàn Ngành, toàn dân tộc Việt Nam. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở đến việc chăn lo sức khỏe của nhân 

dân mà đặc biệt là việc luyện tập thể dục thể thao. Đầu mùa hè năm 1910, Nguyễn Tất 

Thành - Hồ Chí Minh dừng lại tại Phan Thiết. Người xin dạy học ở trường Dục Thanh với 

vai trò giáo viên môn Thể dục là chính. Ngoài ra, Người còn dạy Quốc ngữ và Hán văn, 

đồng thời phụ trách các hoạt động dã ngoại của nhà trường. Người luôn nhắc nhở: “Cái 

quý nhất của con người là sức khỏe. Các em chịu khó tập thể dục là giữ gìn cái quý báu 

nhất của con người [1; tr44]. Sau này mặc dù bận trăm công ngàn việc nhưng Người vẫn 

dành thời gian quan tâm nhắc nhở mọi người chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Qua đó 

cho ta thấy Người rất coi trọng các tài năng thể thao, coi trọng sức khỏe của nhân 

dân. Và người nhận định Sức khỏe của con người là vốn quý của cách mạng, của đất 

nước. Chỉ có sức khỏe mới đem lại cho con người có cuộc sống hạnh phúc, có sức lao 

động, công tác, chiến đấu và học tập tốt. Ngày nay, với ý nghĩa đó, sức khỏe của toàn 

quân, toàn dân ta là điều kiện hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc 

xã hội chủ nghĩa, nhất là trong thời kỳ đất nước đang chuyển mình trên con đường 

công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Chính tấm gương của Người đã giúp chúng ta xây 

dựng mẫu người có đầy đủ phẩm chất trong việc dạy học.  

 Đối với người giáo viên giáo dục thể chất thì phẩm chất, chuyên môn, nghiệp 

vụ, kỹ năng, kỹ xảo của các động tác khi thực hiện giảng dạy bất kỳ một nội dung học 

tập nào là điều rất quan trọng. Trong đó phẩm chất là cái gốc, quyết định đến vị thế, 

vai trò của người giáo viên. Hiện nay, vấn đề phẩm chất của người giáo viên trong 

thời buổi kinh tế thị trường, thời đại công nghệ 4.0, thời đại của công nghệ số là vô 

cùng quan trọng. Bên cạnh nhiều giáo viên ưu tú, yêu nghề còn có nhiều giáo viên tha 

hóa, tiêu cực (trong đó có một vài giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất) ảnh 

hưởng đến uy tín của ngành giáo dục nói chung và những giáo viên đang dạy môn thể 

chất nói riêng. Những vụ việc nổi cộm gần đây của giáo viên thể dục một số trường ở 

Huế, cà Mau,… đối với HS là hồi chuông cảnh tỉnh đối với người người làm công tác 

giảng dạy. Bởi lẽ, thế giới phẳng, thế giới của công nghệ thông tin lan truyền đến 

chóng mặt, áp lực của dư luận xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng là rất 

nhiều, một sơ suất, một hành động không tốt của người giáo viên có thể ảnh hưởng 

rất lớn đến tâm tư, tình cảm của tất cả những nhà giáo đang dạy như người xưa từng 

nói “con sâu làm rầu nồi canh”. Vì vậy việc đề ra các giải pháp nâng cao phẩm chất 

cho người giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất hiện nay luôn  rất được quan tâm. 

2.2. Các biện pháp nhằm nâng cao phẩm chất giáo viên môn giáo dục thể chất  

hiện nay 

Thứ nhất, cần thực hiện đúng theo quy định của Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo như: Điều 3. Phẩm 

chất chính trị, Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp, Điều 5. Lối sống, tác phong, Điều 6. Giữ gìn, 

bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. 
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Thứ hai, tích cực học tập, thực hiện theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về người làm 

công tác giáo dục. Người cách mạng nói chung và nhà giáo nói riêng phải có phẩm chất 

cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đó là những phẩm chất không thể thiếu được đối 

với người làm thầy. Biểu hiện rõ nhất những phẩm chất này của người thầy giáo là dù khó 

khăn gian khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt. Sự nghiệp trồng người không hề bằng 

phẳng dễ dàng mà đầy khó khăn, gian khổ. Vì vậy, không chỉ có quyết tâm, sự hy sinh mà 

phải có kế hoạch, biết tổ chức, có phương pháp làm việc khoa học mới hoàn thành được 

nhiệm vụ. Người thầy giáo phải là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức và tự học, đánh 

giá kết quả của người học phải khách quan, công bằng, không thiên vị, riêng tư. Phẩm chất 

nhà giáo còn phải thể hiện ở tình yêu thương học trò và yêu nghề. Đối với nhà giáo, phẩm 

chất đạo đức thương yêu học trò và yêu nghề có mối quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ 

nhau. Thương yêu học trò sẽ dẫn đến yêu nghề và ngược lại, yêu người bao nhiêu, yêu 

nghề bấy nhiêu. Tinh thần đoàn kết, phẩm chất đạo đức quan trọng của nhà giáo. Trong 

môi trường sư phạm, Người hiểu rất rõ giá trị của sự đoàn kết. Đoàn kết sẽ tạo ra bầu 

không khí vui vẻ thoải mái, kích thích sự khám phá, sáng tạo trong giảng dạy và nghiên 

cứu; đồng thời sẽ tạo ra môi trường thi đua lành mạnh, phát huy được khả năng của cá 

nhân và sức mạnh của tập thể, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Người thầy phải gương 

mẫu về đạo đức. Sự gương mẫu ở đây là người thầy thực hiện trước hết những điều mình 

dạy học trò. Người nói: “Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Đừng bảo 

học trò phải dậy sớm mà mình thì trưa mới dậy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương 

mẫu”. Người thầy có ý thức về sự gương mẫu của mình tức là đang tự hoàn thiện mình. 

Người thầy dạy học trò về phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thương yêu lẫn nhau; 

đoàn kết nội bộ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Gương mẫu về lĩnh vực đó, nghĩa 

là người thầy đang trên con đường xây dựng đạo đức cho mình. Theo Hồ Chí Minh, ở 

trong mỗi con người ai cũng có điểm hay điểm dở, có cái thiện có cái ác. Hai mặt này luôn 

luôn mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt với nhau. Cuộc đấu tranh đó là “trường kỳ và gian 

khổ”. Do không chú ý điều này nên có người ở trong hoàn cảnh này thì tốt, nhưng sang 

hoàn cảnh khác không tiếp tục phấn đấu, rèn luyện lại rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thoái hóa, 

biến chất. Do đó, Người căn dặn việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phải thường xuyên suốt 

đời. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của nhà giáo phải được thực hiện trong mọi lĩnh vực 

của cuộc sống như đối với công việc, quan hệ đồng nghiệp, học trò, cha mẹ học trò, các tổ 

chức đoàn thể... Người căn dặn: Phải xây dựng “quan hệ thật tốt, đoàn kết chặt chẽ, giữa 

thầy với thầy, giữa thầy và trò… giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường với nhân dân”. Chỉ 

có rèn luyện công phu như vậy, người thầy mới có được những phẩm chất tốt đẹp cho các 

thế hệ học trò noi theo [5]. 

Thứ ba, bàn về phẩm chất của người giáo viên cần thiết phải chú ý đến những điều 

có và không nên có trong tiết học, nhằm phát huy tối đa công tác dạy học ở các trường hiện 

nay. Một là, những điều người thầy nên có: Tin tưởng vào học sinh và năng lực của họ; 

Kiên nhẫn và có kĩ năng lắng nghe tốt; Ý thức về bản thân và sẵn sàng học những kĩ năng 
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mới; Tự tin nhưng không kiêu căng ; Có kinh nghiệm sống và biết suy xét; Tôn trọng ý 

kiến của người khác, không áp đặt ý kiến của mình; Thực hành tư duy sáng tạo và khai 

phá; Có khả năng tạo bầu không khí tin tưởng lẫn nhau; Biết sử dụng các phương pháp 

giáo dục chủ động; Tạo bầu không khí dân chủ, thoải mái để người học đưa ra những kinh 

nghiệm, những nhận thức mới hay những quyết định hành động. Hai là, những điều người 

thầy không nên: Đối thoại tay đôi với một học sinh; Vội vàng phê phán đúng - sai; cử chỉ 

hành động không đúng mực; nuông chiều và dễ dãi với học sinh, phân biệt giới tính trong 

lớp học… 

Thứ tư, người giáo viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất cần đạt những yêu cầu về 

phẩm chất đạo đức trong giảng dạy bộ môn. Xuất phát từ vị trí, nhiệm vụ và đặc thù tri 

thức của môn GDTC nên yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người GV bộ môn lại càng 

đặc biệt được đề cao: Một là,  phải hình thành lý tưởng nghề nghiệp: Lý tưởng nghề nghiệp 

biểu hiện thông qua lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, 

điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; 

giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; thái độ tận tụy, hy sinh vì công việc, tác 

phong làm việc cần cù, có tinh thần trách nhiệm cao… đặc biệt là phải có lương tâm nghề 

nghiệp. Hai là, phải có tình cảm, lối sống đạo đức trong sáng, cao thượng, có lòng nhân 

đạo, thái độ công bằng, chính trực, giản dị, khiêm tốn, kiên trì, nhẫn nại, biết thương yêu, 

tôn trọng, đối xử công bằng với HS, giúp HS khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện 

tốt. Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng 

thực hiện mục tiêu giáo dục. Có lối sống trung thực, lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản 

sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học, là tấm 

gương tốt cho HS Các phẩm chất đạo đức trên của người GV GDTC càng toàn diện thì 

càng đạt hiệu quả cao trong giáo dục. Chính vì thế giáo viên luôn trau dồi về mặt đạo đức, 

lối sống, thường xuyên tự soi tự sửa mình trước học sinh. 

3. KẾT LUẬN 

Ngày nay mỗi người chúng ta đã, đang và mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao 

nâng cao sức khỏe theo quan điểm của Người “dân cường thì quốc thịnh” góp phần 

xây dựng Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo bác hằng mong muốn.  Nhà giáo, lực lượng 

luôn được xem là yếu tố quan trọng trong việc phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Đứng 

trước xã hội đang có nhiều thay đổi như hiện nay, đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ 

giáo viên dạy môn giáo dục thể chất cũng cần có sự thay đổi về nhận thức cũng như có 

những hành vi phù hợp trong chuẩn mực công tác giảng dạy.  
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NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  

NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI 

GIÁO DỤC HIỆN NAY 

ENHANCING CAPACITY TRAINING TEACHERS SECTOR PHYSICAL 

EDUCATION EDUCATION MEETS REQUIREMENTS FOR INNOVATION OF 

CURRENT EDUCATION 

ThS. Hồ Thanh Hải 

Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình các môn học 

đều được ban hành từ năm 2018. Trong đó môn giáo dục thể chất trong chương trình 

mới (tên gọi thể dục ở chương trình hiện hành) có yếu tố quan trọng đến nâng cao 

thể chất cho học sinh. Lần đầu tiên sách giáo khoa giáo dục thể chất được ban hành 

và đưa vào sử dụng để dạy học. Bài viết nêu lên thực trạng đào tạo giáo viên giáo 

dục thể chất và đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục 

thể chất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đặc biệt là hỗ trợ giáo viên 

trong việc dạy lý thuyết trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất. 

Từ khóa: đào tạo; giáo viên; sách giáo khoa; giáo dục thể chất; giải pháp. 

Summary: The general education curriculum and the subject curriculum have been 

accompanied by you since 2018. In which the physical education subject in the new 

program (the name of the gymnastics program in the current program) has an 

important factor. Pay attention to improve the physical health of students. For the 

first time, physical education textbooks have been issued and put into use for 

teaching. The article highlights the current situation of training physical education 

teachers and provides measures to improve the quality of physical education training 

to meet the current requirements of educational innovation. Especially supporting 

teachers in teaching theory in Physical Education textbooks. 

Key words: training; teacher; textbook; physical education; solution. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong chương trình môn học mới sau năm 2018, môn Giáo dục thể chất lần đầu tiên 

được in thành sách giáo khoa và đưa vào sử dụng để dạy học. Chương trình tập trung phát 

triển các năng lực chăm sóc sức khỏe, vận động cơ bản và thể dục thể thao, nhằm phát 

triển các tố chất thể lực của HS; giúp các em phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần; có 

những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, 

người lao động có sức khỏe, có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của 

cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và 
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cách mạng công nghiệp mới. Chính vì vậy, vai trò của cơ sở đào tạo giáo viên môn giáo 

dục thể chất là vô cùng quan trọng. 

2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

2.1. Thực trạng công tác giáo dục thể chất trong giai đoạn hiện nay 

Thực hiện công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học thời gian qua mặc dù được 

các địa phương, nhà trường quan tâm thực hiện và đạt một số kết quả đáng khích lệ, tuy 

nhiên, thực tế cho thấy chất lượng công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học 

còn ở mức thấp [4]. 

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ giáo viên, nguồn nhân lực đảm 

nhiệm vai trò giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất trong các trường hiện nay cả nước có 

gần 80.000 giáo viên thể dục thể thao, trong đó có khoảng 74% giáo viên chuyên trách và 

26% giáo viên bán chuyên trách. 

Bảng 1. Số lượng đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất 

Tổng số giáo viên Giáo viên chuyên trách Giáo viên bán chuyên trách 

80.000 74% 26% 

 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất tuy đã có sự đầu tư, quan tâm nhưng vẫn còn 

nhiều khó khăn khi ở cấp Tiểu học có 17% số trường có nhà tập thể dục thể thao, 15% số 

trường có sân tập thể dục thể thao; cấp Trung học cơ sở có 12% số trường có nhà tập thể 

dục thể thao, 15% số trường có sân tập thể dục thể thao; cấp Trung học phổ thông có 30% 

số trường có nhà tập thể dục thể thao, 15% số trường có sân tập thể dục thể thao. 

Bảng 2. Hệ thống cơ sở vật chất 

Bậc Nhà tập thể dục thể thao Sân tập thể dục thể thao 

Tiểu học 17% 15% 

THCS 12% 15% 

THPT 30% 15% 

(Nguồn: Bộ giáo dục và đào tạo) 

Như vậy, cả nước hiện có 80% số trường tiểu học, THCS và THPT thiếu nhà tập thể 

dục, thể thao; 99,6% số trường thiếu bể bơi; giáo dục đại học có 36% số trường thiếu nhà 

tập luyện thể dục, thể thao và thiếu bể bơi là 87%... Trong khi đó, mục tiêu mà đề án phát 

triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 đặt ra là có ít nhất 80% 

trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi 

vận động cho trẻ em theo quy định; có ít nhất 85% trường tiểu học, trung học cơ sở và 95% 

trường trung học phổ thông có sân tập; 60% trường tiểu học, 70% trường trung học cơ sở 
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và 80% trường trung học phổ thông có nhà tập đa năng được trang bị đủ tiêu chuẩn. 90% 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 95% cơ sở giáo dục đại học có sân tập [4]. 

Ngoài ra, đội ngũ giáo viên thể dục giáo dục phổ thông còn thiếu về số lượng, cơ cấu 

chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, cấp tiểu học chỉ có khoảng 20% số trường có giáo viên 

chuyên trách; hơn 90% giờ học thể dục ở cấp tiểu học do giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy. 

Bên cạnh đó, cấu trúc nội dung chương trình môn học Giáo dục thể chất của các cấp học 

cấu trúc chưa cân đối, nhiều nội dung còn mang nặng tính kỹ thuật. 

Hầu hết các trường dạy chương trình cũ ban hành từ năm 2000, ít các hướng dẫn, các 

kĩ năng thực hành, không có các hoạt động thể thao ngoại khóa. Một số trường còn xem 

nhẹ việc thực hiện chương trình môn học Giáo dục thể chất, triển khai chương trình giáo 

dục thể chất hình thức, kém hiệu quả. Hoạt động thể thao trường học hướng dẫn nội dung 

còn nghèo nàn, hình thức hoạt động đơn điệu, chưa thu hút được đông đảo lực lượng học 

sinh tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Nguồn lực đầu tư cho công tác giáo dục thể chất 

và thể thao trường học chưa đáp ứng yêu cầu. [4]. 

Thực trạng nêu ở trên từ thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy sự cần thiết 

để đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục thể chất. 

2.2. Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành giáo dục  

thể chất 

Thứ nhất, về khung chương trình đào tạo. Môn giáo dục thể chất là môn học đặc thù 

nên thống nhất một chương trình đào tạo chung cho các trường sư phạm, các trung tâm có 

ngành sư phạm giáo dục thể chất. Tăng thời lượng thực hành, giảm số lượng các môn tự 

chọn. Xây dựng kế hoạch và đề cương chi tiết theo mẫu hướng dẫn mới nhất, xây dựng 

mục tiêu, chuẩn đầu ra rõ ràng. Do đặc thù môn học phải thường xuyên vận động nên đối 

với ngành sư phạm thể chất nên thiết kế các kì hè để dạy vừa giúp rèn thể lực vừa khắc sâu 

về mặt chuyên môn. Linh hoạt việc ghép môn trong đào tạo để tăng cơ hội việc làm cho 

người học. 

Thứ hai, yếu tố về chuyên môn dành cho sinh viên ngành sư phạm thể chất phải đáp 

ứng các yêu cầu về thể hình, sức khỏe. Thái độ học tập tốt trong các năm đào tạo, đảm bảo 

cân đối giữa giới tính khi xét tuyển, thi năng khiếu. Một yêu cầu cấp bách hiện nay là đội 

ngũ giáo viên được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ kết hợp với phẩm chất đạo 

đức phục vụ cho việc đổi mới giáo dục. Chính vì vậy sinh viên ngành sư phạm giáo dục thể 

chất cần đáp ứng những yêu cầu sau: Một là, yêu cầu về phẩm chất đạo đức. Xuất phát từ 

vị trí, nhiệm vụ và đặc thù tri thức của môn GDTC nên yêu cầu về phẩm chất đạo đức của 

người GV bộ môn lại càng đặc biệt được đề cao. Bài học giáo dục thể chất sẽ không thể 

hoàn thành được mục tiêu và nhiệm vụ nếu người giáo viên bộ môn không thực sự là một 

tấm gương sáng về đạo đức để HS kính trọng và noi theo. Vậy sinh viên phải làm gì để 

nâng cao phẩm chất nghề nghiệp trong tương lai của mình? Phải có lòng yêu nghề, gắn bó 
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với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; giữ gìn 

phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm 

thái độ tận tụy, hy sinh vì công việc, tác phong làm việc cần cù, có tinh thần trách nhiệm 

cao… đặc biệt là phải có lương tâm nghề nghiệp. Phải có lối sống đạo đức trong sáng, 

trung thực, lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục, có 

lòng nhân đạo, thái độ công bằng, chính trực, giản dị, khiêm tốn, kiên trì, nhẫn nại, biết 

thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với người học. Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với 

đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục; có tác 

phong mẫu mực, làm việc khoa học, là tấm gương tốt cho người học. Hai là, yêu cầu về 

năng lực chuyên môn của người giáo viên. Để có thể giảng dạy tốt môn GDTC, ngay từ 

trường sư phạm, trước hết sinh viên cần phải thông hiểu và nắm vững lý thuyết nghề 

nghiệp. Lý thuyết là cơ sở cho thực hành. Không nắm vững lý thuyết không thể thực hành 

tốt. Nắm vững lý thuyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành nghề nghiệp. Điều 

quan trọng của việc học lý thuyết là phải hiểu, nắm vững và phải vận dụng tốt vào thực 

tiễn. Đối với việc rèn luyện, học tập lý thuyết môn GDTC, sinh viên cần lưu ý một số yêu 

cầu cần thiết sau đây: Sinh viên cần có ý thức tìm hiểu về công việc (nghề dạy học) của 

mình. Trên cơ sở đó từng bước hình thành lương tâm nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng 

nghiệp vụ và không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt của bản thân. Nắm vững lý thuyết 

nghề nghiệp, thấy rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của môn GDTC đối với sự phát triển của đất nước 

và con người Việt Nam hiện tại và tương lai. Nắm vững nội dung, cấu trúc chương trình, 

SGK, chuẩn đầu ra (yêu cầu cần đạt) môn GDTC ở các bậc học. Làm chủ kiến thức môn 

học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, thiết thực, hiện đại, thực tiễn. Kiểm 

tra, đánh giá kết quả học tập của HS và kết quả rèn luyện bảo đảm chính xác, toàn diện, 

công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của HS; sử dụng kết 

quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học và thúc đẩy sự phấn đấu vươn 

lên của HS. Ba là, yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên. Việc rèn luyện kỹ 

năng sư phạm bao gồm nhiều hoạt động khác nhau và tùy theo từng đối tượng người học 

có những hoạt động thuộc về nghiệp vụ sư phạm nói chung như: nói, viết, trình bày bảng, 

tư thế, tác phong lên lớp khi dạy lý thuyết trong sách giáo khoa giáo dục thể chất (chương 

trình mới) có những hoạt động thuộc về nghiệp vụ chuyên môn riêng của môn GDTC. 

Trong tham luận này tác giả chủ yếu đi sâu và mảng giảng lý thuyết nội dung trong sách 

giáo khoa môn giáo dục thể chất, chưa bàn đến việc dạy thực hành các động tác chuyên 

môn chuyên ngành GDTC. Kỹ năng nói: Trong giờ học lời nói giữ một vị trí quan trọng 

trong việc truyền thụ kiến thức và hướng dẫn HS tiếp nhận một cách thông minh, sáng tạo 

kiến thức. Chỉ khi nào nắm vững kiến thức mới diễn đạt tốt. Song không ít trường hợp, GV 

nắm vững nội dung nhưng vẫn diễn đạt lúng túng, không rành rọt, rõ ràng. Khi rèn luyện 

kỹ năng này, sinh viên cần lưu ý mấy yêu cầu cơ bản về diễn đạt như sau: nói ngắn gọn, 

lập luận chặt chẽ, không nói ngọng, nói lắp, phải có mức độ thông tin cao, chính xác, phải 

có hình ảnh… Kỹ năng viết và trình bày bảng: Chữ viết rõ ràng, đúng chính tả, đúng kích 
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cỡ (không nên viết chữ to hoặc nhỏ quá), tốc độ viết nhanh. Sinh viên phải tập cách sử 

dụng và trình bày bảng đen. Bảng đen được chia làm hai phần: phần được ghi nội dung bài 

giảng (dàn bài); phần sử dụng để ghi các tên riêng, thuật ngữ, vẽ sơ đồ, minh họa, treo bản 

đồ trực quan… Người học nghề cần tập cho mình kỹ năng vừa trình bày, vừa minh họa 

trên bảng đen. Việc minh họa là nguồn truyền thụ kiến thức cho HS. HS vừa theo dõi lời 

nói của GV, vừa chăm chú theo dõi trên bảng đen sẽ tạo được biểu tượng có hình ảnh sinh 

động chính xác nội dung bài học. Kỹ năng thu thập tư liệu: Căn cứ vào chương trình, nội 

dung SGK, sinh viên thực hiện thu thập thông tin để làm hồ sơ tư liệu phục vụ cho việc 

học tập trước mắt và việc giảng dạy sau này (khi thu thập thông tin cần chọn lọc sắp xếp 

các loại thông tin phục vụ cho từng bài, từng cấp học… Có phương pháp thu thập và xử lí 

thông tin về nhu cầu và đặc điểm của HS, điều kiện giáo dục trong nhà trường, sử dụng các 

thông tin thu được vào dạy học, giáo dục. Kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện 

đại: Do việc thông tin ngày càng tăng, trình độ khoa học phát triển nhanh nên cần phải cải 

tiến phương pháp dạy học (PPDH) truyền thống với các phương tiện kỹ thuật hiện đại hơn. 

Phương tiện kỹ thuật dạy học bao gồm nhiều phương tiện trực quan, các thiết bị quang học, 

kỹ thuật âm thanh, các phần mềm hỗ trợ của máy tính, đèn chiếu… Vì vậy, sinh viên cần 

trang bị cho mình vốn tri thức tin học cơ bản vững chắc, có thể sử dụng thành thạo một số 

phần mềm máy tính để hỗ trợ đắc lực cho việc soạn giáo án điện tử. Biết sử dụng các 

phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học; xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy 

học theo quy định. Kỹ năng thiết kế bài dạy học: Thiết kế bài dạy học là công việc bắt 

buộc và là sự chuẩn bị quan trọng nhất để GV làm việc trên lớp. Nó phản ánh toàn bộ năng 

lực của GV về trình độ kiến thức, tư tưởng, tình cảm, vốn sống, năng lực sư phạm. Biết 

vận dụng các PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HS, phát 

triển năng lực tự học và tư duy của HS. Rèn luyện tư thế, tác phong lên lớp: Mỗi sinh viên 

cần thường xuyên rèn luyện việc trình bày một vấn đề trước tập thể (có kèm theo hành 

động), cần tập giảng, tập báo cáo chuyên đề, tập báo cáo khoa học… Khi rèn luyện kỹ 

năng này, sinh viên cần lưu ý: luôn ở trong tư thế thoải mái, tự nhiên không gò bó, đầu tóc 

gọn gàng, quần áo chỉnh tề, giản dị… Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, 

hợp tác, cộng tác, thuận lợi, an toàn và lành mạnh. Phối hợp với gia đình và cộng đồng 

trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của HS và góp phần huy động 

các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường.  

Thứ ba, về phía cơ quan chủ quản, đưa ra các giải pháp phù hợp về tuyển sinh, đầu tư 

cơ sở vật chất hiện đại về phòng học phục vụ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, dụng cụ học 

tập cũng như thiết bị chuyên dụng, thường xuyên cử giáo viên cốt cán đi tập huấn, đào tạo 

nhằm nâng cao trình độ. Thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các cá nhân, tập thể xây dựng 

chương trình, kế hoạch nhằm phát huy mặt mạnh ở lĩnh vực liên quan. Chủ động mời các 

chuyên gia về phương pháp giảng dạy thể chất, những người có kinh nghiệm về chia sẻ 

kinh nghiệm thông qua các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế. Chỉ đạo Khoa chuyên môn 

đảm nhận ngành sư phạm giáo dục thể chất nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng linh 
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hoạt chương trình. Thường xuyên tổ chức Seminar chuyên môn, góp ý về vấn đề giảng 

dạy. Với đặc thù sinh viên thể chất nên đề nghị quan tâm sâu sát sinh viên về tâm tư 

nguyện vọng và những phát sinh liên quan việc này do giáo viên cố vấn có kinh nghiệm, có 

uy tín phụ trách.Trong giai đoạn sau 2025 đề nghị với Bộ Giáo dục và đào tạo tiến tới chỉ 

đào tạo giáo viên thể chất ở môi trường Sư phạm chuyên biệt phù hợp với chương trình 

phổ thông tổng thể. 

3. KẾT LUẬN 

Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên ngành sư phạm giáo dục thể chất đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục hiện nay là hoạt động rất cấp thiết. Để trở thành một giáo viên dạy 

học theo chương trình giáo dục mới, sinh viên ngành sư phạm nói chung, ngành sư phạm 

giáo dục thể chất nói riêng cần chú ý trang bị đầy đủ các yếu tố cần thiết về phẩm chất và 

năng lực chuyên môn nhằm thực hiện tốt việc dạy học trong tương lai.  
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO HỌC SINH 

KHỐI 10 TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU, QUẬN BÌNH THẠNH,  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TS. Phạm Đình Quý
1
, Lê Minh Hoàng

2
, Phạm Văn Tuân

3
  

1
Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

2
Trường THPT Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh 

3
Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giáo dục thể chất (GDTC) cho thế hệ trẻ là một bộ phận cơ bản trong hệ 

thống giáo dục toµn dân, trong đó các bài tập thể dục thể thao là một biện pháp 

quan trọng, hữu hiệu và đặc trưng đem lại sức khoẻ cho mọi người và thể chất cường 

tráng cho thế hệ trẻ mai sau. GDTC là một bộ phận hữu cơ của mục tiêu giáo dục và 

đào tạo, đồng thời là một bộ phận quan trọng của nền thể dục thể thao Việt Nam. 

GDTC trong trường học, đang cùng với thể thao thành tích cao, thể thao cho mọi 

người và các bộ phận thể dục thể thao khác, đảm bảo cho nền thể dục thể thao phát 

triển cân đối và đồng bộ, góp phần thực hiện kế hoạch củng cố, xây dựng và phát 

triển thể dục thể thao Việt Nam. Việc nâng cao sức khoẻ con người, là vấn đề trọng 

tâm, cốt lõi của mọi mô hình phát triển của các quốc gia, các chế độ chính trị xã hội. 

Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng đến việc phát triển thế hệ trẻ theo 

hướng “Cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng 

về đạo đức”. 

Từ khóa: thể chất, thể dục thể thao, học sinh, GDTC. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong các nhà trường từ bậc mẫu giáo đến đại học chuyên nghiệp đã hình thành  

một hệ thống giáo dục thể chất bắt buộc. Những năm qua chương trình giáo dục thể chất  

đã đào tạo cho đất nước hàng triệu thanh niên có đủ sức khoẻ để học tập, lao động sản  

xuất và chiến đấu. Nhiều thế hệ trẻ học sinh, sinh viên đã góp sức mình vào cuộc kháng 

chiến chống Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước với hiệu  

quả cao. 

Để giáo dục con người toàn diện mỗi học sinh sinh viên trước hết phải có sức khoẻ. 

Sức khoẻ là cơ sở để tiếp thu khoa học kỹ thuật, sau khi ra trường góp phần phục vụ cho 

công cuộc xây dựng đất nước, cơ sở của sức khoẻ là việc phát triển các tố chất thể lực. 

Nhiệm vụ của giáo dục thể chất trong các nhà trường, một mặt trang bị cho học sinh, sinh 

viên những kỹ năng kỹ xảo vận động. Song mặt quan trọng hơn là phát triển ở họ những tố 

chất thể lực cần thiết, góp phần tạo nên sự phát triển thể chất tốt cho học sinh. 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

 

248 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; 

- Phương pháp phỏng vấn; 

- Phương pháp kiểm tra y học: 

Phương pháp kiểm tra y học được s  dụng để đánh giá hình thái và chức năng của 

đối tượng nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, đã tiến hành kiểm tra các ch  số sau: 

+ Chiều cao đứng (cm); 

+  Cân nặng (kg); 

+ Ch  số BMI; 

+ Ch  số Quetelet. 

- Phương pháp kiểm tra sư phạm. 

Được s  dụng để đánh giá trình độ phát triển thể chất của đối tượng nghiên cứu 

thông qua các ch  số về thể lực bằng phương pháp quan sát dọc. 

+ Chạy tùy sức 5 phút (m); 

+ Lực bóp tay thuận (kg); 

+ Nằm ng a co gối gập thân thành ngồi trong 30 giây (số lần); 

+ Bật xa tại chỗ (cm); 

+ Chạy 30m xuất phát cao (s);   

+ Chạy con thoi 4x10m (s); 

+ Dẻo gập thân (cm). 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

- Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất của học sinh khối 10 trường 

THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP. HCM 

Qua số liệu thu được ở Bảng 1 cho thấy rằng trường THPT Võ Thị Sáu đã có giáo 

viên giảng dạy môn thể dục. Sự phân bố của giáo viên trong những năm gần đây là hợp lý. 

100% giáo viên của trường đều tốt nghiệp Đại học TDTT.  
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Bảng 1. Thực trạng chất lượng và số lượng đội ngũ giáo viên TDTT  

của trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Năm học 
Tổng 

số lớp 

Tổng 

số học 

sinh 

Số 

lượng 

giáo 

viên 

Trình độ chuyên môn 
Bình 

quân 

(GV/HS) 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

học 

Không 

chuyên 

2018 - 2019 19 850 6 6 0 0 0 1/141,6 

2019 - 2020 19 850 6 6 0 0 0 1/141,6 

Với trình độ giáo viên TDTT của trường THPT Võ Thị Sáu, có thể nhận thấy theo 

khách quan thì đội ngũ giáo viên của trường có khả năng đáp ứng được yêu cầu và nhiệm 

vụ của công tác giáo dục thể chất (theo tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT). 

Bảng 2. Thực trạng các điều kiện phục vụ cho việc dạy và học môn Thể dục nội khoá ở trường 

THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

 TT Các điều kiện hỗ trợ 
Mức độ 

đáp ứng 
Mức độ sử dụng 

1 
Tài liệu chuyên môn (giáo trình, sách chuyên 

khảo...) 
Đủ Thường xuyên 

2 Luật các môn thể thao Đủ Không thường xuyên 

3 Tài liệu tham khảo (sách báo, tạp chí…) Hạn chế Không thường xuyên 

4 Đội tuyển các môn thể thao 
Theo  

thời điểm 
Không thường xuyên 

Qua Bảng 2 cho thấy nhà trường cũng đã trang bị đầy đủ sách giáo khoa, luật, tài liệu 

tham khảo nhưng số lượng còn hạn chế như là sách báo, tạp chí, đặc biệt sách tham khảo 

về kỹ chiến thuật, phương pháp giảng dạy còn hạn chế. 

Trong trường cũng có thành lập đội tuyển các môn thể thao, tuy nhiên đội tuyển 

này ch  được thành lập khi có giải đấu của quận, Thành phố và ch  được tập luyện trong 

khoảng thời gian ngắn.  

Bảng 3. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ giảng dạy, tập luyện  

ở trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

TT Loại hình sân bãi, dụng cụ Số lượng Chất lượng 

1 Sân Bóng đá tiêu chuẩn 0  

2 Sân Bóng đá mini 0  

3 Sân Bóng rổ 0  
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4 Sân Bóng chuyền 1 Trung bình 

5 Sân Điền kinh 0  

6 Sân Cầu lông 3 Trung bình 

7 Bàn tập Bóng bàn  1 Trung bình 

8 Bàn cờ Vua 10 Trung bình 

9 Võ thuật 0  

10 Hồ bơi 0  

11 Quần vợt 0  

Qua Bảng 3. cho thấy cơ sở vật chất ở trường THPT Võ Thị Sáu còn thiếu và kém về 

chất lượng. 

Qua điều tra chúng tôi được biết nhà trường cũng có kế hoạch đầu tư thêm cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện để tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh bổ ích. 

Tuy nhiên thực tế thì cơ sở vật chất và dụng cụ tập luyện còn rất hạn chế. Việc giảng dạy 

môn Thể dục chủ yếu diễn ra tại sân trường, vì ảnh hưởng đến giờ học của các lớp khác nên 

không thể tạo được không khí học tập, tập luyện; đối với nội dung điền kinh thì hầu hết s  

dụng đường chạy quanh trường. 

Bảng 4. Thực trạng phong trào tập luyện ngoại khoá TDTT ở trường THPT Võ Thị Sáu, 

Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

TT Khối 

Năm học 2018 - 2019 

Số lớp Tổng số học sinh 
Số lượng học sinh 

tham gia tập luyện 
% 

1 Khối 10 19 850 186 21,17 

2 Khối 11 19 850 133 15,65 

3 Khối 12 19 850 150 17,65 

Qua Bảng 4 cho thấy, số lượng học sinh tham gia tập luyện ngoại khoá TDTT là rất 

ít. Ở khối 10 có 186 em (chiếm tỷ lệ 21,17%) tham gia tập luyện, ở khối 11 có 133 em, 

chiếm 15,65%; khối 12 có 150 em, chiếm 17,65%;. Do ở lứa tuổi này nhiệm vụ học tập của 

các em rất nặng nề, các em phải học tập theo chương trình giảng dạy chính quy với thời 

gian cả sáng và chiều của các ngày trong tuần, chủ nhật được ngh . Bên cạnh đó thì Nhà 

trường không đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện, giáo viên không 

thường xuyên được nâng cao trình độ chuyên môn nên không có kinh nghiệm trong việc tổ 

chức các hoạt động ngoại khoá để thu hút sự chú ý, tạo hứng thú tập luyện trong giờ học 

chính khoá cho các em.  
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Bảng 5. Nhu cầu tập luyện và sự ham thích các môn thể thao của học sinh trường Võ Thị 

Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

TT Nội dung Số người lựa chọn 
Số người không 

lựa chọn 

1 Bóng đá 266 22 

2 Bóng rổ 270 18 

3 Bóng chuyền 188 100 

4 Cầu lông 86 202 

5 Đá cầu 119 179 

6 Cờ vua 30 158 

7 Thể dục 41 247 

8 Điền kinh 150 138 

Qua Bảng 5 cho thấy đa số các em học sinh đều có nhu cầu và sự ham thích tham gia 

tập luyện TDTT vì thể thao rất gần gũi với các em, nó phù hợp với nhu cầu vận động ở lứa 

tuổi này. 

Bảng 6. Yếu tố cơ bản gây hạn chế tới chất lượng môn học Thể dục  

và phong trào tập luyện TDTT ở trường THPT Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, TP.HCM 

TT Yếu tố gây hạn chế 
Số giáo viên 

được hỏi 

Số giáo viên 

đồng ý 

1 Không thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn 6 6 

2 Điều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ không đủ đáp ứng 6 6 

3 Năng lực chuyên môn của giáo viên còn hạn chế 6 0 

4 Lãnh đạo nhà trường thiếu sự quan tâm 6 5 

5 Các hoạt động ngoại khoá chưa phát triển 6 6 

6 Không có chế độ bồi dưỡng cho giáo viên 6 4 

7 Nội dung chương trình chưa phù hợp 6 3 

Qua số liệu ở Bảng 6 cho thấy sự phát triển phong trào TDTT và chất lượng môn học 

Thể dục ở THPT Võ Thị Sáu chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Tuy nhiên mức độ ảnh 

hưởng không như nhau, chủ yếu là do: Yếu tố thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, dụng cụ tập 

luyện, giảng dạy; Giáo viên không được bồi dưỡng về trình độ chuyên môn hàng năm; 

Thiếu sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường; Các hoạt động ngoại khoá chưa được chú ý. 
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Đề tài xác định đây là những yếu tố cơ bản có ảnh hưởng lớn tới chất lượng môn học Thể 

dục và sự phát triển phong trào tập luyện TDTT ở trường. 

Bảng 7. Thực trạng thể chất của nam học sinh khối 10 trườngTHPT Võ Thị Sáu,  

Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

TT Chỉ tiêu, test 
Trường THPT Võ Thị Sáu 

x     

1 Chiều cao đứng (cm) 160,14 6.63 

2 Cân nặng (kg) 45,39 6.59 

3 BMI (kg/m
2
) 17,64 1.85 

4 Quetelet 2,83 0,34 

5 Chạy 30m XPC (s) 5,64 0.50 

6 Lực bóp tay thuận (kg) 29,84 5.76 

7 Nằm ng a gập bụng 30’ 18.41 3.50 

8 Bật xa tại chỗ (cm) 196.49 23.26 

9 Chạy tuỳ sức 5 phút (s) 1019.65 106.78 

10 Chạy con thoi 4x10m (s) 12.10 0.94 

11 Dẻo gập thân (cm) 6.82 2.90 

Từ kết quả tại Bảng 7 cho thấy: Hầu hết các kết quả kiểm tra của nam học sinh lớp 

10 đều thấp hơn so với người Việt Nam cùng độ tuổi, đặc biệt là các ch  số chạy 30m XPC 

(s), lực bóp tay thuận (KG) và chạy con thoi 4x10m (s). Tuy nhiên kết quả kiểm tra test 

chạy tuỳ sức 5 phút (m) lại cho thấy, so với người Việt Nam cùng độ tuổi thì nam học sinh 

trường THPT Võ Thị Sáu lại tốt hơn. 

Bảng 8. Thực trạng thể chất của nữ học sinh lớp 10 trường THPT Võ Thị Sáu,  

quận Bình Thạnh, TP.HCM 

TT Chỉ tiêu, test 
TrườngTHPT Võ Thị Sáu 

x     

1 Chiều cao đứng (cm) 152,26 5,77 

2 Cân nặng (kg) 42,58 4,74 

3 BMI (kg/m
2
) 18,31 2,09 

4 Quetelet 2,79 0,28 
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5 Chạy 30m XPC (s) 6,83 0,75 

6 Lực bóp tay thuận (KG) 23,29 3,88 

7 Nằm ng a gập bụng 30s (sl) 11,43 3,07 

8 Bật xa tại chỗ (cm) 149,41 16,59 

9 Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 790,27 66,10 

10 Chạy con thoi 4x10m (s) 13,29 1,58 

11 Dẻo gập thân (cm) 9,48 3,16 

Từ kết quả tại Bảng 8 cho thấy: Hầu hết các kết quả kiểm tra của nữ học sinh lớp 10 

là tương đương so với người Việt Nam cùng độ tuổi, thậm chí các ch  số nằm ngửa gập 

bụng (sl), chạy tuỳ sức 5 phút (m) và dẻo gập thân (cm) của nữ học sinh lớp 10 trường 

THPT Võ Thị Sáu lại có kết quả tốt hơn.  

4. KẾT LUẬN 

Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục tại trường còn thiếu và không được thường 

xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

Thực trạng cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và tài liệu 

giảng dạy còn nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học cũng như hứng thú 

tập luyện của học sinh. 

Phong trào tập luyện thể dục ngoại khoá của học sinh khối lớp 10 còn thấp, tỷ lệ học 

sinh tập luyện ngoại khoá chưa cao. 

Kết quả kiểm tra thực trạng thể chất của học sinh lớp 10 trường THPT Võ Thị Sáu là 

tương đương so với người Việt Nam cùng độ tuổi. 

Những yếu tố trên cũng chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dạy môn 

Thể dục nội khoá của học sinh khối lớp 10 trường THPT Võ Thị Sáu. 
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LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC  

CHO SINH VIÊN HỌC MÔN CẦU LÔNG TỰ CHỌN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

                                      ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
1
, ThS. Lê Nguyễn Ngọc Yến

2
  

1
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng 

2
Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống, đề tài lựa chọn được 

24 bài tập ứng dụng trong quá trình học môn Cầu lông tự chọn nhằm nâng cao thể 

lực cho sinh viên Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Bước đầu ứng dụng 

các bài tập trong thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả, các bài tập lựa chọn đã có 

hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn 

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. 

Từ khóa: Cầu lông; sinh viên; phát triển thể lực; Đại học Sư Phạm; Đại học  

Đà Nẵng. 

Abstract: Using traditional research methods, the thesis selected 24 physical 

exercises to be applied in the course of physical education to improve physical 

strength for students of University of Education – Da Nang University. Initially apply 

practical exercises and evaluate effectiveness. As a result, the selected exercises have 

been highly effective in developing physical fitness for students who choose 

Badminton in the University of Education - Danang University. 

Keywords: Badminton; student; physical development; University of Education; Da 

Nang University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ       

Cầu lông là một môn thể thao được nhiều người ưa thích tham gia tập luyện và thi 

đấu với dụng cụ sân bãi tập luyện đơn giản, dễ tập; Cầu lông phù hợp với mọi lứa tuổi, giới 

tính. Tập luyện môn cầu lông có nhiều tác dụng góp phần làm đa dạng và nâng cao hiệu 

quả cao về tăng cường sức khỏe, giáo dục nhân cách, kéo dài tuổi thọ... Môn học cầu lông 

tuy mới được đưa vào giảng dạy tại trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHSP - 

ĐHĐN) nhưng đã thu hút rất nhiều sinh viên đăng ký học tập, hoạt động ngoại khóa và 

tham gia các giải đấu cầu lông phong trào. 

Tuy nhiên, qua quan sát, tham khảo ý kiến chuyên môn, cũng như kinh nghiệm giảng 

dạy thực tế, thực trạng việc sử dụng các nội dung, phương pháp, phương tiện phát triển thể 

lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN còn đơn giản và 

tương đối đơn điệu, không gây được hứng thú cho người học, chưa phát huy được tính tự 

giác tích cực tập luyện của các em nên hiệu quả chưa cao. Cần phải cải tiến đa dạng hóa về 

hình thức cũng như nội dung tập luyện. 
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Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, dựa trên cơ sở các kiến thức lý luận, quan điểm mới 

của khoa học huấn luyện, chúng tôi mong muốn đề xuất thực hiện đề tài “Lựa chọn và 

ứng dụng bài tập phát triển thể lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn trường 

ĐHSP - ĐHĐN”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng 

hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp thực 

nghiệm sư phạm; phương pháp toán học thống kê. 

Khách thể nghiên cứu: 160 sinh viên năm thứ 2 lứa tuổi 19 - 20 (gồm 40 nam, 120 nữ) 

khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN  

3.1. Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự 

chọn trường ĐH SP - ĐHĐN 

3.1.1. Cơ sở khoa học của việc lựa chọn bài tập 

Chúng tôi lựa chọn các bài tập theo trình tự sau: 

Bước 1. Hệ thống hóa các bài tập nâng cao thể lực cho sinh viên qua các tài liệu 

tham khảo. 

Bước 2. Phỏng vấn để tìm hiểu mức độ sử dụng các bài tập nâng cao thể lực cho sinh 

viên trên thực tế. 

Bước 3. Lựa chọn các bài tập theo các nguyên tắc: 

- Các bài tập được xác định đầy đủ qua 5 thành phần cơ bản của lượng vận động  

(tốc độ bài tập, thời gian bài tập, thời gian nghỉ giữa quảng, tính chất nghỉ ngơi và số lần 

lặp lại). 

- Các bài tập được xây dựng phải có nội dung và hình thức phù hợp với mục đích, 

yêu cầu, nhiệm vụ của chương trình giảng dạy. 

- Các bài tập được sử dụng phát triển toàn diện thể lực cho sinh viên. 

- Lựa chọn bài tập dựa trên đặc điểm thể chất của sinh viên cũng như điều kiện trang 

thiết bị tập luyện tại trường. 

- Bài tập phải đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo tính chính xác và phù hợp với đối 

tượng kiểm tra.  

3.1.2. Lựa chọn các bài tập phát triển thể lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn 

trường ĐH SP - ĐHĐN 

Để lựa chọn các bài tập phát triển thể lực cho sinh viên trường ĐHSP - ĐHĐN, trên 

cơ sở tổng hợp và phân tích các tài liệu [5], [7]... đề tài đã lựa chọn ra được 41 bài tập phát 
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triển thể lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn cũng như phù hợp với cơ sở vật chất 

và chương trình học của nhà trường.  

Căn cứ vào kết quả phỏng vấn chúng tôi lựa chọn được 24 bài tập được đánh giá ở 

mức độ ưu tiên 1 đến ưu tiên 3 với số điểm chiếm tỷ lệ 80% trở lên nhằm ứng dụng để phát 

triển thể lực cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn trường ĐHSP - ĐHĐN. Các bài tập 

đó là: 

* Nhóm các bài tập phát triển sức nhanh (06 bài tập):  

Bài tập 1: Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5 - 10 giây, có tín hiệu chạy nhanh 15m 

- Khối lượng: 2- 3 lần x 15m, cường độ tối đa, Thời gian nghỉ giữa các lần từ 1 phút. 

Bài tập 2: Di chuyển ngang sân đơn 10 lần 

- Khối lượng: 10 lần x 2 tổ, cường độ bài tập tối đa, nghỉ giữa các tổ: 2 phút. 

Bài tập 3: Di chuyển tiến lùi 10 lần 

- Khối lượng: 10 lần x 2 tổ, cường độ bài tập tối đa, nghỉ giữa các tổ: 2 phút 

Bài tập 4: Lăng vợt cao tay phải trái 30s x 2 tổ 

- Khối lượng: 30s x 2 tổ, cường độ bài tập tối đa, nghỉ giữa các tổ: 1 phút 

Bài tập 5: Lăng vợt thấp tay phải, trái 30s x 2 tổ 

- Khối lượng: 30s x 2 tổ, cường độ bài tập tối đa, nghỉ giữa các tổ: 1 phút 

Bài tập 6: Phối hợp lăng vợt phải, trái thấp tay và phải, trái cao tay 30s x 2 tổ 

- Khối lượng: 30s x 2 tổ, cường độ bài tập tối đa, nghỉ giữa các tổ: 1 phút 

* Nhóm các bài tập phát triển sức mạnh (08 bài tập):  

Bài tập 7: Chạy nâng cao đùi tại chỗ với tần số tối đa 

- Khối lượng: 15 giây x 2 tổ, nghỉ giữa các tổ là 30s, cường độ bài tập tối đa.  

Bài tập 8: Bật xoạc đổi chân  

- Khối lượng: Nam 15 lần, nữ 10 lần x 2 tổ, nghỉ giữa các tổ 30s, cường độ bài tập  

tối đa. 

Bài tập 9: Di chuyển 2 chân luân phiên liên tục 

- Khối lượng : Nam 30s, nữ 20s x 2 tổ, nghỉ giữa các tổ là 30s, cường độ bài tập  

tối đa. 

Bài tập 10: Nằm ngửa ke chân (30x 2 tổ) 

- Khối lượng : Nam 30s, nữ 25s x 2 tổ, nghỉ giữa các tổ 2 phút, cường độ bài tập  

tối đa. 

Bài tập 11: Nằm sấp chống đẩy (30s x 2 tổ) 

- Khối lượng: Nam 15 lần, nữ 10 lần x 2 tổ, nghỉ giữa các tổ 30s - 1 phút, nghỉ ngơi 

tích cực, cường độ bài tập tối đa. 
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Bài tập 12: Đánh cầu xa có người phục vụ 10 - 15 quả x 2 tổ. 

- Khối lượng: Thực hiện mỗi tổ 10 - 15 lần x 2 tổ, nghỉ giữa các tổ 2 - 3 phút, nghỉ 

ngơi tích cực, cường độ bài tập tối đa. 

Bài tập 13: Di chuyển 3 bước lùi bật nhảy phông cầu liên tục 

- Khối lượng: Nam 15 lần, nữ 10 lần (thực hiện xong về vị trí ban đầu được tính  

01 lần) x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa tổ: 2 - 3 phút, nghỉ ngơi tích cực, cường độ bài tập tối đa. 

Bài tập 14: Tại chỗ ném cầu cao xa 10 quả x 2 tổ 

- Khối lượng: Thực hiện mỗi tổ 10 lần x 2 tổ, thời gian nghỉ: 30s - 1 phút, nghỉ ngơi 

tích cực, cường độ bài tập tối đa. 

* Nhóm các bài tập phát triển sức bền (06 bài tập):  

Bài tập 15: Di chuyển từ giữa sân ra 4 góc bỏ nhỏ và đánh cầu cao xa 6 lần x 2 tổ 

- Khối lượng: Thực hiện 6 lần/1 tổ x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ ngơi 

tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

Bài tập 16: Di chuyển 4 góc sân 

- Khối lượng: Thực hiện 6 lần/1 tổ x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ ngơi 

tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

Bài tập 17: Di chuyển tiến lùi ném cầu 10 - 15 lần x 2 tổ. 

- Khối lượng: Thực hiện 10 - 15 lần/1 tổ x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ 

ngơi tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

Bài tập 18: Đánh cầu cao xa sau đó di chuyển vòng ra sau sân 

- Khối lượng: Thực hiện di chuyển đánh cầu trong 5 phút/1 tổ x 2 tổ, thời gian nghỉ 

giữa: 3 phút, nghỉ ngơi tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

Bài tập 19: Di chuyển 4 lần 6 điểm trên sân x 2 tổ 

- Khối lượng: Thực hiện 4 lần/1 tổ x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ ngơi 

tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

Bài tập 20: Di chuyển 2 góc cuối sân đánh cầu cao xa trong 1 phút x 2 tổ 

- Khối lượng: Thực hiện trong 1 phút x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ ngơi 

tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

* Nhóm các bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động (04 bài tập):  

Bài tập 21: Di chuyển 2 góc trên lưới bỏ nhỏ 10 - 15 quả theo đường thẳng x 2 tổ 

- Khối lượng: Thực hiện mỗi tổ 10 - 15 quả x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ 

ngơi tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 
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Bài tập 22: Phối hợp di chuyển ngang và phòng thủ có người phục vụ 10 - 15 quả x  

2 tổ.          

- Khối lượng: Thực hiện mỗi tổ 10 - 15 quả x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ 

ngơi tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

Bài tập 23: Di chuyển bỏ nhỏ 2 góc lưới, lùi đánh cầu cao xa có người phục vụ  

10 - 15 quả x 2 tổ.            

- Khối lượng: Thực hiện mỗi tổ 10 - 15 quả x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ 

ngơi tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

Bài tập 24: Di chuyển đánh cầu 1 phút các điểm trên sân có người phục vụ x 2 tổ 

- Khối lượng: Thực hiện mỗi tổ 1 phút x 2 tổ, thời gian nghỉ giữa: 2-3 phút, nghỉ ngơi 

tích cực, thực hiện với cường độ 80 - 85% sức. 

3.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển thể lực cho sinh viên học môn 

Cầu lông tự chọn trường ĐHSP - ĐHĐN [1], [4] 

3.2.1. Tổ chức ứng dụng các bài tập đã lựa chọn 

- Phương pháp thực nghiệm: Thực nghiệm sư phạm so sánh song song. 

- Đối tượng thực nghiệm: Gồm 160 sinh viên khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự 

chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN (gồm 40 nam, 120 nữ). Đối tượng thực nghiệm được chia 

làm hai nhóm: 

+ Nhóm I: Là nhóm đối chứng sinh viên tập luyện theo chương trình GDTC nội khóa 

của nhà trường gồm có 20 sinh viên nam, 60 sinh viên nữ. 

+ Nhóm II: Là nhóm thực nghiệm sinh viên tập luyện theo chương trình GDTC nội 

khóa của nhà trường và kết hợp áp dụng các bài tập mới xây dựng (như đã nêu ở trên) gồm 

có 20 sinh viên nam, 60 sinh viên nữ. 

- Thời gian thực nghiệm: Thực nghiệm cho đối tượng ở học kỳ IV trong năm học  

2017 - 2018, học kỳ 30 tiết, mỗi tuần 2 tiết, trong đó có 2 tiết lý thuyết và 2 tiết kiểm tra. 

Như vậy kế hoạch được áp dụng trong 13 tuần, mỗi buổi tập từ 20 - 25 phút. 

Tiến trình thực nghiệm các bài tập cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn tại trường 

ĐHSP - ĐHĐN được đề tài trình bày ở Bảng 1. 
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Bảng 1. Tiến trình thực nghiệm các bài tập cho sinh viên học môn Cầu lông tự chọn  

tại trường ĐHSP - ĐHĐN  

TT 
         Giáo án                               

Nội dung 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Bài tập 1 
L

Ý
 T

H
U

Y
Ế

T
 

 +   +  

K
IỂ

M
  
T

R
A

 G
IỮ

A
 K

Ỳ
 

   +    

2 Bài tập 2  +  +   +   +  +  

3 Bài tập 3 +  +   +   +  +  + 

4 Bài tập 4 + + +  +         

5 Bài tập 5 + + + + +   +   +   

6 Bài tập 6     + + + + + +  +  

7 Bài tập 7 +   +   +  +   +  

8 Bài tập 8  +   +   +  +    

9 Bài tập 9   +   +   +  +   

10 Bài tập 10 +  +  +  +  +    + 

11 Bài tập 11  +  +  +  +  +  +  

12 Bài tập 12   +   +  +   +   

13 Bài tập 13  +  +  +   +    + 

14 Bài tập 14 +   +   +       

15 Bài tập 15          +  + + 

16 Bài tập 16     +  +    +   

17 Bài tập 17  +    +      +  

18 Bài tập 18 +  + +   +       

19 Bài tập 19        +  +  +  

20 Bài tập 20         +  +  + 

21 Bài tập 21 +  +  +   +   +   

22 Bài tập 22    +  +   +    + 

23 Bài tập 23        +  +  + + 

24 Bài tập 24       +  +  +  + 
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3.2.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 

Trước quá trình thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra lần một ở cả hai nhóm đối 

chứng và nhóm thực nghiệm thông qua 6 test nội dung kiểm tra đánh giá thể lực học sinh, 

sinh viên được quy định trong Quyết định số 53/2008/QĐ - BGDĐT ngày 18/09/2008 của 

Bộ trưởng Bộ GD & ĐT [2]. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm các test thể lực của sinh viên nam  

và nữ hai nhóm đối chứng và thực nghiệm 

Đối 

Tượng 
Test 

 Đối chứng  Thực nghiệm Độ tin cậy 

n 
 

± n 
 

± t P 

Nam 

Lực bóp tay thuận 

(kg) 
20 43,11 1,98 20 43,05 1,66 0,104 >0,05 

Chạy  30m XPC (s) 20 4,95 0,23 20 4,97 0,29 0,173 >0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 20 221,5 13,94 20 220,75 10,21 0,194 >0,05 

Nằm ngửa gập bụng 

30s (sl) 
20 19,4 1,5 20 19,25 2,27 0,246 >0,05 

Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
20 943,5 49,53 20 942,5 67,17 0,054 >0,05 

Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
20 11,99 0,32 20 11,98 0,45 0,096 >0,05 

Nữ 

Lực bóp tay thuận 

(kg) 
60 27,49 1,47 60 27,22 1,39 1,063 >0,05 

Chạy 30m XPC (s) 60 6,16 0,33 60 6,17 0,34 0,148 >0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 60 157,13 3,83 60 156,63 3,81 0,717 >0,05 

Nằm ngửa gập bụng 

30s (sl) 
60 14,12 2,62 60 14,46 2,48 0,749 >0,05 

Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
60 765,5 74,58 60 763,92 78,61 0,113 >0,05 

Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
60 12,65 0,47 60 12,67 0,49 0,162 >0,05 

df = 38, t0,05 = 2,042 (Nam); df = 118, t0,05 = 1,984 (Nữ) 

Kết quả kiểm tra các tiêu chí ở Bảng 2 cho thấy sự khác biệt về các test thể lực giữa 

hai nhóm thực nghiệm và đối chứng của nam và nữ là không có sự khác biệt mang ý nghĩa 

thống kê, ttính< tbảng = 1,984 và 2,042 ở ngưỡng xác suất P > 0,05. Hay nói cách khác, trình 

X X
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độ thể lực của sinh viên nam và nữ khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự chọn tại trường 

ĐHSP - ĐHĐN ở giai đoạn trước thực nghiệm là tương đương nhau. 

Nhằm đánh giá sự phát triển thể lực của đối tượng thực nghiệm sau thời gian ứng dụng 

chương trình tập luyện, đề tài tiến hành kiểm tra các test thể lực. Việc kiểm tra được tiến 

hành sau thời gian tập luyện từ tháng 12/2018 - 04/2019, khi kết thúc học kỳ IV cũng như kết 

thúc chương trình học tập môn GDTC. Kết quả kiểm tra thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3: Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm giữa hai nhóm đối chứng và thực nghiệm  

sau khi kết thúc học kỳ IV 

Đối 

tượng 

 

Test 

Đối chứng Thực nghiệm Độ tin cậy 

n 
 

±  n 
 

±  t P 

Nam 

Lực bóp tay thuận 

(kg) 
20 43,51 1,16 20 45,46 1,15 5,321 <0,05 

Chạy  30m XPC (s) 20 4,85 0,16 20 4,73 0,13 2,671 <0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 20 228,5 5,21 20 239,6 7,87 5,257 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng 

30s (sl) 
20 20,75 1,62 20 24,1 1,25 7,322 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
20 977,5 32,34 20 1057,4 65,98 4,746 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
20 11,81 0,25 20 11,10 0,32 7,676 <0,05 

Nữ 

Lực bóp tay thuận 

(kg) 
60 28,37 1,05 60 30,02 1,29 7,631 <0,05 

Chạy 30m XPC (s) 60 6,14 0,35 60 5,97 0,29 2,819 <0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 60 158,6 2,86 60 163,6 2,74 9,676 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng 

30s (sl) 
60 15,95 2,11 60 18,9 1,81 8,235 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
60 800,4 70,33 60 910,7 31,18 11,108 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m 

(s ) 
60 12,51 0,43 60 12,19 0,43 3,988 <0,05 

 df = 38, t0,05 = 2,042 (Nam); df = 118, t0,05 = 1,984 (Nữ) 

Qua Bảng 3 cho thấy, ở tất cả các nội dung kiểm tra của nhóm thực nghiệm và đối 

chứng của nam và nữ thì kết quả kiểm tra các tố chất thể lực của nhóm thực nghiệm là cao 

X X
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hơn hẳn so với nhóm đối chứng, thể hiện ttính > tbảng = 1,984 và 2,042 ở ngưỡng xác suất  

P < 0,05. Hay nói khác đi, các bài tập thể lực mà đề tài lựa chọn bước đầu đã thể hiện  

tính hiệu quả cao hơn hẳn các bài tập cũ mà hiện nay đang được sử dụng trong giảng dạy 

tại trường. 

Với mục đích làm sáng tỏ hiệu quả các bài tập đã lựa chọn, chúng tôi đã tiến hành 

đối chiếu kết quả của các nhóm thực nghiệm, đối chứng trước và sau thực nghiệm. Kết quả 

thu được chúng tôi trình bày ở Bảng 4 và 5. 

Bảng 4. So sánh nhịp độ tăng trưởng 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm của sinh viên 

trường ĐHSP - ĐHĐN sau thời gian thực nghiệm 

df = 19, t0,05 = 2,093  

  

 

Nhóm 

Đối tượng NAM (n=40) 

Test 
Trước TN Sau TN Trước TN 

 

±  
 

±  W t P 

Nhóm 

ĐC 

(n=20) 

Lực bóp tay thuận (kg) 43,11 1,98 43,51 1,16 0,92 0,779 >0,05 

Chạy  30m XPC (s) 4,95 0,23 4,85 0,16 2,04 1,588 >0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 221,5 13,94 228,5 5,21 3,11 2,104 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng30s 

(sl) 
19,4 1,5 20,75 1,62 6,72 2,735 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức(m) 943,5 49,53 977,5 32,34 3,54 2,589 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m(s) 11,99 0,32 11,81 0,25 1,51 2,143 <0,05 

Nhóm 

TN 

(n=20) 

Lực bóp tay thuận (kg) 43,05 1,66 45,46 1,15 5,45 5,315 <0,05 

Chạy  30m XPC (s) 4,97 0,29 4,73 0,13 4,95 3,257 <0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 220,75 10,21 239,6 7,87 8,19 6,536 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng30s 

(sl) 
19,25 2,27 24,1 1,25 22,37 8,371 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức(m) 942,5 67,17 1057,4 65,98 11,49 5,386 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m(s) 11,98 0,45 11,10 0,32 7,63 7,092 <0,05 

X X
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Bảng 5. So sánh nhịp độ tăng trưởng 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm của sinh viên 

trường ĐHSP - ĐHĐN sau thời gian thực nghiệm 

df = 59, t0,05 = 2,00  

Từ kết quả Bảng 4 và 5 cho thấy, sau thời gian thực nghiệm: 

Kết thúc quá trình tập luyện trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm đã có sự nâng 

cao rõ rệt. Ở tất cả các test kiểm tra đánh giá ở nam và nữ đều có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê, ttính > tbảng  = 2,00 và 2,093 ở ngưỡng xác suất P < 0,05. Nhịp độ tăng trưởng của 

sinh viên nam và nữ của nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm đều có giá trị tăng trưởng 

cao, nhịp tăng trưởng tăng ở các test tăng từ khoảng 4% - 22% đối với nam và khoảng  

3% - 26% đối với nữ. Test có nhịp độ tăng trưởng cao nhất ở nam là test Nằm ngửa gập 

bụng 30s (sl) với W = 22,37% và test có nhịp độ tăng trưởng thấp nhất là test Chạy 30m 

XPC (s) với W = 4,95%. Ở nữ test có nhịp độ tăng trưởng cao nhất là test Nằm ngửa gập 

bụng 30s (sl) với W = 26,62% và test có nhịp độ tăng trưởng thấp nhất là test Chạy 30m 

XPC (s) với W = 3,29%. 

 Riêng nhóm đối chứng ở nam có 2/6 test và ở nữ có 2/6 test đánh giá thể lực chưa có 

sự khác biệt với ttính< tbảng  = 2,00 và 2,093 ở ngưỡng xác suất P > 0,05, đó là các test  

 

 

Nhóm 

Đối tượng NỮ (n=120) 

Test Trước TN Sau TN So Sánh 

 

±  
 

±  W t P 

Nhóm 

ĐC 

(n=60) 

Lực bóp tay thuận (kg) 27,49 1,47 28,37 1,05 3,15 3,761 <0,05 

Chạy  30m XPC (s) 6,16 0,33 6,14 0,35 0,33 0,466 >0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 157,13 3,83 158,6 2,86 0,93 2,431 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng 30s 

(sl) 
14,12 2,62 15,95 2,11 12,17 4,223 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 765,5 74,58 800,4 70,33 4,46 2,638 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,65 0,47 12,51 0,43 1,12 1,804 >0,05 

Nhóm 

TN 

(n=60) 

Lực bóp tay thuận (kg) 27,22 1,39 30,02 1,29 9,78 11,374 <0,05 

Chạy 30m XPC (s) 6,17 0,34 5,97 0,29 3,29 3,527 <0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 156,63 3,81 163,6 2,74 4,35 11,475 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng 30s 

(sl) 
14,46 2,48 18,9 1,81 26,62 11,163 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 763,92 78,61 910,7 31,18 17,53 13,449 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,67 0,49 12,19 0,43 3,86 5,607 <0,05 

X X
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Chạy 30m XPC (nam và nữ), test Lực bóp tay thuận đối với nam và test Chạy con thoi 

4x10m đối với nữ, còn lại ở nam và nữ đều có 4/6 test thể lực đã xuất hiện sự khác biệt 

(ttính > tbảng  = 2,00 và 2,093 ở ngưỡng xác suất P < 0,05).  Nhịp độ tăng trưởng của sinh 

viên nam và nữ của nhóm đối chứng sau thực nghiệm đều có giá trị tăng trưởng, nhịp tăng 

trưởng tăng ở các test tăng từ khoảng 1% - 6% đối với nam và khoảng 1% - 12% đối với 

nữ. Test có nhịp độ tăng trưởng cao nhất ở nam là test Nằm ngửa gập bụng 30s (sl) với  

W = 6,72% và test có nhịp độ tăng trưởng thấp nhất là test Lực bóp tay thuận (kg) (s) với 

W = 0,92%. Ở nữ test có nhịp độ tăng trưởng cao nhất là test Nằm ngửa gập bụng 30s (sl) 

với W = 12,17% và test có nhịp độ tăng trưởng thấp nhất là test Chạy 30m XPC (s) với  

W = 0,33%. 

Hay nói một cách khác, việc ứng dụng chương trình tập luyện với các bài tập được 

lựa chọn đã tỏ rõ tính hiệu quả trong việc phát triển thể lực cho sinh viên hiện đang học 

môn Cầu Lông tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN. 

4. KẾT LUẬN  

Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn được 24 bài tập phát triển thể lực cho sinh viên học 

môn Cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN.  

Thông qua kết quả thực nghiệm sư phạm đã chứng minh, các bài tập mà đề tài lựa 

chọn đã có hiệu quả tốt trong việc phát triển các tố chất thể lực cho đối tượng nghiên cứu, 

với độ tin cậy ở ngưỡng xác suất thống kê với P < 0,05. 
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THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN THỂ LỰC 

CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

ThS. Nguyễn Hữu Lực, TS. Đào Thị Thanh Hà 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Sử dụng các test quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh 

viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên 

Đại học Đà Nẵng trong 03 năm, từ năm 2018 đến năm 2020, đồng thời thông qua 

các phương pháp nghiên cứu thường quy tìm ra nguyên nhân chính ảnh hưởng đến 

thể lực chung của nữ sinh viên là do nội dung chương trình đào tạo và thực trạng cơ 

sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. 

Từ khóa: thực trạng, Đại học Đà Nẵng, thể lực chung, Khoa GDTC, nữ  

sinh viên. 

Abstracts: Using the test prescribed for the assessment and ranking of the student 

body strength of the Ministry of Education and Training, the project aims to 

determine the general fitness status of female students at the University of Danang in 

the three years: 2018-2020. In addition, by applying standard study methods, the 

research project finds out that the quality of the training program is the key 

explanation for the overall fitness of female students. 

Key words: Current situation, Da Nang University, General Health, Education and 

Training Department, Female students. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phát triển thể chất cho sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng đóng một vai 

trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là cơ sở đào 

tạo đa ngành được Bộ GD&ĐT phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

rất cao trong công tác đào tạo: mở các ngành đào tạo mới theo yêu cầu của xã hội, tổ chức 

quản lý chất lượng đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp tất cả các cấp học, chủ động trong 

hợp tác quốc tế về đào tạo. ĐHĐN có các đơn vị thành viên: Trường Đại học Bách khoa, 

Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Việt Hàn, 

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Khoa Y 

Dược, Khoa Giáo dục Thể chất, và các Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Sinh viên Đại học Đà Nẵng, bên cạnh công việc nghiên cứu và học tập, còn tham gia 

nhiều hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao; phần đông các sinh viên điều mong muốn có 

được một thể lực cường tráng nhằm phục vụ tốt cho công việc học tập và nghiên cứu. Tuy 

nhiên, khi theo dõi diễn biến thể lực của nữ sinh viên ĐHĐN trong một số năm trở lại đây, 
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chúng tôi nhận thấy tỉ lệ đạt yêu cầu còn thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu giáo dục 

thể chất (GDTC) đặt ra. Chính vì vậy đánh giá thực trạng và tìm nguyên nhân ảnh hưởng 

đến thể lực chung của nữ sinh viên nhằm kịp thời đề ra giải pháp phù hợp là nhiệm vụ cấp 

thiết của Khoa Giáo dục thể chất hiện nay.   

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương 

pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp phỏng 

vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp toán học thống kê. Trong đó 

phương pháp kiểm tra sư phạm đã sử dụng 4/6 test được quy định tại quyết định số 

53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có: Bật xa tại chỗ (cm), Chạy 30m 

XPC (s), Chạy con thoi 4 x 10m (s), Chạy tùy sức 5 phút (m). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng 

Để đánh giá thực trạng thể lực của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng, chúng tôi căn cứ 

vào kết quả kiểm tra kiểm tra thể lực chung trong 3 năm học: 2017-2018, 2018-2019 và 

2019-2020. Thời điểm đánh giá sau khi kết thúc học phần GDTC bắt buộc (GDTC1 và 

GDTC2). Độ tuổi của các đối tượng thống nhất 19 tuổi.  

Để lựa chọn cỡ mẫu đủ độ tin, chúng tôi tiến hành điều tra với tổng thể nữ sinh viên 

năm thứ nhất các cơ sở giáo dục Đại học thành viên ĐHĐN, lựa chọn ngẫu nhiên đối  

nữ sinh viên đang theo học chương trình GDTC theo quy định, mỗi trường 150 mẫu đại 

diện là nữ sinh viên. Tổng số đối tượng được đánh giá 150 nữ sinh viên x 6 trường x 3 năm  

= 2.700 mẫu. 

Bảng 1. Thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng  

(n = 2700) 

TT 

Test 

đánh giá 

các tố 

chất TLC 

Năm học 
Kết quả 

 

Tiêu chuẩn So sánh 

 và 

tiêu 

chuẩn 

Số SV 

đạt 

tiêu 

chuẩn 

Tỷ lệ 

% Tốt Đạt 

1 Bật xa tại 

chỗ (cm) 

2017-2018 151 ± 12,9 

> 168 ≥ 151 

Đ 443 49,20 

2018-2019 147 ± 15,2 KĐ 334 41,53 

2019-2020 150 ± 13,5 KĐ 426 47,30 

2 Chạy 30m 

XPC (s) 

2017-2018 7,0 ± 0,4 

< 5,8 ≤ 6.8 

KĐ 363 40,32 

2018-2019 6,7 ± 0,7 Đ 434 48,23 

2019-2020 6,9 ± 0,6 KĐ 406 45,11 

X

X
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B Ậ T  X A  T Ạ I  C H Ỗ  ( C M )  

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Tiêu chuẩn đạt Tiêu chuẩn tốt 

Biểu đồ 1. So sánh kết quả bật xa tại chỗ 

của nữ sinh viên năm thứ nhất Đại học 

Đà Nẵng trong 3 năm 

7
 

6
,7

 

6
,9

 

6
,8

 

5
,8

 

C H Ạ Y  3 0 M  X P C  ( S )  

2017-2018 2018-2019

2019-2020 Tiêu chuẩn đạt 

Tiêu chuẩn tốt 

Biểu đồ 2. So sánh kết quả chạy 30m 

XPC(s) của nữ sinh viên năm thứ nhất 

Đại học Đà Nẵng trong 3 năm 

3 Chạy con 

thoi 4 x 

10m (s) 

2017-2018 13,0 ± 0,9 

< 12,1 ≤13,1 

Đ 436 48,43 

2018-2019 13,5 ± 1,9 KĐ 374 41,57 

2019-2020 13,9 ± 1,2 KĐ 359 39,89 

4 Chạy tùy 

sức 5 phút 

(m) 

2017-2018 834 ± 73,1 

> 930 ≥ 850 

KĐ 348 38,64 

2018-2019 813 ± 63,9 KĐ 338 37,53 

2019-2020 798 ± 95,4 KĐ 304 33,81 

* Đ: Đạt; KĐ: Không đạt 

So sánh cụ thể kết quả kiểm tra từng năm học với tiê chuẩn rèn luyện thể lực theo 

quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT được biểu diển theo biểu đồ: Kết quả thống kê qua 3 

năm học cho thấy, nhìn chung sau kết thúc học phần GDTC bắt buộc, thể lực của nữ sinh 

viên không đạt yêu cầu. Điều đó thể hiện ở những đặc điểm sau: 
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C H Ạ Y  C O N  T H O I  4  X  1 0 M  ( S )  

2017-2018 2018-2019

2019-2020 Tiêu chuẩn đạt 

Tiêu chuẩn tốt 

Biểu đồ 3. So sánh kết quả chạy  

con thoi 4 x 10m (s) của nữ sinh viên 

năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng  

trong 3 năm 
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C H Ạ Y  T Ù Y  S Ứ C  5  P H Ú T  ( M)  

2017-2018 2018-2019

2019-2020 Tiêu chuẩn đạt 

Tiêu chuẩn tốt 

Biểu đồ 4. So sánh kết quả chạy  

tùy sức 5 phút (m) của nữ sinh viên 

năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng  

trong 3 năm 

0
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Bật xa tại chỗ  Chạy 30m XPC  Chạy con thoi 4 x 10m  Chạy tùy sức 5 phút  

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Nếu so sánh số trung bình về thành tích của  nữ sinh viên ĐHĐN qua 3 năm cho thấy 

mức độ đạt yêu cầu thấp hơn mức không đạt yêu cầu rất nhiều chỉ có 3/12 tiêu chí đạt so 

với 9/12 tiêu chí không đạt. 

Biểu đồ 5. Tỉ lệ % đạt tiêu chuẩn thể lực của nữ sinh viên năm thứ nhất  

Đại học Đà Nẵng trong 3 năm 
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Nếu so sánh từng năm theo các tố chất thì nhiều nhất mỗi năm thể lực của nữ sinh 

viên chỉ có 1 đến 2 tố chất đạt yêu cầu. Nếu so sánh theo tỉ lệ nữ sinh viên đạt yêu cầu, 

chúng ta thấy tỉ lệ rất thấp và biến đổi không rõ quy luật theo từng năm, dao động khoảng 

từ 33,81% - 49,20% sinh viên đạt tiêu chuẩn thể lực trong mỗi năm. Xét về tố chất, tất cả 

các tố chất của nữ sinh viên sau 1 học kỳ học tập đều chưa tốt với số sinh viên đạt tiêu 

chuẩn theo từng tố chất còn rất khiêm tốn (<50%), ngoài ra tố chất sức bền có tỉ lệ nữ sinh 

viên đạt yêu cầu kém nhất. Như vậy có thể thấy hiệu quả học phần GDTC bắt buộc dành 

cho nữ sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng chưa thực sự đạt yêu cầu nâng cao thể lực 

cho sinh viên.  

3.2. Nguyên nhân ảnh hƣởng đến thể lực chung của nữ sinh viên Đại học  

Đà Nẵng 

Để tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi đánh giá trên 5 phương diện sau: 

3.2.1 Đánh giá thực trạng chương trình môn học Giáo dục thể chất 

Chương trình môn học Giáo dục thể chất (GDTC) trong Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) 

gồm 4 tín chỉ (120 tiết) được chia thành 02 học phần, trong đó có 1 học phần GDTC bắt 

buộc, gồm có GDTC1 và GDTC2; và 1 học phần GDTC tự chọn gồm có GDTC3 và 

GDTC4. Thời gian học gồm: 30 tiết/15 tuần, tương ứng với 2 tiết học GTDC/tuần.  

Bảng 2. Thực trạng chương trình môn học GDTC cơ bản 

TT 

Tên 

học 

phần 

Mã 

học 

phần 

Phân phối chƣơng trình 

Nội dung 

Số tiết 

Tổng Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Kiểm tra 

1 

GDTC 1 

Bắt 

buộc 

Điền kinh 

Lý thuyết 

Thực hành: 

- Chạy cự ly 

ngắn 

- Chạy cự ly 

trung bình 

- Nhảy cao 

hoặc nhảy xa 

Kiểm tra  

giữa kỳ 

04 24 02 30 

2 

GDTC 2 

Bắt 

buộc 

Thể dục 

Lý thuyết 

Thực hành: 

- Thể dục tự 

do nam 

02 26 02 30 
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- Thể dục tự 

do nữ 

Kiểm tra  

giữa kỳ 

3 

GDTC 3 

Tự 

chọn 

Bóng đá 1 

Bóng rổ 1 

Bóng  

chuyền 1 

Bóng bàn 1 

Cầu lông 1 

Vovinam 1 

Aerobic 1 

Lý thuyết 

Thực hành 

Kiểm tra 

giữa kỳ 

02 26 02 30 

4 

GDTC 4 

Tự 

chọn 

Bóng đá 2 

Bóng rổ 2 

Bóng  

chuyền 2 

Bóng  

bàn 2 

Cầu lông 2 

Vovinam 2 

Aerobic 2 

Lý thuyết 

Thực hành 

Kiểm tra giữa 

kỳ 

02 26 02 30 

Tổng cộng 10 102 08 120 

Tỉ lệ (%) 8,3% 85% 6,7% 100% 

Như vậy có thể thấy rằng thời lượng học tập chính khóa cho sinh viên tương đối ít, 

chủ yếu dành cho thực hành các kỹ thuật động tác (85%), lý thuyết (8,3%), do vậy chương 

trình chỉ có thể trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện một số kỹ thuật thể thao ở mức 

đơn giản, chưa đủ hình thành kỹ năng, kỹ xảo cần thiết, đó cũng là một trong các nguyên 

nhân dẫn đến kết quả kiểm tra thể lực của sinh viên không cao. 

3.2.2. Thực trạng cơ sở vật chất các trường Đại học Đà Nẵng 

Cơ sở vật chất có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn nội dung giảng dạy 

môn học GDTC cho sinh viên, đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đào tạo 

sinh viên. Kết quả thống kê cho thấy, điều kiện CSVC của các các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên Đại học Đà Nẵng không tương xứng nhau, số lượng sân bãi dụng cụ ở một số 

cơ sở chưa đảm bảo để thực hiện các nội dung chương trình giảng dạy. Hầu hết số lượng 
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sân bãi dụng cụ đều được sử dụng thường xuyên, chỉ có một số sân bãi và dụng cụ phục vụ  

môn học như hố nhảy xa, đường chạy điền kinh và bàn bóng bàn ít được sử dụng hơn.  

Quyết định số 2160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy hoạch phát 

triển Thể dục, Thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” thì diện tích 

học tập môn học GDTC và thể thao (m
2
/sinh viên) tại các trường Cao đẳng, Đại học đạt 

2m
2
 vào năm 2015 và 3m

2
 vào năm 2020. Căn cứ quyết định trên và số liệu thống kê ở 

Bảng 3 cho thấy tại các cơ sở giáo dục Đại học còn thiếu diện tích cho học tập môn học 

GDTC và tập luyện TDTT. 

Bảng 3. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

Đại học Đà Nẵng 

Cơ sở 

vật chất 

Đại học  

Bách khoa 

Đại học  

Sƣ phạm 

Đại học  

Sƣ phạm  

Kỹ thuật 

Đại học 

Ngoại ngữ 

Đại học 

Kinh tế 

Đại học 

CNTT và 

Truyền 

thông  

Việt Hàn 

SL 

Hiệu 

quả sử 

dụng SL 

Hiệu quả 

sử dụng SL 

Hiệu quả 

sử dụng SL 

Hiệu 

quả sử 

dụng SL 

Hiệu 

quả sử 

dụng SL 

Hiệu 

quả sử 

dụng 

TX TB TX TB TX TB TX TB TX TB TX TB 

Nhà thi 

đấu 
1 x  1 x  1 x  0   1 x  0   

Sân 

bóng đá 
4 x  1 x  1 x  1 x  2 x  1 x  

Sân 

bóng 

chuyền 

6 x  3 x  2  x 1  x 3 x  1 x  

Sân 

bóng rổ 
4 x  2 x  2  x 1  x 2  x 1  x 

Sân cầu 

lông 
8 x  4 x  3  x 0   4 x  2  x 

Đường 

chạy 

điền 

kinh 

1  x 1  x 1  x 0   0   1  x 

Hố 

nhảy 

xa, 

nhảy 

cao 

2  x 1  x 1  x 1  x 1  x 1  x 
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Bàn 

bóng 

bàn 

6 x  3  x 2  x 0  x 2  x 2  x 

Tổng 

diện 

tích sân 

bãi học 

tập 

GDTC 

(*) 

12000 m
2 

4490 m
2
 3570 m

2
 1165 m

2
 3690 m

2
 1715 m

2
 

Tổng số 

SV học 

tập môn 

học 

GDTC 

tại 

trường 

(*) 

14225 6661 1866 6357 11283 550 

Tỉ lệ 

m
2
/SV 

(*) 

0,84 0,67 1,91 0,18 0,33 3,12 

TX: thường xuyên; TB: trung bình 

Từ thực trạng CSVC tại các cơ sở giáo dục Đại học thành viên, ĐHĐN cho thấy tuy 

chưa thực sự hoàn hảo về chất lượng và số lượng, diện tích sử dụng, nhưng trên cơ bản đáp 

ứng được điều kiện giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên ĐHĐN. Tuy nhiên, cần có 

kiến nghị và kế hoạch xây dựng mới sân bãi, mua sắm dụng cụ nhằm nâng cao chất lượng 

môn học GDTC tại ĐHĐN. 

3.2.3. Thực trạng đội ngũ giảng viên Khoa GDTC, Đại học Đà Nẵng 

Bảng 4. Thực trạng đội ngũ giảng viên Khoa GDTC, Đại học Đà Nẵng 

Giảng viên 

 

 

Năm học 

Số 

lƣợng 

Thành phần Số năm công tác  

Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

chính 

GV cao 

cấp <10 năm 
10-20 

năm 
>20 năm 

2018 - 2019 33 33 0 0 15 4 14 

2019 - 2020 34 34 0 0 15 5 14 
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Kết quả thống kê cho thấy trong 2 năm trở lại đây, số lượng giảng viên trong Khoa 

GDTC luôn tương đối ổn định ở mức 33 - 34 người. Toàn bộ 34/34 người chiếm tỉ lệ 100% 

đều là giảng viên, không có giảng viên chính hoặc giảng viên cao cấp. Đội hình ngày càng 

được trẻ hóa với số năm công tác được phân bố tương đối đều có sự nối tiếp các thế hệ. Tỉ 

lệ 44,1% là giáo viên trẻ có thâm niên công tác <10 năm. Có 4 - 5 người chiếm tỉ lệ là 

giảng viên trung niên chiếm tỉ lệ từ 12,1% đến 14,7%; và có 14 - 15 người người chiếm tỉ 

lệ 42,4% và 41,1% là giảng viên có kinh nghiệm công tác trên 20 năm. Có thể thấy đây là 

điều kiện thuận lợi để các thế hệ giảng viên bổ sung truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm 

cũng như tiếp cận kiến thức hiện đại ứng dụng trong giảng dạy cho sinh viên. 

3.2.4. Thực trạng nhận thức của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng về hoạt động GDTC 

Muốn sinh viên tích cực tham gia bất kỳ hoạt động nào đầu tiên phải đi từ nhận thức 

của họ. Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 900 nữ sinh viên thuộc 6 

trường thành viên sau khi kết thúc môn GDTC2. Kết quả cho thấy nhận thức của nữ sinh 

viên Đại học Đà Nẵng về môn GDTC rất đúng đắn và hiểu rõ mục đích nhiệm vụ và lợi ích 

của môn học đối với bản thân, thể hiện ở 100% sinh viên cho rằng môn học GDTC có tác 

dụng nâng cao sức khỏe, hình thành và phát triển khả năng vận động, tinh thần đồng đội, ý 

thức tập thể cho người học đồng thời còn giúp cá nhân thể hiện bản thân trước mọi người 

xung quanh. 99,1% sinh viên thường xuyên tham gia học tập đảm bảo đủ điều kiện thi, 

trong đó có 41,3% thích hoặc rất thích học môn GDTC. Tuy nhiên khi tự đánh giá về thể 

lực của bản thân, chỉ có 29,4% cho rằng thể lực của bản thân tốt đến rất tốt, có tới 48,9% 

chỉ đánh giá thể lực đạt mức trung bình và còn 21,7% tự đánh giá thể lực yếu.  

3.2.5. Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng 

Thể lực của nữ sinh viên không chỉ phụ thuộc vào chương trình chính khóa bởi mỗi 

học kỳ sinh viên chỉ có 30 tiết GDTC, chương trình chính khóa cung cấp kiến thức và kỹ 

năng cơ bản cho sinh viên thực hành trong giờ ngoại khóa. Do vậy giờ ngoại khóa có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng nâng cao thể lực cho sinh viên. Để tìm hiểu nữ sinh viên Đại học 

Đà Nẵng hoạt động ngoại khóa như thế nào, chúng tôi tiếp tục tiến hành phỏng vấn 900 

sinh viên đồng thời với việc phỏng vấn đánh giá nhận thức. Kết quả như sau: 

Bảng 5. Thực trạng hoạt động ngoại khóa của sinh viên Đại học Đà Nẵng (n = 900) 

TT Nội dung 
Kết quả phỏng vấn 

Tán thành Tỉ lệ% 

1 

Theo chị, chương trình giáo dục thể chất hiện nay của nhà 

trường đã đáp ứng yêu cầu phát triển thể chất và nâng cao 

thể lực cho sinh viên hay chưa? 

+ Đáp ứng 

+ Chưa 

 

 

 

294 

606 

 

 

 

32,7 

67,3 
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2 

Ngoài giờ học GDTC chính khóa ở trường, em có tham 

gia các hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa không?  

+ Có 

+ Không 

 

 

292 

708 

 

 

21,4 

78,6 

3 

(Phần dành cho nữ sinh viên không tham gia hoạt động 

TDTT ngoại khóa) 

Sinh viên cho biết nguyên nhân khiến mình không đi tập 

ngoại khóa, có thể chọn nhiều đáp án: 

+ Do không thích vận động 

+ Sức khỏe không đáp ứng vận động 

+ Bận công việc khác 

+ Không có nội dung hoạt động thể thao phù hợp 

+ Cơ sở vật chất không đáp ứng 

+ Do bận học các môn văn hóa 

+ Do không có bạn đi tập cùng 

 

 

 

 

106 

78 

716 

733 

158 

641 

227 

 

 

 

 

11,8 

8,7 

79,6 

81,4 

17,6 

71,2 

25,4 

4 

(Phần dành cho nữ sinh viên có tham gia hoạt động TDTT 

ngoại khóa) 

Mục đích tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa? có thể 

chọn nhiều đáp án: 

+ Tăng cường sức khỏe. 

+ Bổ trợ cho chương trình GDTC chính khóa. 

+ Yêu cầu bắt buộc hoạt động ngoại khóa TDTT. 

+ Giảm căng thẳng, vui chơi và giải trí. 

+ Làm đẹp vóc dáng cho bản thân. 

+ Giao lưu kết bạn 

 

 

 

 

789 

288 

0 

516 

761 

565 

 

 

 

 

87,6 

32,0 

0,0 

57,3 

84,6 

62,8 

5 

Nguyện vọng khi tham gia học tập môn học GDTC và tập 

luyện TDTT ngoại khóa, có thể chọn nhiều đáp án: 

+ Có nội dung chương trình tập luyện phù hợp 

+ Cơ sở vật chất đảm bảo 

+ Có hướng dẫn viên tập luyện ngoại khóa 

 

 

885 

881 

839 

 

 

98,3 

97,9 

93,2 
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Kết quả phỏng vấn có sự phân tán tương đối lớn trong các câu trả lời. Tuy nhiên có 

thể thấy rằng chương trình giáo dục thể chất hiện nay chưa thỏa mãn được nguyện vọng 

của nữ sinh viên với 606 người (67,3%) lại cho rằng chương trình chưa đáp ứng yêu cầu. 

Có 708 người chiếm tỉ lệ 78,6% không tham gia hoạt động ngoại khóa. Nguyên nhân chủ 

yếu do không có nội dung hoạt động thể thao phù hợp chiếm tới 81,4% 

Trong đó 98,3% số nữ sinh viên tham gia học tập môn học GDTC và tập  

luyện TDTT ngoại khóa mong muốn có nội dung chương trình tập luyện phù hợp, 97,9% 

mong muốn có cơ sở vật chất đảm bảo và 93,2% mong muốn có hướng dẫn viên hướng 

dẫn tập luyện. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả đánh giá thể lực chung của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng chưa đạt yêu cầu 

về tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các tố chất thể lực của nữ sinh viên 

chưa được phát triển toàn diện. Điều kiện CSVC tại các cơ sở giáo dục Đại học thành viên, 

ĐHĐN tuy chưa thực sự hoàn hảo về chất lượng và số lượng, diện tích sử dụng, nhưng trên 

cơ bản đáp ứng được điều kiện giảng dạy môn học GDTC. Giảng viên Khoa GDTC, 

ĐHĐN có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và sự tiếp nối giữa các thế hệ, đảm bảo công tác 

giảng dạy môn học GDTC. Chương trình môn học Giáo dục thể chất trong ĐHĐN còn 

nặng về trang bị cho sinh viên kỹ năng thực hiện một số kỹ thuật thể thao ở mức đơn giản. 

Nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng hiểu rõ mục đích, nhiệm vụ và lợi ích của môn học GDTC 

đối với bản thân, đa số sinh viên tự đánh giá về thể lực của bản thân đa số chỉ ở mức trung 

bình, và phần đông sinh viên tham gia học tập môn học GDTC và tập luyện TDTT ngoại 

khóa mong muốn có nội dung chương trình tập luyện phù hợp. Như vậy chúng tôi thấy 

rằng nguyên nhân ảnh hưởng đến thể lực chung của nữ sinh viên ĐHĐN không phải đội 

ngũ giáo viên hay nhận thức của sinh viên mà chủ yếu từ thời lượng chương trình chính 

khóa chưa tập trung định hướng phát triển thể lực chung, trang bị cơ sở vật chất ở một số 

cơ sở giáo dục Đại học thành viên chưa đảm bảo, đồng thời chưa có nội dung hoạt động 

ngoại khóa phù hợp. “Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ Đại học Đà Nẵng trong đề tài có mã số B2019-DN01-18”. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA MÔN HỌC CẦU LÔNG TỰ CHỌN  

ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN  

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

EFFECT OF BADMINTON ELECTIVE ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT 

OF STUDENT UNIVERSITY OF EDUCATION - DA NANG UNIVERSITY 

ThS. Phan Ngọc Thiết Kế, TS. Trần Lê Nhật Quang 

                                           Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Thông qua phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống, đề tài đã lựa 

chọn được 06 test đánh giá thực trạng sự phát triển thể lực của sinh viên khóa 2017 

học môn Cầu lông tự chọn trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng. Trên cơ sở 

đó, đánh giá thực trạng phát triển thể lực và diễn biến phát triển thể lực sau một 

năm luyện tập của sinh viên khóa 2017 học môn Cầu lông tự chọn tại trường, qua đó 

đánh giá hiệu quả của chương trình giảng dạy môn học cầu lông tự chọn của trường 

đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.   

Từ khóa: Cầu lông; sinh viên; phát triển thể lực; Đại học Sư Phạm; Đại học Đà Nẵng. 

Abstract: Through the method of traditional scientific research, the topic has 

selected 06 test to assess the status of physical development of students in the course 

of 2017 Badminton elective at University of Education - Danang University. On that 

basis, assessing the state of physical development and physical development after 

one year of training for students of the 2017 course of elective Badminton at school, 

thereby assessing the effectiveness of the curriculum elective badminton subjects of 

the University of Education - Danang University. 

Keywords: Badminton; student; physical development; University of Education; Da 

Nang University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ       

Cầu lông là môn thể thao được nhiều người ưa thích tham gia tập luyện và thi đấu 

với dụng cụ sân bãi tập luyện đơn giản, dễ tập; Cầu lông phù hợp với mọi lứa tuổi, giới 

tính. Tập luyện môn cầu lông có nhiều tác dụng góp phần làm đa dạng và nâng cao hiệu 

quả cao về tăng cường sức khỏe, giáo dục nhân cách... Môn học cầu lông tuy mới được 

đưa vào giảng dạy 2 năm tại trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHSP - ĐHĐN) 

nhưng đã thu hút rất nhiều sinh viên (SV) đăng ký học tập, hoạt động ngoại khóa và tham 

gia các giải đấu cầu lông phong trào. Luyện tập môn Cầu lông trở thành mục tiêu cho tất cả 
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các bạn sinh viên, bởi nó đem lại cho con người một sức khỏe tốt, sự dẻo dai và khóe léo 

trong các động tác cũng như giáo dục nhân cách cho sinh viên. 

Phát triển các tố chất thể lực là tiền đề quan trọng để đạt được yêu cầu về số lượng và 

chất lượng động tác kỹ thuật và thi đấu trong môn Cầu lông, nếu các tố chất thể lực không 

được phát triển đầy đủ thì sẽ dẫn đến những khó khăn trong quá trình luyện tập, hoàn thiện 

động tác và thi đấu. Bên cạnh trang bị cho các em toàn bộ hệ thống kiến thức và tất cả các 

kỹ thuật của môn Cầu lông, việc chuẩn bị một thể lực dồi dào sung mãn và thân hình hài 

hòa cân đối là không thể xem nhẹ. Phát triển thể lực không những giúp sinh viên có được 

một sức khỏe tốt, một cơ thể cường tráng mà còn giúp sinh viên có thể hoàn thành tốt các 

môn học khác trong nhà trường. Vì những lý do trên, chúng tôi đã quyết định thực hiện đề 

tài “Ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn đến sự phát triển thể lực của sinh viên 

ĐHSP - ĐHĐN” với mục đích đánh giá hiệu quả của chương trình giảng dạy môn học cầu 

lông tự chọn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng 

hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp thực 

nghiệm sư phạm; phương pháp toán học thống kê.  

Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn đến sự phát triển 

thể lực của sinh viên ĐHSP - ĐHĐN 

Khách thể nghiên cứu: 160 sinh viên trường ĐHSP - ĐHĐN gồm 40 sinh viên nam, 

120 sinh viên nữ. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN  

3.1. Đánh giá thực trạng thể lực ban đầu của sinh viên học môn cầu lông tự chọn 

khóa 2017 trường ĐHSP - ĐHĐN 

Qua quá trình tìm hiểu, tổng hợp, thống kê, phân tích sự trùng lặp đã được đăng tải 

qua các tài liệu tham khảo và kết hợp với đánh giá điều kiện tổ chức tập luyện, thực tế 

trang thiệt bị kiểm tra hiện có của nhà trường, cũng như đặc điểm của sinh viên. Cuối cùng 

chúng tôi đi đến quyết định lựa chọn các test thể lực được sử dụng trong Quyết định 

53/2008/QĐ - BGĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc đánh giá, xếp 

loại thể lực của HS - SV[1] Các test kiểm tra bao gồm: 1. Lực bóp tay thuận (kg), 2. Nằm 

ngửa gập bụng 30s (lần), 3. Bật xa tại chỗ (cm), 4.Chạy 30m XPC (s), 5. Chạy con thoi 4 × 

10m (s), 6. Chạy tùy sức 5 phút (m). 

Để đánh giá thực trạng thể lực ban đầu của sinh viên học môn cầu lông tự chọn khóa 

2017 trường ĐHSP - ĐHĐN chúng tôi sử dụng 06 test nói trên để tiến hành kiểm tra thể 
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lực của 160 sinh viên trường ĐHSP - ĐHĐN gồm 40 sinh viên nam, 120 sinh viên nữ ngay 

từ khi nhập học môn cầu lông tự chọn. Kết quả kiểm tra được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng thể lực ban đầu của SV khóa 2017 khi nhập học môn Cầu lông tự chọn  

trường ĐHSP - ĐHĐN 

Đối tượng Tiêu chí 
 

 

Cv% ε 

Nam 

(n=40) 

 

Lực bóp tay thuận (kg) 42,21 2,66 6,29 0,0012 

Chạy  30m XPC (s) 5,07 0,39 7,81 0,0015 

Bật xa tại chỗ (cm) 215,2 12,57 5,84 0,0011 

Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 18,22 2,14 11,75 0,0023 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 920,5 76,05 8,26 0,0016 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,09 0,48 3,99 0,0078 

Nữ 

(n=120) 

Lực bóp tay thuận (kg) 27,36 1,43 5,24 0,001 

Chạy 30m XPC (s) 6,25 0,36 5,73 0,0011 

Bật xa tại chỗ (cm) 155,85 3,85 2,47 0,0048 

Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 14,18 2,63 18,59 0,0036 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 750,29 74,46 9,92 0,0019 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,78 0,45 3,54 0,0069 

Số liệu tại Bảng 1 cho thấy: 

Hệ số biến thiên (Cv), tham số phản ánh độ biến thiên dao động giữa các cá thể trong 

tập hợp mẫu, quần thể; ở tất cả các test của khách thể nghiên cứu đều cho thấy. Các test của 

nam và nữ có độ đồng nhất cao (đồng nghĩa với độ phân tán dao động nhỏ) giữa các cá thể 

nghiên cứu (Cv < 10%) là test lực bóp tay thuận, test chạy 30m XPC, test bật xa tại chỗ, test 

chạy con thoi 4x10m và test chạy 5 phút tùy sức (nam, nữ). Các test của nam và nữ có độ 

đồng nhất trung bình giữa các cá thể nghiên cứu (10% < Cv < 20%) là test nằm ngửa gập 

bụng 30s (nam, nữ).  

Mặc dù độ biến thiên dao động giữa các cá thể trong tập hợp mẫu nhưng tất cả trung 

bình mẫu đều đủ tính đại diện (ε < 0,05) để có thể căn cứ vào đó thực hiện các phân tích, 

đánh giá tiếp theo. 

Để phân loại đánh giá và kiểm định kết quả kiểm tra thực trạng thể lực ban đầu của 

SV học môn cầu lông tự chọn khóa 2017 trường ĐHSP - ĐHĐN đề tài lấy kết quả so sánh, 

đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực của HS-SV theo Quyết định số 
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53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/09/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành 

[1]. Kết quả được trình bày ở Bảng 2 cho thấy: 

Bảng 2. Kết quả phân loại thể lực ban đầu của từng test  

theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực HSSV   

Đối 

tượng 
Chỉ tiêu  

Mức đạt 

Tốt Đạt Không đạt 

SL % SL % SL % 

Nam 

(n=40) 

Lực bóp tay thuận (kg) 42,21 08 20 27 67,5 05 12,5 

Chạy 30m XPC (s) 5,07 15 37,5 23 57,5 02 05 

Bật xa tại chỗ (cm) 215,2 08 20 28 70 04 10 

Nằm ngửa gập bụng 30s 

(sl) 
18,22 06 15 24 60 10 25 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 920,5 05 12,5 17 42,5 18 45 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,09 12 20,2 20 51,2 08 28,6 

Nữ 

(n=120

) 

Lực bóp tay thuận (kg) 27,36 06 05 90 75 24 20 

Chạy 30m XPC (s) 6,25 15 12,5 87 72,5 18 15 

Bật xa tại chỗ (cm) 155,85 10 8,3 89 74,2 21 17,5 

Nằm ngửa gập bụng 

30s(sl) 
14,18 00 00 59 49,2 61 50,8 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 750,29 02 1,6 53 44,2 65 54,2 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,78 11 9,2 84 70 25 20,8 

Từ Bảng 2 cho thấy: 

Tỷ lệ phần trăm SV nam đạt từng nội dung riêng lẻ cao hơn so với SV nữ. Đặc biệt là 

ở chỉ tiêu chạy 5 phút tùy sức (sức bền) số SV nam và nữ không đạt theo tiêu chuẩn đánh 

giá thể lực của bộ là rất cao nam chiếm 45%, nữ chiếm 54,2% và chỉ tiêu nằm ngửa gặp 

bụng 30s số SV nữ không đạt chiếm 50,8%. 

Căn cứ theo quyết định 53/2008/QĐ - BGD&ĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (BGD&ĐT) về đánh giá, xếp loại thể lực HS, SV lứa tuổi 20 được xếp loại theo 

đánh giá tốt, đạt và không đạt [1], kết quả đánh giá trên SV khóa 2017 khi nhập học môn 

X
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cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN theo quyết định 53/2008/QĐ - BGD&ĐT được 

trình bày ở Bảng 3. 

+ Loại Tốt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có 3 chỉ tiêu Tốt và một chỉ tiêu đạt trở lên. 

+ Loại Đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu từ mức đạt trở lên. 

+ Loại chưa đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có một chỉ tiêu dưới mức đạt. 

Trong đánh giá, chúng tôi chọn 4 tiêu chí để đánh giá thể lực cho SV: 

- Tiêu chí bắt buộc: Bật xa tại chỗ (cm), Chạy 5 phút tùy sức (m). 

- Tiêu chí tự chọn: Chạy 30m XPC (s), Nằm ngửa gập bụng 30s (lần). 

Bảng 3. Đánh giá thể lực SV khóa 2017 khi nhập học môn cầu lông tự chọn  

tại trường ĐHSP - ĐHĐN theo quyết định 53/2008/QĐ - BGD&ĐT 

 

Xếp loại 
Bật xa tại 

chỗ (cm) 

Chạy 30m 

XPC (s) 

Nằm 

ngửa gập 

bụng 30s 

(lần) 

Chạy 5 

phút tùy 

sức (m) 

Kết quả 

xếp loại thể 

lực 

SV Nam 

(n=40) 

Tốt 08 (20%) 15 (37,5%) 06 (15%) 
05 

(12,5%) 
07 (17,5%) 

Đạt 28 (70%) 23 (57,5) 24 (60%) 
17 

(42,5%) 
14 (35%) 

Không 

đạt 
04 (10%) 02 (05%) 10 (25%) 18 (45%) 19 (47,5%) 

SV Nữ  

(n=120) 

Tốt 10 (8,3%) 15 (12,5%) 00 (00%) 02 (1,6%) 08 (6,6%) 

Đạt 89 (74,2%) 87 (72,5) 
59 

(49,2%) 

53 

(44,2%) 
43 (35,8%) 

Không 

đạt 
21 (17,5%) 18 (15%) 

61 

(50,8%) 

65 

(54,2%) 
69 (57,6%) 

Tổng hợp 

tổng sồ 

SV đạt 

theo tiêu 

chuẩn 

Tốt 15 (9,4%) 

Đạt 57 (35,6%) 

Không 

đạt 
88 (55%) 

Từ Bảng 3 cho thấy: Thể lực của SV còn rất thấp đặc biệt là ở SV nữ, tỷ lệ SV nữ 

chưa đạt chiếm khá cao (57,6%), còn nam chiếm 47,5%. Tỷ lệ tổng số SV chưa đạt theo 

tiêu chuẩn xếp loại thể lực của Bộ Giáo dục & Đào tạo là tương đối cao chiếm 55%. 
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3.2. Đánh giá ảnh hưởng của môn Cầu Lông tự chọn đến sự phát triển thể lực của 

sinh viên trường ĐHSP - ĐHĐN sau một năm học tập 

Để đánh giá ảnh hưởng của môn Cầu Lông tự chọn đến sự phát triển thể lực của sinh 

viên khóa 2017 trường ĐHSP - ĐHĐN sau 1 năm học tập, chúng tôi tiến hành thực nghiệm 

theo hình thức so sánh tự đối chiếu và tiến hành lấy số liệu 2 lần kiểm tra thông qua 6 test 

đánh giá mà chúng tôi đã lựa chọn nhằm đánh giá ảnh hưởng của môn học cầu lông tự 

chọn tới sự phát triển thể lực của 160 sinh viên trường ĐHSP - ĐHĐN gồm 40 sinh viên 

nam, 120 sinh viên nữ ĐHSP - ĐHĐN sau 1 năm học tập. Kết quả được trình bày tại  

Bảng 4. 

Bảng 4. So sánh kết quả 2 lần kiểm tra thể lực của sinh viên trường ĐHSP - ĐHĐN vào 

thời điểm nhập học môn Cầu Lông tự chọn và kết thúc 1 năm học 

Đối 

Tượng 
Tiêu Chí 

Lần 1 Lần 2 Độ tin cậy 

 ±   ±  W t P 

 

Nam 

(n=40) 

Lực bóp tay thuận 

(kg) 
42,21 2,66 44,48 1,51 5,24 4,72 <0,001 

Chạy 30m XPC (s) 5,07 0,39 4,79 0,15 5,68 4,09 <0,001 

Bật xa tại chỗ (cm) 215,2 12,57 234,05 8,66 8,39 7,81 <0,001 

Nằm ngửa gập 

bụng30s(sl) 
18,22 2,14 22,43 2,22 2,07 8,62 <0,001 

Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
920,5 76,05 1016,54 64,89 9,92 6,03 <0,001 

Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
12,09 0,48 11,45 0,45 5,44 6,16 <0,001 

Nữ 

(n=120) 

Lực bóp tay thuận 

(kg) 
27,36 1,43 29,19 1,43 6,47 9,92 <0,001 

Chạy 30m XPC (s) 6,25 0,36 6,05 0,33 3,25 4,41 <0,001 

Bật xa tại chỗ (cm) 155,85 3,85 162,11 3,74 3,94 10,71 <0,001 

Nằm ngửa gập bụng 

30s(sl) 
14,18 2,63 17,56 2,34 2,13 10,49 <0,001 

Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
750,29 74,46 890,71 60,49 17,11 16,03 <0,001 

Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
12,78 0,45 12,35 0,45 3,42 7,44 <0,001 

Qua Bảng 4 cho thấy:  

X X



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

284 

Sau thời gian kết thúc 1 năm học tập môn Cầu lông tự chọn ở nam và nữ đều có 

06/06 test có kết quả kiểm tra là cao hơn hẳn so với thời điểm SV nhập học môn cầu lông 

tự chọn, thể hiện ttính > tbảng với P < 0,001. Nhịp độ tăng trưởng của sinh viên nam và nữ 

sau 1 năm học tập đều có giá trị tăng trưởng cao, nhịp tăng trưởng tăng ở các test tăng từ 

khoảng 2% - 9% đối với nam và khoảng 2% - 17% đối với nữ. Test có nhịp độ tăng trưởng 

cao nhất ở nam là test Chạy 5 phút tùy sức (m) với W = 9,92% và test có nhịp độ tăng 

trưởng thấp nhất là test Nằm ngửa gập bụng30s(sl) với W = 2,07%. Ở nữ test có nhịp độ 

tăng trưởng cao nhất là test Chạy 5 phút tùy sức (m) với W = 17,11% và test có nhịp độ 

tăng trưởng thấp nhất là test Nằm ngửa gập bụng 30s (sl) với W = 2,13%. 

Như vậy, chương trình giảng dạy môn học cầu lông tự chọn cho sinh viên khóa 2017 

tại trường ĐHSP - ĐHĐN là phù hợp và có hiệu quả. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả xếp loại thể lực của SV học môn cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN 

theo quyết định 53/2008/QĐ - BGD&ĐT cho thấy thể lực của SV còn rất thấp đặc biệt là ở 

SV nữ, tỷ lệ SV nữ chưa đạt chiếm khá cao (57,6%), còn nam chiếm 47,5%. Tỷ lệ tổng số 

SV chưa đạt theo tiêu chuẩn xếp loại thể lực của Bộ Giáo dục & Đào tạo là tương đối cao 

chiếm 55%. 

Qua quá trình thực nghiệm, chương trình giảng dạy môn học cầu lông tự chọn sau 

khi kết thúc một năm học tập đã có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển thể lực của đối 

tượng thực nghiệm, sự cải thiện thành tích sau thực nghiệm ở các test thể lực kiểm tra đánh 

giá ở SV nam và nữ đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, ttính > tbảng ở P < 0,001. Nhịp 

độ tăng trưởng của sinh viên nam và nữ sau 1 năm học tập đều có giá trị tăng trưởng cao, 

nhịp tăng trưởng tăng ở các test tăng từ khoảng 2% - 9% đối với nam và khoảng 2% - 17% 

đối với nữ  Như vậy, chương trình giảng dạy môn học cầu lông tự chọn cho sinh viên khóa 

2017 tại trường ĐHSP - ĐHĐN là phù hợp và có hiệu quả. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BÀI TẬP SỬ DỤNG TRỌNG LƢỢNG  

CƠ THỂ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NAM SINH VIÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

ThS. Nguyễn Hữu Lực 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Dựa vào các phương pháp nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã lựa chọn 

được 60 bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể thuộc 5 nhóm tố chất thể lực. Sau 2 học 

kỳ thực nghiệm, mỗi học kỳ 15 tuần, thể lực của nhóm thực nghiệm hơn hẳn nhóm 

đối chứng, đạt tiêu chuẩn thể lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ở toàn bộ các 

test chứng tỏ những bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể do chúng tôi lựa chọn đã có 

tác dụng nâng cao thể lực chung cho nam sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật, Đại học Đà Nẵng 

Từ khóa: bài tập, phát triển thể lực, nam sinh viên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng. 

Abstracts: On the basis of participatory experimental testing methods, 60 body 

weight exercises were selected in 5 physical classes. After two semesters of studies, 

every semester of 15 weeks, the physical strength of the experimental group is much 

higher than that of the control group. The outcome matched the fitness requirements 

set by the Ministry of Education and Training in all tests proving that the use of body 

weight exercises has helped to improve general physical health for male students 

Danang University of Technology and Education. 

Keywords: exercises, physical development, male students, University of Technology 

and Education, University of Danang. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nâng cao thể lực cho sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện là mục tiêu giáo 

dục của Đảng và Nhà nước ta nhằm đào tạo thế hệ trẻ, hoàn thiện về thể chất và nhân cách, 

nâng cao khả năng làm việc, và kéo dài tuổi thọ của con người. Qua đánh giá thực trạng, 

thể lực của nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng chưa đạt 

yêu cầu theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân chủ yếu do nội dung 

chương trình giảng dạy chưa đáp ứng yêu cầu. Trước tình trạng trên, chúng tôi đã tiến hành 

nghiên cứu, ứng dụng hệ thống các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể nhằm nâng cao thể 

lực chung của nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng. 

2. PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 

Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng  

các phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát 
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sư phạm; Phương pháp phỏng vấn tọa đàm; Phương pháp kiểm tra sư phạm sử dụng 4/6 

test được quy định tại quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Phương pháp toán học thống kê; Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

Đối tƣợng nghiên cứu:  

- Chủ thể nghiên cứu: Hệ thống bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên trường 

Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng.  

- Khách thể nghiên cứu: 80 nam sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ 

Thuật, Đại học Đà Nẵng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định các cơ sở và nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập thể lực cho nam sinh 

viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng.  

* Cơ sở lựa chọn bài tập: 

- Căn cứ đặc điểm tâm sinh lý sinh viên lứa tuổi 18 - 19; 

- Căn cứ vào thực trạng thể lực của nam sinh viên; 

- Căn cứ vào chương trình GDTC hiện hành;  

- Căn cứ vào nhu cầu học tập ngoại khóa; 

- Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên có thể đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy. 

* Nguyên tắc lựa chọn bài tập: 

- Các bài tập phải phát triển toàn diện thể lực cho nam sinh viên; 

- Phải đảm bảo tính khả thi trên đối tượng và điều kiện tập luyện là nam sinh viên 

năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng; 

- Đảm bảo nội dung, hình thức, lượng vận động phù hợp với đặc điểm đối tượng;  

- Các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể phải có tính đa dạng, tạo hứng thú tập luyện 

cho người tập; 

- Các bài tập phải tiếp cận với xu hướng huấn luyện thể lực hiện đại.  

Dựa trên cơ sở và nguyên tắc trên, thông qua phương pháp tham khảo tài liệu,  

quan sát sư phạm và phỏng vấn chuyên gia, chúng tôi đã lựa chọn được 29 bài tập sức 

mạnh; 5 bài tập phát triển sức nhanh; 5 bài tập phát triển sức bền; 6 bài tập phát triển năng 

lực mềm dẻo; 6 bài tập phát triển sức bền tim mạch; 9 bài tập phát triển năng lực phối hợp 

vận động, ổn định và thăng bằng. Tổng số 60 bài tập. 

1. Các bài tập phát triển sức mạnh:  

Các bài tập dành cho phần cơ trung tâm: Chống giữ cơ thể (Plank); Nằm ngửa nâng 

chân (Reverse Crunch); Nằm ngửa nâng vai (Crunch); Nằm ngửa trên bục nâng chân (Flat 

Bench Lying Leg Raise); Tay chạm mắt cá chân (Alternate Heel Touchers); Nghiêng 
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người thẳng chân chống giữ cơ thể (Side Plank with Straight Leg); Chống giữ cơ thể kết 

hợp xoay thân người (High Plank T-Spine Rotation); Chống và giữ bằng một tay (Single 

Arm Plank); Rắn hổ mang (Cobra). 

Các bài tập phát triển sức mạnh phần dưới cơ thể: 

Lunge & Squat exercise (Các bài tập dành cho chân); Chùng chân (Lunge); Chùng 

chân kết hợp bước đi (Walking Lunge); Chùng chân sang hai bên (Side Lunge); Ngồi xổm 

(Bodyweight Squat); Ngồi xổm bật lên cao (Freehand Jump Squat); Ngồi xổm dựa tường 

(Wall Squat); Chiến binh I (Warrior I); Side Squat. 

Các bài tập chống đẩy: Nằm sấp chống đẩy (Push up); Nằm sấp chống đẩy trên bục 

(Incline Push up); Nằm sấp chống đẩy một chân trên bục (Push-Ups With Feet Elevated); 

Chống đẩy nâng một chán lên cao (Push-up with Single-leg Raise); Chống đẩy với hai tay 

so le (Push-up with Staggered Hands). 

 Các bài tập kích thích sức mạnh (Plyometrics exercise): Bật cao (Tuck Jump); Bật 

xa (Long jump); Bật chân trên bục (Bench Sprint); Leo núi (Mountain Climbers); 

Plyometric Push-ups, Burpee; Inverted Flyers, Sprinter Pulls; Army Crawl Plank. 

2. Các bài tập phát triển sức nhanh  

Chạy 20s, Chạy 30s; Chạy 50s; Chạy 70s; Sprints (chạy nước rút). 

3. Các bài tập phát triển sức bền  

Chạy cự ly 800m; Chạy cự ly 1500m; Chạy biến tốc cự ly 400m; Chạy biến tốc cự ly 

600m; Chạy 15 phút tùy sức. 

4. Các bài tập phát triển năng lực mềm dẻo  

Đá chân về trước (Front Leg Raises); Quỳ gối ép dẻo hông (Kneeling Hip Flexor); 

Đá cắt kéo (Scissor Kick); Mắt cá chân trên gối (Ankle On The Knee); Siêu nhân 

(Superman); Xoay vai (Shoulder Circles). 

5. Các bài tập sức bền tim mạch  

Bước tốc độ hai bên (Lateral Speed Step); Burpee; Gót chạm mông (Butt Kicks); 

Chạy nâng cao đùi (High Knee Jog); Đấm (Punch); Người leo núi (Vertical Mountain 

Climber);  

6. Các bài tập phát triển năng lực phối hợp vận động, ổn định và thăng bằng. 

Chạy luồn 3 cọc (Three Cone Shuttle Drill); Chạy cọc chữ T (Agility T); Chạy 5-10-

5 (5 - 10 - 5 Pro Agility Drill); Chạy luồn cọc mũi tên (Arrowhead Agility Drill); Chạy cọc 

la bàn (Compass Drill); Đổ người nâng 1 chân (Single-Leg Deadlift); Bật nhảy 1 chân 

(Single-Leg Jump Squat); Đá về trước (Lunge to Front Kick); Nhảy đổi chân (Speed 

Skaters). 
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3.2. Xây dựng hệ thống bài tập thể lực và đánh giá hiệu quả ứng dụng hệ thống bài 

tập phát triển thể lực cho nam sinh viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ Thuật, Đại 

học Đà Nẵng 

Các bước nghiên cứu bao gồm: 

Bước 1: Phân nhóm và đánh giá thực trạng thể lực của nhóm thực nghiệm và đối 

chứng trước thời gian thực nghiệm. 

Để xác định hiệu quả lựa chọn hệ thống bài tập thể lực cho nam sinh viên trường Đại 

học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng; thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo hình 

thức so sánh song song trên 2 nhóm sinh viên, nhóm thực nghiệm gồm 40 người (nhóm 1) 

và nhóm đối chiếu 40 người (nhóm 2), tổng số 80 người. Nhóm thực nghiệm là nhóm sinh 

viên có nhu cầu tập ngoại khóa và sẽ được áp dụng các bài tập phát triển thể lực do chúng 

tôi biên soạn. Nhóm đối chứng là nhóm có tham gia tập luyện ngoại khóa đều đặn với các 

nội dung thể thao khác. Để đảm bảo tính khách quan trong việc phân nhóm đề tài tiến hành 

so sánh kết quả kiểm tra t student ở tất cả các test thông qua phương pháp so sánh 2 số 

trung bình quan sát. Thời điểm đánh giá vào đầu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020. Kết quả 

thu được như sau: 

Bảng 1. So sánh thể lực của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

 trước thời gian thực nghiệm. 

TT Test đánh giá 

Nhóm ĐC (n=40) 

 

CV% 

Nhóm TN (n=40) 

 

CV% 

So sánh 

t p 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 
198,1  20,9 

10,41 

202,3  18,8 

10,97 
1,79 >0,05 

2 Chạy 30m XPC (s) 
6,69  0,97 

13,8 

6,84  1,38 

12,7 
1,65 >0,05 

3 
Chạy con thoi 4 x 10m 

(s) 

13,48  0,79 

5,8 

13,53  0,58 

4,52 
0,48 >0,05 

4 Chạy tùy sức 5 phút (m) 
840,9  152,1 

18,84 

858,2  140,7 

16,6 
0,66 >0,05 

Kết quả đánh giá thể lực giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng cho thấy, không có 

sự khác biệt giữa 2 nhóm về kết quả kiểm tra trung bình ở toàn bộ các test. Thể hiện ở giá 

trị t student khi so sánh giữa 2 nhóm đều rất thấp chỉ dao động ở mức 0,43 - 1,76 trong khi 

tbảng là 1,98, P >0,05. Hệ số biến sai giữa 2 nhóm cũng tương đối đồng đều (hoặc cùng 

>10% hoặc cùng <10%) tùy vào tố chất. Điều này chứng tỏ sự phân nhóm trước thực 

nghiệm là ngẫu nhiên và khách quan. 

X   X  
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Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực nghiệm.  

Trước khi xây dựng tiến trình thực nghiệm, chúng tôi đã soạn thảo phiếu hỏi và yêu 

cầu trả lời theo hình thức phủ định (có hoặc không). Kết quả phỏng vấn đã gợi mở những 

vấn đề liên quan đến thiết kế tiến trình thực nghiệm, cụ thể:  

- Chương trình thực nghiệm cần bố trí vào giờ ngoại khóa: Lý do không ảnh hưởng 

đến chương trình giảng dạy chính khóa. 

- Nên tập luyện 3 buổi/tuần để phát triển được thể lực và phù hợp với lịch học tập và 

ngoại khóa của  nam sinh viên năm thứ nhất. 

- Thời gian một buổi tập kéo dài khoảng 45 đến 60 phút là phù hợp với thời lượng 

dành cho sinh viên đại học và có thể triển khai các bài tập đã chọn lựa. 

- Ưu tiên phát triển những tố chất thể lực kém.   

- Trong 1 buổi tập chỉ nên tập trung vào 1 - 2 tố chất. 

Ngoài ra, qua tham khảo các tài liệu chuyên môn, chúng tôi dựa trên 1 số nguyên tắc 

sau để xây dựng tiến trình:  

- Sử dụng hệ thống bài tập đã được lựa chọn.  

- Các bài tập lựa chọn phải được nâng dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.  

- Phương pháp tập luyện dựa trên các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất 

nhằm phát triển tố chất thể lực đặc trưng.  

- Vì đây là những bài tập thể lực, không phải đơn thuần là giảng dạy kỹ thuật mới, do 

vậy có thể lặp lại các bài tập để phát triển thể lực. 

Dựa vào các cơ sở trên đề tài đã xây dựng tiến trình thực nghiệm trong 2 học kỳ của 

năm học 2019 - 2020 vào thời gian tập luyện ngoại khóa. Mỗi học kỳ kéo dài 15 tuần, mỗi 

tuần 3 buổi tương ứng 45 buổi tập/kỳ. 

Trong quá trình tập luyện, dựa trên các phương pháp huấn luyện hiện đại, trong đó 

phương pháp H.I.I.T (High Intensity Interval Training) sử dụng để huấn luyện sức mạnh và 

sức bền tim mạch. Các tố chất khác như sức nhanh, sức bền và khéo léo tuân theo các 

nguyên tắc và phương pháp giáo dục thể chất thông dụng như phương pháp tập luyện có 

định mức chặt chẽ, phương pháp trò chơi và thi đấu, phương pháp sử dụng lời nói và 

phương tiện trực quan kết hợp với các nguyên tắc như tự giác tích cực, trực quan, thích 

hợp và cá biệt hóa, hệ thống và tăng dần yêu cầu. 

Để tổ chức thực nghiệm được tiến hành thuận lợi sinh viên cả 2 nhóm thực nghiệm 

và đối chứng đều có giảng viên theo dõi mức độ chuyên cần và ý thức thái độ học tập cả 

giờ chính khóa và ngoại khóa. Các giờ huấn luyện thể lực đều do giảng viên Khoa GDTC 

đảm nhiệm theo tiến trình. 
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Bước 3: Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm. 

Sau 1 năm thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra và so sánh thể lực của cả 2 

nhóm thực nghiệm và đối chứng. Kết quả như sau:  

Bảng 2. So sánh thể lực của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng sau 2 học kỳ thực nghiệm 

TT Test đánh giá 

Tiêu chuẩn TL Nhóm ĐC (n=40) Nhóm TN (n=40) So sánh 

Tốt Đạt 
 

Đánh 

giá 
 

Đánh 

giá 
t p 

1 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
>225 ≥207 

208,9  

 

 20,5 

Đạt 

250,2 

  

22,7 

Tốt 3,43 <0,01 

2 
Chạy 30m 

XPC (s) 
< 4,70 ≤5,70 

5,7 

  

0,49 

Đạt 

5,6 

  

0,44 

Đạt 2,05 <0,05 

3 
Chạy con thoi 

4 x 10m (s) 
<11,75 ≤12,40 

12,7 

  

1,37 

K đạt 

11,61 

  

1,28 

Tốt 2,97 <0,01 

4 
Chạy tùy sức 5 

phút (m) 
>1060 ≥950 

911,3 

  

106,9 

K đạt 

1049,1 

  

80,1 

Đạt 3,28 <0,01 

Kết quả so sánh cho thấy về giá trị trung bình của test, nhóm thực nghiệm hơn hẳn 

nhóm đối chứng ở cả 4 test đạt độ tin cậy thống kê rất cao ở mức P <0,05 - P<0,01. Khi so 

sánh giá trị trung bình với tiêu chuẩn thể lực, sau 1 năm học, nhóm đối chứng có 2 chỉ tiêu 

đạt, 2 chỉ tiêu không đạt, tương đương với thống kê ở những năm trước đó, trong khi đó 

nhóm thực nghiệm có 2 chỉ tiêu ở mức đạt, 2 chỉ tiêu ở mức tốt hơn hẳn nhóm đối chứng. 

Từ những nghiên cứu trên chúng tôi khẳng định những bài tập đưa vào ứng dụng đã phát 

huy hiệu quả trong việc nâng cao thể lực cho nam sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ 

Thuật, Đại học Đà Nẵng. Ngoài so sánh thể lực 2 nhóm chúng tôi còn phân tích nhịp tăng 

trưởng thể lực của 2 nhóm. 

Kết quả như sau: 

 

 

X   X  
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Bảng 3. So sánh nhịp tăng trưởng thể lực của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng  

sau 2 học kỳ thực nghiệm 

TT 
Test 

đánh giá 

Nhóm ĐC (n=40) Nhóm TN (n=40) 

TTN STN1 STN2 W1 W2 TTN STN1 STN2 W1 W2 

1 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

198,1 

 

20,9 

204,4 

 

 17,7 

208,9 

 

20,5 

3,1 5,3 

202,3 

 

18,8 

218,9 

 

15,38 

250,2 

  

22,7 

7,8 21,2 

2 

Chạy 

30m 

XPC (s) 

6,69 

 

0,97 

6,27 

  

0,55 

5,7 

 

0,49 

6,4 15,9 

6.84 

 

1,38 

6.28 

 

1,35 

5.6 

  

0,44 

8,5 19,9 

3 

Chạy 

con thoi 

4 × 10m 

(s) 

13,48 

 

0,79 

13,07 

  

1,28 

12,7 

 

1,37 

3,0 5,9 

13,53 

 

0,58 

12,53 

 

1,56 

11,61 

  

1,28 

7,6 15,2 

4 

Chạy tùy 

sức 5 

phút (m) 

840,9 

 

52,1 

868,9 

 

 96,3 

911,3 

  

106,9 

3,3 8,0 

858,2 

 

40,7 

927 

 

110,4 

1049,1 

  

80,1 

7,7 20,0 

* Ghi chú: 

- TTN: Trước thực nghiệm; 

-  STN1: Sau 1 học kỳ thực nghiệm;  

- STN2: Sau 2 học kỳ thực nghiệm;  

- W1: Nhịp tăng trưởng thành tích sau 1 học kỳ;  

- W2: nhịp tăng trưởng sau 2 học kỳ (so với trước thực nghiệm).   
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Biểu đồ. So sánh nhịp tăng trưởng thành tích thể lực của NĐC và NTN  

sau 2 học kỳ thực nghiệm 

Kết quả so sánh có thể thấy sự vượt trội về nhịp tăng trưởng của nhóm thực nghiệm 

so với nhóm đối chứng sau cả 2 học kỳ. Mức độ tăng trưởng nhanh nhất của nhóm TN là 

công năng tim, tiếp theo là test đánh giá sức mạnh và sức nhanh, sức bền và khéo léo. 

Ngược lại nhóm đối chứng sức mạnh, khéo léo và sức bền đều có tăng trưởng nhưng chậm.  

4. KẾT LUẬN 

1. Dựa trên thực trạng thể lực và những điều kiện đảm bảo, thông qua các phương 

pháp nghiên cứu khoa học thường quy, chúng tôi đã lựa chọn được hệ thống bài tập với 60 

bài đưa vào thực nghiệm trong 2 học kỳ vào thời gian tập luyện ngoại khóa. Mỗi học kỳ 

kéo dài 15 tuần, mỗi tuần 3 buổi tương ứng 45 buổi tập/kỳ.  

2. Dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn nguyên tắc và các phương pháp huấn luyện 

truyền thống kết hợp hiện đại, tiến hành thực nghiệm trong 2 học kỳ. Kết quả, sau thời gian 

thực nghiệm thể lực của nhóm thực nghiệm hơn hẳn nhóm đối chứng ở toàn bộ 4 test đạt 

độ tin cậy thống kê cao ở mức P<0,05 - P<0,01 chứng tỏ những bài tập do chúng tôi  

lựa chọn đã có tác dụng nâng cao thể lực cho nam sinh viên trường Đại học Sư phạm  

Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Vũ Đức Thu, Trương Anh Tuấn (2007), Giáo trình Lý luận và phương pháp TDTT, 

NXB Đại học Sư Phạm, Hà Nội. 

[2]. Lê Văn Lẫm, Vũ Đức Thu (2000), Thực trạng phát triển thể chất học sinh, sinh viên 

trước thềm thế kỷ 21, NXB TDTT, Hà Nội. 

[3]. Meyers, Jonathan (2003), Exercise and Cardiovascular Health 

[4]. President's Council on Sports, Fitness & Nutrition (PCSFN) (2012) “Definitions: 

Health, Fitness, and Physical Activity” 

[5]. NCSM’s Essential of Sport Performance Training. BA: Wolters Kluwer/Lippincott 

Williams Wilkins: 2012 

[6]. Lundin PE. A review of plyometric training. Natl Strength ConditioningAssoc J 

1985;73:65–70. 

0

5

10

15

20

25

Bật xa tại chỗ (cm) Chạy 30m XPC (s) Chạy con thoi 4 x 10m 
(s) 

Chạy tùy sức 5 phút 
(m) 

ĐCW1 ĐCW2 TNW1 TNW2



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

294 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN  

CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 ThS. Nguyễn Doãn Quang
1
, TS. Nguyễn Đình Chung

2
, ThS. Nguyễn Việt Hưng

3 

 
1
Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh 

 
2
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

3
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được 

10 test đủ tiêu chuẩn trong đánh giá thể lực chuyên môn của đội tuyển bóng đá nam 

sinh viên Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, xây dựng 01 bảng 

tiêu chuẩn và 01 bảng điểm tổng hợp đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh viên 

đội tuyển bóng đá trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: tiêu chuẩn, đánh giá, thể lực chuyên môn, đội tuyển bóng đá sinh viên, 

Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh. 

Abstracts: Using regular scientific research methods, 10 qualified tests were selected 

to assess the professional fitness of the male soccer team of Ho Chi Minh City 

University of Sports and Physical Training. Ho Chi Minh. On that basis, develop 01 

standard table and 01 overall score sheet to assess professional fitness for male 

students of football team at Ho Chi Minh City University of Sports and Physical 

Training. 

Key words: standards, assessments, professional fitness, student soccer team, Ho Chi 

Minh City University of Sports and Physical Training.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm qua, đội tuyển bóng đá nam Trường Đại học Thể dục thể thao TP. 

Hồ Chí Minh đã gặt hái được nhiều thành tích như: Vô địch giải bóng đá sinh viên toàn 

quốc năm 2003, năm 2007, giải bóng đá 2030 Cup Collagen năm 2011, vô địch nhiều giải 

đấu do TP. Hồ Chí Minh tổ chức… Ban huấn luyện đội tuyển đã lên kế hoạch huấn luyện 

chi tiết bao gồm: Huấn luyện tâm lý, kỹ thuật và thể lực. Trong điều kiện kỹ thuật các cầu 

thủ tương đối đồng đều thì việc nâng cao thể lực đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thể lực 

là sự tổng hòa các tố chất: nhanh, mạnh, bền, mềm dẻo và khả năng phối hợp vận động 

trong đó thể lực chung là nền tảng, thể lực chuyên môn là một trong những nhân tố quan 

trọng ảnh hưởng tới thành tích thi đấu. Để định hướng phát triển thể lực cho sinh viên đội 

tuyển đạt hiệu quả thì việc đánh giá chính xác trình độ TLCM của VĐV là vô cùng cần 

thiết. Tuy nhiên, trên thực tế huấn luyện lại chưa có tiêu chuẩn đánh giá TLCM phù hợp 



 Nguyễn Doãn Quang, Nguyễn Đình Chung, Nguyễn Việt Hưng 

  

295 

cho đối tượng nghiên cứu. Chính vì vậy, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá TLCM cho nam 

VĐV đội tuyển bóng đá Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh là vấn đề cần thiết và 

cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp quan sát 

sư phạm, phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán 

học thống kê. 

Khảo sát được tiến hành trên 48 VĐV đội tuyển bóng đá nam sinh viên Trường Đại 

học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Lựa chọn tiêu chí đánh giá trình độ TLCM cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên 

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh 

Để có được hệ thống test đánh giá được trình độ TLCM của Đội tuyển Bóng đá nam 

sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành 3 bước: 

Bước 1: Hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá thể lực chuyên môn của đội tuyển bóng 

đá nam sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. 

Bước 2: Từ kết quả hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá trình độ TLCM cho  

VĐV bóng đá, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ 

Chí Minh. 

Bước 3: Để đảm bảo tính khách quan khi lựa chọn test, chúng tôi tiến hành phỏng 

vấn bằng phiếu, đối tượng phỏng vấn là 32 giảng viên, các chuyên gia có trình độ chuyên 

môn và nhiều kinh nghiệm, các HLV đã và đang trực tiếp huấn luyện VĐV bóng đá tại các 

trung tâm đào tạo VĐV bóng đá mạnh trên toàn quốc như: Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, 

TP Hồ Chí Minh, Cần thơ, Khánh Hòa, HAGL, Đồng Tháp… 

Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 1. 

Từ kết quả thu được ở Bảng 1 cho thấy: Những test đánh giá TLCM cho VĐV bóng 

đá trong quá trình đào tạo huấn luyện tương đối đơn giản, đều mang tính sư phạm, dễ thực 

hiện được đại đa số trên 75% các đối tượng được phỏng vấn lựa chọn. Theo quy ước này, 

đã lực chọn được 11 test đánh giá TLCM cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên Trường Đại 

học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh. Các test này có đủ độ tin cậy cho phép xác định 

được những năng lực chuyên môn cần thiết cấu thành trình độ thể lực là một thành tố cấu 

thành trình độ tập luyện của VĐV bóng đá. 
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Bảng 1 Kết quả phỏng vấn việc lựa chọn các test đánh giá TLCM 

TT Các test 

Số người 

lựa chọn 

Kết quả phỏng vẫn theo mức độ % 

và xếp theo mức độ quan trọng 

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

N % n % n % n % 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 28 100,00 27 96,42 1 3,57 0 00,00 

2 Bật cao tại chỗ (cm) 28 100,00 10 35,71 8 28,57 10 35,71 

3 Chạy XPC 15m (s) 28 100,00 28 100,00 0 00,00 0 00,00 

4 Chạy XPC 30m (s) 28 100,00 23 82,14 3 10,71 2 7,14 

5 Dẫn bóng tốc độ 30m (s) 28 100,00 24 85,71 2 7,14 2 7,14 

6 Dẫn bóng luồn cọc 10m(s) 28 100,00 27 96,42 1 3,57 0 00,00 

7 Đá bóng xa trong hành lang 10m (m) 28 100,00 23 82,14 3 10,71 3 10,71 

8 Chạy XPC 60m (s) 28 100,00 4 14,28 6 21,42 18 64,28 

9 Bật nhảy xa 5 bước không đà (cm) 28 100,00 6 21,42 8 28,57 14 50,00 

10 Chạy 5m - 10m- 15m- 20m -25m (s) 28 100,00 2 7,14 5 17,85 21 75,00 

11 
Bật cao tại chỗ đánh đầu vào bóng 

treo (cm) 
28 100,00 25 89,28 2 7,14 1 3,57 

12 Chạy 5x30m (s) 28 100,00 28 100,00 0 00,00 0 00,00 

13 Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn 28 100,00 26 92,85 1 3,57 1 3,57 

14 T Test (s) 28 100,00 24 85,71 3 10,71 1 3,57 

15 Test Cooper (m) 28 100,00 25 89,28 2 7,14 1 3,57 

16 
Thủ môn: Phát bóng tay thuận 

trong hành lang 5m (m) 
28 100,00 11 39,28 3 10,71 14 50,00 

Nội dung các test được lựa chọn kiểm tra: 

Test 1. Bật xa tại chỗ (cm). 

Test 2. Bật cao tại chỗ đánh đầu vào bóng treo (cm). 
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Test 3. Dẫn bóng tốc độ 30m (s). 

Test 4. Chuyền bóng xa trong hành lang 10m (s). 

Test 5. Dẫn bóng luồn cọc 10m (s). 

Test 6. Chạy 15m XPC (s). 

Test 7. Chạy 30m XPC (s). 

Test 8. Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (s). 

Test 9. T - Test (s). 

Test 10. Chạy 5L x 30m (s). 

Test 11. Chạy Cooper (m) 

3.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá TLCM của đội tuyển bóng đá nam sinh viên 

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh 

Để đánh giá thực trạng trình độ TLCM của đội tuyển bóng đá nam sinh viên  

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh chúng tôi tiến hành so sánh với  

thang điểm đánh giá thể lực cho sinh viên chuyên sâu bóng đá ngành HLTT của Bộ môn: 

BĐ - ĐC - CM Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh và tiêu chuẩn đánh giá T-test cho 

VĐV bóng đá tại địa chỉ: http://www.topendsports.com/testing/tests/t-test.htm: 

Bảng 2. Bảng tiêu chuẩn đánh giá T- test cho VĐV bóng đá. 

Xếp loại Nam (giây) Nữ (giây) 

Rất tốt < 9,5 < 10,5 

Tốt 9,5 – 10,5 10,5 - 11,5 

Trung bình 10.5 -11.5 11,5 - 12,5 

Yếu > 11,5 > 12,5 

Kết quả Bảng 2 cho phép đánh giá thể lực của sinh viên theo từng mức đánh giá và 

theo từng test. Tuy nhiên, mỗi test khác nhau lại có đơn vị đo lường khác nhau đòi hỏi phải 

quy chuẩn đánh giá thể lực của học viên theo một đơn vị đo lường trung gian. Để làm được 

điều này, chúng tôi tiến hành xây dựng bảng điểm đánh giá thể lực cho học viên theo thang 

độ C. Kết quả được trình bày tại Bảng 3. 

Kết quả Bảng 3 cho phép đánh giá điểm của từng chỉ tiêu và tổng hợp các chỉ tiêu, tuy 

nhiên, để xếp loại trình độ thể lực của sinh viên thì cần có tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Để 

làm được điều này chúng tôi tiến hành quy điểm sinh viên theo 5 mức: Tốt, Khá, Trung bình, 

Yếu, Kém trên cơ sở đối chiếu điểm Bảng 3 và tiêu chuẩn phân loại Bảng 2. Kết quả được 

trình bày tại Bảng 4. 

http://www.topendsports.com/testing/tests/t-test.htm
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Bảng 3. Bảng tiêu chuẩn đánh giá các test cho nam sinh viên đội tuyển bóng đá  

Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh 

TT 
Nội dung  

test kiểm tra 

Điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
197 

198  

-  

205 

206  

-  

214 

215 

 - 

223 

224  

- 

232 

233  

-  

240 

241  

-  

249 

250  

-  

259 

260  

-  

266 

275 

2 
Chạy 15m XPC 

(s) 
2’’56 

2’’49 

- 

2’’55 

2’’42 

- 

2’’48 

2’’34 

- 

2’’41 

2’’27

-

2’’33 

2’’20

-

2’’26 

2’’12

-

2’’19 

2’’05 

- 

2’’11 

2’’01 

- 

2’’04 

1’’90

-

2’’00 

3 
Chạy 30m XPC 

(s) 
4’’39 

4’’33 

- 

4’’38 

4’’26 

- 

4’’32 

4’’20 

- 

4’’25 

4’’13

-

4’’19 

4’’07

-

4’’12 

4’’00

-

4’’06 

3’’93 

- 

3’’99 

3’’87 

- 

3’’92 

3’’80

-

3’’86 

4 

Dẫn bóng tốc độ 

30m  

(s) 

5’’20 

5’’01 

- 

5’’19 

4’’91 

- 

5’00 

4’’81 

- 

4’’90 

4’’71

-

4’’80 

4’’61

-

4’’70 

4’’51

-

4’’60 

4’’41 

- 

4’’50 

4’’31 

- 

4’’40 

4’’30 

5 

Dẫn bóng luồn 

cọc 10m  

(s) 

10’’5

5 

10’’20

-

10’’49 

9’’90 

-

10’’19 

9’’60 

- 

9’’89 

9’’30

-

9’’59 

9’’00

-

9’’29 

8’’70

-

8’’99 

8’’40-

8’’69 

8’’10-

8’’39 
8’’09 

6 

Dẫn bóng luồn 

cọc sút cầu môn 

(s) 

9’’5 

9’’2 

- 

9’’4 

8’’9 

- 

9’’1 

8’’6 

- 

8’’8 

8’’3 

- 

8’’5 

8’’0 

- 

8’’2 

7’’7 

- 

7’’9 

7’’4 

- 

7’’6 

7’’1 

- 

7’’3 

7’’0 

7 

Đánh đầu vào 

bóng treo  

(cm) 

49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90 

8 

Đá bóng xa trong 

hành lang 10m 

(m) 

40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 

100 

- 

109 

110 

- 

119 

120 

- 

129 

130 

9 
Chạy 5x30m  

(s) 
23’’6 

23’’1 

- 

23’’5 

22’’6 

- 

23’’0 

22’’1 

- 

22’’5 

21’’6

-

22’’0 

21’’1

-

21’’5 

20’’6

-

21’’0 

20’’1 

- 

20’’5 

19’’6 

- 

20’’0 

19’’5 

10 Test Cooper 2300 2400 2500 2600 2700 2750 2800 2850 2900 3000 



 Nguyễn Doãn Quang, Nguyễn Đình Chung, Nguyễn Việt Hưng 

  

299 

Bảng 4. Tiêu chuẩn tổng hợp điểm xếp loại đánh giá thể lực cho nam sinh viên  

đội tuyển bóng đá Trường Đại học TDTT Tp. Hồ Chí Minh 

Xếp loại Điểm đạt  

Giỏi > 90 

Khá 70 - 89 

Trung bình 50 - 69 

Yếu 30 - 49 

Kém < 30 

Kết quả Bảng 4 cho phép phân loại tổng hợp trình độ thể lực của sinh viên. Để đạt 

được tổng điểm của một loại nào đó, không nhất thiết phải đạt được số điểm từng chỉ tiêu, 

test như từng tiêu chuẩn loại đó - có thể lấy điểm đạt cao của test này bù cho điểm đạt thấp 

của test khác, sao cho tổng điểm đạt được nằm trong khoảng xác định của bảng phân loại 

tổng hợp (Bảng 4), với điều kiện không có hơn 2 nội dung ở mức độ yếu và kém. 

Từ thực tiễn công tác giảng dạy và huấn luyện môn bóng đá, hiện nay do đòi hỏi về 

yếu tố chuyên môn ngày một cao hơn, tính chất của các trận đấu ngày càng căng thẳng 

hơn, nên yêu cầu về sự chuẩn bị các tố chất thể lực cũng toàn diện và cao hơn, bởi chuẩn bị 

thể lực luôn luôn là tiền đề để tập luyện và thi đấu đạt kết quả cao. Việc lựa chọn đúng hệ 

thống nội dung kiểm tra, đánh giá thực trạng trình độ TLCM của VĐV là điều kiện cần 

thiết và quan trọng. Do đó để đánh giá thực trạng trình độ TLCM cho VĐV bóng đá cần 

phải xuất phát từ quan điểm toàn diện.  

Đề tài đã xác định đặc điểm đặc trưng TLCM của VĐV bóng đá, đó là tốc độ, sức 

mạnh - tốc độ và sức bền - tốc độ, cùng khả năng linh hoạt là các tố chất thể lực luôn luôn 

giữ vai trò quan trọng có ảnh hưởng đến thành tích thi đấu của VĐV bóng đá, làm cơ sở 

định hướng khi lựa chọn chỉ tiêu đánh giá TLCM cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên 

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. KẾT LUẬN 

- Lựa chọn được 11 test đánh giá TLCM cho nam VĐV Bóng đá đội tuyển sinh viên 

Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng được bảng điểm và tiêu chuẩn đánh giá TLCM cho đối tượng nghiên cứu. 
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LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH MÔN CỜ VUA 

CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ 

                                  TS. Hoàng Hải, ThS. Phạm Việt Đức, ThS. Trần Hữu Nam 

                                                                                    Khoa GDTC - Đại học Huế 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong TDTT, 

trên cơ sở những căn cứ và yêu cầu thực tiễn đề tài đã tiến hành lựa chọn 6 nhóm 

bài tập và 31 dạng bài tập để nâng cao kỹ năng thực hành môn Cờ Vua cho sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Kết quả kiểm nghiệm tính hiệu quả cho thấy 

tính khả thi và phù hợp của các bài tập lựa chọn được để nâng cao kỹ năng thực 

hành cho đối tượng nghiên cứu. 

Từ khóa: Lựa chọn bài tập; Kỹ năng thực hành; môn Cờ Vua; Đại học Huế. 

Abstract: Using conventional scientific research methods in sports and physical 

training, based on the grounds and practical requirements, the topic has selected 6 

exercise groups and 31 exercises to improve practical skills in chess subjects for 

students of the University of education, Hue University. The effectiveness test shows 

the feasibility and suitability of the selected exercises to improve practical skills for 

the study subjects. 

Key words: Selecting exercises; Practical skills; Chess; Hue university. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cờ vua là một học phần tự chọn thuộc chương trình môn học GDTC của Đại học 

Huế, là môn học được sử dụng giảng dạy thường xuyên cho sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế. Qua quá trình giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế cho thấy số lượng sinh viên yêu thích môn học này chiếm tỷ lệ khá cao, đây là 

một thuận lợi cho quá trình giảng dạy học phần. Tuy nhiên, qua thực tiễn giảng dạy đề tài 

nhận thấy các giảng viên sử dụng các bài tập trong giảng dạy môn học Cờ Vua còn chưa có 

tính thống nhất, chưa hấp dẫn và đa dạng phong phú cho người học do đó chưa thu hút và 

kích thích người học tham gia tập luyện học phần này do đó dẫn đến hiệu quả học tập chưa 

cao. Xuất phát từ lý do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Lựa chọn hệ thống bài tập 

nâng cao kỹ năng thực hành môn cờ vua cho sinh viên Trƣờng Đại học sƣ phạm, Đại 

học Huế”. 

2. PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Đề tài tiến hành để tổng hợp các tài 

liệu có liên quan đến các vấn đề kỹ năng thực hành môn Cờ Vua. 
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- Phương pháp phỏng vấn: Đề tài đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi 15 giảng 

viên, HLV, chuyên gia đang trực tiếp giảng dạy, huấn luyện môn Cờ Vua. Nội dung phiếu 

hỏi liên quan đến bài tập nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Sử dụng phương pháp này nhằm kiểm nghiệm 

hệ thống bài tập đã lựa chọn được trên đối tượng nghiên cứu. Đề tài thực nghiệm hệ thống 

bài tập trên nhóm thực nghiệm (gồm 42 sinh viên), còn nhóm đối chứng (gồm 39 sinh 

viên) vẫn tập luyện theo các bài tập mà các giảng viên ở Khoa GDTC - Đại học Huế vẫn 

thường giảng dạy. Bằng phương pháp theo dõi ngang đề tài có sự so sánh và theo dõi sự 

thay đổi của 2 nhóm để có sự đánh giá chính xác kết quả thực nghiệm. Đề tài đã tiến hành 

thực nghiệm trong thời gian là 01 học kỳ trên đối tượng nghiên cứu.  

- Phương pháp toán học thống kê: Trong quá trình xử lý các số liệu của đề tài, các 

tham số đặc trưng mà đề tài sử dụng là: x , t, r, w.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Lựa chọn hệ thống bài tập nâng cao kỹ năng thực hành môn Cờ Vua cho sinh 

viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Huế 

Thông qua việc phân tích chương trình môn học Cờ Vua cho thấy để nâng cao kỹ 

năng thực hành môn Cờ Vua cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đề tài 

đã tổng hợp 8 nhóm bài tập thực hành. Để lựa chọn nhóm bài tập phù hợp với đối tượng 

nghiên cứu, đề tài tiến hành phỏng vấn giảng viên, HLV ở các trường Đại học và một số 

Sở Văn hóa, Thể thao... Kết quả phỏng vấn trình bày ở Bảng 1: 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn nhóm bài tập nâng cao kỹ năng thực hành  

cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (n = 15) 

STT Nhóm bài tập 
Kết quả phỏng vấn 

n % 

1 Nhóm bài tập di chuyển 13 86,66 

2 Nhóm bài tập chiếu hết hạn định nƣớc đi 15 100,00 

3 Nhóm bài tập tàn cuộc cơ bản 13 86,66 

4 Nhóm bài tập khai cuộc cơ bản 14 93,33 

5 Nhóm bài tập tính toán 8 53,33 

6 Nhóm bài tập chiến thuật cơ bản 12 80,00 

7 Nhóm bài tập ĐPH 11 73,33 

8 Nhóm bài tập thi đấu 14 93,33 

Từ kết quả Bảng 01 đã lựa chọn 6/8 nhóm bài tập cần thiết để nâng cao kỹ năng thực 

hành cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế như sau: Nhóm bài tập di 
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chuyển; Nhóm bài tập chiếu hết hạn định nước đi; Nhóm bài tập tàn cuộc cơ bản; Nhóm 

bài tập khai cuộc cơ bản; Nhóm bài tập chiến thuật cơ bản và Nhóm bài tập thi đấu 

Trên cơ sở nhóm bài tập lựa chọn được, đề tài tiến hành phân tích và tổng hợp các tài 

liệu có liên quan, qua ý kiến của các chuyên gia về sử dụng các bài tập nâng cao kỹ năng 

thực hành, đề tài đã tổng hợp được các bài tập tương ứng với nhóm bài tập đã lựa chọn để 

nâng cao kỹ năng thực hành, Kết quả được trình bày ở Bảng 2 như sau: 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (n = 15) 

STT Nhóm bài tập/Bài tập 
Kết quả lựa chọn 

n % 

1 Nhóm bài tập di chuyển quân 

1.1 Bài tập di chuyển Xe 15 100,00 

1.2 Bài tập di chuyển Tƣợng 15 100,00 

1.3 Bài tập di chuyển Hậu 15 100,00 

1.4 Bài tập di chuyển Mã 15 100,00 

1.5 Bài tập di chuyển Tốt 15 100,00 

1.6 Bài tập phong cấp 15 100,00 

1.7 Bài tập di chuyển Vua 15 100,00 

1.8 Bài tập nhập thành 13 86,66 

2 Nhóm bài tập chiếu hết hạn định nước đi 

2.1 Bài tập chiếu hết 1 nƣớc 15 100,00 

2.2 Bài tập chiếu hết 2 nƣớc 15 100,00 

2.3 Bài tập chiếu hết trong 3 nước 3 20,00 

2.4 Bài tập cờ thế chiếu hết 2 nước 6 40,00 

2.5 Bài tập chiếu hết trong 4 nước 0 0,00 

3 Nhóm bài tập tàn cuộc cơ bản 

3.1 Vua + Xe chiếu hết Vua 15 100,00 

3.2 Vua + Hậu chiếu hết Vua 15 100,00 

3.3 Vua + 2 Tượng chiếu hết Vua 6 20,00 

3.4 Vua + Tượng + Mã chiếu hết Vua 0 0,00 

3.5 Quy tắc thế đối Vua 14 93,33 
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3.6 Quy tắc hình vuông của Tốt 13 86,66 

3.7 Quy tắc Ô hiệu quả 13 86,66 

3.8 Quy tắc hất vai 5 33,33 

3.9 Quy tắc đột phá tốt 3 20,00 

4 Nhóm bài tập khai cuộc 

4.1 Bài tập trí nhớ khai cuộc 14 93,33 

4.2 Bài tập xác định nƣớc đi sai lầm trong khai cuộc 12 80,00 

4.3 Bài tập lập kế hoạch khi kết thúc khai cuộc 2 13,33 

4.4 Bài tập xử lý ưu thế trong khai cuộc 6 40,00 

4.5 Bài tập lựa chọn nước đi mạnh nhất 7 46,66 

5 Nhóm bài tập chiến thuật cơ bản  

5.1 Tấn công đôi 15 100,00 

5.2 Giằng 12 80,00 

5.3 Xiên (xuyên táo) 12 80,00 

5.4 Tấn công mở 15 100,00 

5.5 Chiếu mở 15 100,00 

5.6 Chiếu mở đặc biệt “cối xay” 13 86,66 

5.7 Chiếu đôi (lƣỡng chiếu) 15 100,00 

5.8 Thu hút 14 93,33 

5.9 Đánh lạc hƣớng 13 86,66 

5.10 Phong toả (cắt đƣờng). Mat "thắt cổ".  13 86,66 

5.11 Giải phóng ô 12 80,00 

5.12 Giải phóng đƣờng 12 80,00 

5.13 Tiêu diệt lực lượng bảo vệ 5 33,33 

5.14 Cô lập và che chắn 6 40,00 

5.15 Chiếm lĩnh ô xung yếu 5 33,33 

5.16 Tia Rơn-ghen 9 60,00 

5.17 Quá tải 3 20,00 

5.18 Nước đi trung gian 4 26,66 

5.19 Phá huỷ cấu trúc Tốt bảo vệ 2 13,33 
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5.20 Bẫy quân đối phương 5 33,33 

5.21 Phong cấp 8 53,33 

5.22 Giải cứu thần kỳ (cầu hoà) 3 20,00 

6 Nhóm bài tập thi đấu 

6.1 Thi đấu Cờ Chớp 5 33,33 

6.2 Thi đấu Cờ Nhanh 15 100,00 

6.3 Thi đấu Cờ tiêu chuẩn 12 80,00 

Từ kết quả Bảng 2 đề tài lựa chọn 31 bài tập (các bài in đậm) có sự lựa chọn chiếm 

80% trở lên thuộc 6 nhóm bài tập để nâng cao hiệu quả kỹ năng thực hành cho sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

3.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập đã xây dựng nhằm nâng cao kỹ năng thực 

hành môn Cờ Vua cho sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Huế 

3.2.1. Lựa chọn test đánh giá kỹ năng thực hành cơ bản cho đối tượng nghiên cứu 

Thông qua tổng hợp tài liệu đề tài đã tổng hợp được 27 test đánh giá kỹ năng thực 

hành cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Nhằm lựa chọn được các test 

đảm bảo độ tin cậy, đề tài đã tiến hành phỏng vấn lựa chọn test, đánh giá độ tin cậy và tính 

thông báo của các test lựa chọn được. Kết quả đề tài đã lựa chọn được 5 test để đánh giá kỹ 

năng thực hành đó là: Test Chiếu hết trong 1 nước (điểm); Test Tàn cuộc kỹ thuật (điểm); 

Test ĐPH Chiếu hết trong 2 nước (điểm); và Test Chiến thuật cơ bản (điểm). 

3.2.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập nâng cao kỹ năng thực hành môn Cờ Vua của 

sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

a. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm 

Để xác định chính xác sự chia nhóm, đề tài đã tiến hành kiểm tra kỹ năng thực hành 

của đối tượng thực nghiệm ở thời điểm trước thực nghiệm bằng các test đã lựa chọn. Kết 

quả được trình bày tại Bảng 3 sau: 

Bảng 3. Kết quả kiểm tra đánh giá kỹ năng thực hành của nhóm đối chứng  

và thực nghiệm ở thời điểm trước thực nghiệm 

STT Test đánh giá  (điểm) 

Nhóm đối 

chứng 

(n = 39) 

Nhóm thực 

nghiệm 

(n = 42) 

t 

(tb=1,96) 
P 

x    x    

1 Chiếu hết trong 1 nước  4,33 1,40 4,52 1,53 0,80 > 0,05 

2 Tàn cuộc kỹ thuật  3,74 1,73 3,85 1,85 0,39 > 0,05 
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3 
ĐPH Chiếu hết trong  

2 nước  
2,82 1,87 3,19 1,89 1,22 > 0,05 

4 Chiến thuật cơ bản (điểm) 3,05 1,79 3,26 1,93 0,71 > 0,05 

Từ kết quả thu được tại Bảng 3 cho thấy, năng lực chuyên môn cơ bản của 2 nhóm là 

tương đương nhau. ttính của các test < tbảng ở ngưỡng xác suất thống kê p>0,05. Hay nói 

cách khác là trình độ của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm là không có sự khác biệt.  

b. Kết quả kiểm tra kết thúc thực nghiệm  

Sau khi tiến hành ứng dụng hệ thống bài tập cho đối tượng nghiên cứu, chúng tôi tiến 

hành kiểm tra cả 2 đối tượng ở thời điểm kết thúc thực nghiệm. Kết quả được trình bày tại 

Bảng 4.  

Bảng 4. Kết quả kiểm tra các kỹ năng thực hành của nhóm đối chứng  

và thực nghiệm sau thực nghiệm 

STT Test đánh giá (điểm) 

Nhóm đối 

chứng 

(n = 39) 

Nhóm thực 

nghiệm 

(n = 42) 

t 

(tb=1,96) 
P 

x    x    

1 Chiếu hết trong 1 nước 6,10 1,64 6,79 1,68 2,59 < 0,05 

2 Tàn cuộc kỹ thuật  5,58 1,59 6,64 1,74 3,93 < 0,05 

3 ĐPH Chiếu hết trong 2 nước  4,89 2,15 6,11 1,60 4,01 < 0,05 

4 Chiến thuật cơ bản  4,71 1,83 6,28 1,54 5,76 < 0,05 

Từ kết quả thu được tại Bảng 4 cho thấy, thành tích cả hai nhóm đối chứng và thực 

nghiệm đều được có sự gia tăng. Tuy nhiên, nhóm thực nghiệm có sự gia tăng mạnh hơn ở 

tất cả các test, ttính đều > tbảng ở ngưỡng xác suất p<0,05. Qua đó có thể thấy rằng hệ thống 

bài tập mà đề tài ứng dụng cho nhóm thực nghiệm đã tỏ rõ tính hiệu quả hơn hẳn nhóm đối 

chứng. Để đánh giá chính xác hơn nữa, đề tài tiến hành so sánh kết quả tự đối chiếu và 

nhịp độ tăng trưởng của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm ở 2 thời điểm trước và sau thực 

nghiệm. Kết quả được trình bày tại Bảng 5 và 6 sau: 

Bảng 5. Kết quả so sánh đánh giá kỹ năng thực hành của nhóm đối chứng trước  

và sau thực nghiệm (n = 39) 

STT Test đánh giá (điểm) 

Trƣớc thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 
t 

(tb=1,96) 
W 

x    x    

1 Chiếu hết trong 1 nước 4,33 1,40 6,10 1,64 4,35 33,90 

2 Tàn cuộc kỹ thuật 3,74 1,73 5,58 1,59 4,79 39,56 
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3 ĐPH Chiếu hết trong 2 nước 2,82 1,87 4,89 2,15 3,82 53,82 

4 Chiến thuật cơ bản 3,05 1,79 4,71 1,83 3.55 42,90 

Bảng 6. Kết quả so sánh đánh giá kỹ năng thực hành của nhóm thực nghiệm trước  

và sau thực nghiệm (n = 42) 

STT Test đánh giá (điểm) 

Trƣớc thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 
t 

(tb=1,96) 
W 

x    x    

1 Chiếu hết trong 1 nước  4,52 1,53 6,79 1,68 5,95 40,13 

2 Tàn cuộc kỹ thuật 3,85 1,85 6,64 1,74 5,76 53,06 

3 ĐPH Chiếu hết trong 2 nước  3,19 1,89 6,11 1,60 6,56 62,91 

4 Chiến thuật cơ bản  3,26 1,93 6,28 1,54 6,02 63,34 
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Biểu đồ 1. So sánh nhịp tăng trưởng của nhóm đối chứng và thực nghiệm 

Từ kết quả Bảng 5, 6 và Biểu đồ 1 cho thấy: Cả nhóm đối chứng và thực nghiệm đều 

có sự gia tăng về thành tích và đều tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa ở ngưỡng xác suất thống 

kê (P<0,05). Tuy nhiên ở nhóm thực nghiệm mà đề tài ứng dụng hệ thống bài tập đã xây 

dựng có sự phát triển hơn hẳn về thành tích so với nhóm đối chứng. Điều đó đã dẫn đến 

nhịp tăng trưởng của các test nhóm thực nghiệm cao hơn hẵn so với nhóm đối chứng.  

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi rút ra những kết luận sau: 
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- Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn được hệ thống bài tập Cờ Vua nâng cao kỹ năng 

thực hành bao gồm 6 nhóm bài tập và 31 dạng bài tập. 

- Sau thời gian giảng dạy 01 học kỳ, hệ thống bài tập nâng cao kỹ năng thực hành mà 

đề tài xây dựng trên đã tỏ rõ tính hiệu quả trong việc nâng cao trình độ thực hành cho sinh 

viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.  
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THỰC TRẠNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TRÌNH ĐỘ THỂ 

LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM 

TS. Đỗ Tiến Thân
1
, ThS. Nguyễn Anh Tú

2
,  

ThS. Hoàng Thị Tuyết
3
, TS. Nguyễn Thanh Tùng
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1
Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh  

2
Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam 

                                            
3
Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh 

                                           
4
Đại Học TDTT TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài đã kiểm tra 

đánh giá thực trạng và khảo sát các nhân tố ảnh hưởng tới thể lực chung của học 

sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Từ đó làm cơ sở cho việc đề ra các 

biện pháp nâng cao trình độ thể lực cho học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - 

Amsterdam. 

Từ khóa: GDTC, thể lực chung, Hà Nội - Amsterdam. 

Summary: By means of routine scientific research, test subjects were assessing  

the situation and examine the factors that affect the overall strength of the 

specialized high school students in Hanoi - Amsterdam. Since then the basis for the 

formulation of measures to improve fitness for specialized high school students in 

Hanoi - Amsterdam. 

Keyword: Physical Education, Physical General, Hanoi - Amsterdam. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chăm lo giáo dục toàn diện cho học sinh luôn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong 

việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Trong đó, công tác giáo dục thể chất và thể thao 

trong các trường học được Đảng, Nhà nước và các ngành liên quan quan tâm, đầu tư và đã 

đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thực trạng công tác giáo dục thể chất và 

thể thao trong các trường học hiện nay vẫn còn những tồn tại, bất cập, cần có những giải 

pháp đồng bộ.  

Để đánh giá công tác GDTC thì trình độ thể lực là một tiêu chí quan trọng, then chốt. 

Hiện nay công tác GDTC nói chung, thể lực chung của học sinh nói riêng của trường 

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Vì vậy, nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao công tác GDTC nói chung, và lựa chọn, 

ứng dụng các bài tập phù hợp để phát triển thể lực chung cho học sinh nói riêng của trường 

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là vô cùng bức thiết. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu, 

phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp phỏng vấn bằng phiếu hỏi; phương pháp 

toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đánh giá thực trạng trình độ thể lực chung của học sinh trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amsterdam  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới hạn đánh giá thực trạng trình độ thể lực chung 

của học sinh khối 10, 11 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Để đánh giá trình 

độ thể lực chung của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đề tài lựa chọn 

và sử dụng 05 test trong quy định về việc kiểm tra, đánh giá thể lực của học sinh theo tiêu 

chuẩn rèn luyện thân thể. Đây là các test đã được kiểm định tính thong báo và độ tin cậy 

trên đối tượng người Việt Nam. Kết quả về thực trạng trình độ thể lực chung của học sinh 

trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam được trình bày ở Bảng 1 và 2. 

Bảng 1. Trình độ thể lực chung của học sinh nam khối 10, 11  

trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam  

TT Các chỉ tiêu 

Tiêu 

chuẩn 

RLTT 

K10 (n=90) Tiêu 

chuẩn 

RLTT 

K11 (n=90) 

      

1 

Nằm ngửa  

gập bụng 

(lần/30giây) 

 20,4 4,7 22,89  21,74 4,52 22,00 

2 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
 213,1 20 9,44  215,6 20,37 9,45 

3 
Chạy 30m XPC 

(giây) 
 4,87 0,5 9,24  4,85 0,42 8,67 

4 
Chạy con thoi  

4 × 10m (giây) 
 10,72 1 8,96  10,7 0,92 8,60 

5 
Chạy tuỳ sức  

5 phút (m) 
 979 96 9,81  972 95,62 9,84 

x 
%

VC x 
%

VC
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Bảng 2. Trình độ thể lực chung của học sinh nữ khối 10, 11  

trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam 

TT Các chỉ tiêu 

Tiêu 

chuẩn 

RLTT 

K10 (n=90) Tiêu 

chuẩn 

RLTT 

K11 (n=90) 

      

1.  Nằm ngửa 

gập bụng 

(lần/30giây) 

 

12 2,7 22,83  13 2,45 18,85 

2.  Bật xa tại chỗ 

(cm) 

 
159,98 14 8,84  163,01 14,28 8,76 

3.  Chạy 30m 

XPC (giây) 

 
6,19 0,5 8,56  6,16 0,55 8,93 

4.  Chạy con thoi 

4 × 10m 

(giây) 

 

12,56 1 7,56  12.51 0,91 7,27 

5.  Chạy tùy sức 

5 phút (m) 

 
773 77 9,97  770 76,89 9,99 

Bảng 3.3. Phân loại trình độ thể lực của nam học sinh 

trường PTTH Chuyên Hà Nội - Amsterdam  

Các chỉ tiêu 

Nằm ngửa 

gập bụng 

(lần/30 giây) 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

Chạy 

30m 

XPC (s) 

Chạy 

con thoi 

4 x 10m 

(s) 

Chạy 

tuỳ sức 

5 phút 

(m) 

K10 

(n=90) 

Tốt 
n 4 5 2 5 1 

% 4,44 5,56 2,22 5,56 1,11 

Đạt 
n 50 53 55 54 53 

% 55,56 58,89 61,11 60 58,89 

Chưa đạt 
n 36 32 33 31 36 

% 40 35,56 36,67 34,44 40 

K11 

(n=90) 

Tốt 
n 3 4 3 5 2 

% 3,33 4,44 3,33 5,56 2,22 

Đạt 
n 51 54 52 51 55 

% 56,67 60 57,78 56,67 61,11 

Chưa đạt 
n 36 32 35 34 33 

% 40 35,56 38,89 37,78 36,67 

x 
%

VC x 
%

VC
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Bảng 3.4. Phân loại trình độ thể lực của nữ học sinh  

trường PTTH Chuyên Hà Nội - Amsterdam  

Các chỉ tiêu 

Nằm 

ngửa gập 

bụng 

(lần/30 

giây) 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

Chạy 

30m 

XPC (s) 

Chạy 

con thoi 

4 x 10m 

(s) 

Chạy 

tuỳ sức 

5 phút 

(m) 

K10 

(n=90) 

Tốt 
N 1 4 3 3 0 

% 1,11 4,44 3,33 3,33 0 

Đạt 
N 51 53 53 52 47 

% 56,67 58,89 58,89 57,78 52,22 

Chưa đạt 
N 38 33 34 35 43 

% 42,22 36,67 37,78 38,89 47,78 

K11 

(n=90) 

Tốt 
N 0 2 3 5 0 

% 0 2,22 3,33 5,56 0 

Đạt 
N 47 50 51 48 46 

% 52,22 55,56 56,67 53,33 51,11 

Chưa đạt 
N 43 38 36 37 44 

% 47,78 42,22 40 41,11 48,89 

Qua Bảng 3 và 4 cho thấy: 

Ở học sinh nữ: Phần lớn học sinh có kết quả kiểm tra thể lực ở mức đạt (mức trung 

bình) ở cả khối 10 và 11. Tỷ lệ học sinh có thể lực đạt mức tốt là rất thấp, chỉ chiếm không 

quá 5,56% và đạt tốt nhất ở nội dung đánh giá khả năng phối hợp vận động; kém nhất ở nội 

dung đánh giá sức bền. Tỷ lệ học sinh chưa đạt về trình độ thể lực (theo tiêu chuẩn đánh 

giá của BGDĐT) ở mức khá cao, chiếm từ 36,67% -  48,89%. 

Ở học sinh nam: Kết quả kiểm tra thể lực học sinh nam của trường chuyên Hà Nội - 

Amsterdam cũng không khả quan hơn. Số học sinh có thể lực không đạt theo tiêu chuẩn 

RLTT vẫn chiếm tỷ lệ cao: 34,44% đến 40%. Tỷ lệ học sinh có thể lực đạt loại khá khiêm 

tốn, chiếm từ 1,11% đến 5,56%. Phần lớn học sinh có thể lực đạt mức trung bình, chiếm từ 

55,56 % - 61,11%. 

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trình độ thể lực chung của học sinh trường THPT 

chuyên Hà Nội - Amsterdam  

Qua các Bảng 1, 2, 3 và 4 cho thấy, phần lớn thể lực chung của học sinh trường 

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mới chỉ dừng lại ở mức đạt so với mặt bằng chung của 

cả nước. Vậy đâu là nguyên nhân, nhân tố nào ảnh hưởng tới thực trạng trên. Để tìm hiểu 
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nhân tố ảnh hưởng tới trình độ thể lực chung của học sinh trường THPT chuyên Hà  

Nội - Amsterdam, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 09 chuyên gia về lĩnh vực TDTT. Để có 

kết luận khách quan và đảm bảo tính khoa học, đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn 2 

lần với cùng đối tượng và cùng bảng hỏi (giữa 2 lần phỏng vấn cách nhau 7 ngày). Kết quả 

phỏng vấn được trình bày ở Bảng 5. 

Bảng 5. Nhân tố ảnh hưởng đến trình độ thể lực chung của học sinh  

trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam  

TT 

Mức độ ảnh 

hưởng  

Nhân tố ảnh 

hưởng 

Lần 1 Lần 2 

Rất ảnh 

hưởng 

Ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Rất ảnh 

hưởng 

Ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

1.  
Đội ngũ giáo viên 

giảng dạy GDTC 
7 77,78 2 22,22 0 0 6 66,67 3 33,33 0 0,00 

2.  

Cơ sở vật chất 

phục vụ công tác 

giảng dạy, học tập 

GDTC 

5 55,56 4 44,44 0 0 5 55,56 4 44,44 0 0,00 

3.  

Ý thức học tập 

môn GDTC của 

học sinh 

7 77,78 2 22,22 0 0 7 77,78 2 22,22 0 0,00 

4.  

Sự quan tâm của 

lãnh đạo nhà 

trường tới công 

tác GDTC 

1 11,11 4 44,44 4 44,44 0 0,00 4 44,44 5 55,56 

5.  

Hoạt động thể dục 

thể thao ngoại 

khoá 

2 22,22 3 33,33 4 44,44 2 22,22 4 44,44 3 33,33 

6.  
Chương trình môn 

học GDTC 
6 66,67 3 33,33 0 0,00 6 66,67 3 33,33 0 0,00 

7.  Nhân tố khác 0 0 1 11,11 8 88,89 0 0,00 2 22,22 7 77,78 

Sau khi có kết quả phỏng vấn của cả 2 lần, đề tài sử dụng tiêu chuẩn Wilcoxon để 

kiểm định độ tin cậy của kết quả phỏng vấn. Kết quả kiểm định được trình bày ở Bảng 6. 

Qua Bảng 6 cho thấy, kết quả phỏng vấn ở cả ba mức độ “ảnh hưởng nhiều”, “ảnh 

hưởng”, “không ảnh hưởng” giữa lần 1 và lần 2 đều có ngưỡng p > 0,05. Như vậy, kết quả 
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xử lý số liệu cho thấy, sự khác biệt giữa 2 lần phỏng vấn là không có ý nghĩa ở ngưỡng  

p = 5%. Hay nói cách khác, kết quả phỏng vấn thu được là khách quan. 

Bảng 6. Kiểm định độ tin cậy kết quả phỏng vấn bằng tiêu chuẩn Wilcoxon 

Tham số thống kê 

Mức độ ảnh hưởng 

Rất ảnh 

hưởng 

Ảnh 

hưởng 

Không ảnh 

hưởng 

Thứ hạng trung bình chênh lệch (-) 4,21 4,15 6,89 

Thứ hạng trung bình chênh lệch (+) 5,52 4,81 5,23 

Đơn vị lệch chuẩn Z -0,065 -0,24 -0,2 

Ý nghĩa thống kê (p) 
0,95 

(>0,05) 

0,81 

(>0,05) 

0,87 

(>0,05) 

Như vậy, qua Bảng 5 và 6 cho thấy, có 6 nhân tố chính ảnh hưởng tới trình độ thể lực 

của học sinh. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố là khác nhau. Theo kết quả 

phỏng vấn, nhân tố được coi là có ảnh hưởng nhiều tới trình độ thể lực của học sinh là: Ý 

thức học tập môn GDTC của học sinh; Đội ngũ giáo viên giảng dạy GDTC; cơ sở vật chất 

phục vụ công tác giảng dạy và học tập GDTC và chương trình môn học GDTC.  

Trong nghiên cứu này, tác giả chưa đề cập tới kết quả đánh giá về thực trạng  

các nhân tố ảnh hưởng tới trình độ thể lực của học sinh trường THPT chuyên Hà  

Nội - Amsterdam. Kết quả thực trạng của các nhân tố trên sẽ được tác giả trình bày ở một 

bài báo khác.  

4. KẾT LUẬN 

Qua kiểm tra thể lực chung của học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amterdam 

cho thấy, trình độ thể lực chung của học sinh còn yếu, tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực 

theo quy định của BGDĐT còn thấp. 

Có 6 nhân tố chính ảnh hưởng tới trình độ thể lực của học sinh trường THPT chuyên 

Hà Nội - Amterdam. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của các nhân tố là khác nhau. Sáu nhân 

tố là:  

- Đội ngũ giáo viên giảng dạy GDTC. 

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập GDTC. 

- Ý thức học tập môn GDTC của học sinh. 

- Chương trình môn học GDTC. 

- Sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường tới công tác GDTC. 

- Hoạt động thể dục thể thao ngoại khoá. 
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THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ  

HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BẮT BUỘC CỦA LƢU SINH VIÊN 

(LÀO - CAMPUCHIA - MOZAMBIQUE - PHILIPPINES)  

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 

ThS. Trƣơng Đức Huy 

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái  Nguyên 

Tóm tắt: Kết quả học tập (KQHT) nói chung, kết quả học tập môn Giáo dục thể chất 

(GDTC) nói riêng của lưu sinh viên (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) 

là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh viên (SV) cũng như nhà trường. 

KQHT ảnh hưởng tới tâm lý, tiến độ học tập và cơ hội việc làm của sinh viên. Ngoài 

ra, KQHT còn phản ánh chương trình, chất lượng đào tạo của nhà trường. Việc 

đánh giá thực trạng và tìm các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến KQHT môn GDTC 

bắt buộc của lưu sinh viên (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) sẽ là cơ 

sở để các giảng viên, lãnh đạo các Khoa và nhà trường đưa ra các biện pháp thích 

hợp, từ đó nâng cao chất lượng công tác đào tạo. 

Từ khóa: Kết quả học tập, nguyên nhân, ảnh hưởng, lưu sinh viên, Lào - Campuchia 

- Mozambique - Philippines, Giáo dục thể chất bắt buộc. 

Abstract: Academic performance in general, academic performance of physical 

education in particular of Laos - Cambodian - Mozambique - Philippines students is 

important factor that directly affects students as well as the University. Academic 

performance affects the psychology, academic progress and employment 

opportunities of students. Academic performance also reflects the training program 

and quality in training of the University. Assessing the current situation and finding 

the causes that affect academic performance of compulsory Physical Education of 

Laos - Cambodia - Mozambique - Philippines students will be the basis for lecturers, 

leaders of the faculties and the University to give appropriate solutions, thereby 

improving the quality in training.  

Keywords: Academic performance, cause, Laos - Cambodian - Mozambique - 

Philippines students, compulsory physical education. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nâng cao chất lượng đào tạo luôn là vấn đề được các cơ sở giáo dục dành sự quan 

tâm đặc biệt, nhất là trong tình hình hiện nay khi các trường đang gặp khó khăn trong công 

tác tuyển sinh thì việc nâng cao chất lượng đào tạo đóng vai trò quan trọng và then chốt. 

Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên (KTCNTN) là một trường 

thành viên của Đại học Thái Nguyên - một đại học vùng của các tỉnh miền núi Tây Bắc. 
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Trường có nhiệm vụ đào tạo kĩ sư các ngành: Điện, Điện Tử, Cơ khí, Ô tô và cử nhân các 

ngành Sư phạm kỹ thuật, Kinh tế công nghiệp… Ngoài việc đào tạo nguồn nhân lực cho 

các tỉnh miền núi Tây Bắc thì việc đào tạo nguồn nhân lực cho các nước bạn như: Lào, 

Campuchia, Mozambique và Philippines cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. 

Nhận thức được vấn đề này trong những năm gần đây trường đại học KTCNTN luôn 

coi trọng việc nâng cao chất lượng các môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của 

Nhà trường. GDTC là môn học đặc thù, việc nâng cao chất lượng môn học được bộ môn 

đặt lên hàng đầu. Kết quả môn học GDTC bắt buộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố: điều kiện 

cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, nhận thức và thái độ học tập của SV, chương trình môn 

học… Tuy nhiên, KQHT môn học GDTC bắt buộccủa lưu sinh viên Lào - Campuchia - 

Mozambique - Philippines trong những năm gần đây chưa đạt như mong đợi. Việc tìm ra 

các nguyên nhân gây ảnh hưởng tới KQMH từ đó giúp các giảng viên, các nhà quản lý tìm 

ra các giải pháp phù hợp, từng bước nâng cao KQMH là việc làm cần thiết giúp bộ môn, 

Khoa và nhà trường phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các yếu tố tiêu cực và từ đó đề ra 

được các giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao KQHT môn GDTC bắt buộc cho các lưu 

sinh viên (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) nói riêng, nâng cao chất lượng 

đạo tạo của nhà trường nói chung. 

Ở phạm vi bài báo này, chúng tôi tập chung phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố 

ảnh hưởng đến chất lượng môn học GDTC bắt buộc dựa trên các phương pháp nghiên cứu 

khoa học thường quy trong  Thể dục thể thao (TDTT). Từ đó  tìm ra các nguyên nhân gây 

ảnh hưởng trực tiếp đến KQMH, giúp các giảng viên, các nhà quản lý có những biện pháp 

tích cực nhằm nâng cao KQHT môn GDTC bắt buộc cho lưu sinh viên Lào - Campuchia - 

Mozambique - Philippines đang học tập tại trường Đại học KTCNTN. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp: tổng hợp và phân tích tài liệu, 

phương pháp phỏng vấn toạ đàm, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp thống kê 

toán học. Chúng tôi đã phân tích và đưa ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến KQHT môn 

học GDTC bắt buộc, từ đó nâng cao hiệu quả cho đối tượng nghiên cứu [3]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái quát chƣơng trình GDTC, GDTC bắt buộc đối với sinh viên trƣờng Đại học 

KTCNTN 

Chương trình GDTC dành cho SV trường Đại học KTCNTN được xây dựng dựa trên 

các thông tư hướng dẫn và khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 90 tiết, 

được chia thành 02 học phần và tiến hành trong 03 học kỳ [2]: 

- Học phần GDTC bắt buộc với tổng 30 tiết, được tiến hành vào học kỳ 1 năm thứ 

nhất. Học phần này sinh viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng về môn Thể dục và 
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Điền kinh. Đó là: Bài tập đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung tay không và nội 

dung chạy ngắn 100m. SV có 2 bài kiểm tra thường xuyên và 1 bài thi cuối kỳ. Cách tính 

điểm: điểm kiểm tra thường xuyên là 40% và điểm thi cuối kỳ là 60%. 

- Học phần GDTC tự chọn với tổng 60 tiết được tiến hành vào học kỳ 2 năm thứ  

nhất và học kỳ 1 năm thứ 2, ở học phần này sinh viên được tự chọn 02 trong số 12 môn thể 

thao khác nhau. Sinh viên được trang bị kiến thức, kĩ năng cơ bản và nâng cao của các môn 

thể thao.   

Như vậy, môn học GDTC bắt buộc là 01 trong 02 học phần GDTC, là môn học bắt 

buộc với sinh viên hệ chính quy trong toàn trường. Học phần trang bị cho sinh viên những 

kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật cơ bản trong môn Thể dục và Điền kinh. Qua đó sinh viên vận 

dụng vào trong tập luyện và thi đấu để nâng cao sức khỏe và phát triển các tố chất thể lực; 

hình thành nhân cách và lối sống lành mạnh;… đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện cho 

sinh viên [4]. 

3.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên GDTC trƣờng Đại học KTCNTN 

Đội ngũ cán bộ giảng viên GDTC đã không ngừng phát triển cả về số lượng và nâng 

cao về chất lượng, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu 

của công tác đào tạo. Hiện nay số cán bộ giảng viên GDTC gồm 11 người trong đó có 05 

nữ và 06 nam, được phân công giảng dạy 02 học phần GDTC. Thực trạng đội ngũ giảng 

viên GDTC trường Đại học KTCNTN được trình bày tại Bảng 1: 

Bảng 1. Thực trạng đội ngũ giảng viên GDTC trường Đại học KTCNTN 

Tổng 

số 

Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

nữ 

Thâm niên  

công tác 

Trình độ  

chuyên môn 
Tuổi đời 

Trình độ 

Tiếng Anh 

Trên 10 

năm 

Dưới 10 

năm 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 
Đại học 

Trên 

40 

Dưới 

40 

Toefl

>450 

Toefl 

>500 

11 5 9 2 0 11 0 1 10 7 2 

Từ kết quả thu được ở Bảng 1 cho thấy: 

- Về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên cho thấy: 11 giảng viên trình độ 

thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 100%). So với trước đây thì số lượng giảng viên đã tăng lên đáng kể về 

số lượng cũng như chất lượng. 

- Số giảng viên có thâm niên công tác trên 10 năm là 09 người, dưới 10 năm là 02 

người. Về tuổi đời của đội ngũ giảng viên cho thấy đã được trẻ hoá rất nhiều, số giảng viên 

có tuổi đời dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 90,9%, số giảng viên trên 40 tuổi chỉ chiếm tỷ lệ 9,1%. 

Đây là nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết có thể đáp ứng tốt các yêu cầu về phát triển phong 

trào và yêu cầu của công tác đào tạo đề ra. 

- Về trình độ ngoại ngữ: Bộ môn có 07 giảng viên đạt trình độ Toefl trên 450, 02 

giảng viên đạt trình độ Toefl trên 500 chuẩn quốc tế. Đây là đội ngũ giảng viên có trình độ 
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ngoại ngữ tốt, đảm bảo nhiệm vụ giảng dạy sinh viên lưu học sinh các nước trong đó có 

lưu học sinh Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines. 

Như vậy: Đội ngũ giảng viên GDTC của trường đều tốt nghiệp đại học TDTT chính 

quy và 81,82% giảng viên có thâm niên công tác từ 10 năm trở lên và được đào tạo với 

nhiều chuyên ngành khác nhau, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ tốt 

đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo.  

3.3. Thực trạng về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC 

KQHT của môn học GDTC chịu ảnh hưởng, chi phối của nhiều yếu tố, trong đó yếu 

tố về cơ sở vật chất là điều kiện cần thiết để tiến hành giờ học, là công cụ phục vụ cho hoạt 

động giảng dạy của giáo viên và hoạt động học tập của SV. 

Để đánh giá thực trạng về cơ sở vật chất của trường Đại học KTCNTN, đề tài tiến 

hành khảo sát thực trạng sân bãi, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho công tác GDTC.  

Kết quả được trình bày tại Bảng 2. 

Bảng 2. Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC  

tại trường Đại học KTCNTN 

TT Sân bãi - Dụng cụ 
Diện tích sử 

dụng (m
2
) 

Số lƣợng 

sân 
Loại sân Chất lƣợng 

1 Sân bóng đá 105m  68m 4000 01 Cỏ tự nhiên Kém 

2 Sân bóng đá mini 2000 02 Cỏ nhân tạo Tốt 

3 Sân bóng chuyền. 162 02 Bê tông Trung bình 

4 Sân bóng rổ. 420 02 Bê tông Trung bình 

5 Sân cầu lông thuộc nhà thi đấu 450 02 Trong nhà Trung bình 

6 Sân đá cầu 150 02 Bê tông Trung bình 

7 Đường chạy sân vận động 400m 3200 01 Đất nện Kém 

8 Xà đơn  01 - Kém 

9 Xà kép  01 - Kém 

10 Xà lệch  01 - Kém 

Từ kết quả Bảng 2 cho thấy: 

+ Về số lượng: với cơ sở vật chất hiện có thì số lượng các sân thể thao phục vụ cho 

hoạt động GDTC khá đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, sân phục vụ cho học phần GDTC 

bắt buộc chỉ có 01 sân. 

+ Về chất lượng: Trong số 10 sân phục vụ cho công tác GDTC, chỉ có 01 sân có chất 

lượng tốt, số còn lại chỉ ở mức trung bình và kém. Sân phục vụ cho hoạt động giảng dạy và 
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học tập của học phần GDTC bắt buộc cho sinh viên chất lượng đang rất kém, thực trạng 

này tồn tại đã nhiều năm nay. Bộ môn đã kiến nghị và phối hợp với các phòng, ban chức 

năng nâng cấp cải tiến chất lượng sân tuy nhiên chất lượng mặt sân chưa đảm bảo an toàn 

cho quá trình tập luyện. Ở nội dung bài tập đội hình đội ngũ, các giảng viên thường tận 

dụng các sân bê tông trong khuôn viên trường (sân bằng phẳng, đủ rộng, thoáng mát) để 

tiến hành giờ dạy. 

Từ thực trạng trên cho thấy, về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 

giảng dạy và tập luyện chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế giảng dạy và đào tạo, chưa phù 

hợp để nâng cao chất lượng các học phần GDTC nói chung và học phần GDTC bắt buộc 

nói riêng. Tuy nhiên đây là vấn đề chưa thể khắc phục ngay được do còn phụ thuộc vào 

kinh phí cũng như kế hoạch của nhà trường, cần sự linh hoạt, chủ động của giáo viên để 

giờ học đạt hiệu quả cao. 

3.4. Thực trạng tập luyện nội và ngoại khóa học phần GDTC bắt buộc của lƣu SV 

Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines 

Kết quả môn học GDTC bắt buộc chịu chi phối của 2 yếu tố: giờ tập chính khóa và 

ngoại khóa của sinh viên. Theo thông kê, hiện tại sinh viên trường Đại học KTCNTN nói 

chung, lưu SV (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) nói riêng tham gia tập luyện 

học phần GDTC bắt buộc dưới 2 hình thức: chính khóa và ngoại khóa. 

+ Chính khóa: Là những buổi tập theo kế hoạch, thời khoá biểu của Nhà trường, theo 

quỹ thời gian, chương trình quy định, có quy cách kiểm tra đánh giá cho điểm. Giờ học 

chính khóa được tiến hành trong 15 tuần học với thời lượng 30 tiết. 

+ Ngoại khóa: Nhằm củng cố và hoàn thiện các bài học chính khóa. Bao gồm các 

buổi tự tập luyện của SV, các buổi tập luyện tham gia các câu lạc bộ thể thao sinh viên. 

Việc ôn tập, củng cố và hoàn thiện các nội dung của giờ học chính khóa thực hiện trong 

giờ ngoại khóa có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả môn học [5]. 

Để đánh giá thực trạng tập luyện ngoại khóa của lưu SV (Lào - Campuchia - 

Mozambique - Philippines), chúng tôi tiến hành phỏng vấn 32 lưu sinh viên và SV học 

cùng lớp học phần với các lưu SV này. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả phỏng vấn về mức độ thường xuyên hay không thường xuyên  

tham gia tập luyện ngoại khóa của lưu SV (n=32) 

TT Giới tính n 

Thƣờng xuyên 

(2-3 buổi/tuần) 

Không  

thƣờng xuyên 
Không tập 

n % n % n % 

1 Nữ 6 0 0 2 33,33 4 66,67 

2 Nam 26 4 15,38 13 50 9 34,61 

Tổng 32 4 12,5 15 46,88 13 40,62 
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Chúng tôi dùng phiếu hỏi để phỏng vấn SV về mức độ thường xuyên hay không 

thường xuyên tham gia tập luyện ngoại khóa, SV trả lời ở 3 mức độ: thường xuyên, không 

thường xuyên và không tập. 

- Ở mức độ “thường xuyên” được xác định nếu SV tham gia tập luyện ngoại khóa từ 

2-3 buổi/tuần. 

- Ở mức độ “không thường xuyên” được xác định nếu SV tham gia tập luyện ngoại 

khóa 1 tuần chỉ tập luyện 1 buổi hoặc 2, 3, 4 tuần mới tập 1 buổi hoặc 1 tuần tập 1-2 buổi 

sau đó nghỉ 2, 3, 4 tuần mới tập tiếp. 

- Ở mức “không tập” được xác định nếu SV đó không tham gia tập luyện ngoại khóa 

dưới bất kỳ hình thức nào. 

Kết quả Bảng 3 cho thấy: 

Trong số 32 SV được hỏi thì chỉ có 4 SV thường xuyên tham gia tập luyện ngoại 

khóa chiếm tỉ lệ 12,5%, 15 SV tập luyện ngoại khóa ở mức không thường xuyên chiểm tỷ 

lệ 46,88% và 13 SV không tham gia tập luyện ngoại khóa chiếm tỷ lệ 40,63%. Qua điều tra 

cho thấy, nguyên nhân dẫn đến việc không thường xuyên và không tập ngoại khóa là do: 

+ Không có giáo viên hướng dẫn, không có người tập cùng. 

+ Ngại tập luyện vì tiếng việt chưa tốt, ngại giao tiếp. 

+ Không ham thích thể thao. 

+ Chưa làm quen với môi trường, chưa hòa nhập với các bạn. 

Từ những thực trạng trên cho thấy tỷ lệ SV tham gia tập luyện ngoại khóa thường 

xuyên còn ít, số SV không tập và tập không thường xuyên còn ở mức cao. Điều này gây 

ảnh hưởng không nhỏ đến KQHT môn học GDTC bắt buộc. 

3.5. Thực trạng kết quả học tập môn học GDTC bắt buộc của lƣu SV (Lào - 

Campuchia - Mozambique - Philippines) 

Để tìm hiểu về thực trạng KQHT môn GDTC bắt buộc của lưu SV, chúng tôi tiến 

hành thống kê KQHT môn GDTC của lưu (SV Lào – Campuchia - Mozambique - 

Philippines) trong các học kỳ trước đó. KQMH được trình bày tại Bảng 4 

Bảng 4. Kết quả học tập môn GDTC bắt buộc của lưu SV trong các năm học 2017-2019  

(n = 30) 

TT Đạt Không đạt 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 

n % n % n % n % n % 

1 2 6,67 5 16,67 6 20 13 43,33 4 13,33 

Tổng 86,67 13,33 
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Từ kết quả Bảng 4 cho thấy: Số SV ở mức đạt chiếm 86,67%, không đạt là 13,33%. 

Tuy nhiên tỷ lệ SV đạt điểm giỏi và khá còn ở mức khiêm tốn chỉ đạt từ 6,67% - 16,67%, 

SV đạt điểm trung bình là 20% , điểm yếu là 43,33% và điểm kém là 13,33%. 

Mặc dù đã được sự quan tâm, giúp đỡ của giáo viên, BCN khoa cũng như nhà trường 

tuy nhiên KQHT môn GDTC của lưu SV (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) 

chưa đạt như mong đợi. Do vậy việc tìm ra các nguyên nhân gây ảnh hưởng và đề ra các 

giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa KQHT nói chung và môn GDTC nói riêng cho lưu SV là 

việc làm rất cần thiết. 

3.6. Các nguyên nhân ảnh hƣởng đến KQHT môn học GDTC bắt buộc của lƣu SV 

(Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) 

 Để tìm hiểu nguyên nhân gây ảnh hưởng đến KQHT môn học GDTC bắt buộc của 

lưu SV, chúng tôi đã tìm hiểu, thu thập các tài liệu liên quan, đồng thời trao đổi với các 

giảng viên có kinh nghiệm lâu năm môn GDTC về các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết 

quả học tập của các lưu SV [1]. 

Chúng tôi đã đưa ra 9 nguyên nhân và tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi tới lưu 

SV (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) và các SV học cùng lớp. Kết quả được 

trình bày tại Bảng 5. 

Bảng 5. Kết qủa phỏng vấn các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến KQMH GDTC bắt buộc 

của SV (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) (n=32) 

TT Các nguyên nhân ảnh hƣởng 
Lựa chọn Không lựa chọn 

n % n % 

1 Cơ sở vật chất chưa đảm bảo 26 81,25 6 18,75 

2 Nội dung môn học chưa phù hợp 12 37,5 20 62,5 

3 Phương pháp giảng dạy chưa phù hợp 17 53,13 15 46,87 

4 Sĩ số lớp quá đông 17 53,13 15 46,87 

5 Không có người hướng dẫn tập ngoại khóa 30 93,75 2 6,25 

6 Lười, còn e ngại khi tập ngoại khóa 28 87,5 4 12,5 

7 Do vốn tiếng việt còn hạn chế 32 100% 0 0 

8 
Chưa nhận thức được vai trò, tác dụng của  

môn học 
29 90,63 3 9,37 

9 Kỹ năng tập luyện và làm việc nhóm còn yếu 28 87,5 4 12,5 

Từ kết quả Bảng 5 cho thấy: có 6/9 nguyên nhân được cho là gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến KQMH GDTC bắt buộc đối với lưu SV. Cụ thể đó là các nguyên nhân: 
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1) Cơ sở vật chất chưa đảm bảo: có 26/32 SV lựa chọn chiểm tỉ lệ 81,25%. 

2) Không có người hướng dẫn tập ngoại khóa: có 30/32 SV lựa chọn chiếm tỉ lệ 

93,75%. Với lưu SV khi sang Việt Nam học tập do môi trường học tập mới, tiếng Việt 

chưa sử dụng thành thạo nên việc tự tập luyện ngoại khóa còn gặp nhiều khó khăn. Nếu có 

giáo viên hoặc trưởng nhóm hướng dẫn các em tập luyện trong các buổi tập ngoại khóa thì 

sẽ thu hút được các em tích cực tham gia tập luyện, từ đó góp phần nâng cao kết quả  

môn học. 

3) Lười, còn e ngại khi tập ngoại khóa: Có 28/32 SV lựa chọn chiếm tỉ lệ 87.5%.  

28 SV trả lời, các em chưa thường xuyên tập luyện thể thao ngoại khóa do chưa có thói 

quen tập luyện, nhiều khi cũng muốn tập môn nào đó nhưng còn e ngại, chưa có động lực 

để tập luyện. 

4) Do vốn tiếng việt còn hạn chế: Đây là nguyên nhân được 32/32 SV lựa chọn 

chiểm tỉ lệ 100%, dù GDTC là môn học SV tiếp thu qua việc bắt chước động tác kết hợp 

nghe phân tích kỹ thuật nhưng do vốn tiếng Việt của các lưu SV còn hạn chế nên việc tiếp 

thu, thực hiên động tác gặp khó khăn. Việc phân nhóm tập luyện, có kế hoạch tập ngoại 

khóa và giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong tập luyện không chỉ giúp nhóm có kết quả kiểm tra tốt 

mà đây còn là biện pháp hữu hiệu giúp lưu SV (Lào - Campuchia - Mozambique - 

Philippines) cải thiện vốn tiếng Việt, từ đó nâng cao KQMH GDTC nói riêng và kết quả 

học tập nói chung. 

5) Chưa nhận thức được vai trò, tác dụng của môn học: có 29/32 SV chọn chiếm tỷ lệ 

90,63%. 29 SV cho rằng việc tập luyện TDTT chỉ là hoạt động vui chơi, không cần thiết 

tập luyện thường xuyên. Điểm của học phần GDTC không tính vào điểm trung bình trung 

tích lũy nên không quan tâm đến KQMH, điều này dẫn đến tình trạng SV học hoàn thành 

chương trình đào tạo, đủ điểm tích lũy nhưng do chưa đạt học phần GDTC nên chưa thể ra 

trường đúng tiến độ. Một bộ phận không nhỏ SV chưa nhận thức được vai trò, tác dụng của 

môn học nên có cách nhìn lệch lạc, chưa đúng đắn về môn học do đó gây ảnh hưởng không 

nhỏ đến KQMH. 

6) Kỹ năng tập luyện và làm việc nhóm còn yếu: có 28/32 SV lựa chọn chiếm tỷ lệ 

87,5%. Làm việc nhóm và chấm điểm theo nhóm là yêu cầu bắt buộc đối với học phần 

GDTC bắt buộc, việc tập cùng, động viên nhau cùng tập luyện và tự chỉnh sửa động tác 

cho nhau ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kiểm tra của nhóm đó. Nếu nhóm làm việc tốt 

kết quả sẽ cao, nếu nhóm làm việc ko tốt kết quả sẽ ngược lại. Việc phân nhóm tập luyện 

giáo viên thường lồng ghép các lưu SV (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) và 

SV Việt Nam để các em có thể hỗ trợ nhau trong tập luyện, giúp các em lưu SV nhanh hòa 

đồng với môi trường học tập mới, cải thiện vốn tiếng Việt và tăng kỹ năng làm việc nhóm 

cho SV. 
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4. KẾT LUẬN 

Từ những phân tích về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến KQHT môn học GDTC 

bắt buộc, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

1. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên GDTC của nhà trường đáp ứng tốt 

yêu cầu của công tác giảng dạy, khắc phục được một số bất cập do điều kiện cơ sở vật chất 

còn hạn chế, đảm bảo được chất lượng của giờ học. 

2. Thực trạng tham gia tập luyện ngoại khóa của lưu SV (Lào - Campuchia - 

Mozambique - Philippines) còn nhiều hạn chế: số SV thường xuyên tham gia tập luyện 

ngoại khóa chiếm tỉ lệ 12,5%, SV không thường xuyên chiểm tỷ lệ 46,88% và 40,63%  

SV không tham gia tập luyện ngoại khóa. Nguyên nhân là do: 

+ Không có giáo viên hướng dẫn, không có người tập cùng. 

+ Ngại tập luyện vì tiếng việt chưa tốt, ngại giao tiếp. 

+ Không ham thích thể thao. 

+ Chưa làm quen với môi trường, chưa hòa nhập với các bạn. 

3. Kết quả kiểm tra của lưu SV (Lào - Campuchia - Mozambique - Philippines) tỉ lệ 

sinh viên ở mức yếu và kém còn cao từ 13,33% - 43,33%. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

KQHT môn học GDTC bắt buộc của lưu SV bao gồm: 

+ Cơ sở vật chất chưa đảm bảo. 

+ Không có người hướng dẫn tập ngoại khóa. 

+ Lười, còn e ngại khi tập ngoại khóa. 

+ Do vốn tiếng việt còn hạn chế. 

+ Chưa nhận thức được vai trò, tác dụng của môn học. 

+ Kỹ năng tập luyện và làm việc nhóm còn yếu 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC  

VÀ KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

MÔN CẦU LÔNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

ThS. Tăng Phú Đức, ThS. Lƣơng Hồng Thanh 

Trường Đại học Tiền Giang 

Tóm tắt: Bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học thường quy trong nghiên 

cứu khoa học TDTT, đồng thời qua khảo sát thực trạng chương trình môn học  

cầu lông chuyên ngành giáo dục thể chất (GDTC) của sinh viên trường Đại học  

Tiền Giang, chúng tôi tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ 

thể lực và kỹ thuật cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất môn cầu lông tại 

trường Đại học Tiền Giang. 

Từ khóa: kỹ thuật, tiêu chuẩn, kiểm tra, đánh giá, thể lực, Đại học Tiền Giang. 

Abstract: By using conventional scientific methods in the study of sports science, and 

at the same time surveying the actual situation of badminton subjects specialized in 

physical education (GDTC) of Tien Giang University students, they I conducted a 

study to develop a standard of physical and technical qualification for badminton 

physical education students at Tien Giang University. 

Keywords: engineering, standards, testing, evaluation, fitness, Tien Giang University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cầu lông là môn thể thao phù hợp với mọi tầng lớp, lứa tuổi và giới tính. Đối với 

thanh niên, tập luyện môn cầu lông nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển tốt các tố chất vận 

động của cơ thể, rèn luyện các yếu tố tâm lý, góp phần phát triển con người toàn diện.  

Trong công tác giáo dục thể chất nói chung và tại Trường Đại học Tiền Giang nói 

riêng thì Cầu lông là một môn học không thể thiếu nó rất quan trọng đối với sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục thể chất. Tuy nhiên, hiện nay việc đánh giá trình độ thể lực và kỹ 

thuật cho sinh viên các khoá đang học tại trường đang còn gặp khá nhiều khó khăn. 

Chính vì vậy việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật của sinh viên 

chuyên ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang là vấn đề hết sức cấp thiết và thoả đáng 

hiện nay. 

Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật cho sinh 

viên chuyên ngành giáo dục thể chất môn cầu lông tại trường Đại học Tiền Giang”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 
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- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp 

quan sát sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm, phương pháp toán thông kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật cầu lông 

cho sinh viên chuyên ngành GDTC tại trƣờng Đại học Tiền giang 

3.1.1. Thu thập, thống kê các test đã được sử dụng để đánh giá trình độ thể lực và kỹ 

thuật môn cầu lông 

Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn huấn luyện, căn cứ vào đặc 

điểm phát triển thể chất và sinh lý lứa tuổi, căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi, 

thời lượng chương trình, trình độ giảng viên của trường Đại học Tiền giang, qua tham khảo 

tài liệu trong và ngoài nước chúng tôi tuyển chọn được một số test đặc trưng cho thể lực và 

kỹ thuật môn cầu lông như sau: 

Thể lực: Kỹ thuật: 

- Chạy 30m xuất phát cao (giây). 

- Nhảy dây 1 phút (lần). 

- Di chuyển 4 góc sân 5 lần (giây). 

- Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây). 

- Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác 

đập và sủi cầu 10 lần (giây). 

- Di chuyển 6 góc sân 10 lần (giây). 

- Ném cầu xa (m). 

 

- Đánh cầu cao sâu (lốp cầu) 10 lần 

vào ô quy định (thẳng và chéo). 

- Chặt cầu 10 lần  vào ô quy định (thẳng 

và chéo) 

- Bỏ nhỏ 10 lần vào ô quy định. 

- Đập cầu 10 lần vào ô quy định (thẳng  

và chéo). 

- Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô quy định. 

- Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô  

quy định. 

- Đánh cầu tường (lần/1phút). 

Tiếp theo chúng tôi tiến hành gửi phiếu phỏng vấn đến 42 huấn luyện viên, giảng 

viên, các nhà chuyên môn cầu lông và thu về được 32 phiếu hợp lệ. 

Theo kết quả lựa chọn trong bảng phỏng vấn, đề tài tiến hành xử lý bằng cách quy 

đổi số lượt lựa chọn bằng điểm theo các phương án sau: thường sử dụng tương đương 03 

điểm; ít sử dụng tương đương 01 điểm; và không sử dụng tương đương 0 điểm. Từ đó tính 

tỷ lệ giữa tổng điểm đạt được với tổng điểm tuyệt đối (3 điểm x 32 phiếu thu vào). Kết quả 

được trình bày theo Bảng 1 như sau: 
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá thể lực và kỹ thuật  

cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Tiền Giang 

TEST 
MỨC ĐỘ SỬ DỤNG Điểm Tỷ lệ 

Thƣờng Ít Không Quy đổi % 

THỂ LỰC      

Chạy 30m xuất phát cao (giây) 20 10 2 70 72,92 

Nhảy dây 1 phút (lần) 22 6 4 72 75,00 

Di chuyển 4 góc sân 5 lần (giây) 25 2 5 77 80,21 

Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây) 21 8 3 71 73,96 

Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác 

đập và sủi cầu 10 lần (giây) 
23 6 3 75 78,13 

Di chuyển 6 góc sân 10 lần (giây) 10 14 8 44 45,83 

Ném cầu xa (m) 20 8 4 68 70,83 

KỸ THUẬT      

Đánh cầu cao sâu 10 lần  vào ô (lần) 15 15 2 60 62,50 

Chặt cầu 10 lần vào ô quy định (lần) 20 10 2 70 72,92 

Bỏ nhỏ 10 lần vào ô quy định (lần) 12 18 2 54 56,25 

Đập cầu 10 lần vào ô quy định (lần) 19 12 1 69 71,88 

Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô  (lần) 21 9 2 72 75,00 

Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô (lần) 23 6 3 75 78,13 

Đánh cầu tuờng 1 phút (lần) 13 13 6 52 54,17 

Căn cứ vào Bảng 1, đề tài đã chọn những test đạt tỷ điểm quy đổi từ 70% trở lên. Kết 

quả đề tài đã chọn được 06 test thể lực và 04 test kỹ thuật, chi tiết như sau: 

Thể lực: Kỹ thuật: 

- Chạy 30m xuất phát cao (giây) 

- Nhảy dây 1 phút (lần) 

- Di chuyển 4 góc sân 5 lần (giây) 

- Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây) 

- Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác 

đập và sủi cầu 10 lần (giây) 

- Ném cầu xa (m). 

- Chặt cầu 10 lần  vào ô quy định (thẳng 

và chéo) 

- Đập cầu 10 lần  vào ô quy định (thẳng  

và chéo) 

- Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô quy định 

- Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô quy định 
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3.1.2. Kiểm nghiệm độ tin cậy và tính thông báo các test đánh giá thể lực và kỹ thuật 

đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC 

Trường Đại Học Tiền Giang  

3.1.2.1. Kiểm nghiệm độ tin cậy của test 

Do đó để kiểm nghiệm độ tin cậy của test chúng tôi tiến hành theo phương pháp 

Retest trên tất cả khách thể nghiên cứu. Chúng tôi tiến hành kiểm tra 2 đợt, thời gian giữa 

hai đợt cách nhau 5 ngày, thu được kết quả như sau (Bảng 2). 

Bảng 2. Hệ số tương quan giữa hai lần kiểm tra các test thể lực  

trên đối tượng nghiên cứu (độ tin cậy của test: r) 

STT TÊN TEST r 

I Thể lực  

1 Chạy 30m xuất phát cao            (giây) 0,81 

2 Nhảy dây 1 phút                        (lần) 0,97 

3 Di chuyển 4 góc sân 5 lần            (giây) 0,87 

4 Di chuyển ngang sân đơn 10 lần       (giây) 0,89 

5 Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác đập và sủi cầu 10 lần (giây) 0,90 

6 Ném cầu xa                                          (m) 0,83 

II Kỹ thuật  

1 Chặt cầu 10 lần vào ô quy định (lần) 0,81 

2 Đập cầu 10 lần vào ô quy định (lần) 0,83 

3 Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô             (lần) 0,84 

4 Phát cầu thấp gần 10 lần  vào ô  (lần) 0,81 

Kết quả thu được (Bảng 2) cho ta thấy, tất cả các test đánh giá thể lực và kỹ thuật 

cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Tiền Giang đều đảm bảo độ 

tin cậy (r > 0,8). 

3.1.2.2. Kiểm nghiệm tính thông báo của test 

Để kiểm nghiệm tính thông báo của các test đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật 

của khách thể nghiên cứu, chúng tôi tiến hành tính hệ số tương quan giữa thành tích 

thực hiện các test thể lực với kết quả thi đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng, theo công 

thức tương quan thứ bậc Spearmen. 

Kết quả xử lý số liệu được tổng hợp theo Bảng 3: 
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Bảng 3. Hệ số tương quan giữa các test thể lực và kỹ thuật với thành tích thi đấu  

của khách thể nghiên cứu (tính thông báo của test: r) 

STT TÊN TEST r 

I Thể lực  

1 Chạy 30m xuất phát cao            (giây) 0,41 

2 Nhảy dây 1 phút                        (lần) 0,57 

3 Di chuyển 4 góc sân 5 lần            (giây) 0,57 

4 Di chuyển ngang sân đơn 10 lần     (giây) 0,45 

5 Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác đập và sủi cầu 10 lần (giây) 0.51 

6 Ném cầu xa                                      (m) 0,48 

II Kỹ thuật  

1 Chặt cầu 10 lần vào ô quy định (lần) 0,51 

2 Đập cầu 10 lần vào ô quy định (lần) 0,58 

3 Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô (lần) 0,48 

4 Phát cầu thấp gần 10 lần  vào ô (lần) 0,52 

Qua nghiên cứu mối tương quan giữa thành tích thi đấu và các test đánh giá trình độ 

thể lực và kỹ thuật của khách thể nghiên cứu, chúng tôi thấy tất cả các test đều có hệ số 

tương quan thứ bật r > 0,4. Do đó, các test trên có tính thông báo. 

Tóm lại, qua 3 bước trên (tổng hợp, phỏng vấn, kiểm nghiệm độ tin cậy, tính thông 

báo), chúng tôi đã xác định được 06 test đánh giá thể lực và 04 test đánh giá kỹ thuật 

cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC trường ĐHTG là: 

Thể lực: Kỹ thuật: 

- Chạy 30m xuất phát cao (giây) 

- Nhảy dây 1 phút (lần) 

- Di chuyển 4 góc sân 5 lần (giây). 

- Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây). 

- Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác 

đập và sủi cầu 10 lần (giây). 

- Ném cầu xa (m). 

- Chặt cầu 10 lần vào ô quy định (thẳng và 

- chéo). 

- Đập cầu 10 lần vào ô quy định (thẳng  

và chéo). 

- Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô quy định. 

- Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô quy định. 
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3.2. Ứng dụng các chỉ tiêu đã xây dựng, đánh giá sự phát triển về thể lực và kỹ 

thuật cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC tại Trƣờng Đại Học Tiền 

Giang sau khi học xong học phần cầu lông 

3.2.1. Xác định thực trạng thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên ngành 

GDTC tại Trường Đại Học Tiền Giang 

Căn cứ kết quả nghiên cứu của mục 3.1. Chúng tôi đã sử dụng 06 test đánh giá thể 

lực và 04 test đánh giá thể lực và kỹ thuật cầu lông cho 25 sinh viên chuyên ngành GDTC 

Trường Đại Học Tiền Giang. Kết quả được hệ thống ở Bảng 4 sau: 

Bảng 4. Thực trạng thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên  

chuyên ngành GDTC trường ĐHTG 

TT Các test X   
Cv%  

I Thể lực     

1 Chạy 30 m xuất phát cao 4,73 0,21 4,36 0,02 

2 Nhảy dây 1 phút 88,32 7,28 8,24 0,03 

3 Di chuyển 4 góc sân 5 lần 42,52 4,13 9,72 0,04 

4 Di chuyển ngang sân đơn 10 lần 33,13 2,98 9,0 0,03 

5 Di chuyển tiến lùi phô phỏng động 

tác đập và sủi cầu 10 lần (giây) 
123,2 25,62 20,8 0,08 

6 Ném cầu xa (m) 7,14 0,49 6,92 0,03 

II Kỹ thuật     

1 Chặt cầu 10 lần vào ô quy định 3,16 0,9 28,42 0,11 

2 Đập cầu 10 lần vào ô quy định 2,84 1,14 40,25 0,16 

3 Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô 4,04 2,01 49,75 0,19 

4 Phát cầu thấp gần 10 lần  vào ô 4,0 0,76 19,09 0,07 

Qua kết quả ở Bảng 4 cho thấy: 

 Về thể lực: 

Nam  sinh  viên  chuyên  ngành  GDTC  trường Đại học Tiền Giang có thể lực 

thông qua 5/6 test phát triển rất đồng đều (Cv% < 10%) và có tính đại diện cao (<0,05), 

ngoại trừ test Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác đập và sủi cầu 10 lần. 

 Về kỹ thuật: 

Khác với thể lực, nam sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Tiền Giang 

có kỹ thuật cầu lông thông qua 04 test phát triển không đồng đều (Cv% > 19,9%) và 

không có tính đại diện (> 0,05). 
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3.2.2. Sự phát triển thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên ngành GDTC 

tại Trƣờng Đại Học Tiền Giang, sau một năm học tập 

3.2.2.1. Thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên ngành GDTC tại Trường 

Đại Học Tiền Giang sau một năm học tập 

Để có cơ sở tìm hiểu sự tăng trưởng thể lực và kỹ thuật của khách thể nghiên cứu sau 

một năm học tập, chúng tôi tiến hành khảo sát cũng trên chính khách thể đã được khảo sát 

vào đầu năm, bằng các test đã được chọn. Kết quả khảo sát được tổng hợp ở Bảng 5  

sau đây: 

Bảng 5. Thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên ngành GDTC  

tại Trường Đại Học Tiền Giang, sau một năm học tập 

TT Các Test 
X   

Cv%  

I Thể lực     

1 Chạy 30m xuất phát cao 4,51 0,22 4,97 0,02 

2 Nhảy dây 1 phút 98,21 8,74 8,90 0,03 

3 Di chuyển 4 góc sân 5 lần 39,61 3,65 9,22 0,04 

4 Di chuyển ngang sân đơn 10 lần 31,34 2,79 8,91 0,03 

5 Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác đập và sủi cầu 

10 lần (giây) 

125,56 11,15 8,80 0,03 

6 Ném cầu xa     7,49 0,40 5,35 0,02 

II Kỹ thuật     

1 Chặt cầu 10 lần vào ô quy định 4,79 1,18 24,6 0,10 

2 Đập cầu 10 lần vào ô quy định 4,88 1,39 28,57 0,11 

3 Phát cầu cao sâu 10 lần  vào ô 5,29 1,23 23,30 0,09 

4 Phát cầu thấp gần 10 lần  vào ô 5,88 0,90 15,32 0,06 

Từ số liệu ở Bảng 5 ta thấy rằng: 

 Về thể lực: 

Sau một năm, nam sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại Học Tiền Giang có 

thể lực thông qua tất cả 6 test đều phát triển rất đồng đều (Cv% < 10%) và có tính đại 

diện cao (<0,05). 

 Về kỹ thuật: 

Sau một năm học thì nam sinh viên chuyên ngành GDTC trường Đại học Tiền 

Giang có kỹ thuật cầu lông thông qua 04 test phát triển đồng đều hơn và tính đại diện cao 
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hơn đầu năm học (hệ số biến thiên và sai số tương đối của giá trị trung bình thấp hơn), Tuy 

nhiên vẫn còn cao hơn chuẩn. 

 Sự tăng trưởng thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên ngành 

GDTC tại Trường Đại Học Tiền Giang sau một năm học tập. 

Kết quả được tổng hợp ở Bảng 6 như sau: 

 Bảng 6. Sự tăng trưởng thể lực và kỹ thuật cầu lông của nam sinh viên chuyên ngành 

GDTC tại Trường Đại Học Tiền Giang sau một năm học tập. 

Các Test 

Đầu năm Cuối năm 
 

W% 

 

t 

 

P X   X   

Thể lực        

Chạy 30m xuất phát cao 4,73 0,21 4,51 0,22 -4,76 9,35 <0,05 

Nhảy dây 1 phút 88,32 7,28 98,21 8,74 10,60 9,82 <0,05 

Di chuyển 4 góc sân 5 lần 42,52 4,13 39,61 3,65 -7,09 13,23 <0,05 

Di chuyển ngang sân đơn 10 lần 33,13 2,98 31,34 2,79 -5,55 15,45 <0,05 

Di chuyển tiến lùi mô phỏng 

động tác đập và sủi cầu 10 lần 
123,2 25,62 125,56 11,15 1,90 6,42 <0,05 

Ném cầu xa     7,14 0,49 7,49 0,40 4,78 4,6 <0,05 

Kỹ thuật       <0,05 

Chặt cầu 10 lần vào ô quy 

định 
3,16 0,9 4,79 1,18 41,01 7,5 <0,05 

Đập cầu 10 lần vào ô quy định 2,84 1,14 4,88 1,39 52,85 9,16 <0,05 

Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô 4,04 2,01 5,29 1,23 26,80 8,27 <0,05 

Phát cầu thấp gần 10 lần  vào ô 4,0 0,76 5,88 0,90 38,06 8,28 <0,05 

Sau một năm học tập cầu lông, thể lực và kỹ thuật cầu lông của nam sinh viên 

chuyên ngành GDTC trường ĐHTG đều tăng trưởng một cách rõ rệt ở ngưỡng xác suất  

P < 0,05. 

Trong đó kỹ thuật tăng rất mạnh, từ 26,8% đến 52,85%, tăng cao nhất là thành 

tích thực hiện test “Đập cầu 10 lần vào ô quy định”. 

Thể lực của khách thể nghiên cứu thì tăng ít hơn kỹ thuật, trong đó thành tích 

thực hiện test “Nhảy dây 1 phút” tăng cao nhất (10,60%). 
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3.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên 

ngành GDTC Trƣờng Đại học Tiền Giang, sau một năm học 

3.3.1. Xây dựng thang điểm cho từng test thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên 

chuyên ngành GDTC Trường Đại Học Tiền Giang, sau một năm học 

Để xây dựng thang điểm cho từng test thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên 

chuyên ngành GDTC Trường Đại Học Tiền Giang, sau một năm học. Chúng tôi sử dụng 

phương pháp tính điểm theo thang độ C (thang điểm 10). 

Chúng ta được biết, để đảm bảo giá trị các thang điểm được lập, chúng tôi tiến hành 

kiểm định tính phân gần phối chuẩn dựa trên quan hệ giữa biên độ, theo lý thuyết của E.S. 

Trên cơ sở trên, chúng tôi đã xử lý số liệu và đạt kết quả theo Bảng 7: 

Bảng 7. Kiểm định tính phân gần phối chuẩn dựa trên quan hệ giữa biên độ,  

theo lý thuyết của E.S. Peason 

TEST xmax - xmin 
a 

(n=25) 

a. Biên 

độ 
Sx 

Thể lực     

Chạy 30m xuất phát cao 0,85 0,24 0,204 0,22 

Nhảy dây 1 phút 36 0,24 8,64 8,74 

Di chuyển 4 góc sân 5 lần 13,5 0,24 3,24 3,65 

Di chuyển ngang sân đơn 10 lần 10,6 0,24 2,544 2,79 

Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác đập 

và sủi cầu 10 lần 

 

9 
0,24 2,16 1,99 

Ném cầu xa    1,3 0,24 0,31 0,40 

Kỹ thuật     

Chặc cầu 10 lần  vào ô quy định 5 0,24 1,2 1,18 

Đập cầu 10 lần vào ô quy định 6 0,24 1,44 1,39 

Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô 5 0,24 1,2 1,23 

Phát cầu thấp gần 10 lần  vào ô 3 0,24 0,72 0,90 

Căn cứ vào Bảng 7, chúng tôi khẳng định số liệu của hầu hết các test thể lực và kỹ 

thuật thực hiện với khách thể nghiên cứu đều có phân phối gần chuẩn. Vì thế đủ điều kiện 

tiến hành lập thang điểm C. 

Dựa vào thành tích thực hiện các test thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên 

chuyên ngành GDTC Trường Đại Học Tiền Giang, sau một năm học tập. Chúng tôi tiến 

hành lập thang điểm và thu được kết quả như sau (Bảng 8 và 9). 
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Bảng 8. Thang điểm đánh giá thể lực cầu lông của sinh viên chuyên ngành GDTC  

Trường Đại học Tiền Giang 

TEST 
ĐIỂM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4,95 4,84 4,73 4,62 4,51 4,4 4,29 4,18 4,07 3,96 

2 97,77 97,88 97,99 98,1 98,21 98,32 98,43 98,54 98,65 98,76 

3 40,05 39,94 39,83 39,72 39,61 39,5 39,39 39,28 39,17 39,06 

4 31,78 31,67 31,56 31,45 31,34 31,23 31,12 31,01 30,9 30,79 

5 26,00 125,89 125,78 125,67 125,56 125,45 125,34 125,23 125,12 125,01 

6 7,05 7,16 7,27 7,38 7,49 7,6 7,71 7,82 7,93 8,04 

 Ghi chú: 

- Test 1: Chạy 30m xuất phát cao (giây). 

- Test 2: Nhảy dây 1 phút (lần). 

- Test 3: Di chuyển 4 góc sân 5 lần (giây). 

- Test 4: Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây). 

- Test 5: Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác đập và sủi cầu 10 lần (giây). 

- Test 6: Ném cầu xa (m). 

Bảng 9.  Thang điểm đánh giá kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên ngành GDTC  

Trường Đại Học Tiền Giang, sau một năm tập luyện 

TEST ĐIỂM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4,35 4,46 4,57 4,68 4,79 4,9 5,01 5,12 5,23 5,34 

2 4,44 4,55 4,66 4,77 4,88 4,99 5,1 5,21 5,32 5,43 

3 4,85 4,96 5,07 5,18 5,29 5,4 5,51 5,62 5,73 5,84 

4 5,44 5,55 5,66 5,77 5,88 5,99 6,1 6,21 6,32 6,43 

 Ghi chú: 

- Test 1: Chặt cầu 10 lần vào ô quy định (thẳng và chéo). 

- Test 2: Đập cầu 10 lần vào ô quy định (thẳng và chéo). 

- Test 3: Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô quy định. 

- Test 4: Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô quy định. 
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3.3.2. Thang điểm tổng hợp đánh giá thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh viên chuyên 

ngành GDTC Trường Đại Học Tiền Giang, sau một năm học tập 

Để thuận tiện trong vận dụng khi đánh giá kết quả học tập cầu lông sau một năm 

học cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại Học Tiền Giang. Chúng tôi căn cứ 

vào bảng điểm từng test để xây dựng Bảng đánh giá điểm tổng hợp, bằng cách tính điểm 

trung bình của 10 test (6 test thể lực và 4 test kỹ thuật) theo công thức như sau: 

Điểm trung bình  =   
Test 1+ Test 2 + … Test 10 

10 

Sau đó phân loại thành 7 mức, như sau: 

- Xếp loại Tốt từ 9 đến 10 điểm. 

- Xếp loại Khá từ 7 đến cận 9 điểm. 

- Xếp loại trung bình khá từ 6 đến cận 7 điểm. 

- Xếp loại Trung bình từ 4 đến cận 6 điểm. 

- Xếp loại trung bình yếu từ 3 đến cận 4 điểm. 

- Xếp loại Yếu từ 1 đến cận 3 điểm. 

- Xếp loại Kém từ 0 đến cận 1 điểm. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Căn cứ mục đích, nhiệm vụ và những kết quả nghiên cứu, chúng tôi đưa ra các kết 

luận và kiến nghị sau đây: 

5. KẾT LUẬN 

 Đề tài đã xác định được 06 test đánh giá thể lực và 04 test đánh giá kỹ thuật 

môn cầu lông cho sinh viên chuyên ngành GDTC Trường Đại Học Tiền Giang là: 

Thể lực: Kỹ thuật: 

- Chạy 30m xuất phát cao (giây). 

- Nhảy dây 1 phút (lần). 

- Di chuyển 4 góc sân 5 lần (giây). 

- Di chuyển ngang sân đơn 10 lần (giây). 

- Di chuyển tiến lùi mô phỏng động tác 

đập và sủi cầu 10 lần (giây). 

- Ném cầu xa (m). 

- Chặt cầu 10 lần  vào ô quy định (thẳng 

và chéo) 

- Đập cầu 10 lần vào ô quy định (thẳng 

và chéo). 

- Phát cầu cao sâu 10 lần vào ô quy định. 

- Phát cầu thấp gần 10 lần vào ô  

quy định. 

- Đánh cầu tường (lần/1phút). 

 Sau một năm học tập môn cầu lông, thể lực và kỹ thuật cầu lông của 

nam sinh viên chuyên ngành GDTC Trƣờng Đại Học Tiền Giang đều tăng trƣởng 

một cách rõ rệt ở ngƣỡng xác suất P < 0,05. 
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- Trong đó kỹ thuật tăng rất mạnh, từ 26,8% đến 52,85%, tăng cao nhất là thành 

tích thực hiện test “Đập cầu 10 lần vào ô quy định”. 

- Thể lực của khách thể nghiên cứu thì tăng ít hơn kỹ thuật, trong đó thành tích 

thực hiện test “Nhảy dây 01 phút” tăng cao nhất (10,60%). 

 Đã xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực và kỹ thuật cầu lông của sinh 

viên chuyên ngành GDTC Trƣờng Đại Học Tiền Giang sau một năm học tập, bằng 

hai dạng nhƣ sau: 

- Xây dựng thang điểm 10 cho từng test thể lực và kỹ thuật (Bảng 3.7 và 3.8) 

- Xây dựng thang đánh giá tổng hợp của 6 test thể lực và 4 test kỹ thuật, theo  

công thức: 

Điểm trung bình  =   
Test 1 + Test 2 +… Test 10 

10 
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XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐỔI MỚI CHƢƠNG TRÌNH NỘI, NGOẠI KHÓA 

CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

TS. Nguyễn Thanh Hùng, TS. Nguyễn Sỹ Đức, ThS. Nguyễn Thị Hải Hậu 

Đại học Quy Nhơn 

Tóm tắt: Quá trình nghiên cứu này trên cơ sở tổ chức hội thảo, lấy ý kiến phỏng vấn 

chuyên gia, giảng viên, sinh viên đã lựa chọn ra nội dung giảng dạy chương trình 

GDTC phần tự chọn chính khóa và ngoại khóa theo CLB cho sinh viên, nhằm mục 

đích nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cho SV trường Đại học Quy Nhơn. 

Từ khóa: Nội dung, tập luyên chính khóa, ngoại khóa trường Đại học Quy Nhơn. 

Abstract: This study was conducted through workshops, a survey interview of 

experts, lecturers, and students in order to build up the syllabi of a physical 

education course as a accredited selective and as an extracurricular course aimed to 

improve the physical strength and practice of Quy Nhon University students. 

Key words: content, accredited practice, extracurricular, Quy Nhon University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất trong nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã chỉ rõ, Thể 

dục thể thao (TDTT) trường học là một bộ phận quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu 

phát triển con người toàn diện, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài dể đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.     

Vị trí của TDTT trong giáo dục nhà trường do nhu cầu của xã hội quyết định. Từ lịch 

sử phát triển của TDTT trường học có thể nhận ra rằng TDTT trường học là một bộ phận 

cấu thành quan trọng của giáo dục phát triển toàn diện. Nó là yêu cầu của xã hội và cũng là 

yêu cầu tất nhiên của lịch sử. Hơn nữa, một trong những nhiệm vụ phát triển giáo dục thể 

chất và hoạt động thể thao trường học trong “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt 

Nam đến năm 2020”, của Nhà nước ta là: “Tăng cường chất lượng dạy và học thể dục 

chính khóa là cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng kết hợp với thể dục, 

thể thao với hoạt động giải trí, chú trọng nhu cầu tự chọn của sinh viên. Xây dựng chương 

trình giáo dục thể chất kết hợp với giáo dục quốc phòng, kết hợp đồng bộ y tế học đường 

với dinh dưỡng học đường; Phát triển hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa là xây dựng 

các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trường học; khuyến khích học sinh dành thời gian 

từ 2 - 3 giờ/tuần để tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa trong các câu lạc bộ thể thao. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý luận và pháp lý để xây dựng nội dung chƣơng trình chính khóa thể thao 

tự chọn và ngoại khóa theo đổi mới cho đối tƣợng sinh viên trƣờng ĐHQN 

* Nguyên tắc đổi mới chương trình 
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Để phù hợp với chủ trương đường lối đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của 

Nhà nước ta và tiếp cận với các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục một cách có chọn 

lọc, khi đề xuất xây dựng chương trình GDTC nội, ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng 

GDTC cho SV trường ĐHQN. Đổi mới chương trình cần  tuân thủ các nguyên tắc sau: Quán 

triệt mục tiêu; Đảm bảo tính sư phạm; Đảm bảo tính thực tiễn; Đảm bảo tính hệ thống; 

Đảm bảo tính khoa học; Đảm bảo tính khả thi.  

* Đảm bảo tính pháp lý 

Giáo dục thể chất và thể thao trường học là bộ phận quan trọng, nền tảng của nền thể 

dục, thể thao nước nhà; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ em, học 

sinh, sinh viên. Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất bảo đảm cân 

đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ 

kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động 

thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ 

thể của từng địa phương, nhà trường... Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao 

trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh, 

sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa. 

Cơ sở lý luận và pháp lý xây dựng nội dung chương trình chính khóa thể thao tự 

chọn và ngoại khóa cho đối tượng sinh viên trường Đại học Quy Nhơn, dựa trên các  quan 

điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng đào tạo nói chung 

và công tác GDTC nói riêng được quán triệt trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết đã được 

ban hành, quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Quy Nhơn, chiến lược phát 

triển Đại học Quy Nhơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.  

* Cơ sở thực tiễn 

Trên cơ sở thực trạng công tác GDTC của các trường đại học, cao đẳng của ngành 

giáo dục nói chung, cũng như kế thừa kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao chất lượng 

công tác GDTC trong các trường ĐH, CĐ của các tác giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên 

gia trong lĩnh vực thể thao trường học. 

Xuất phát từ thực trạng công tác GDTC tại trường Đại học Quy Nhơn như: Chương 

trình đào tạo GDTC nội khóa và ngoại khóa; Qui trình tổ chức đào tạo; Công tác kiểm tra 

đánh giá và đảm bảo chất lượng; Công tác tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khóa; Đội 

ngũ GV và CSVC; Đánh giá môn học GDTC của SV; Thực trạng về các vấn đề tâm lí của 

SV khi tham gia các hoạt động TDTT; Đánh giá hiện trạng tác động của công tác GDTC 

đối với sự phát triển thể chất của SV. 

2.2. Lựa chọn nội dung tập luyện phần tự chọn và ngoại khóa cho sinh viên trƣờng 

Đại học Quy Nhơn 

Trên cơ sở các vấn đề pháp lý và thực tiễn nêu trên nghiên cứu từng bước hoàn thiện 

và kiện toàn chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng công tác GDTC cho sinh viên 

trường Đại học Quy Nhơn một cách tốt nhất. 
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Cơ sở khoa học thực tiễn của việc lựa chọn các môn thể thao vào giờ học chính  

khóa thể thao tự chọn, ngoại khóa ở trường ĐHQN, trước tiên cần dựa vào nhu cầu ham 

thích tập luyện môn thể thao mà mình ưu thích theo chương trình GDTC chính khóa và 

ngoại khóa. 

Qua phân tích kết quả ở Bảng 1 cho thấy ý kiến đánh giá của CBQL nhà trường, 

giảng viên về lựa chọn chương trình nội, ngoại khóa hiện nay trong nhà trường có tỉ lệ 

đánh giá không phù hợp 60% về mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình GDTC. Về tập 

luyện thể thao ngoại khóa tự tập luyện không có giáo viên hướng dẫn hiện nay giảng viên 

đánh giá không phù hợp 77,8%, Về thời lượng cần thiết để khuyến khích sinh viên tập 

luyện ngoại khóa 2-3 tiết/tuần, Số tiết sinh viên (năm I - năm II) tập luyện ngoại khóa  

2-3 tiết/tuần: Sinh viên tự đăng ký ngoài giờ học tập có tỉ lệ Rất phù hợp, phù hợp trên 

60%, Riêng đối với SV năm III và năm IV nên tập luyện ngoại khóa theo quy định của Bộ 

GD&ĐT là 100 tiết/năm, cụ thể 2 tiết/buổi; 2 buổi/tuần có tỉ lệ Rất phù hợp trên 80%. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn ý kiến đánh giá của Giảng viên, CBQL chương trình nội, 

 ngoại khóa hiện nay có phù hợp cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn 

TT Nội dung đánh giá 

Giảng viên 

n = 18 

Cán bộ quản lý 

n = 23 

Mức độ đánh giá 

Rất 

phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Rất 

phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

n % n n % n % n %       

1 

Mục tiêu chương trình 

GDTC nhà trường có 

đáp ứng được yêu cầu 

thực tiễn trong đào tạo 

hiện nay ở các trường 

đại học 

1 5,6 3 16,7 14 77,8 2 8,7 7 30,4 14 60,9 

2 

Nội dung chương trình 

có phù hợp với điều 

kiện đào tạo hiện nay 

không? (giảng viên, 

CSVC, chế độ) 

3 16,7 2 11,1 13 72,2 2 8,7 3 13,0 18 78,3 
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3 

Nội dung chương trình 

hiện nay như thế nào? 

Có đáp ứng được phát 

triển thể lực cho sinh 

viên không 

4 22,2 11 61,1 3 16,7 2 8,7 6 26,1 15 65,2 

4 

Cấu trúc chương trình, 

phân phối thời lượng 

từng nội dung cụ thể 

chưa hợp lý đối với đối 

tượng người học 

2 11,1 3 16,7 13 72,2 2 8,7 4 17,4 17 73,9 

5 

Tập luyện thể thao 

ngoại khóa tự tập luyện 

không có giáo viên 

hướng dẫn 

0 0 4 22.2 14 77,8 - - - - - - 

6 

Về thời lượng cần thiết 

để khuyến khích sinh 

viên tập luyện ngoại 

khóa 2-3 tiết/tuần 

16 88,9 1 5,6 1 5,6 19 82,6 3 13,0 1 4,3 

7 

Số tiết sinh viên (năm  

I - năm II) tập luyện 

ngoại khóa 2-3 tiết/tuần: 

Sinh viên tự đăng ký 

ngoài giờ học tập 

3 16,7 13 72,2 2 11,1 14 60,9 8 34,8 1 4,3 

8 

Riêng đối với SV năm 

IV nên tập luyện ngoại 

khóa theo quy định của 

Bộ GD&ĐT là 100 

tiết/năm, cụ thể 2 

tiết/buổi; 2 buổi/tuần.  

1 5,6 15 83,3 2 11,1 1 4,3 19 82,6 3 13,0 

Phân tích kết quả thống kê tại Bảng 2 cho thấy ý kiến đánh giá của CBQL, Chuyên 

gia các nhà khoa học về lựa chọn chương trình nội, ngoại khóa hiện nay trong nhà trường 

có tỉ lệ đánh giá không phù hợp trên 55% về mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình 

GDTC, tập luyện ngoại khóa TDTT nên áp dụng theo chương trình quy định của bộ 

GD&ĐT. Về tập luyện thể thao ngoại khóa tự tập luyện không có giáo viên hướng dẫn, 

hiện nay đánh giá Quang trọng 71,2%, nội dung chương trình hiện nay có đáp ứng được 

phát triển thể lực cho sinh viên đánh giá Phù hợp 54,2%. Về thời lượng cần thiết để khuyến 
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khích sinh viên tập luyện ngoại khóa 2-3 tiết/tuần, Số tiết sinh viên (năm I - năm II) tập 

luyện ngoại khóa 2-3 tiết/tuần, SV năm III và năm IV nên tập luyện ngoại khóa theo quy 

định của Bộ GD&ĐT là 100 tiết/năm, cụ thể 2 tiết/buổi; 2 buổi/tuần. Sinh viên tự đăng ký 

ngoài giờ học tập thì đánh giá rất quan trọng trên 60%, 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn ý kiến đánh giá của chuyên gia, cán bộ quản lý  

về chương trình GDTC chính khóa, ngoại khóa hiện nay của Bộ GD&ĐT 

TT Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá 

n=59 

n % n % n % 

 
Rất phù 

hợp 
Phù hợp 

Không 

phù hợp 

1 

Mục tiêu chương trình GDTC nhà 

trường có đáp ứng được yêu cầu  

thực tiễn 

9 15,2 14 23,7 36 61,0 

2 
Nội dung chương trình có phù hợp với 

điều kiện đào tạo 
13 22,0 13 22,0 33 55,9 

3 

Nội dung chương trình hiện nay có  

đáp ứng được phát triển thể lực cho  

sinh viên 

13 22,0 32 54,2 14 23,7 

4 
Cấu trúc chương trình, phân phối thời 

lượng từng nội dung cụ thể chưa hợp lý 
7 11,9 12 20,3 40 67,8 

 
Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

5 
Tập luyện thể thao ngoại khóa tự tập 

luyện không có giáo viên hướng dẫn 
11 18,6 42 71,2 6 10,2 

6 
Số tiết sinh viên (năm I - năm II) tập 

luyện ngoại khóa 2-3 tiết/tuần 
37 62,7 16 27,1 6 10,2 

7 

Riêng đối với SV năm III và năm IV 

nên tập luyện ngoại khóa theo quy định 

của Bộ GD&ĐT là 100 tiết/năm 

38 64,4 15 25,4 6 10,2 

        

Đề tài đã xây dựng bảng hỏi để xác định nhu cầu môn học và xác định môn tự chọn 

cho học phần tự chọn và ngoại khóa, dựa trên điều kiện đội ngũ giảng viên và điều kiện 

đáp ứng cơ sở vật chất. Kết quả khảo sát này được thống kê ở Bảng 3,  
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Bảng 3. Kết quả phỏng vấn  các môn phần thể thao tự chọn chính khóa  

của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn 

TT Nội dung  

Mức độ đánh giá 

Lần 1 

(n = 705) 

Mức độ đánh giá 

Lần 2 

(n = 705) 

Đồng ý 
Không  

đồng ý 
Đồng ý 

Không 

đồng ý 

n % n % n % n % 

1 Chạy ngắn  140 19,9 565 80,1 137 19,4 568 80,6 

2 Chạy cự ly trung bình 119 16,9 586 83,1 117 16,6 588 83,4 

3 Nhảy xa  128 18,2 577 81,8 130 18,4 575 81,6 

4 Erobic   112 15,9 593 84,1 110 15,6 595 84,4 

5 Bóng chuyền  561 79,6 144 20,4 569 80,1 136 19,3 

6 Bóng đá  590 83,7 115 16,3 599 85,0 106 15,0 

7 Cờ vua   119 16,9 586 83,1 139 19,7 566 80,3 

8 Đá cầu 173 24,5 532 75,5 148 21,0 557 79,0 

9 Bơi lội 212 30,1 493 69,9 150 21,3 555 78,7 

10 Bóng ném  510 72,3 195 27,7 513 72,8 192 27,2 

11 Bóng bàn  522 74,0 183 26,0 523 74,2 182 25,8 

12 Cầu lông 587 83,3 118 16,7 590 83,7 115 16,3 

13 Bóng rổ  575 81,6 130 18,4 580 82,3 125 17,7 

14 Võ thuật Karatedo 570 80,9 135 19.1 580 82,3 125 17,7 

15 
Võ thuật 

Taekwondo 
528 74,9 177 25,1 532 75,5 173 24,5 

16 
Võ cổ truyền Việt 

Nam 
637 90,4 68 9,6 655 92,9 50 7,1 

Kết quả phỏng vấn cho thấy: 

Qua phân tích kết quả ở Bảng 3 cho thấy về nhu cầu học tập của sinh viên: Sinh viên 

nhận thức xây dựng đổi mới chương trình GDTC HP tự chọn nhằm nâng cao rèn luyện thể 

chất, nâng cao sức khỏe và giảm bệnh tật. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung 

giáo dục năng lực tự học của sinh viên, số lượng sinh viên qua hai lần phỏng vấn đã xác 

định môn thể thao tự chọn học tập năm thứ 2 ở phần tự chọn của khóa học, phù hợp với thể 
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trạng, yêu thích môn thể thao theo tâm - sinh lý của SV cũng khá tập trung, số lượng sinh 

viên chọn lựa nội dung học tập theo các môn riêng lẻ xét trên các mặt là hoàn toàn khác 

nhau. Tuy nhiên, dù phân tích theo góc độ nào cũng phải thừa nhận đều có một điểm chung 

về nhu cầu nội dung tập luyện, đó là các môn có tính đối kháng và tập thể như: bóng đá, 

bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng ném, bóng bàn và võ thuật (cổ truyền Việt nam, 

Karatedo, Taekwondo) là những môn SV có tỉ lệ lựa chọn yêu thích nhiều nhất.  

Bảng 4. Kết quả phỏng vấn về nhu cầu của sinh viên về nội dung CLB thể thao  

trường Đại học Quy Nhơn (n=700) 

TT Nội dung  

Mức độ đánh giá  

(n = 700) 

Đồng ý Không đồng ý 

n % n % 

1 Đá cầu 312 44,57 388 55,43 

2 Bơi lội 270 38,57 430 61,43 

3 Bóng ném 106 15,14 594 84,86 

4 Bóng bàn 182 26,00 518 74,00 

5 Bóng đá 318 45,43 382 54,57 

6 Bóng chuyền 391 55,86 309 44,14 

7 Cầu lông 455 65,00 245 35,00 

8 Cờ vua 178 25,43 522 74,57 

9 Bóng rổ 217 31,00 483 69,00 

10 Võ thuật Karatedo 255 36,43 445 63,57 

11 Võ thuật Taekwondo 207 29,57 493 70,42 

12 Võ cổ truyền Việt Nam 304 43,43 396 56,57 

13 Erobic  312 44,57 388 55,43 

Kết quả phỏng vấn cho thấy: 

Qua phân tích kết quả ở Bảng 4 về nhu cầu tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh 

viên qua phỏng vấn có tỷ lệ lựa chọn cao đối với các môn thể thao chủ yếu 6 môn (bóng 

đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền Việt nam), do trong quá 

trình giảng dạy giảng viên TDTT đã giải thích tác động đến sự nhận thức của sinh viên về 

đổi mới chương trình nội khóa, ngoại khóa TDTT của nhà trường và điều kiện cơ sở vật 

chất cũng như đội ngũ giảng viên. 
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Chẳng hạn về mặt tổng thể, tỉ lệ lựa chọn như sau: các môn bóng đá, bóng chuyền, 

bóng bàn, võ Cổ truyền Việt Nam, bóng rổ, cầu lông đều có sự lựa chọn sinh viên thích 

tham gia tập luyện CLB có tỉ lệ lựa chọn cao nhất. Còn lại các môn bóng ném, cờ vua,  

đá cầu, bơi lội, karatedo, Taekwondo, Erobic chiếm tỉ lệ lựa chọn thấp.  

Bảng 5. Kết quả đánh giá về nhu cầu mong muốn của sinh viên đổi mới chương trình  

môn học GDTC nội khóa tự chọn, ngoại khóa trường Đại học Quy Nhơn 

TT Nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá  

(n = 705) 

Rất cần 

thiết 
Cần thiết 

Không 

cần thiết 

n % n % n % 

1 

Đánh giá về nhu cầu tập luyện qua các loại hình hoạt động thể thao 

Hoạt động học tập GDTC theo chương 

trình nội khóa 
196 27,8 487 69,1 222 3,1 

Hoạt động thể thao theo chương trình 

ngoại khóa 
165 23,4 501 71,1 39 5,5 

Hoạt động giao lưu thi đấu TDTT trong 

và ngoài trường 
222 31,5 463 65,7 20 2,9 

Hoạt động các câu lạc bộ, đội tuyển thể thao 202 28,7 475 67,6 26 3,7 

Hoạt động tổ chức thể thao của Đoàn 

TNCSHCM, Hội sinh viên 
210 30,0 461 65,8 30 4,3 

2 

Nhu cầu đổi mới chƣơng trình GDTC nội, ngoại khóa trong nhà trƣờng 

Năng lực tổ chức các hoạt động thể thao 

ngoại khóa, rèn luyện thân thể cho sinh viên 
237 33,7 447 63,5 20 2,8 

Năng lực sử dụng TDTT trong các hoạt 

động giao lưu của sinh viên 
202 28,7 469 66,7 32 4,6 

Năng lực tổ chức động viên và giáo dục 

sinh viên tích cực rèn luyện thể thao 
228 32,4 456 64,7 19 2,7 

Năng lực tổ chức và đánh giá HS, SV 

theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 
174 24,8 485 69,1 43 6,1 

Năng lực sử dụng hoạt động TDTT trong 

quá trình tổ chức của Đoàn TNCSHCM, 

Hội sinh viên 

202 28,7 475 67,6 26 3,7 

Năng lực sử dụng hoạt động TDTT trong 

quá trình tổ chức và giáo dục HS ngoài 

giờ học 

172 24,5 483 68,8 47 6,7 
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Qua kết quả thống kê ở Bảng 5 cho thấy ý kiến đánh giá của SV về định hướng đổi 

mới chương trình môn học GDTC nội khóa tự chọn, ngoại khóa: Đánh giá về nhu cầu tập 

luyện qua các loại hình hoạt động thể thao. Nhu cầu đổi mới chương trình đào tạo nội, 

ngoại khóa môn học GDTC trong nhà trường có tỉ lệ đánh giá cần thiết trên 60% về đổi 

mới các loại hoạt động TDTT và chương trình chính khóa GDTC. 

Từ những kết quả nghiên cứu nêu trên, đề tài đã xác định được nội dung tập luyện 

chính khóa (phần tự chọn) các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng ném, 

bóng bàn và võ thuật (Võ cổ truyền Việt nam, Karatedo, Taekwondo), nội dung CLB 

TDTT bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền Việt nam, nhằm 

ứng dụng để nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất cho SV trường Đại học Quy Nhơn. 

3. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác GDTC đối với SV trong các trường Đại học, 

đề tài đã xác định được một số yêu cầu chung khi lựa chọn các môn học cho chương trình 

GDTC phần tự chọn, ngoại khóa TDTT.  

Nội dung thể thao tự chọn được xây dựng 9 môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, 

cầu lông, bóng ném, bóng bàn và võ thuậtv(cổ truyền Việt nam, Karatedo, Taekwondo). Đã 

xây dựng được mô hình CLB TDTT ngoại khóa (6 CLB): Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, 

cầu lông, bóng bàn và Võ Cổ truyền Việt nam. 

- Xây dựng mới chương trình GDTC học phần tự chọn. 

- Đổi mới tổ chức hoạt động đào tạo: Đổi mới công tác hoạt động ngoại khóa cho 

sinh viên với nội dung (đổi mới hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, tập luyện theo 

chương trình có sự hướng dẫn của giáo viên). 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỌC TẬP NHÓM CỦA SINH VIÊN  

NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

   ThS. Nguyễn Song Tuần Hải  

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Thông qua điều tra thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến học tập theo 

nhóm, đề tài xây dựng ra mô hình nhằm nâng cao hiệu quả học tập nhóm cho sinh 

viên ngành Giáo dục thể chất (GDTC) tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng, qua đó phát 

triển các kỹ năng hợp tác, chia sẻ, tư duy phản biện… góp phần nâng cao chất lượng học 

tập cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường. 

Từ khóa: Thực trạng; yếu tố ảnh hưởng; mô hình; học tập nhóm; Sinh viên GDTC. 

Abstract: Through investigation of the status and factors affecting group learning, the 

topic of building models to improve group learning efficiency for students of Physical 

Education (GDTC) at Da Nang Sports University, thereby developing the skills of 

cooperation, sharing, critical thinking... contribute to improving the quality of learning 

for students, meeting the training requirements of the University. 

Keywords: Reality; Factors affecting; model; group learning; Physical education. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, học tập theo nhóm vừa là một yêu cầu vừa là một phương pháp học được 

khuyến khích áp dụng rộng rãi, nhất là đối với sinh viên. Trong xu thế hội nhập của đất 

nước, vai trò của phương pháp học này càng trở nên quan trọng trong việc góp phần nâng 

cao hiệu quả học tập của người học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. 

Phương pháp học tập (PPHT) này đã được nhiều tác giả, nhiều nhà khoa học nghiên 

cứu, đề cập tới trong các công trình nghiên cứu của mình và đã đem lại những đóng góp to 

lớn với những thành tựu đáng kể, giúp sinh viên tìm thấy niềm đam mê, hứng thú và chủ 

động hơn trong quá trình học tập, tích lũy kiến thức, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo. Nhưng nó vẫn còn mang tính chung chung hoặc chỉ có thể áp dụng cho những đối 

tượng cụ thể, với những môn học riêng lẻ. 

Sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng nói chung và sinh viên ngành GDTC nói 

riêng cũng đã được làm quen với phương pháp học này. Những mặt tích cực của học tập 

theo nhóm là không thể phủ nhận, nhưng không phải nhóm sinh viên nào cũng đạt được 

kết quả cao nhất với phương pháp học tập này, thậm chí đôi khi một số sinh viên cảm 

thấy nó còn mang nhiều tính hình thức và nhiều khi đạt được ít hiệu quả hơn so với làm 

việc theo cá nhân. 
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Vấn đề đặt ra là làm thế nào để PPHT này được thực hiện rộng rãi, thực sự phát huy 

được hiệu quả trong sinh viên, giúp sinh viên nhanh chóng lĩnh hội, chiếm lĩnh tri thức, có 

được kết quả học tập tốt nhất. 

Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, bài viết tiến hành: “Đánh giá thực trạng tình 

hình học tập nhóm cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất tại trường Đại học TDTT  

Đà Nẵng”. 

Quá trình nghiên cứu, bài viết sử dụng các phương pháp: Phương pháp đọc, phân tích 

và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn tọa đàm, quan sát sư phạm, thực nghiệm sư phạm, toán học 

thống kê. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

2.1. Thực trạng học tập theo nhóm của sinh viên ngành GDTC trường đại học TDTT 

Đà Nẵng và yếu tố tác động  

2.1.1. Khái quát về các phương pháp học tập được sử dụng trong SV ngành GDTC 

trường ĐH TDTT Đà Nẵng 

Học nhóm, nghĩa là chúng ta không phải ngồi trên lớp với các thầy cô bộ môn thay 

phiên nhau dạy, cũng không phải ngồi ở nhà một thầy cô bộ môn nào đó để học mà chỉ có 

ta với nhữg người bạn. Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của 

mỗi thành viên nhờ học hỏi từ bạn bè thông qua quá trính trao đổi và chia sẻ kiến thức 

cùng nhau, do đó có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Những ưu điểm của 

phương pháp học nhóm: Góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và các mối quan hệ tương 

hỗ, đồng thời thúc đẩy sự tích cực học tập của cá nhân, tạo sự gắn kết trong một “cộng 

đồng” bởi trong khi làm việc nhóm, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ đó yêu cầu phải giải 

quyết và để giải được cần sự cố gắng của mỗi cá nhân cùng với trí tuệ của cả tập thể. 

 - Tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác 

thông qua phần trình bày của bản thân và sự phản hồi của mọi người xung quanh. Tập hợp 

được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, mỗi người bổ sung một ý, từ đó sản phẩm 

của học tập sẽ giàu tính sáng tạo và mang tính tập thể.  

- Rèn luyện khả năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp và tính tự giác của 

mỗi cá nhân, khả năng làm cho người khác hiểu điều mình hiểu - đây là điểm yếu của đa số 

sinh viên chúng ta hiện nay.  

Những kĩ năng được rèn luyện trong khi làm việc nhóm là rất quan trọng cho môi 

trường làm việc mới sau này, đây sẽ là tiền đề để ta biết cách làm việc trong một môi 

trường tập thể. 

2.1.2. Thực trạng học tập theo nhóm của SV ngành GDTC Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 100 SV xem bản thân họ thấy mức độ hiệu quả đang 

hoạt động học tập theo nhóm và được số liệu như sau đơn vị %: Kết quả trình bày Bảng 1. 
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Bảng 1. Mức độ hiệu quả của học tập theo nhóm (n = 100) 

Hiệu quả học tập theo nhóm Số lượng Phần trăm 

Thấp 39 39% 

Bình thường 31 31% 

Cao 20 20% 

Rất cao 10 10% 

Có từ 20% SV cho rằng hiệu quả làm việc nhóm của mình là cao, nhưng trong đó chỉ có 

10% cho rằng hiệu quả làm nhóm là rất cao. Số SV có hiệu quả làm việc nhóm bình thường 

chiếm đến 31% và 39% còn lại là số SV cho rằng hiệu quả làm nhóm của mình thấp. Kết hợp 

số liệu điều tra trên cùng với những nhận xét của các giảng viên trong trường, đặc biệt là các 

giảng viên ở các bộ môn thường xuyên phải làm việc nhóm thì chúng tôi cho rằng hiệu quả 

làm việc nhóm của SV trường thấp, đa số các SV làm việc nhóm chưa hiệu quả. Những số liệu 

này cho thấy, PPHT theo nhóm chưa phát huy hết ưu thế của nó trong SV ngành GDTC.  

2.1.3. Thực trạng mức độ nhận thức, quan niệm của SV trường ĐH TDTT Đà Nẵng 

về hoạt động học tập theo nhóm 

Để đánh giá thực trạng, tác giả tiến hành khảo sát SV về mức độ yêu thích học tập 

nhóm trong sinh viên ngành GDTC tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng thể hiện ở Bảng 2 

như sau: 

Bảng 2. Mức độ ưa thích làm việc nhóm của sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

(n=300) 

Khóa học 

Tổng 

số sinh 

viên 

Mức độ yêu thích làm việc nhóm 

Rất 

thích 
Thích 

Bình 

thường 

Không 

hứng thú 

Không 

thích 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Năm nhất 100 17 17 19 19 20 20 21 21 23 23 

Năm thứ hai 100 15 15 17 17 19 19 22 22 27 27 

Năm thứ ba 100 10 10 14 14 22 22 24 24 30 30 

Tổng cộng 300 42 14 50 16,6 61 20,4 67 22,3 80 26,7 

Trên thực tế, thông qua điều tra quan niệm của các bạn SV trường ĐH TDTT Đà 

Nẵng về mức độ yêu thích làm việc theo nhóm, có 92 ý kiến chiếm tỷ lệ 30,6% các SV cho 

rằng yêu thích, thích học tập theo nhóm là sự đóng góp ý kiến để giải quyết công việc 

chung. Có 61 ý kiến chiếm tỷ lệ 20,4% SV cho rằng học tập nhóm là bình thường, có tới 
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147 ý kiến chiếm tỷ lệ 49% sinh viên rằng không hứng thú và yêu thích học tập nhóm. 

Điều này chứng tỏ rằng sinh viên vẵn còn tư duy học tập theo cách truyền thống, chưa tìm 

hiểu các phương pháp học tập theo học chế tín chỉ.  

2.1.4. Thực trạng đội ngũ nhóm trưởng 

Nhóm trưởng là người có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động 

của nhóm. Chúng tôi tiến hành quan sát và lấy ý kiến từ 100 SV về mức độ hài lòng về 

nhóm trưởng. Kết quả được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Mức độ hài lòng hoạt động nhóm trưởng (n=100) 

Mức độ Rất hài lòng Hài lòng 
Bình 

thường 

Không hài 

lòng 

Rất không 

hài lòng 

Nhóm trưởng 40% 27% 13% 10% 10% 

Qua Bảng 3 cho thấy có 40% SV rất hài lòng và 27% hài lòng đây là một con số 

đáng vui, nhiều ý kiến nhất trí rằng nhiệm vụ lớn nhất của người trưởng nhóm là điều hành 

và tổ chức công việc cho cả nhóm. Và để thực hiện được nhiệm vụ này người nhóm trưởng 

cần rất nhiều kỹ năng. 

2.1.5. Thực trạng kỹ năng làm việc nhóm 

Để tìm hiểu vấn đề này, tác giả tiến hành xin ý kiến 100 cán bộ, giảng viên, kết quả 

khảo sát được minh họa qua bảng số liệu, cụ thể: 

Bảng 4. Bảng tổng hợp đánh giá mức độ thực hiện các kỹ năng SV  

trường ĐH TDTT Đà Nẵng (Đơn vị: %). 

TT Các kỹ năng 
Mức độ thực hiện các kỹ năng 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 

1 Lập kế hoạch hoạt động nhóm 10 40 36 14 

2 Xây dựng nội quy hoạt động nhóm 7 30 42 21 

3 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý 15 54 29 2 

4 Thảo luận, trao đổi 20 60 17 3 

5 Nghiên cứu tài liệu 19 50 25 8 

6 Lắng nghe một cách chủ động, tích cực 17 37 40 6 

7 Chia sẻ thông tin 18 50 30 2 

8 Giải quyết xung đột 3 25 52 20 

9 Tự kiểm tra - đánh giá hoạt động  

của nhóm 
5 38 42 15 
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Từ bảng tổng hợp kết quả điều tra ở trên, cho thấy thực trạng mức độ: 

Mức 1: tốt, mức 2: khá, mức 3: trung bình, mức 4: yếu. Thực hiện các kỹ năng học 

tập theo nhóm ở SV trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 

Tóm lại, qua bảng đánh giá mức độ thực hiện các kỹ năng của SV trường ĐH TDTT 

Đà Nẵng và sự phân tích ở trên, chúng tôi thấy rằng SV trường ĐH TDTT Đà Nẵng còn 

hạn chế về nhiều kỹ năng học tập theo nhóm, đặc biệt là kỹ năng giải quyết xung đột,  

kỹ năng chia sẻ trách nhiệm, kỹ năng xây dựng nội quy hoạt động nhóm, kỹ năng tự kiểm 

tra - đánh giá... do đó hoạt động học tập theo nhóm chưa thu được hiệu quả cao. 

2.1.6. Thực trạng phương pháp tiến hành hoạt động nhóm 

Phương pháp tiến hành hoạt động nhóm có một vị trí vô cùng quan trọng quyết định 

chất lượng, hiệu quả của hoạt động học tập nhóm. Qua điều tra chúng tôi tổng kết được 

bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 5. Mức độ cách thức tiến hành hoạt động nhóm (n = 100) 

Cách tiến hành Xây dựng hợp lý Không xây dựng 

Phương pháp 42% 58% 

Nội dung 52% 48% 

Việc phân công nhiệm vụ trong nhóm còn chưa phù hợp, các nhóm chủ yếu phân 

công theo cách “trải đều cho các thành viên” (chiếm 12%), hay “mỗi người một việc rồi 

tập hợp lại” (chiếm 12%), “tập trung vào cá nhân xuất sắc” (chiếm 40%); chỉ có 36% ý 

kiến khác là phân chia nhiệm vụ dựa trên năng lực và điều kiện của từng thành viên. 

Bảng 6: Mức độ đánh giá phương pháp phân công và thống nhất ý kiến (n = 100) 

ND thực 

hiện 
Mức độ đánh giá 

Phương pháp 

phân công 

nhiệm vụ 

Trải đều Chia nhỏ Cá nhân xuất sắc Dựa trên năng lực 

SL % SL % SL % SL % 

12 12 12 12 40 40 36 36 

Phương pháp 

thống nhất  

ý kiến 

Đa số Đồng ý 
Không ai  

phản đối 
Nhóm trưởng 

SL % SL % SL % SL % 

40 40 15 15 15 15 30 30 

Phần lớn các nhóm đều chọn phương pháp thống nhất ý kiến “theo đa số” chiếm 

40%, trong khi chỉ 15% chọn phương pháp “tất cả đồng ý”, 15% chọn phương pháp 

“không ai phản đối” và 30% chọn phương pháp “nhóm trưởng quyết định”. Tất nhiên 
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phương pháp thống nhất ý kiến theo đa số là phổ biến và dễ thực hiện nhưng đó chưa hẳn 

là đúng trong mọi trường hợp vì chân lý khoa học đôi khi không thuộc về số đông. 

2.2. Kết quả điều tra mức độ quan tâm của giảng viên tới việc rèn luyện các kỹ năng 

học tập theo nhóm trong sinh viên 

Các thầy cô giáo cũng chưa thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, cung cấp cho SV những 

kỹ năng và phương pháp học tập nhóm cho SV. SV chỉ biết nhận nhiệm vụ là hoàn thành bài 

tập bằng cách học tập nhóm mà chưa biết phải làm việc nhóm như thế nào để hoàn thành bài 

tập một cách tốt nhất. Kết quả điều tra cụ thể được thể hiện ở Bảng 7. 

Bảng 7. Bảng tổng hợp kết quả điều tra mức độ quan tâm của giảng viên tới việc rèn luyện 

các kỹ năng học tập theo nhóm trong sinh viên (n = 100) 

STT 

 

Nội dung 

 

Mức độ thực hiện 

Có thực hiện 
Không 

thực hiện 
Thường 

xuyên 

Vào thời điểm 

cần thiết 

1 Lập kế hoạch hoạt động nhóm 16 63 11 

2 Xây dựng nội quy hoạt động nhóm 11 51 38 

3 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý 24 53 23 

4 Thảo luận, trao đổi 37 44 19 

5 Nghiên cứu tài liệu 39 57 4 

6 Chia sẻ trách nhiệm 18 60 22 

7 Lắng nghe một cách chủ động, tích cực 26 63 11 

8 Chia sẻ thông tin 39 52 9 

9 Giải quyết xung đột 17 69 14 

10 
Tự kiểm tra - đánh giá hoạt động  

của nhóm 
25 50 25 

Phương pháp học tập nhóm được áp dụng ở hầu hết các môn. Vì thế nhiều khi  

SV phải học tập nhóm quá nhiều trong cùng một thời gian. Điều đó gây nên tâm lý mệt 

mỏi, nhàm chán trong sinh viên. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả làm 

việc nhóm. 

Cán bộ các lớp chưa thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu cho 

giảng viên thiết kế nhóm, tự quản và thúc đẩy các hoạt động nhóm… 

3. KẾT LUẬN 

Qua tìm hiểu thực trạng học tập nhóm của sinh viên ngành GDTC tại Trường Đại 

học TDTT Đà Nẵng cho thấy hiệu quả của hoạt động nhóm còn chưa cao, phần lớn hoạt 
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động nhóm còn mang tính hình thức, chú trọng tạo ra sản phẩm để nộp thầy cô mà ít chú 

trọng đến quá trình hợp tác nhóm để tạo ra sản phẩm. Hầu hết SV đều thiếu và yếu về các 

kỹ năng làm việc nhóm, đặc biệt là kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng chia sẻ trách 

nhiệm, kỹ năng tự kiểm tra - đánh giá hoạt động nhóm... 

Qua nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng, thực trạng, điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và 

bám sát vào nhu cầu và sự phát triển của thế giới, nhằm khai thác điểm mạnh, nâng cao 

hiệu quả học tập nhóm, tinh thần tự học, đoàn kết và sáng tạo ở trong mỗi SV. Từ đó tiến 

hành xây dựng và ứng dụng mô hình học tập nhóm cho sinh viên ngành GDTC tại Trường 

Đại học TDTT Đà Nẵng. 
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ỨNG DỤNG NỘI DUNG TẬP LUYỆN THEO CHƢƠNG TRÌNH  

“ĐIỀN KINH CHO TRẺ EM” CỦA HIỆP HỘI CÁC LIÊN ĐOÀN ĐIỀN KINH 

QUỐC TẾ TRONG GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHẰM NÂNG CAO 

THỂ LỰC CHUNG CHO HỌC SINH LỚP 6  

TRƢỜNG THCS PHỤNG CHÂU - CHƢƠNG MỸ - HÀ NỘI 

APPLICATION OF THE TRAINING CONTENT UNDER  

THE “ATHLETICS FOR CHILDREN” PROGRAM BY ASSOCIATIONS  

OF INTERNATIONAL ATHLETIC FEDERATIONS  

IN EXTRA CURRICULAR ACTIVITY HOURS IN ORDER TO IMPROVE  

PHYSICAL FITNESS FOR GRADE 6 STUDENTS  

AT PHUNG CHAU SECONDARY SCHOOL - CHUONG MY - HANOI. 

TS. Nguyễn Mạnh Toàn, CN. Hà Thị Dung  

 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

Tóm tắt: Chương trình “Điền kinh cho trẻ em” của Liên đoàn điền kinh thế giới 

được thiết kế dành riêng cho trẻ em lứa tuổi 7 - 15, hiện đang được áp dụng tại nhiều 

quốc gia trên thế giới, cần được nghiên cứu áp dụng trong giờ hoạt động ngoại khóa 

cho học sinh lớp 6 trường THCS Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội. Qua đó, đem 

lại hiệu quả thiết thực tạo hứng thú, tính tự giác, tích cực, hấp dẫn các em tham gia 

hoạt động rèn luyện nâng cao sức khỏe, thể lực trong giờ ngoại khóa, giúp các em 

nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể và phát triển thể lực.    

Từ khóa: Điền kinh cho trẻ em, ngoại khóa, thể lực chung, học sinh lớp 6, trung học 

cơ sở, liên đoàn điền kinh. 

Abtract: The “Athletics for Children” Program of the World Athletics Federation 

which is designed specifically for children ages 7 - 15, currently being applied in 

many countries around the world, needs to be researched to apply during 

extracurricular activities for students of grade 6 of Phung Chau Secondary School - 

Chuong My - Hanoi. Thereby, bringing practical effects to create excitement, self-

awareness, positiveness, attraction for children to participate in training activities to 

improve health and physical fitness during extracurricular hours, helping them raise 

their awareness of discipline organization, team spirit and physical development. 

Keywords: Athletics for children, extracurricular, general physical fitness, 6th grade 

students, secondary school, athletics federation. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Một trong những phương tiện rèn luyện thân thể hữu hiệu nhất để phát triển thể chất 

cho trẻ là các bài tập dưới dạng trò chơi vận động - loại hình hoạt động toàn thân: chạy, 
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nhảy, ném… đáp ứng nhu cầu vận động tự nhiên của trẻ. Trong đó, những bài tập phát 

triển thể lực dưới dạng trò chơi vận động do Hiệp hội các Liên đoàn Điền kinh quốc tế 

(IAAF) xây dựng dành cho trẻ em đã được nhiều nước ứng dụng. Những bài tập thể chất 

dưới dạng trò chơi vận động phải trở thành nội dung áp dụng phổ biến cho trẻ em. Các bài 

tập này khi áp dụng một cách khoa học, vừa sức trong quá trình tập luyện sẽ ảnh hưởng tốt 

tới sức khỏe, thể lực của trẻ em. Thúc đẩy sự phát triển toàn diện các tố chất vận động (sức 

nhanh, sức mạnh, sức bền, khéo léo, mềm dẻo), nâng cao khả năng thích ứng của cơ thể 

với những biến đổi bất lợi của thời tiết, khí hậu và tăng sức đề kháng, chống đỡ bệnh tật 

cho các em. Trang bị cho các em những kiến thức liên quan và cần thiết về TDTT, hình 

thành và củng cố kỹ năng vận động sống phù hợp với lứa tuổi.  Xuất phát từ những lý do 

nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng nội dung tập luyện theo 

chƣơng trình “Điền kinh cho trẻ em” của Hiệp hội các Liên đoàn Điền kinh quốc tế 

trong giờ hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực chung cho học sinh lớp 6 

trƣờng THCS Phụng Châu - Chƣơng Mỹ - Hà Nội”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu đề tài đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích 

và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn toạ đàm; Phương pháp quan sát; Phương 

pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định nội dung tập luyện theo chƣơng trình “Điền kinh cho trẻ em’’ của Hiệp 

hội các Liên đoàn Điền kinh quốc tế trong giờ hoạt động ngoại khóa nhằm nâng 

cao thể lực cho học sinh lớp 6 trƣờngTHCS Phụng Châu - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 

Bảng 3.1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn nội dung tập luyện theo chương trình  

“Điền kinh cho trẻ em” của Hiệp hội các Liên đoàn Điền kinh quốc tế trong giờ hoạt động 

ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 6  

trường THCS Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội (n = 19) 

STT Nội dung “Điền kinh cho trẻ em” 

Số ngƣời n = 19 

Sử dụng 
Tỷ lệ 

% 

Không 

Sử dụng 

Tỷ lệ 

% 

1 Chạy/ các hình thức chạy theo nhóm 8 42,10 11 57,90 

2 Chạy tiếp sức tốc độ/ vƣợt chƣớng ngại vật 15 78,95 4 21,05 

3 Chạy nước rút/ vượt rào vòng qua 9 47,37 10 52,63 

4 Chạy tiếp sức tốc độ vòng qua 7 36,84 12 63,16 

5 Chạy theo hình bậc thang 18 94,74 1 5,26 

6 Chạy vượt rào  11 57,90 8 42,10 
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7 Đua “ Công thức 1” 16 84,21 3 15,79 

8 Chạy bền 5 phút  20 100 0  

9 Chạy bền 1000m 13 68,42 6 31,58 

10 Chạy bền tăng tốc 12 63,16 7 36,84 

11 Nhảy sào 6 31,58 13 68,42 

12 Nhảy sào qua hố cát 2 10,53 17 89,47 

13 Nhảy 3 bước có đà  4 21,05 15 78,95 

14 Nhảy dây 17 89,47 2 10,53 

15 Nhảy cóc (thay bằng Bật cóc) 10 52,63 9 47,37 

16 Nhảy tứ phía 16 84,21 3 15,79 

17 Lấy đà ngắn nhảy bước dài 7 36,84 12 63,16 

18 Ném  trúng mục tiêu  15 78,95 4 21,05 

19 Ném lao 6 31,58 13 68,42 

20 Ném bóng qua đầu ra sau 18 94,74 1 5,26 

21 Ném bóng xoay ngƣời 15 78,95 4 21,05 

Căn cứ vào nội dung chương trình “Điền kinh cho trẻ em” của IAAF, với mục đích 

xác định nội dung tập luyện theo chương trình “Điền kinh cho trẻ em” của IAAF phù hợp 

với đối tượng học sinh trường THCS Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội, đề tài tiến hành 

phỏng vấn bằng phiếu hỏi các cán bộ quản lý, các thầy cô giáo về việc lựa chọn các nội 

dung, các bài tập trong chương trình “Điền kinh cho trẻ em” của IAAF. Đối tượng phỏng 

vấn 19 các cán bộ quản lý, giáo viên, các giáo viên thể dục. Kết quả phỏng vấn được trình 

bày trong Bảng 1. 

Kết quả phỏng vấn tại Bảng 1, đa số các ý kiến lựa chọn đều tương đối tập trung  

vào 9 nội dung với các số ý kiến lựa chọn từ 70% trở lên. Từ những kết quả nghiên  

cứu nêu trên, đề tài đã xác định được nội dung các bài tập trong chương trình “Điền kinh 

cho trẻ em” của IAAF ứng dụng cho học sinh lớp 6 trườngTHCS Phụng Châu - Chương 

Mỹ - Hà Nội.  

3.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả nội dung tập luyện theo chƣơng trình “Điền  

kinh cho trẻ em’’ của Hiệp hội các Liên đoàn Điền kinh quốc tế trong giờ hoạt 

động ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 6 trƣờng THCS Phụng 

Châu - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 

3.2.1. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

Quá trình thực nghiệm sư phạm được tiến hành trong thời gian 3 tháng, từ tháng 2 

đến tháng 4/2017. Đối tượng thực nghiệm của đề tài là học sinh khối lớp 6 trường THCS 

Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội, và được lựa chọn ngẫu nhiên và chia làm 2 nhóm: 
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Nhóm thực nghiệm gồm: 15 nam, 10 nữ; Nhóm này được áp dụng các bài tập được 

lựa chọn theo chương trình “điền kinh cho trẻ em” của Hiệp hội các Liên đoàn điền kinh 

quốc tế. 

Nhóm đối chứng: 14 nam, 10 nữ; Nhóm này được áp dụng nội dung mà nhà trường 

vẫn áp dụng trong giờ học ngoại khóa.  

3.2.2. Kiểm tra trước thực nghiệm 

Trước thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra các test đã lựa chọn để đánh giá so sánh 

mức độ giữa 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả kiểm tra các test đánh giá thể lực của học sinh lớp 6 trước thực nghiệm 

TT Test 

Nam ( x ) 

(tbảng = 2,052, P<0,05) 
t 

Nữ ( x ) 

(tbảng = 2,101, P<0,05) 
t P 

Nhóm ĐC 

(n = 14) 

Nhóm TN 

(n = 15) 

Nhóm ĐC 

(n = 10) 

Nhóm TN 

(n = 10) 

1 
Chạy 30m XPC 

(s) 
6,210,58 6,250,53 0,398 6,630,49 6,660,51 0,310 >0,05 

2 
Chạy con thoi 

410m (s) 
13,561,38 13,551,37 0,040 14,251,23 14,221,26 0,124 >0,05 

3 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
140,5513,15 141,0713,09 0,219 129,1411,04 128,0511,31 0,504 >0,05 

4 
Chạy tuỳ sức  

5 phút (m) 
769,4868,55 775,1567,33 0,461 680,1358,19 678,3961,05 0,151 >0,05 

Từ Bảng 2 cho thấy, kết quả kiểm tra ở hầu hết các test lựa chọn giữa 2 nhóm thực 

nghiệm và đối chứng không có khác biệt, với ttính < tbảng ở ngưỡng xác suất P > 0,05. Điều đó 

chứng tỏ trước khi thực nghiệm, năng lực thể chất của 2 nhóm tương đối đồng đều nhau. 

3.2.3. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm. 

Sau thực nghiệm, khi các đối tượng thực nghiệm đã hoàn thành chương trình môn 

học thể dục ở THCS, theo đó kết hợp với các bài tập trong chương trình “Điền kinh cho trẻ 

em” của Hiệp hội các Liên đoàn điền kinh quốc tế. THCS Phụng Châu - Chương Mỹ -  

Hà Nội. 

Kết quả thu được trình bày ở Bảng 3, cho thấy: Thể lực của nhóm thực nghiệm hơn 

hẳn nhóm đối chứng ở tất các các chỉ tiêu, khác biệt với ttính đều > tbảng ở ngưỡng xác suất 

P < 0,05. Như vậy, việc ứng dụng hệ thống bài tập của Hiệp hội các Liên đoàn điền kinh 

quốc tế (gồm các bài tập trò chơi vận động của môn điền kinh) đã cho hiệu quả rõ trong 

phát triển thể lực cho học sinh lớp 6 Trường. 
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Bảng 3. Kết quả kiểm tra các test đánh giá thể lực của học sinh lớp 6 sau thực nghiệm  

TT Test 

Nam ( x )  

(tbảng = 2,052, P<0,05) 
t 

Nữ ( x ) 

(tbảng = 2,101, P<0,05) 
t P 

Nhóm ĐC 

(n = 14) 

Nhóm TN 

(n = 15) 

Nhóm ĐC  

(n = 10) 

Nhóm TN 

(n = 10) 

1 

Chạy 

30m 

XPC 

(s) 

6,010,52 5,780,57 2,326 6,410,56 6,160,61 2,210 <0,05 

2 

Chạy 

con 

thoi 

410m 

(s) 

12,391,30 11,781,24 2,653 12,661,08 12,161,29 2,182 <0,05 

3 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

148,3513,34 153,7614,45 2,147 136,1612,47 143,512,64 3,019 <0,05 

4 

Chạy 

tuỳ 

sức 5 

phút 

(m) 

796,5775,45 849,1372,37 3,927 758,7969,16 820,1271,11 4,517 <0,05 

Để khẳng định rõ hiệu quả các nội dung Chương trình “Điền kinh cho trẻ em”, đề tài 

tiến hành so sánh kết quả xếp loại tổng hợp tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực chung của 

đối tượng nghiên cứu tại thời điểm trước và sau thực nghiệm (theo Quyết định 

53/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). 

Kết quả thu được như trình bày ở các Bảng 4 đến 7. 

Bảng 4. So sánh kết quả xếp loại thể lực chung của nam học sinh lớp 6  

(nhóm thực nghiệm) trước và sau thực nghiệm (n = 15) 

Xếp loại 
Kết quả xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 

Tổng 
Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Tốt 
1 7 

8 
4.000 4.000 

Đạt 
6 6 

12 
6.000 6.000 
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Không đạt 
8 2 

10 
5.000 5.000 

Tổng 15 15 30 

So sánh 
2

tính = 8.100 > 
2

0,05 = 5.991 với P < 0,05 

Bảng 5. So sánh kết quả xếp loại thể lực chung của nữ học sinh lớp 6 

(nhóm thực nghiệm) trước và sau thực nghiệm (n = 10) 

Xếp loại 
Kết quả xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 

Tổng 
Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Tốt 
0 3 

3 
1.500 1.500 

Đạt 
4 6 

10 
5.000 5.000 

Không đạt 
6 1 

7 
3.500 3.500 

Tổng 10 10 20 

So sánh 
2

tính = 6.971 > 
2

0,05 = 5.991 với P < 0,05 

Bảng 6. So sánh kết quả xếp loại thể lực chung của nam học sinh lớp 6 (nhóm đối chứng) 

trước và sau thực nghiệm (n = 14) 

Xếp loại 
Kết quả xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 

Tổng 
Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Tốt 
2 6 

8 
4.000 4.000 

Đạt 
7 6 

13 
6.500 6.500 

Không đạt 
5 2 

7 
3.500 3.500 

Tổng 14 14 28 

So sánh 
2

tính = 3.363 < 
2

0,05 = 5.991 với P > 0,05 
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Bảng 3.7. So sánh kết quả xếp loại thể lực chung của nữ học sinh lớp 6 (nhóm đối chứng) 

trước và sau thực nghiệm (n = 10) 

Xếp loại 
Kết quả xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 

Tổng 
Trƣớc thực nghiệm Sau thực nghiệm 

Tốt 
2 3 

5 
2.500 2.500 

Đạt 
3 6 

9 
4.500 4.500 

Không đạt 
5 1 

6 
3.000 3.000 

Tổng 10 10 20 

So sánh 
2

tính = 3.867 < 
2

0,05 = 5.991 với P > 0,05 

Từ kết quả thu được ở các Bảng 4 đến 7 cho thấy, khi so sánh kết quả đánh giá, xếp 

loại tiêu chuẩn thể lực chung của đối tượng nghiên cứu trước và sau thực nghiệm cho thấy, 

ở nhóm thực nghiệm (cả nam và nữ) có sự khác biệt rõ rệt về kết quả xếp loại tổng hợp tiêu 

chuẩn đánh giá thể lực chung (
2

tính > 
2
bảng với P < 0,05; còn đối với nhóm đối chứng thì 

chưa có sự khác biệt (
2

tính < 
2
bảng với P > 0,05). Điều đó một lần nữa lại khẳng định rõ 

hiệu quả tác động của các nội dung tập luyện ngoại khóa theo chương trình “Điền kinh cho 

trẻ em” của Liên đoàn điền kinh thế giới đến sự phát triển thể lực chung cho học sinh lớp 6 

mà đề tài đã lựa chọn và áp dụng tại trường THCS Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội. 

4. KẾT LUẬN  

Từ những kết quả thu được sau khi tiến hành giải quyết các nhiệm vụ của đề tài cho 

phép chúng tôi đi đến những kết luận sau: 

1. Đề tài tiến hành lựa chọn được 9 nội dung tập luyện theo chương trình Điền kinh 

cho trẻ em của Hiệp hội các Liên đoàn Điền kinh quốc tế trong giờ hoạt động ngoại khóa 

nhằm nâng cao thể lực cho học sinh lớp 6 trườngTHCS Phụng Châu - Chương Mỹ -  

Hà Nội. 

2. Qua quá trình thực nghiệm sư phạm, đã xác định được hiệu quả rõ rệt của các nội 

dung tập luyện theo Chương trình "Điền kinh cho trẻ em" của Hiệp hội các Liên đoàn điền 

kinh quốc tế, đề xuất trong việc áp dụng vào giờ học ngoại khóa cho học sinh lớp 6 trường 

THCS Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội, thể hiện sự khác biệt với (ttính > tbảng ở ngưỡng 

xác xuất P < 0,05).  
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƢỢC ĐÀ NẴNG 

ThS. Phạm Tuấn Anh 

Bộ môn Giáo dục thể chất - Khoa Khoa học cơ bản 

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Tóm tắt: Bằng việc sử dụng các phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp quan 

sát và thực nghiệm sư phạm, phỏng vấn trực tiếp và xác suất thống kê để đánh giá 

thực trạng hoạt động Giáo dục thể chất và từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. 

Từ khóa: Giáo dục thể chất Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, giải pháp nâng 

cao chất lượng Giáo dục thể chất. 

Abstract: By using documentary references method, observation and educational 

experimental research, interviewing directly and statistic to evaluate the operational 

status of Physical education recently. The result of this study will help us to research 

the factors which influence on equality of Physical education, simultaneously to 

recommend various solutions to improve Physical teaching for students at Danang 

University Of Medical Technology And Pharmacy. 

Key words: Physical education at Danang University Of Medical Technology And 

Pharmacy, improvement solutions. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) trong các trường đại học là một bộ phận quan trọng của 

mục tiêu giáo dục và đào tạo, đồng thời là một mặt giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, tạo ra 

lớp người trí thức mới, có năng lực, phẩm chất, có sức khỏe, đó là những con người “Phát 

triển về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”. 

Muốn vậy, nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục về trí tuệ khoa học, tri thức 

nghề nghiệp, mà còn phải giúp sinh viên trở thành một con người có sức khỏe lành mạnh. 

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng là trường công lập thuộc hệ thống giáo 

dục Việt Nam, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y - Dược ở trình độ  đại học.  Số 

lượng sinh viên vào trường ngày càng tăng. Việc giảng dạy môn học Giáo dục thể chất cho 

học sinh được thực hiện nghiêm túc với thời lượng là 75 giờ giảng dạy trong hai học kỳ. 

Tuy nhiên việc nắm bắt diễn biến sự phát triển thể chất của sinh viên hàng năm cũng như 

toàn khóa học cũng chưa được thường xuyên và có hệ thống. Đó là những mặt quyết định 

đến chất lượng đào tạo từ đó tìm ra phương pháp điều chỉnh nội dung giảng dạy cho phù 
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hợp, để nâng cao chất lượng công tác GDTC trong nhà trường. Trong những năm qua, tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng vấn đề này chưa được quan tâm nghiên cứu. 

Xuất phát từ những nguyên nhân và yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, chúng tôi lựa 

chọn và tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục 

thể chất cho sinh viên Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y - Dƣợc Đà Nẵng”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Phương pháp tham khảo tài liệu, 

phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra xã hội học, Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng về chƣơng trình và các yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục thể chất tại 

Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y - Dƣợc Đà Nẵng hiện nay 

3.1.1. Thực trạng về chương trình giáo dục thể chất tại Trường  Đại học Kỹ thuật  

Y - Dược Đà Nẵng hiện nay  

Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc, việc đánh giá các học phần này chỉ mang ý 

nghĩa là điều kiện để cấp chứng chỉ môn học tuân theo quy định chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Học phần này gồm có 75 giờ, được chia thành 3 đơn vị tín chỉ gồm : 

Bảng 1. Phân phối chương trình giảng dạy các môn học 

tại Trường  Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 

TT Nội dung giảng dạy Học kỳ đối tƣợng Thời gian 

1 Lý thuyết chung  Nam, nữ 15 giờ 

2 Thể dục – nhảy dây  Nam, nữ 10 giờ 

3 Điền kinh  Nam, nữ 10 giờ 

4 Bóng chuyền  Nam, nữ 20 giờ 

5 Flashmob, Aerobic  Nam, nữ 20 giờ 

Phương pháp tổ chức quá trình giảng dạy: 

Bộ môn tiến hành tổ chức chương trình GDTC cho sinh viên theo hai hình thức nội 

khoá và ngoại khoá. 

- Nội khoá: Là những buổi tập theo kế hoạch thời khoá biểu của nhà trường, theo quỹ 

thời gian, chương trình quy định, có quy cách kiểm tra đánh giá cho điểm. 

Giờ nội khoá đã tiến hành giảng dạy kỹ thuật các môn thể thao trong chương trình 

môn học. Hướng dẫn và tổ chức cho sinh viên tập luyện theo các tiêu chuẩn  rèn luyện thân 

thể (RLTT).  

- Giờ ngoại khoá: Bao gồm các giờ tự học của sinh viên các buổi huấn luyện đội 

tuyển để tham gia các giải ngành GD - ĐT ở khu vực và của thành phố, tổ chức trọng tài 
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các giải thể thao sinh viên trong toàn trường. Tuy nhiên, hiện nay các hình thức tổ chức 

hướng dẫn sinh viên tập luyện để hoàn thiện các nội dung học tập chính khoá còn chưa có, 

đồng thời chưa phát động được phong trào tự tập luyện của sinh viên theo các nội dung, 

tiêu chuẩn RLTT, vì vậy chất lượng học tập của sinh viên chưa được nâng lên. Hoạt động 

xây dựng các câu lạc bộ thể thao chưa được coi trọng, các hình thức tập luyện của sinh 

viên theo nhóm chưa có người hướng dẫn và chủ yếu là tự phát. 

3.1.2. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và tập luyện tại Trường Đại học 

Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Cơ sở vật chất (CSVC) phục vụ tập luyện giữ một vai trò rất quan trọng, nó không 

thể thiếu được trong việc nâng cao chất lượng công tác GDTC, là điều kiện trực tiếp phục 

vụ cho công tác giảng dạy, tập luyện của giảng viên và sinh viên. CSVC đầy đủ thì công 

tác GDTC mới đảm bảo chất lượng, cụ thể sân bãi dụng cụ tập luyện có chất lượng sẽ gây 

hứng thú cao cho cả sinh viên tập luyện và giảng viên giảng dạy. Quá trình đánh giá thực 

trạng CSVC phục vụ cho công tác GDTC được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2. Thực trạng cơ sở vật chất tại Trường  Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 

TT Sân bãi - dụng cụ Khu giảng dạy 
Khu  

ký túc xá 
Chất lƣợng 

1 Sân bóng chuyền 01 (sân) 0 Xi măng 

2 Sân cầu lông 03 (sân) 0 Xi măng 

3 
Khu vực tập luyện các môn thể 

dục dụng cụ 
01 01 Xi măng 

4 Phòng tập luyện 0 01  

Qua bảng khảo sát cho chúng ta thấy sân bãi dụng cụ tập luyện của nhà trường còn 

rất nhiều thiếu thốn về số lượng và kém về chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu học tập 

của sinh viên, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công tác GDTC chung của nhà trường. 

Diện tích đất, công trình thể thao phục vụ cho tập luyện ngoại khoá ở ký túc xá còn hạn 

chế. Mật độ giảng dạy cao, dẫn đến sân bãi dụng cụ không đáp ứng đủ. Vì vậy việc đổi 

mới và cải tiến phương pháp giảng dạy dựa trên cơ sở vật chất hiện có của nhà trường là 

điều cần thiết.  

3.1.3. Thực trạng mức độ nhận thức của sinh viên về môn học GDTC tại Trường Đại 

học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Để đánh giá thực trạng này chúng tôi tiến hành điều tra với 90 sinh viên được lựa 

chọn ngẫu nhiên đang theo học tại trường, cho thấy sự khác nhau ở nhận thức tầm quan 

trọng của môn học GDTC, từ đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công tác GDTC trong  

nhà trường. 
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Bảng 3. Kết quả về mức độ nhận thức của sinh viên về môn học GDTC  

tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (n = 90) 

TT Mức độ 
Kết quả phỏng vấn 

Số ngƣời Tỷ lệ (%) 

1 Rất quan trọng 12 13,3% 

2 Quan trọng 22 24,4% 

3 Bình thường 25 27,9% 

4 Không quan trọng 31 34,4% 

Từ kết quả trên cho thấy số sinh viên được phỏng vấn, có đến 34,4% sinh viên được 

hỏi cho rằng công tác GDTC trong nhà trường là không quan trọng, 27,9% cho rằng mức 

độ quan trọng chỉ là bình thường, còn sinh viên cho rằng công tác GDTC trong nhà trường 

là quan trọng và rất quan trọng chiếm tỉ lệ thấp dưới 40% (13,3% + 24,4%). Và đương 

nhiên, vì không nhận thức được tầm quan trọng của GDTC nên các em không coi trọng 

môn học GDTC và ngoại khóa thể thao cho nên kết quả học tập là không cao. 

3.1.4. Thực trạng đội ngũ giảng viên  

Trong sự nghiệp đào tạo con người nói chung và trong công tác GDTC nói riêng, 

giảng viên luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Chất lượng giảng dạy tốt hay xấu, sinh viên 

có thể tiếp thu kiến thức hay không phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, năng lực và kinh 

nghiệm của giảng viên, người thầy không chỉ giáo dục tri thức cho sinh viên mà còn phải 

biết giáo dục cả nhân cách, đạo đức và tư duy cho sinh viên để sinh viên có thể hiểu một 

cách toàn diện và trở thành con người mới có ích cho xã hội. 

Qua nghiên cứu thực trạng đội ngũ giảng viên thuộc bộ môn GDTC Trường Đại học 

Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, chúng tôi thu được kết qủa thể hiện ở Bảng 4: 

Bảng 4. Thực trạng đội ngũ giảng viên tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Tổng số 

GV 

Trình độ 
Tuổi 

trung 

bình 

Giới tính 
Thâm niên 

( )x  

(năm) 

Tiến 

sỹ 
NCS 

Thạc 

sỹ 
ĐH Nam Nữ 

04 0 0 01 03 39 03 01 10 

Tỷ lệ % 0 0 25 75  75 25  

 Thực trạng đội ngũ cán bộ giảng dạy trong bộ môn GDTC của Trường Đại học  

Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cho thấy: Vấn đề bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao 

chất lượng đội ngũ, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy đã được quan tâm, hầu hết trình 

độ giáo viên đều đã tốt nghiệp Đại học TDTT (100%), có thâm niên giảng dạy trên 10 năm 
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(75%). Đây là một tiềm năng đóng góp to lớn cho việc thực hiện các nhiệm vụ GDTC 

trong nhà trường, giảng dạy, tổ chức tập luyện và huấn luyện các đội đại biểu, chỉ đạo 

phong trào, tổ chức và trọng tài các giải thể thao của sinh viên trong trường và tiến hành 

công tác nghiên cứu khoa học. 

3.1.5. Thực trạng về kết quả học tập môn GDTC của sinh viên Trường Đại học Kỹ  

thuật Y - Dược Đà Nẵng 

Điểm lý thuyết và thực hành được kiểm tra nằm trong chương trình giảng dạy nội 

khoá của môn học, có thang điểm của cách thức đánh giá nội dung học tập. Đánh giá điểm 

lý thuyết và thực hành GDTC của sinh viên năm học 2017-2018; 2018-2019: 

Bảng 5. Thực trạng kết quả học tập môn học GDTC của sinh viên  

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 02 năm gần đây  

Kết quả  

học tập 

Nội dung 

Năm thứ nhất Năm thứ hai 

Khá  

% 

Đạt   

% 

Không đạt 

% 

Khá  

% 

Đạt   

% 

Không đạt 

% 

Lý thuyết 13,20 67,30 19,50 13,10 63,40 23,50 

Thực hành 5,40 68,10 26,50 3,20 71,20 25,60 

Kết quả học thực hành của cả 02 khoá sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược 

Đà Nẵng có xu hướng tốt hơn lý thuyết. Điểm thực hành của sinh viên được tăng lên theo 

từng năm học. Cụ thể năm thứ nhất tỷ lệ đạt là 68,10%; năm thứ 2 là 71,20%. Trong khi đó 

sinh viên năm thứ hai điểm lý thuyết tỷ lệ không đạt cao hơn (23,50%) và số lượng sinh 

viên đạt thực hành loại khá thấp, số sinh viên không đạt thực hành còn chiếm tỷ lệ cao. 

Đặc biệt không có sinh viên loại giỏi.  

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng Giáo dục thể chất cho sinh viên 

Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y - Dƣợc Đà Nẵng 

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, qua khảo sát và nghiên cứu một số tài liệu 

chuyên môn liên quan; Thông quan phương pháp quan sát sư phạm, phỏng vấn và điều tra 

xã hội học các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên hiện làm công tác GDTC tại trường  

và các trường lân cận, chúng tôi đã lựa chọn được 12 giải pháp nâng cao chất lượng  

GDTC gồm: 

Giải pháp 1 (GP 1): Tăng cường giáo dục nhận thức về vai trò, vị trí môn học và 

công tác GDTC trong nhà trường cho sinh viên. 

Giải pháp 2 (GP 2):  Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao giữa các khối, 

lớp trong và ngoài nhà trường. 

Giải pháp 3 (GP 3): Bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên GDTC có chất lượng và 

trình độ. 
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Giải pháp 4 (GP 4): Giảm số lượng sinh viên 1 lớp. 

Giải pháp 5 (GP 5): Tăng cường công tác lãnh đạo, công tác quản lý của các cấp 

Đảng chính quyền và các ban ngành trong nhà trường. 

Giải pháp 6 (GP 6): Cải tiến phương pháp giảng dạy GDTC cho phù hợp với đối 

tượng sinh viên. 

Giải pháp 7 (GP 7): Đầu tư và cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện. 

Giải pháp 8 (GP 8): Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá công tác GDTC. 

Giải pháp 9 (GP 9): Tăng số giờ học nội khoá 1 tuần. 

Giải pháp 10 (GP 10): Thành lập các đội tuyển thể thao tham dự các giải đấu được tổ 

chức định kỳ cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng như: Đội tuyển bóng chuyền, đội 

tuyển cầu lông, đội tuyển bóng bàn, đội tuyển Aerobic… 

Giải pháp 11 (GP 11): Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh  

vực GDTC. 

Giải pháp 12 (GP 12): Xây dựng mô hình CLB đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa của 

sinh viên trong nhà trường. 

 Để đảm bảo lựa chọn những giải pháp hiệu quả nhất nhằm nâng cao chất lượng 

công tác GDTC cho đối tượng nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn 36 chuyên 

gia, cán bộ quản lý, giảng viên GDTC đang giảng dạy tại trường, khoa GDTC các trường 

cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

Bảng 6. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả  

Giáo dục thể chất cho sinh viên ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng (n=36) 

TT Tên giải pháp 
Đồng ý Không đồng ý 

Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 GP 1 33 91,6% 3 8,4% 

2 GP 2 34 94,4% 2 5,6% 

3 GP 3 30 83,3% 6 16,7% 

4 GP 4 19 52,7% 17 47,3% 

5 GP 5 22 61,1% 14 38,2% 

6 GP 6 32 88,8% 4 11,2% 

7 GP 7 31 86,1% 5 13,9% 

8 GP 8 20 55,5% 16 44,5% 

9 GP 9 15 41,6% 21 58,3% 

10 GP 10 21 58,3% 15 41,6% 
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11 GP 11 23 63,8% 13 26,2% 

12 GP 12 35 97,2% 1 2,8% 

Qua kết quả thống kê thu được ở Bảng 6, được các chuyên gia, nhà quản lý, giảng 

viên khoa GDTC các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và dựa 

trên cơ sở thực tiễn của nhà trường chúng tôi đã lựa chọn 06 giải pháp có số phiếu lựa chọn 

cao từ 80% trở lên để ứng dụng cho đối tượng nghiên cứu trong quá trình thực nghiệm. 

Gồm các giải pháp sau: 

- Giải pháp 1: Tăng cường giáo dục nhận thức về vai trò, vị trí môn học và công tác 

GDTC trong nhà trường cho sinh viên. 

- Giải pháp 2: Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao giữa các khối, lớp 

trong và ngoài nhà trường. 

- Giải pháp 3: Bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên GDTC có chất lượng và  

trình độ. 

- Giải pháp 6: Cải tiến phương pháp giảng dạy GDTC cho phù hợp với đối tượng 

sinh viên. 

- Giải pháp 7: Đầu tư và cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện. 

- Giải pháp 12: Xây dựng mô hình CLB đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa của sinh 

viên trong nhà trường. 

4. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu, cho phép chúng tôi rút ra được một số kết luận sau: 

4.1. Thực trạng công tác Giáo dục thể chất cho sinh viên Trƣờng Đại học Kỹ thuật  

Y - Dƣợc Đà Nẵng hiện nay 

 Còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: Nội dung chương trình môn học còn nghèo 

nàn; Cơ sở vật chất còn thiếu thốn và chưa đảm bảo; Đội ngũ giảng viên còn thiếu; Nhận 

thức của sinh viên về công tác GDTC có biểu hiện chưa đúng; Các hoạt động ngoại khóa 

chưa chủ động làm ảnh hưởng đến ý thức học tập của người học. 

4.2. Để nâng cao chất lƣợng Giáo dục thể chất cho sinh viên Trƣờng Đại học Kỹ thuật 

Y - Dƣợc Đà Nẵng, chúng tôi đề xuất một số giải pháp 

- Tăng cường giáo dục nhận thức về vai trò, vị trí môn học và công tác GDTC trong 

Nhà trường cho sinh viên. 

- Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao giữa các khối, lớp trong và ngoài 

nhà trường. 

- Bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên GDTC có chất lượng và trình độ. 

- Cải tiến phương pháp giảng dạy GDTC cho phù hợp với đối tượng sinh viên. 
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- Đầu tư và cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện. 

- Xây dựng mô hình CLB đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa của sinh viên trong  

nhà trường. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO THÀNH TÍCH  

CO TAY XÀ ĐƠN CHO ĐỘI TUYỂN CHIẾN SĨ KHOẺ  

TRƢỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG  

ThS. Đinh Thị Uyên, ThS. Phạm Thị Linh, ThS. Lƣơng Thanh Học 

                                                               Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

Tóm tắt: Thông qua cơ sở lý luận và thực tiễn, bài báo làm rõ hiệu quả ứng dụng các bài tập 

phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích của nội dung co tay xà đơn cho 

đội tuyển chiến sĩ khỏe trường sĩ quan Đặc công. 

Từ khóa: đánh giá, bài tập thể lực, nâng cao, thành tích, co tay xà đơn, chiến sĩ, 

trường sĩ quan đặc công. 

Abstract: Through the basis of theory and practice, the article shows the effects of 

the applied exercises which help develop strength and speed in order to promote the 

performance of arm bending on horizontal bar event for the soldiers in the team of 

strong soldiers at Commando officers school. 

Keyword: evaluation, physical strength exercise, promote, performance, bending 

arms on horizontal bar, School of Commando Officers. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Co tay xà đơn là một trong 4 nội dung tập luyện và thi đấu của môn “Chiến sĩ khoẻ”. 

Đây là một nội dung chủ yếu, giúp người chiến sĩ có được sức mạnh nhóm cơ chi trên, 

nhóm cơ lưng bụng, giúp họ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thể lực vận động trên cao, 

leo trèo, mang vác… Do vậy, việc chú trọng tập luyện nội dung này rất quan trọng, có ý 

nghĩa rất lớn giúp người chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chiến đấu, huấn luyện thể 

lực và học tập. 

Thực tế công tác huấn luyện cho các chiến sĩ tại Trường sỹ quan đặc công cho thấy: 

Co tay xà đơn là nội dung thi khó trong chương trình huấn luyện. Nội dung học tập này tuy 

không đòi hỏi người học phải tiếp thu những kỹ thuật khó, song có đòi hỏi rất cao về sức 

mạnh tốc độ trong tất cả các khâu của động tác. Tuy vậy, vấn đề này lại chưa có tác giả nào 

quan tâm nghiên cứu. Đồng thời trong quá trình huấn luyện vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại 

như: Bài tập sử dụng trong huấn luyện còn hạn chế; các test đánh giá chưa đầy đủ và phù 

hợp với đối tượng. Vì vậy, việc nâng cao thể lực cho học viên, trong đó chú trọng đến phát 

triển tố chất sức mạnh tốc độ là điều cần thiết đối với thực tiễn hiện nay, nhằm đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ học tập, lao động, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao thành tích của đội tuyển. 
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Trên cơ sở phân tích tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, với mục đích 

là góp phần nâng thành tích của đội tuyển chiến sĩ khỏe của trường Sĩ quan đặc công, tôi 

mạnh dạn tiến hành nghiên cứu: “Đánh giá hiệu quả các bài tập nâng cao thành tích co 

tay xà đơn cho đội tuyển chiến sĩ khỏe trƣờng Trƣờng Sĩ quan Đặc công”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học 

sau đây: phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn tọa đàm, 

phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm, phương pháp toán học 

thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Lựa chọn bài tập nâng cao thành tích nội dung co tay xà đơn 

Từ các yêu cầu về lựa chọn bài tập, bước đầu đề tài đã lựa chọn được 23 bài tập phát 

triển sức mạnh tốc độ cho nội dung co tay xà đơn. Để xác định cơ sở thực tiễn, đề tài đã 

tiến hành phỏng vấn gián tiếp các giáo viên, HLV đang trực tiếp huấn luyện VĐV. Trong 

đó quy định là chỉ lựa chọn bài tập có kết quả phỏng vấn đạt từ 46 điểm trở lên. Kết quả 

phỏng vấn được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn mức độ ưu tiên sử dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ  

bổ trợ nội dung co tay xà đơn (n=19) 

TT Nội dung bài tập 

Kết quả phỏng vấn 

UT 

1 

UT 

2 

UT 

3 
 

I Các bài tập phát triển chung      

1 Các bài tập chạy tốc độ 30m, 60m, 100m 12 6 1 49 

2 Các bài tập bật cóc từ 1 đến 10 bước 11 5 3 46 

3 Bật thu gối trên hố cát 14 5 0 52 

4 Bật thẳng kết hợp sốc vai tại chỗ 13 5 1 50 

5 Các bài tập qua rào với độ cao tăng dần 16 2 1 53 

6 Bài tập hất tạ ra sau đầu 15 3 1 52 

7 Bật cầu thang với gậy gỗ thẳng trên hai tay 16 3 0 54 

8 Bài tập với bóng đá, bóng rổ, chạy việt dã, bơi 15 4 0 53 

II Các bài tập để phát triển các nhóm cơ lưng, bụng, lườn     

9 Gập thân với tạ trên vai 16 2 1 53 
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10 Gập duỗi thân trên với tạ trên vai hoặc không có tạ 17 1 1 54 

11 
Nghiêng lườn sang hai bên với tạ trên vai, hoặc cầm 

bánh tạ trên hai tay 
18 1 0 56 

12 
Ngồi trên ghế băng với tạ trên vai, thực hiện động tác 

xoay phải, xoay trái 
17 1 1 54 

13 Treo tay trên xà đơn thực hiện động tác ke bụng 13 5 1 50 

14 Gập bụng trên máy tập thể lực 14 4 1 51 

15 Nằm ngửa trên sàn gập duỗi cơ bụng 13 5 1 50 

III Các bài tập phát trển các nhóm cơ tay, vai, ngực     

16 Đứng đẩy tạ trờn vai, hay trờn ngực 15 3 1 52 

17 
Ngồi trên ghế băng đẩy tạ trên vai hay trên ngực với độ 

rộng khác nhau 
13 5 1 50 

18 Ngồi ở tư thế 1/2 đẩy tạ trên vai hay trên ngực 18 1 0 56 

19 Ngồi sâu đẩy tạ trên ngực hoặc trên vai 14 4 1 51 

20 
Đứng hoặc ngồi trên ghế băng nâng tạ cao hơn vai 

được thực hiện trên giá đỡ 
13 5 1 50 

21 Kéo tạ tập vai sau 14 4 1 51 

22 Ngồi kéo tạ trên máy tập thể lực 16 2 1 53 

23 Nằm đẩy tạ trên ghế bằng và trên ghế nghiêng 17 1 1 54 

Từ kết quả trình bày tại Bảng 1 thấy: có 23 bài tập được đa số ý kiến lựa chọn và đạt 

tổng điểm từ 46 điểm trở lên. Như vậy, các bài tập này được đề tài lựa chọn để ứng dụng 

vào thực tiễn giảng dạy và huấn luyện nội dung co tay xà đơn nhằm phát triển sức mạnh 

tốc độ cho học viên đội tuyển chiến sĩ khỏe Trường Sĩ quan Đặc công. 

2.2. Đánh giá hiệu quả các bài tập đã xây dựng nâng cao thành tích co tay xà đơn cho 

đội tuyển chiến sĩ khoẻ Trƣờng Sĩ quan Đặc công 

2.2.1. Lựa chọn test đánh giá sức mạnh tốc độ nội dung co tay xà đơn  

Thông qua kết quả phỏng vấn, xác định độ tin cậy, tính thông báo, đề tài đã lựa chọn 

được 10 test đánh giá sức mạnh tốc độ cho nội dung co tay xà đơn cho VĐV đội tuyển 

chiến sĩ khỏe Trường Sĩ quan Đặc công. Đó là các test: (1) Gập duỗi lưng bụng 30 giây 

(sl); (2) Sức kéo cơ lưng (kg); (3) Co duỗi tay xà đơn 10 giây (sl); (4) Co duỗi tay xà đơn 3 

phút (sl); (5) Co duỗi tay xà đơn Max (sl); (6) Nằm sấp chống đẩy tay Max (sl); (7) Chống 

đẩy xà kép Max (sl); (8) Nằm nâng tạ 25 Kg trong 30 giây (sl); (9) Bật nhẩy qua cầu thăng 

bằng thấp 30s (sl); (10) Gánh tạ đứng ngồi (25 kg) (sl). 
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2.2.2. Xác định hiệu quả ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ bổ trợ nội 

dung co tay xà đơn 

Việc nghiên cứu và ứng dụng các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ bổ trợ nội dung co 

tay xà đơn cho học viên đội tuyển chiến sĩ khỏe Trường Sĩ quan Đặc công được tiến hành 

trong thời gian 10 tháng (tương ứng 2 học kỳ trong năm học 2014-2015). Khi tiến hành thực 

nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra ban đầu và kiểm tra giai đoạn. Học viên ở cả 2 nhóm (đối 

chứng và thực nghiệm) trước khi thực nghiệm sư phạm đều được tiến hành kiểm tra sư phạm 

nhằm xác định mức độ đồng đều về trình độ thể lực của cả hai nhóm thông qua các test đánh 

giá sức mạnh tốc độ nội dung co tay xà đơn cho VĐV đội tuyển chiến sĩ khỏe trường Sĩ quan 

Đặc công mà đề tài đã lựa chọn. 

(1) Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm 

Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm cho thấy, thành tích ở cả 10 test lựa chọn giữa 2 

nhóm thực nghiệm và đối chứng không có sự khác biệt, ttính < tbảng = 1,960 ở ngưỡng xác suất 

P > 0,05. Kết quả so sánh trước thực nghiệm đã chứng tỏ rằng, trình độ sức mạnh tốc độ của 

2 nhóm đối chứng và thực nghiệm là đồng đều nhau. 

Bảng 1. Kết quả kiểm tra các test đánh giá thể lực của đối tượng nghiên cứu 

 trước thực nghiệm 

TT  Test 

Kết quả kiểm tra ( x ) 

t P Nhóm ĐC 

(n = 35) 

Nhóm TN 

(n = 35) 

I Nhóm cơ lƣng bụng     

1  Gập duỗi lưng bụng 30 giây (sl) 22,9  2,32 22,7  2,28 0,552 >0,05 

2  Sức kéo cơ lưng (kg) 68,87  4,3 68,91  4,1 0,082 >0,05 

II Nhóm cơ Tay - Vai     

3  Co duỗi tay xà đơn 10 giây (sl)                                         6,86  1,52 6,85  1,53 0,034 >0,05 

4  Co duỗi tay xà đơn 3 phút (sl) 54,1  2,75 54,4  2,78 0,755 >0,05 

5  Co duỗi tay xà đơn Max (sl) 59,2  2,78 59,5  2,69 0,759 >0,05 

6  
Nằm sấp chống đẩy tay Max 

(sl) 
39,82  3,9 39,94  3,8 0,256 >0,05 

III Nhóm cơ ngực     

7  Chống đẩy xà kép Max (sl) 15,7  2,6 15,6  2,4 0,265 >0,05 

8  
Nằm nâng tạ 25 Kg trong 30s 

(sl) 
17,12  2,6 17,22  2,4 0,265 >0,05 
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IV Nhóm cơ chân     

9  
Bật nhẩy qua CTB thấp 30s 

(sl) 
29,5  1,2 29,8  1,4 1,101 >0,05 

10  Gánh tạ 60kg (sl) 15,9  3,2 16,1  2,9 0,479 >0,05 

 (2) Kết quả kiểm tra giữa thực nghiệm 

Sau thời gian thực nghiệm 5 tháng, đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá ở cả 2 nhóm 

thông qua các test đã xác định. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả kiểm tra các test đánh giá thể lực của đối tượng nghiên cứu  

giai đoạn giữa thực nghiệm 

TT  Test 

Kết quả kiểm tra ( x ) 

t P Nhóm ĐC 

(n = 35) 

Nhóm TN 

(n = 35) 

I Nhóm cơ lƣng bụng     

1  Gập duỗi lưng bụng 30 giây (sl) 24,8  2,36 25,6  1,96 2,277 <0,05 

2  Sức kéo cơ lưng (kg) 72,95  4,1 79,4  5,6 12,252 <0,05 

II Nhóm cơ Tay - Vai     

3  Co duỗi tay xà đơn 10 giây (sl)                                         7,62  1,61 7,97  1,51 1,172 >0,05 

4  Co duỗi tay xà đơn 3 phút (sl) 58,1  5,1 60,8  4,2 5,238 <0,05 

5  Co duỗi tay xà đơn Max (sl) 62,8  5,1 66,6  4,3 7,333 <0,05 

6  
Nằm sấp chống đẩy tay Max 

(sl) 
41,85  3,6 43,16  3,2 2,972 <0,05 

III Nhóm cơ ngực     

7  Chống đẩy xà kép Max (sl) 16,8  2,4 18,1  2,4 3,510 <0,05 

8  
Nằm nâng tạ 25 Kg trong 30s 

(sl) 
19,21  2,5 20,87  2,3 4,483 <0,05 

IV Nhóm cơ chân     

9  
Bật nhẩy qua CTB thấp 30s 

(sl) 
28,9  2,3 29,6  2,5 1,890 >0,05 

10  Gánh tạ 60kg (sl) 20,9  2,9 21,7  3,1 1,932 >0,05 
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Từ kết quả thu được ở Bảng 2 thấy: Ở hầu hết các test kiểm tra đã có sự khác biệt, 

7/10 test với ttính > tbảng = 1,960 ở ngưỡng P < 0,05. Hay nói một cách khác, việc ứng dụng 

các bài tập mà đề tài lựa chọn bước đầu đã mang lại tính hiệu quả trong việc phát triển sức 

mạnh tốc độ bổ trợ nội dung co tay xà đơn cho học viên đội tuyển chiến sĩ khỏe Trường Sĩ 

quan Đặc công. 

 (3) Kết quả kiểm tra cuối thực nghiệm 

Sau thời gian thực kết thúc học kỳ II, đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá thể lực của đối 

tượng nghiên cứu ở 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng thông qua các test đã xác định. Kết 

quả thu được như trình bày ở từ Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả kiểm tra các test đánh giá thể lực của đối tượng nghiên cứu cuối thực nghiệm 

TT  Test 

Kết quả kiểm tra ( x ) 

t P Nhóm ĐC 

(n = 35) 

Nhóm TN 

(n = 35) 

I Nhóm cơ lƣng bụng     

1  Gập duỗi lưng bụng 30 giây (sl) 26,5  2,41 29,2  1,84 7,748 <0,05 

2  Sức kéo cơ lưng (kg) 80,86  5,7 89,3  5,7 14,788 <0,01 

II Nhóm cơ Tay - Vai     

3  Co duỗi tay xà đơn 10 giây (sl)                                         8,01  1,78 9,26  1,48 4,096 <0,05 

4  Co duỗi tay xà đơn 3 phút (sl) 63,2  4,6 67,6  3,6 9,090 <0,05 

5  Co duỗi tay xà đơn Max (sl) 67,8  4,3 73,4  3,9 11,570 <0,01 

6  Nằm sấp chống đẩy tay Max (sl) 44,17  4,1 48,03  3,3 8,395 <0,05 

III Nhóm cơ ngực     

7  Chống đẩy xà kép Max (sl) 19,1  3,6 22,4  2,1 8,177 <0,05 

8  Nằm nâng tạ 25 Kg trong 30s (sl) 21,03  2,9 24,84  2,4 9,791 <0,05 

IV Nhóm cơ chân     

9  Bật nhẩy qua CTB thấp 30s (sl) 30,3  1,9 31,8  2,1 4,437 <0,05 

10  Gánh tạ 60kg (sl) 22,6  3,1 27,8  3,6 11,885 <0,01 

Kết quả thu được ở Bảng 3 thấy: Ở tất cả các nội dung kiểm tra đánh giá thể lực của 

2 nhóm thực nghiệm và đối chứng đã có sự khác biệt rõ rệt, ttính đều > tbảng = 1.960 ở 

ngưỡng xác suất P < 0,05. Hay nói một cách khác, việc ứng dụng các bài tập phát triển sức 
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mạnh tốc độ bổ trợ nội dung co tay xà đơn cho học viên đội tuyển chiến sĩ khỏe Trường Sĩ 

quan Đặc công mà đề tài lựa chọn đã tỏ rõ tính hiệu quả. 

Khi so sánh bằng phương pháp tự đối chiếu ở các test đánh giá thể lực sau thời gian  

thực nghiệm của 2 nhóm cho thấy có sự khác biệt rõ rệt, ttính đều > tbảng = 1,960 ở ngưỡng 

xác suất P < 0,05. Tuy nhiên, nhóm thực nghiệm có sự khác biệt lớn hơn hẳn so với nhóm 

đối chứng.  

Bảng 4. Nhịp độ tăng trưởng của các test đánh giá trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm  

qua các giai đoạn của quá trình thực nghiệm (n = 35) 

TT Test W1-2 W2-3 W1-3 W  

I Nhóm cơ lƣng bụng     

1  Gập duỗi lưng bụng 30 giây (sl) 12,0 13,14 25,05 16,73 

2  Sức kéo cơ lưng (kg) 14,1 11,74 25,78 17,22 

II Nhóm cơ Tay - Vai     

3  Co duỗi tay xà đơn 10 giây (sl)                                         15,1 14,97 29,92 20,00 

4  Co duỗi tay xà đơn 3 phút (sl) 11,1 10,59 21,64 14,45 

5  Co duỗi tay xà đơn Max (sl) 11,3 9,71 20,92 13,96 

6  Nằm sấp chống đẩy tay Max (sl) 7,75 10,68 18,39 12,27 

III Nhóm cơ ngực     

7  Chống đẩy xà kép Max (sl) 14,84 21,23 35,79 23,95 

8  Nằm nâng tạ 25 Kg trong 30s (sl) 19,17 17,37 36,23 24,26 

IV Nhóm cơ chân     

9  Bật nhẩy qua CTB thấp 30s (sl) -0,67 7,17 6,49 4,33 

10  Gánh tạ 60kg (sl) 29,63 24,65 53.,30 35,86 

     18,30 

Khi so sánh bằng phương pháp tự đối chiếu ở các test đánh giá thể lực sau thời gian 

thực nghiệm của 2 nhóm cho thấy có sự khác biệt rõ rệt, ttính đều > tbảng = 1,960 ở ngưỡng 

xác suất P < 0,05. Tuy nhiên, nhóm thực nghiệm có sự khác biệt lớn hơn hẳn so với nhóm 

đối chứng. Điều đó cho thấy, sau thời gian thực nghiệm 2 học kỳ, các phát triển sức mạnh 

tốc độ bổ trợ nội dung co tay xà đơn cho học viên đội tuyển chiến sĩ khỏe Trường Sĩ quan 

Đặc công lựa chọn đã mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Diễn biến thành tích ở tất cả các test đánh giá thể lực của nhóm thực nghiệm tăng lên 

lớn hơn so với nhóm đối chứng: Nhịp tăng trưởng nhóm TN tăng trung bình 18,30%; nhịp 

tăng trưởng nhóm ĐC tăng từ 10,88%. 
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Đồng thời sau khi kết thúc quá trình thực nghiệm sư phạm, đề tài tiến hành so sánh 

kết quả xếp loại tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định của Bộ Quốc phòng, kết quả 

thu được như trình bày ở Bảng 5. 

Từ kết quả thu được ở các Bảng 5 cho thấy, khi so sánh kết quả xếp loại tiêu chuẩn 

rèn luyện thể lực giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm cho thấy, có sự khác biệt rõ 

rệt về kết quả xếp loại tổng hợp giữa 2 nhóm với 
2
tính = 5,545 > 

2
bảng = 3,841 với P < 

0,05. Điều đó một lần nữa lại khẳng định rõ hiệu quả của các bài tập phát triển sức mạnh 

tốc độ bổ trợ nội dung co tay xà đơn cho học viên đội tuyển chiến sĩ khỏe Trường Sĩ quan 

Đặc công mà đề tài đã lựa chọn. 

Bảng 5. So sánh tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của học viên 2 nhóm đối chứng  

và thực nghiệm sau thực nghiệm 

Xếp loại 
Kết quả xếp loại tiêu chuẩn rèn luyện thân thể 

Tổng 
Nhóm TN (n = 35) Nhóm ĐC (n = 34) 

Giỏi và khá 
33 26 

58 
29,420 28,580 

Đạt 
2 9 

11 
5,580 5,420 

Tổng 35 34 69 

So sánh 
2

tính = 5,545 > 
2

0,05 = 3,841 với P < 0,05 

3. KẾT LUẬN  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã lựa chọn được 23 bài tập chuyên môn 

cơ bản nhằm huấn luyện phát triển sức mạnh tốc độ nội dung co tay xà đơn cho học viên 

đội tuyển chiến sĩ khỏe trường Trường Sĩ quan Đặc công. 

Đã lựa chọn được 10 test đánh giá sức mạnh tốc độ nội dung co tay xà đơn cho học 

viên đội tuyển chiến sĩ khỏe trường Trường Sĩ quan Đặc công. Các test lựa chọn đảm bảo 

độ tin cậy và tính thông báo ở ngưỡng xác xuất thống kê. 

Qua thực nghiệm sư phạm trong một năm học đã xác định được hiệu quả rõ rệt của 

các bài tập huấn luyện nội dung co tay xà đơn, thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về 

các test đánh giá giữa thời điểm trước và sau thực nghiệm, tự đối chiếu và nhịp tăng trưởng 

thành và kết quả xếp loại theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của Bộ Quốc phòng cho đối 

tượng nghiên cứu. 
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LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN  

CHO HỌC SINH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM  

TRƯỜNG THPT THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TS. Trần Hữu Hùng
1
, ThS. Cao Xuân Thái

2 

1
Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng 

2
Trường THPT Thanh Khê – TP Đà Nẵng 

Tóm tắt: Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương 

pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán thống kê, đề tài đã lựa chọn được  

26 bài tập (có 11 bài tập sức nhanh, 9 bài tập sức mạnh tốc độ và 6 bài tập sức bền) 

để phát triển thể lực chuyên môn cho học sinh đội tuyển bóng đá nam Trường THPT 

Thanh Khê. Bước đầu các bài tập đã cho những kết quả tốt trong thực nghiệm  

sư phạm.  

Từ khóa: Bài tập, thể lực chuyên môn; nam học sinh, đôi tuyển bóng đá,… 

Summary: Through the use of observation methods, interview interviews, 

pedagogical testing methods and statistical methods, the topic has selected  

26 exercises (11 quick exercises, 9 exercise exercises, strong speed and 6 endurance) 

exercises to develop professional strength for the studen male football team of  

Thanh Khe High School. Initially the exercises gave good results in pedagogical 

experiment. 

Keywords: Exercises and physical strength; male students, football matches…  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực trạng đội bóng đá (BĐ) nam Trường Trung học Phổ thông (THPT) Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng (TPĐN) trong những năm gần đây cũng được Ban Giám hiệu nhà 

trường quan tâm như: xây dựng sân bóng mini, tổ chức tham dự các giải, kinh phí thi đấu 

tăng. Tuy nhiên, thành tích thường chỉ dừng ở mức độ cấp Quận, còn ở cấp thành phố, sân 

chơi Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) quan trọng nhất thì chưa bao giờ đạt thành tích khả 

quan, thậm chí chưa qua được vòng đấu loại phần lớn là do thể lực quá yếu.   

Do vậy, để có thể đánh giá trình độ tập luyện của học sinh nam đội tuyển BĐ và tìm ra 

những yêu cầu, nội dung luyện tập phù hợp nhằm cải thiện thành tích, cần phải xác định được 

các test đánh giá thể lực chuyên môn (TLCM) phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý, thể lực của 

các em là vấn đề cấp thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ 

yếu sau: phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn; phương 

pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán thống kê. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Hệ thống hóa các test đánh giá TLCM của vận động viên BĐ trẻ Nam 

Qua tham khảo tài liệu, sách báo, các công trình nghiên cứu, đề tài đã tổng hợp được 

những test phù hợp với đặc điểm môn BĐ và tình hình thực tế tại Trường THPT Thanh 

Khê là:  

- Các test đánh giá thể lực chuyên môn: Chạy 5x30m (s); chạy 30m xuất phát  

cao (s); bật xa tại chỗ (cm); bật cao tại chỗ (cm); chạy 1500m (s); chạy con thoi 4x10m (s); 

dẫn bóng tốc độ 30m sút cầu môn (quả); chạy đà ném biên; sút bóng liên tục 10 quả bằng  

2 chân có đà (quả) [1], [2], [3] & [4]. 

3.2. Xác định tính khả thi của các test kiểm tra, đánh giá bài tập phát triển TLCM 

của đội tuyển BĐ nam Trường THPT Thanh Khê 

 Từ những test tổng hợp trên, đề tài tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn 25 huấn 

luyện viên BĐ, giáo viên thể dục, thông qua phiếu phỏng vẫn gián tiếp. Quy định là chỉ 

những test có số ý kiến lựa chọn ≥ 80% mới được lựa chọn, sử dụng trong các nghiên cứu 

tiếp theo. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá phát triển TLCM của đội tuyển BĐ nam 

Trường THPT Thanh Khê (n = 25) 

TT Test 

Kết quả 

Tán thành Không tán thành 

n % n % 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 25 100 0 0 

2 Chạy đà ném biên 17 68 8 32 

3 Bật cao tại chỗ (cm) 14 56 11 44 

4 Chạy 30m XPC (s) 23 92 2 8 

5 Chạy 5x30m (s) 15 60 10 40 

6 
Sút bóng liên tục 10 quả bẳng  

2 chân có đà  (s) 
12 48 13 52 

7 Chạy 1500m(s) 21 84 4 16 

8 
Dẫn bóng tốc độ 30m sút cầu  

môn (s) 
13 52 12 28 

9 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 22 88 3 12 

Từ kết quả thu được ở Bảng 1, cho thấy: Để đánh giá bài tập phát triển TLCM của 

học sinh đội tuyển BĐ nam Trường THPT Thanh Khê, đa số các đối tượng được phỏng 

vấn đều lựa chọn các test sau đây: 
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+ Bật xa tại chỗ (cm); 

+ Chạy 30m XPC (s); 

+ Chạy 1.500m (s); 

+ Chạy con thoi 4 x 10m (s). 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan khi tuyển chọn các test, ở mỗi phiếu phỏng 

vấn chúng tôi thêm một câu hỏi cho các huấn luyện viên, giáo viên có thể bổ sung thêm 

các test cần thiết khi đánh giá trình độ TLCM, nhưng vì thực tế số ý kiến tán thành sử dụng 

quá ít, nên chúng tôi không bổ sung được test nào vào 9 test được chọn trên. 

3.3. Kiểm tra độ tin cậy của test 

Độ tin cậy của test là mức độ phù hợp giữa kết quả các lần lập test trên cùng một số 

đối tượng thực nghiệm trong cùng một điều kiện.  

Nhằm đánh giá độ tin cậy của test chúng tôi tiến hành kiểm tra 24 học sinh của đội 

tuyển bóng đá nam Trường THPT Thanh Khê. Cuộc tiến hành kiểm tra 2 đợt, thời gian 

giữa hai đợt cách nhau 7 ngày, các điều kiện kiểm tra giữa hai lần là như nhau. Sau đó  

tiến hành tính hệ số tương quan r của các test giữa hai lần kiểm tra, nếu hệ số tương quan  

r > 0,8 thì test được công nhận là có độ tin cậy, kết quả nghiên cứu tại Bảng 2.                

Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của các test đánh giá bài tập phát triển TLCM  

của đội tuyển BĐ nam Trường THPT Thanh Khê (n = 4) 

TT Test 

Kết quả kiểm tra  

r p Lần 1 Lần 2 

x  x  

1 Bật xa tại chỗ (cm) 229,8 ± 8,5 230,7 ± 6,6 0,85 < 0,05 

2 Chạy 30m XPC (s) 5,51 ± 0,22 5,49 ± 0,37 0,96 < 0,05 

3 Chạy 1500m (s) 361,31 ± 8,30 360,43 ± 8,54 0,80 < 0,05 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 7,38 ± 0,84 7,35 ± 0,31 0,89 < 0,05 

Từ kết quả tại Bảng 2 cho thấy, cả 4/4 test đều đảm bảo tính thông báo và độ tin cậy 

với r > 0,8. 

Qua các bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn và kiểm tra độ tin cậy, đề tài xác định,  

lựa chọn 4 test đánh giá bài tập phát triển TLCM cho học sinh BĐ nam trường THPT 

Thanh Khê như trên. 

3.4. Nghiên cứu lựa chọn và đánh giá hiệu quả bài tập phát triển TLCM cho học sinh 

đội tuyển BĐ nam Trường THPT Thanh Khê 

3.4.1. Nghiên cứu lựa chọn bài tập 

- Cơ sở lựa chọn bài tập: Quá trình lựa chọn bài tập phát triển TLCM cho đội tuyển 

BĐ nam Trường THPT Thanh Khê được tiến hành theo các bước: 
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+ Tham khảo tài liệu liên quan đến huấn luyện, giáo án và kế hoạch huấn luyện của 

huấn luyện viên BĐ Trường THPT Thanh Khê. 

+ Đặc trưng của huấn luyện TLCM trong BĐ. 

+ Thực tiễn huấn luyện. 

+ Quan sát các bài tập của đội tuyển các trường, các đội tuyển của các Quận  

Thanh Khê, Hải Châu và đội trẻ Câu lạc bộ (CLB) BĐ SHB Đà Nẵng. 

Đồng thời để xác định cơ sở thực tiễn cho việc lựa chọn các bài tập, đề tài đã tiến 

hành phỏng vấn gián tiếp (thông qua phiếu phỏng vấn) 20 giáo viên, HLV đang trực tiếp 

huấn luyện tại CLB BĐ SHB Đà Nẵng. Qua đó lựa chọn được 26 bài tập cụ thể được trình 

bày ở Bảng 3. 

  Bảng 3. Kết quả phỏng vấn mức độ ưu tiên sử dụng các bài tập phát triển TLCM  

cho học sinh đội tuyển bóng đá nam trường THPT Thanh Khê (n=20) 

TT 

                                                                     

Kết quả  

Bài tập 

Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 
Tổng 

điểm 
n Điểm n Điểm n Điểm 

A  BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH 

1 
Chạy 30m XPC x 3 lần.  

Quãng nghỉ 2 - 3 phút. 
16 48 2 4 2 2 54 

2 
Chạy 60m XPC x 3 lần.  

Quãng nghỉ 2 - 3 phút.  
18 54 1 2 1 1 57 

3 
Chạy 15m TĐC x 2 lần.  

Quãng nghỉ  2 phút.  
15 45 3 6 2 2 53 

4 
Chạy 80m TĐC x 3 lần.  

Quãng nghỉ 3 - 5 phút.  
8 24 8 16 4 4 44 

5 
Chạy 4x10m x 2 lần.  

Quãng nghỉ  2 phút.  
17 51 2 4 1 1 56 

6 
Chạy zích zắc x 2 lần.  

Quãng nghỉ  2 - 3 phút.  
18 54 1 2 1 1 57 

7 
Chạy 100m XPT x 2 lần.  

Quãng nghỉ 4 - 6 phút.  
9 27 5 10 6 6 43 

8 
Chạy 20m tốc độ XPC x 3 lần. 

Quãng nghỉ 2 - 3 phút.  
16 48 4 8 0 0 56 

9 
Dẫn bóng tốc độ 20m x 3 lần. 

Quãng nghỉ 3 - 5 phút. 
17 51 2 4 1 1 56 
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10 
Chạy hình dẻ quạt x 2 lần.  

Quãng nghỉ 3 - 5 phút.  
16 48 3 6 1 1 55 

11 

Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn 

tốc độ cao 30m x 2 lần.  

Quãng nghỉ 3 - 5 phút.  

19 57 1 2 0 0 59 

12 

Chạy xuất phát nhanh theo hiệu 

lệnh 10m x 2 lần.  

Quãng nghỉ 2- 3 phút.  

20 60 0 0 0 0 60 

13 
Dẫn bóng luồn 7 cọc x 3 lần. 

Quãng nghỉ 2 - 3 phút.  
20 60 0 0 0 0 60 

14 
Chạy đá gót chạm mông 10m x 2 

lần. Quãng nghỉ 2 - 3 phút. 
11 33 7 14 2 2 49 

B.  DẠNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ 

1 
Bật xa tại chỗ x 3 lần.    

Quãng nghỉ 2 - 3 phút . 
16 48 3 6 1 1 55 

2 
Bật cao đánh đầu với bóng x 2 

lần. Quãng nghỉ 2 - 3 phút.  
19 57 1 2 0 0 59 

3 

Tại chỗ chạy nâng cao đùi với 

tần số nhanh x 2 lần. Quãng nghỉ 

2 - 4 phút.  

13 39 1 2 6 6 47 

4 
Nhảy lò cò đổi chân cự ly 20m x 2 

lần. Quãng nghỉ 2 - 4 phút.  
13 39 2 4 5 5 48 

5 

Tại chỗ gánh tạ bật nhảy đổi 

chân 40% trọng lượng cơ thể x 2 

lần. Quãng nghỉ 3 - 5 phút.  

11 33 7 14 2 2 49 

6 

Chạy biến tốc 50m nhanh 50m 

chậm x 2 lần. Quãng nghỉ 3 - 4 

phút.  

20 60 0 0 0 0 60 

7 

Chạy 60m XPT có khắc phục lực 

cản x 2 lần. Quãng nghỉ 3 - 5 

phút.  

10 30 3 6 4 4 40 

8 
Sút bóng liên tục chạy đà 5m x 3 

lần. Quãng nghỉ 3 - 4 phút.  
20 60 0 0 0 0 60 

9 
Bật đổi chân trên thềm x 2 lần. 

Quãng nghỉ 3 - 5 phút.  
12 36 5 10 3 3 49 
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10 

Gánh tạ nâng cao đùi, trọng 

lượng 15 kg x 2 lần. Quãng nghỉ 

4 - 6 phút.  

9 27 5 10 6 6 43 

11 
Bật cao tại chổ x 3 lần. Quãng 

nghỉ 1 - 3 phút.  
18 54 1 2 1 1 57 

12 
Chạy tới lui 25m x 3 lần. Quãng 

nghỉ 2 - 3 phút.  
17 51 2 4 1 1 56 

13 

Sút bóng liên tục 10 quả bằng  

2 chân có đà 5m x 2 lần. Quãng 

nghỉ 4 - 6 phút.  

16 48 3 6 1 1 55 

14 
Bật cao tại chỗ x 2 lần. Quãng 

nghỉ 2 - 4 phút. 
12 36 4 8 4 4 48 

15 

Dẫn bóng tốc độ 30m sút cầu 

môn x 3 lần. Quãng nghỉ 2 - 4 

phút.  

16 48 4 8 0 0 56 

16 
Nhảy xa không đà x 4 lần. Quãng 

nghỉ 1 phút.  
12 36 2 4 6 6 46 

17 
Ném biên có đà x 3 lần. Quãng 

nghỉ 1 - 3 phút.  
16 48 2 4 2 2 54 

C.  DẠNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN 

1 
Chạy lặp lại 20m x 3 lần. Quãng 

nghỉ  1 - 1,5 phút.  
13 39 2 4 5 5 48 

2 
Chạy 1500m x 2 lần. Quãng nghỉ 

6 - 8 phút.  
20 60 0 0 0 0 60 

3 
Dẫn bóng tốc độ sút cầu môn x 3 

lần. Quãng nghỉ 3 - 5 phút.  
19 57 1 2 0 0 59 

4 
Chạy lặp lại 50m  2 lần. Quãng 

nghỉ 1,5 - 2 phút.  
10 30 3 6 4 4 40 

5 
Chạy lặp lại 80m  2 lần. Quãng 

nghỉ 2 - 3 phút.  
11 33 7 14 2 2 49 

6 
Chạy 5x30m x 3 lần. Quãng nghỉ 

3 - 5 phút.  
18 54 1 2 1 1 57 

7 
Chạy đạp sau 30m  2 lần. 

Quãng nghỉ 1 - 2 phút.  
9 27 5 10 6 6 43 
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8 
Chạy lặp lại 150m x 2 lần. 

Quãng nghỉ 2 - 3 phút.  
8 24 8 16 4 4 44 

9 
Di chuyển đổi chổ x 3 lần. 

Quãng nghỉ 5 - 6 phút.   
17 51 2 4 1 1 56 

10 
Chạy lặp lại 100m  3 lần. 

Quãng nghỉ 2 - 3 phút.  
7 21 10 20 3 3 44 

11 

Di chuyển liên tục sút cầu môn 

liên tục 10 quả x 2 lần. Quãng 

nghỉ 3 - 4 phút.  

20 60 0 0 0 0 60 

12 
Chạy 3000m x 2 lần. Quãng nghỉ 

9 - 10 phút.  
16 48 2 4 2 2 54 

13 
Chạy 200m XPT x 2 lần. Quãng 

nghỉ 2 - 3 phút.  
13 39 2 4 5 5 48 

Những bài tập có điểm ưu tiên 01 từ 45 điểm trở lên được chọn, gồm 26 bài tập phát 

triển thể lực ở 3 nhóm: Sức nhanh, sức mạnh tốc độ và sức bền. 

 3.4.2. Đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn 

Để đánh giá hiệu quả của các bài tập TLCM đã lựa chọn, đề tài tổ chức thực nghiệm 

so sánh ngang. Nhóm thực nghiệm (TN) được áp dụng các bài tập đã lựa chọn, nhóm đối 

chứng (ĐC) tập theo chương trình cũ. Thời gian thực nghiệm là 6 tháng, chia làm hai giai 

đoạn, 3 tháng/giai đoạn. Đề tài tiến hành kiểm tra TLCM của hai nhóm trước TN, kết thúc 

giai đoạn 1 và 2, đề tài tiến hành kiểm tra trình độ phát triển TLCM của cả hai nhóm theo 

các test đã được chọn lựa. Kết quả thể hiện ở các Bảng 4, bảng 5 và 6. Kết quả nghiên cứu 

ở Bảng 4, cho thấy TLCM của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm trước TN là tương đương 

nhau, thành tích của 4 test kiểm tra khác nhau không có ý nghĩa với p=5%.  

Bảng 4. Kết quả kiểm tra TLCM trước thực nghiệm 

TT Test 

Đối chứng 

(n= 12) 

Thực nghiệm 

(n= 12) t p 

 

 

 

 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 229,2 1,95 230,1 2,03 1,31 >0,05 

2 Chạy 30m XPC (s) 5,49 0,18 5,48 0,02 -1,09 >0,05 

3 Chạy 1500m (s) 362,35 9,57 360,8 8,46 -1,73 >0,05 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 7,35 0,64 7,36 0,65 -2,05 >0,05 
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Bảng 5. Kết quả kiểm tra TLCM sau 3 tháng thực nghiệm 

TT Test 

Đối chứng 

(n = 12) 

Thực nghiệm 

(n = 12) t p 

 

 

 

 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 231,6 1,95 232,1 2,12 1,55 >0,05 

2 Chạy 30m XPC (s) 5,48 0,02 5,46 0,15 -1,13 >0,05 

3 Chạy 1500m (s) 359,23 8,92 358,6 8,05 -1,81 >0,05 

4 Chạy con thoi 4 × 10m (s) 7,35 0,65 7,33 0,10 -2,11 <0,05 

Từ kết quả thu được ở Bảng 5 cho thấy: Sau 3 tháng thực nghiệm ứng dụng các bài 

tập vào thực tiễn để phát triển TLCM cho học sinh đội tuyển BĐ nam trường THPT Thanh 

Khê, kết quả kiểm tra các test của 2 nhóm không có sự khác biệt (trừ test Chạy 4x10m) 

trước và sau thực nghiệm của 2 nhóm. 

Bảng 6. Kết quả kiểm tra TLCM sau thực nghiệm  

TT Test 

Đối chứng 

(n= 12) 

Thực nghiệm 

(n= 12) t p 

 

 

 

 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 234,2 1,48 258,6 1,14 3,31 <0,05 

2 Chạy 30m XPC (s) 5,30 0,11 5,15 0,03 -2,49 <0,05 

3 Chạy 1500M (s) 351,32 7,02 336,91 6,35 -2,79 <0,05 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 7,35 0,09 7,15 0,04 -2,41 <0,05 

Từ kết quả thu được ở Bảng 6 cho thấy: Thành tích của nhóm thực nghiệm cao hơn 

nhóm đối chứng, ttính > tbảng ở cả 4 test, sự khác biệt có ý nghĩa ở ngư ng xác suất P< 0,05.  

4. KẾT LUẬN 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài đã lựa chọn được 4 test đánh giá TLCM cho học sinh 

đội tuyển BĐ nam trường THPT Thanh Khê. Cả 4 test này đều bảo đảm tính thông báo và 

độ tin cậy, với r>0,8. Đó là các test:  

Bật xa tại chỗ (cm); chạy 30m xuất phát cao (s); chạy 1500m (s) và chạy con thoi  

4 x 10m (s). 

- Đề tài lựa chọn được 26 bài tập phát triển TLCM cho học sinh nam đội tuyển  

Bóng đá trường THPT Thanh Khê, ở 3 nhóm: Sức nhanh (11 bài tập), sức mạnh tốc độ  

(9 bài tập) và sức bền (6 bài tập). Đây là những bài tập có điểm ưu tiên cao. 
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- Kết quả thực nghiệm đã chứng minh được hiệu quả của các bài tập TLCM đã lựa 

chọn áp dụng cho nam học sinh đội tuyển BĐ trường THPT Thanh Khê: Sau 6 tháng thực 

nghiệm, thành tích của của nhóm thực nghiệm đều cao hơn của nhóm đối chứng, có nghĩa 

ở ngư ng xác suất p<0,05. 
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LỰA CHỌN BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BÀI THI TỰ CHỌN 

ĐIỆU RUMBA VÀ CHACHACHA CHO SINH VIÊN CHUYÊN SÂU 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TDTT HÀ NỘI 

SELECTING METHODS TO IMPROVE THE QUALITY OF RUMBA  

AND CHACHACHA TESTS FOR SPECIALIZED STUDENTS  

AT HANOI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS  

TS. Nguyễn Duy Quyết, CN. Nguyễn Thu Trang 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, điều tra và đánh giá thực trạng chất 

lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha của sinh viên chuyên sâu thể dục 

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, đề tài nghiên cứu, lựa chọn và ứng dụng các biện pháp 

nhằm nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên 

chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. Từ đó góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo trong nhà trường và làm phong phú thêm các phương pháp, phương 

tiện và hình thức giáo dục thể chất trong trường học. 

Từ khóa: Biện pháp, điệu Rumba, điệu chachacha, nâng cao chất lượng. 

Summary: On the basis of research, surveys and assessments on the quality of 

Rumba and Chachacha elective tests for gymastics students of Hanoi University of 

Physical Education and Sports. Thereby, the research contributes to improving the 

training quality of the university and enriching the methods, means and forms of 

physical education in the University. 

Keywords: measures, Rumba, Chachacha, quality improvement. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, bộ môn Thể dục đã coi việc nâng cao chất 

lượng đào tạo làm nhiệm vụ trọng tâm với nhiều biện pháp và cách thức khác nhau như áp 

dụng quy trình đào tạo mới, cải thiện nội dung giảng dạy cho phù hợp với xu thế của xã 

hội, đổi mới phương pháp giảng dạy,… Bộ môn đã đưa vào chương trình giảng dạy nhiều 

nội dung như thể dục dụng cụ, thể dục aerobic, thể dục đồng diễn, khiêu vũ thể thao 

(KVTT)... nhằm trang bị cho sinh viên vốn kỹ năng kỹ xảo cần thiết, đầy đủ về mặt chuyên 

môn. Tuy kết quả một số nội dung chương trình mới đưa vào đã có những kết quả khả 

quan, nhưng thực tiễn cho thấy vẫn còn hạn chế cần phải được đánh giá, tìm ra những giải 

pháp nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là đối với chương trình học tập môn KVTT một 

cách phù hợp và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu học tập, cũng như nhu cầu thực tế của 

sinh viên khi ra trường. 
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Khiêu vũ thể thao (Dance Sport) là một môn thể thao phát triển rất mạnh mẽ trong 

những năm gần đây, với số lượng đông đảo người tham gia tập luyện, sinh hoạt tại các câu 

lạc bộ, các trung tâm TDTT. Nội dung KVTT đã được đưa vào chương trình giảng dạy cho 

sinh viên chuyên sâu Thể dục tại các trường chuyên ngành đào tạo TDTT. Trong đó, 

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội là một trong những trường tiên phong, đi đầu trong công tác 

giảng dạy, phát triển nội dung KVTT cho sinh viên.  

Cho đến nay, trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy môn học Thể dục nói chung và 

nội dung KVTT nói riêng, đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về nội dung 

KVTT như: năm 2013, tác giả Vũ Thị Ánh Hồng, tác giả Lê Hương Ly… Các đề tài trên 

chủ yếu tập trung nghiên cứu vấn đề ứng dụng các bài tập Dance Sport để phát triển khả 

năng phối hợp vận động hay thể lực cho học sinh, sinh viên. Mà chưa có đề tài nào nghiên 

cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện các điệu nhảy Dance sport nói chung 

và điệu nhảy rumba và chachacha nói riêng cho sinh viên nhà trường. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhu cầu học tập và phát triển chương trình 

KVTT, cũng như ý nghĩa tác dụng của việc nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu 

Rumba và Chachacha đối với sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, 

chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng bài thi tự chọn  

2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT  

Hà Nội”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu của đề tài, trong quá trình nghiên cứu, đề tài 

đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài 

liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư 

phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lƣợng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và 

Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trƣờng ĐHSP TDTT Hà Nội 

Dựa trên điều tra và đánh giá thực trạng chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và 

Chachacha của sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, cũng như trên cơ 

sở xác định các cơ sở và yêu cầu lựa chọn các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bài thi tự 

chọn 2 điệu Rumba và Chachacha, đề tài đã xác định các nguyên tắc xây dựng biện pháp 

nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu 

thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 1. 

Qua Bảng 1 cho thấy cả 5 nguyên tắc đề tài lựa chọn đã có từ 83,3% đến 100% số 

phiếu đồng ý. Đây là một tỷ lệ rất cao, vì vậy chúng tôi đã lựa chọn 5 nguyên tắc này làm 

cơ sở để xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và 

Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. 
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn các nguyên tắc xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng  

bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục  

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (n=12) 

TT Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 
Kết quả 

Số ngƣời Tỷ lệ 

1 Biện pháp mang tính thực tiễn 12 100 

2 Biện pháp mang tính đồng bộ 11 91,7 

3 Biện pháp mang tính khả thi 11 91,7 

4 Biện pháp mang tính hợp lý 10 83,3 

5 Biện pháp mang tính hiệu quả 12 100 

Lựa chọn các biện pháp nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và 

Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội  

Để nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên 

chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội, đề tài đã tổng hợp được 7 biện pháp, trên 

cơ sở đó, chúng tôi phỏng vấn các giảng viên, cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên 

cứu, để tiếp tục lựa chọn các biện pháp phù hợp, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất cho việc nâng 

cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể 

dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội trong điều kiện cụ thể hiện nay. Đề tài tiến hành phỏng 

vấn với việc xác định 3 mức độ ưu tiên cho điểm của 12 giảng viên Trường ĐHSP TDTT 

Hà Nội: Mức ưu tiên 1 được 3 điểm, mức ưu tiên 2 được 2 điểm và mức ưu tiên 3 được 1 

điểm. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 2: 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn biện pháp nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba 

và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội (n=12) 

TT Nội dung biện pháp 

Mức độ ƣu tiên 
Tổng 

điểm 
Ƣu 

tiên 1  

Ƣu 

tiên 2  

Ƣu 

tiên 3  

1 

Biện pháp 1: Tích cực rèn luyện các kỹ thuật cơ bản 

Tập luyện các kỹ thuật cơ bản độc lập từ dễ đến khó 12 0 0 36 

Tập luyện các kỹ thuật cơ bản với âm nhạc 11 1 0 35 

Tập luyện các kỹ thuật cơ bản có sự giúp đỡ của 

bạn tập 
10 1 1 33 

Tập luyện các kỹ thuật cơ bản ghép đôi  

không nhạc 
9 2 1 32 
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Tập luyện các kỹ thuật cơ bản ghép đôi có nhạc 4 5 3 25 

Tập luyện kỹ thuật chuyển hông số 8 12 0 0 36 

Tập luyện kỹ thuật Chasse điệu Chachacha 12 0 0 36 

Tập luyện kỹ thuật Rumba Walk 11 1 0 35 

Tập luyện kỹ thuật Chacha Walk 11 1 0 35 

2 

Biện pháp 2: Nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc 

Nghe nhạc tập nhiều lần  10 1 1 33 

Phân tích âm nhạc trên giấy 5 5 2 27 

Trao đổi nhịp phách âm nhạc với bạn nhảy 12 0 0 36 

Xây dựng bố cục bài thi trên âm nhạc  10 0 2 32 

Tập luyện các vũ đạo với âm nhạc 11 1 0 35 

Tập luyện các kỹ thuật và ghép đôi với âm nhạc 11 0 1 34 

3 

Biện pháp 3: Nâng cao khả năng nghệ thuật biểu diễn 

Lựa chọn vũ đạo phù hợp với điệu nhảy 3 5 4 23 

Thể hiện vũ đạo phù hợp với điệu nhảy 10 1 1 33 

Chia lẻ tổ hợp liên kết và ghép đôi kỹ thuật 2 4 6 20 

Tập biểu cảm qua gương 9 2 1 32 

Tập biểu cảm khi ghép đôi 10 2 0 34 

4 

Biện pháp 4: Rèn luyện khả năng điều khiển trên từng bƣớc nhảy 

Ghép đôi từ các kỹ thuật cơ bản 3 6 3 24 

Điều khiển bạn diễn qua bài tập thay đổi kỹ thuật 11 1 0 35 

Điều khiển bạn diễn bằng ánh mắt 8 2 2 30 

Điều khiển bạn diễn bằng tình huống va chạm  

thi đấu 
8 3 1 31 

5 

Biện pháp 5: Nâng cao khả năng phối hợp qua các bài tập tình huống 

Bài tập tình huống khi va chạm 9 1 2 31 

Bài tập tình huống khi có chướng ngại vật 3 1 8 19 

Bài tập tình huống khi quên bài 8 2 2 30 

Bài tập tình huống khi thay đổi âm nhạc 1 4 7 18 
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6 

Biện pháp 6: Sử dụng các bài tập bổ trợ rèn luyện thăng bằng 

Bài tập nhắm mắt đi trên đường thẳng 5m 3 4 5 22 

Bài tập giữ khung đi trên cầu thăng bằng 3 2 7 20 

Bài tập đứng thăng bằng trên nửa bàn chân trên 

30s 
8 3 1 31 

Bài tập thăng bằng qua các kỹ thuật quay  11 0 1 34 

7 

Biện pháp 7: Tăng cuờng ghép đôi để hoàn thiện kỹ thuật 

Ghép đôi khi hoàn thiện kỹ thuật cơ bản 10 2 0 34 

Ghép đôi khi hoàn thiện 1/2 bài tập 11 1 0 35 

Ghép đôi lặp lại trong tình huống hỏng kỹ thuật 2 1 9 17 

Ghép đôi có sự quan sát, sửa chữa thường xuyên 7 5 0 31 

Ghép đôi toàn bài liên tục 9 2 1 32 

Kết quả phỏng vấn tại Bảng 2 cho thấy với tổng số điểm đạt từ 30 đến 36 điểm, 

chúng tôi đã lựa chọn được 7 biện pháp với 27 nội dung như đã được trình bày ở trên bảng. 

Trên cơ sở các biện pháp đã xây dựng, đề tài tiến hành bước tiếp theo là tổ chức thực 

nghiệm các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và 

Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. 

3.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lƣợng bài thi tự 

chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trƣờng 

ĐHSP TDTT Hà Nội. 

Tổ chức thực nghiệm: 

Đối tượng thực nghiệm của đề tài là 24 sinh viên chuyên sâu thể dục K49 Trường 

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Quá trình thực nghiệm sư phạm được tiến hành dưới hình 

thức thực nghiệm so sánh song song. Đối tượng thực nghiệm được chia một cách ngẫu 

nhiên thành 2 nhóm, nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, mỗi nhóm 12 sinh viên. Thời 

gian thực nghiệm sư phạm là 5 tháng từ 8/2019 - 01/2020. 

Đánh giá hiệu quả các biện pháp: 

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, cho điểm và phân thứ hạng do Liên đoàn KVTT thế 

giới cũng như Luật môn KVTT do Tổng cục TDTT ban hành, để xác định được tính đồng 

đều của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng, trước khi thực nghiệm chúng tôi tiến hành 

kiểm tra và đánh giá nội dung tự chọn hai điệu Rumba và Chachacha của từng đối tượng 

nghiên cứu. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm được trình bày ở Bảng 3: 
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Bảng 3. Kết quả kiểm tra chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha  

cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội trước thực nghiệm (n=24) 

TT Nội dung kiểm tra 

Kết quả So sánh 

NĐC (n=12) 

 ±  

NTN (n=12) 

 ±  
t p 

1 Dáng thân 1,34 ± 0,17 1,33 ± 0,12 1,01 >0,05 

2 Động tác Chân và Bàn chân 1,51 ± 0,11 1,52 ± 0,12 0,75 >0,05 

3 Chia nhịp 0,73 ± 0,03 0,74 ± 0,03 0,72 >0,05 

4 Tư thế vào đôi 0,69 ± 0,07 0,68 ± 0,06 0,59 >0,05 

5 Sự đồng điệu 0,81 ± 0,06 0,82 ± 0,05 0,88 >0,05 

6 Sự trình diễn 0,80 ± 0,04 0,78 ± 0,05 1,03 >0,05 

7 Thể hiện trên sàn 0,68 ± 0,03 0,70 ± 0,05 1,05 >0,05 

8 Dẫn và Theo 0,75 ± 0,11 0,75 ± 0,10 0,32 >0,05 

Qua kết quả Bảng 3 cho thấy ở cả 8 tiêu chí đánh giá chất lượng bài thi tự chọn 2 

điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội 

trước thực nghiệm trên 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng đều thu được ttính < tbảng ở 

ngưỡng xác suất p>0,05. Điều đó có nghĩa là sự khác biệt giữa nhóm thực nghiệm và nhóm 

đối chứng trước thực nghiệm là không có ý nghĩa, hay nói cách khác, trước thực nghiệm, 

chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha của nhóm thực nghiệm và nhóm 

đối chứng là ngang nhau.  

Để tiến hành ứng dụng các biện pháp vào trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã 

xây dựng tiến trình thực nghiệm một cách hợp lý cho đối tượng nghiên cứu, đề tài dựa trên 

3 cơ sở sau: 

- Xây dựng tiến trình thực nghiệm phải đảm bảo phù hợp với việc tập luyện  

ngoại khóa của sinh viên, nội dung các biện pháp khi triển khai phải tuân thủ đảm bảo từ 

dễ đến khó. 

- Trình tự tập luyện áp dụng các biện pháp dựa trên cơ sở có tính chất phân loại bài 

tập có nhạc hay không nhạc, ghép đôi hay tập cá nhân riêng lẻ. 

- Tiến trình thực nghiệm các biện pháp phải đảm bảo trên cơ sở có sự hướng dẫn, 

giám sát lượng vận động, quãng nghỉ và nội dung bài tập phù hợp. 

Sau thời gian thực nghiệm các biện pháp mà đề tài lựa chọn theo tiến trình đã xây 

dựng trên đối tượng thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra lại chất lượng bài thi tự 

chọn nội dung hai điệu Rumba và Chachacha của cả 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng, 

x x
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qua đó đánh giá hiệu quả các biện pháp đã lựa chọn. Kết quả sau thực nghiệm được trình 

bày ở Bảng 4. 

Bảng 4: Kết quả kiểm tra chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha  

cho sinh viên chuyên sâu thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội sau thực nghiệm (n=24) 

TT Nội dung kiểm tra 

Kết quả So sánh 

NĐC (n=12) 

 ±  

NTN (n=12) 

 ±  
t p 

1 Dáng thân 1,36 ± 0,15 1,40 ± 0,10 2,95 <0,05 

2 Động tác Chân và Bàn chân 1,52 ± 0,10 1,62 ± 0,11 3,31 <0,05 

3 Chia nhịp 0,75 ± 0,05 0,79 ± 0,04 2,88 <0,05 

4 Tư thế vào đôi 0,71 ± 0,06 0,74 ± 0,05 2,87 <0,05 

5 Sự đồng điệu 0,83 ± 0,08 0,88 ± 0,02 2,92 <0,05 

6 Sự trình diễn 0,83 ± 0,03 0,85 ± 0,05 2,51 <0,05 

7 Thể hiện trên sàn 0,69 ± 0,04 0,74 ± 0,05 2,73 <0,05 

8 Dẫn và Theo 0,78 ± 0,12 0,82 ± 0,09 2,65 <0,05 

Từ kết quả Bảng 4 cho thấy: Sau thời gian thực nghiệm 7 biện pháp và 27 nội dung 

chi tiết của từng biện pháp trên đối tượng thực nghiệm, chúng tôi tiến hành đánh giá kết 

quả chất lượng bài thi tự chọn nội dung 2 điệu Rumba và Chachacha của cả 2 nhóm thực 

nghiệm và đối chứng đã cho thấy: Sự khác biệt 2 số trung bình của nhóm thực nghiệm hơn 

hẳn nhóm đối chứng với ttính > tbảng = 1,96 ở ngưỡng xác suất p<0,05 ở các tất cả tiêu chí. 

Điều đó đã chứng tỏ các biện pháp mà đề tài lựa chọn đã có tác dụng tốt đến chất lượng bài 

thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu Thể dục Trường ĐHSP 

TDTT Hà Nội. 

Để thấy rõ hơn sự tăng trưởng chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và 

Chachacha của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau quá trình thực nghiệm, đề tài tiến 

hành tính nhịp độ tăng trưởng của hai nhóm sau thời gian thực nghiệm. Kết quả được trình 

bày ở Bảng 5. 

Qua Bảng 5 cho thấy: sau thời gian thực nghiệm, nhóm thực nghiệm có nhịp độ tăng 

trưởng chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha rất tốt. Tất cả các tiêu chí 

đánh giá đều tăng lên đáng kể, đạt mức tăng trưởng từ 5,12 - 8,91%. So với nhịp độ tăng 

trưởng của nhóm đối chứng thấy rằng nhịp độ tăng trưởng của nhóm thực nghiệm sau thời 

gian thực nghiệm là cao hơn hẳn. Điều này chứng tỏ việc áp dụng các biện pháp nâng cao 

chất lượng bài thi tự chọn 2 điệu Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu Thể dục 

Trường ĐHSP TDTT Hà Nội bước đầu đã có hiệu quả rất tốt. 

x x
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Bảng 5. So sánh nhịp độ tăng trưởng của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng  

sau thời gian thực nghiệm 

TT Nội dung kiểm tra 

Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

V1 V2 W 

(%) 
V1 V2 W 

(%) 

1 Dáng thân 1,34 1,36 1,48 1,33 1,40 5,12 

2 Động tác Chân và Bàn chân 1,51 1,52 0,66 1,52 1,62 6,36 

3 Chia nhịp 0,73 0,75 2,70 0,74 0,79 6,53 

4 Tư thế vào đôi 0,69 0,71 2,85 0,68 0,74 8,45 

5 Sự đồng điệu 0,81 0,83 2,43 0,82 0,88 7,05 

6 Sự trình diễn 0,80 0,83 3,68 0,78 0,85 8,58 

7 Thể hiện trên sàn 0,68 0,69 1,45 0,70 0,74 5,55 

8 Dẫn và Theo 0,75 0,78 3,92 0,75 0,82 8,91 

4. KẾT LUẬN  

Dựa trên cơ sở kết quả phỏng vấn các nguyên tắc lựa chọn biện pháp, tổng kết kinh 

nghiệm về việc sử dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bài thi tự chọn nội dung 

2 điệu Rumba và Chachacha, đề tài đã lựa chọn được 7 biện pháp với 27 nội dung cụ thể 

trong từng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bài thi tự chọn nội dung 2 điệu Rumba và 

Chachacha cho sinh viên chuyên sâu Thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. Thực nghiệm 

sư phạm đã chứng minh 7 biện pháp với 27 nội dung cụ thể trong từng biện pháp mà đề tài 

lựa chọn hoàn toàn có khả năng nâng cao chất lượng bài thi tự chọn nội dung 2 điệu 

Rumba và Chachacha cho sinh viên chuyên sâu Thể dục Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Nguyễn Kỳ Anh, Vũ Đức Thu (1994), “Những giải pháp thực thi nhằm cải tiến nâng 

cao chất lượng GDTC trong các trường Đại học”, Tuyển tập NCKH TDTT, NXB 

TDTT, Hà Nội. 

[2]. Dương Uy, Viên Thuỷ Hải (1990), “Giáo trình khiêu vũ giao tiếp chuẩn quốc tế 

đương đại”, quyển 1, 2, NXB Dịch Văn. 

[3]. Nguyễn Thị Hải Yến (2008), “Ứng dụng bài tập nâng cao kỹ thuật chachacha cho 

sinh viên chuyên ngành Thể dục”, Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. 

[4]. Luật Thi đấu môn KVTT, Liên đoàn Thể dục ban hành (2016). 

[5]. Tập thể tác giả (2006-2014), “Bộ đĩa tư liệu kỹ thuật các động tác quy định môn Thể 

dục cổ động, Aerobic, Dance Sport”, The Word. 



 Lê Quang Dũng, Lê Cát Nguyên, Phạm Đức Thạnh 

 

395 

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP LÀM TĂNG HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN QUYỀN 

TRONG GIẢNG DẠY MÔN KARATEDO CHO SINH VIÊN  

NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ 

TS. Lê Quang Dũng, TS. Lê Cát Nguyên, ThS. Phạm Đức Thạnh 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT thường quy, đề tài đã 

xác định được 05 nguyên nhân và đề xuất 07 biện pháp để nâng cao hiệu quả tập 

luyện Quyền môn Karatedo của sinh viên (SV) Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC), Đại 

học Huế (ĐHH). 

Từ khóa: Quyền; Karatedo; Hiệu quả; Sinh viên; Giáo dục Thể chất. 

Abstract: By using regular research methods of physical training and sports, this study 

has identified 05 causes and and proposed 07 solutions to improve effectiveness of 

Kata’s training for students of School of Physical Education-Hue University. 

Key words: Kata; Karatedo; Effectiveness; Student; Hue University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở nước ta, Karatedo đang được phát triển mạnh mẽ về cả số lượng lẫn chất lượng. 

Môn Karatedo cũng được đưa vào giảng dạy tại nhiều trường đại học và cao đẳng trên toàn 

quốc. Kỹ thuật Karatedo là những hoạt động không có chu kỳ và rất đa dạng, mỗi một nội 

dung kỹ thuật đều mang đặc điểm và yêu cầu riêng biệt. Có nhiều tác giả đã quan tâm 

nghiên cứu về môn Karatedo như tác giả Trần Tuấn Hiếu (2004), Nguyễn Đương Bắc 

(2006), Nguyễn Hồng  Đăng (2009), Đặng Thị Hồng Nhung (2011)... Tuy nhiên, các công 

trình nghiên cứu này chỉ tập trung vào tuyển chọn, huấn luyện các tố chất thể lực, kỹ thuật 

thi đấu đối kháng. Việc nghiên cứu để nâng cao hiệu quả tập luyện quyền môn Karatedo 

chưa được các nhà chuyên môn quan tâm nghiên cứu. Trong khi đó, thực hiện một bài 

quyền là nội dung thi kết thúc của học phần môn Karatedo của SV Khoa GDTC-ĐHH. 

Qua thực tế giảng dạy cho SV Khoa GDTC nhiều năm, chúng tôi nhận thấy hiệu quả tập 

luyện và kiểm tra Quyền của SV còn nhiều hạn chế. Việc nghiên cứu phương pháp tập 

quyền sẽ góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn Karatedo cho SV Khoa GDTC.  

Chính vì lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu biện pháp làm tăng 

hiệu quả tập luyện Quyền trong giảng dạy môn Karatedo cho sinh viên ngành giáo dục thể 

chất - Đại học Huế”. 
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2. PHƢƠNG PHÁP, ĐỐI TƢỢNG VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU  

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp 

phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn tọa đàm, Phương pháp quan sát sư 

phạm và Phương pháp toán học thống kê. 

2.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Giải pháp làm tăng hiệu quả tập luyện quyền trong giảng dạy và học tập môn 

Karatedo cho sinh viên ngành GDTC, Khoa GDTC - Đại học Huế. 

2.3. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng việc tập luyện Quyền của sinh viên ngành GDTC-ĐHH  

3.1.1. Thực trạng đề cương chi tiết môn học Karatedo  

Qua nghiên cứu đề cương môn học Karatedo cho thấy nội dung của môn học có  

3 phần chính: Phần 1: “Kiến thức chung và kỹ thuật cơ bản” của môn Karatedo, Phần 2: 

“Di chuyển và song đấu có quy ước” môn Karatedo, Phần 3: “Quyền và luật thi đấu” 

của môn Karatedo gồm 2 tiết lý thuyết, 8 tiết thực hành (trên lớp) và 10 tiết chuẩn bị. Nội 

dung tập luyện Quyền được dạy và học trong 8 tiết trên lớp.  

Theo đánh giá chung của các giảng viên (GV), đề cương chi tiết môn học được xây 

dựng khá hợp lý, phù hợp với nội dung môn học. Tuy nhiên thời gian tập luyện quyền trên 

lớp tương đối ngắn (8 tiết), GV lại chủ yếu sử dụng phương pháp thị phạm động tác rồi cho 

SV tự tập luyện nên nên SV gặp nhiều khó khăn khi học và thi nội dung này. Vì vậy muốn 

SV đạt kết quả cao khi thực hiện phần thi quyền thì các GV cần nghiên cứu, tìm tòi để có 

phương pháp giảng dạy và tổ chức tập luyện hiệu quả hơn. 

3.1.2. Thực trạng việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy Quyền trong môn học 

Karatedo ở Khoa GDTC-ĐHH 

Để đánh giá thực trạng việc giảng dạy quyền ở Khoa GDTC - ĐHH, đề tài tiến  

hành phỏng vấn 02 giảng viên (GV) của Khoa GDTC - ĐHH giảng dạy môn Karatedo về 

phương pháp giảng dạy quyền. Trong quá trình giảng dạy, các GV đã sử dụng các phương 

pháp sau: Phương pháp thuyết trình; Phương pháp đánh giá kết quả; Phương pháp thị phạm 

động tác; Phương pháp hoàn chỉnh; Phương pháp phân giải. 

3.1.3. Thực trạng trang thiết bị dùng cho tập luyện Quyền 

Thực trạng các trang thiết bị cho việc tập luyện môn Karatedo tại Khoa GDTC được 

thể hiện qua Bảng 1. 
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Bảng 1. Thực trạng trang thiết bị phục vụ việc tập luyện môn Karatedo  

TT          Tên gọi 
Đơn vị 

tính 

Môn Karatedo 

Số lƣợng Chất lƣợng 

1 Sân tập m
2
 640 Tốt 

2 Thảm tập Tấm 01 0 

3 Võ phục Bộ 20 khá 

4 Bảo vệ răng Cái 10 Tốt 

5 Găng tập Đôi 20 khá 

6 Bịt cẳng chân Đôi 06 Tốt 

7 Bịt mu bàn chân Đôi 06 Tốt 

8 Đích đấm Cái 06 Tốt 

9 Bao đấm Cái 01 Tốt 

10 Lămpơ đơn Cái 05 Tốt 

11 Lămpơ kép Cái 05 Tốt 

12 Giáp bảo vệ Cái 04 khá 

13 Dây nhảy Cái 20 khá 

14 Dây cao su Cái 06 khá 

15 Tạ Ante các loại Cái 04 Tốt 

18 Kuki Cái 05 Tốt 

Qua Bảng 1 cho thấy với số lượng SV chính quy ít như hiện nay thì trang thiết bị đáp 

ứng được nhu cầu tập luyện tối thiểu cho SV. 

3.1.4. Trực trạng đội ngũ giảng viên giảng dạy môn học Karatedo tại Khoa GDTC-ĐHH 

Đề tài thống kê đội ngũ GV giảng dạy môn Karatedo ở Khoa GDTC-ĐHH ở Bảng 2: 

Bảng 2. Đội ngũ giảng viên giảng dạy môn học Karatedo tại Khoa GDTC 

TT Học hàm, học vị Số lƣợng Chuyên ngành Trình độ 

1 Tiến sĩ 01 Teakwondo 3 đẳng Karatedo 

2 Thạc sĩ 01 Karatedo 3 đẳng Karatedo 

Qua Bảng 2 cho thấy: Với đội ngũ 2 GV đều có trình độ Thạc sĩ trở lên và mỗi năm 

chỉ dạy 01 học phần Karatedo (2 tín chỉ) đã đảm bảo đội ngũ giảng dạy và nghiên cứu phục 

vụ cho việc giảng dạy môn học Karatedo tại Khoa GDTC-ĐHH. 
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3.1.5. Thực trạng kết quả kiểm tra nội dung Quyền của sinh viên Khoa GDTC-ĐHH 

Để đánh giá thực trạng việc tập luyện quyền của SV Khoa GDTC, đề tài thống kê số 

điểm đạt được trong phần thi quyền của SV 03 lớp TC12, TC13 và TC14. Cụ thể như sau: 

Bảng 3. Kết quả điểm thi Quyền của SV các khóa tuyển sinh 2012, 2013 và 2014  

của Khoa GDTC-ĐHH 

Điểm 
Lớp TC12 Lớp TC13 Lớp TC14 

n Ʃ n Ʃ n Ʃ 

10 3 30 1 10 3 30 

9 6 54 4 36 5 45 

8 8 64 8 64 6 48 

7 15 105 14 98 15 105 

6 64 384 52 312 45 270 

5 25 125 17 85 15 75 

4 12 48 9 36 6 24 

3 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

 133 810 105 641 95 597 

  6,1  6,1  6,3 

Qua kết quả của Bảng 3 cho thấy, điểm số trung bình của SV 3 lớp dao động từ  

6,1 đến 6,3 điểm (mức trung bình), điều này cho thấy với tỉ trọng 50% thì nội dung thi 

quyền đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả thi kết thúc nói riêng và kết quả môn học nói chung. 

3.2. Xác định nguyên nhân dẫn đến việc SV ngành GDTC tập luyện Quyền chƣa tốt 

3.2.1. Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện một bài quyền của SV ngành GDTC 

3.2.1.1. Tiêu chuẩn đánh giá 1 bài quyền 

3.2.1.1.1. Đặc điểm của việc tập quyền 

Để thu được hiệu quả cao khi tập luyện hệ thống các bài quyền, người tập nhất thiết 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu sau:  

- Thuộc bài, đi đúng kỹ thật của từng đòn, thế (phối hợp nhuần nhuyễn giữa: tấn 

pháp, di chuyển, kết hợp với thủ pháp, cước pháp và nhãn pháp). 

- Động tác thực hiện nhanh, mạnh, cương - nhu rõ ràng. 

- Thần - ý - lực phải hợp nhất trong quá trình thực hiện bài quyền. 
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3.2.1.1.2. Những điều cần chú ý khi diễn đạt một bài quyền 

- Quy định bắt buộc: Số động tác được quy định trong bài quyền phải được trình bày 

đầy đủ không thừa, không thiếu. 

- Khởi đầu và kết thúc bài quyền: Phải được thực hiện theo đồ hình (Embuson) của 

bài quyền và sau khi kết thúc người diễn đạt phải trở về đúng tại điểm xuất phát ban đầu. 

- Ý nghĩa của bài quyền: Do mỗi kỹ thuật trong bài quyền đều có đặc tính và ý nghĩa 

riêng, cho nên người diễn đạt phải trình bày đầy đủ nội dung và nêu bật ý nghĩa của từng 

động tác (tự vệ hay phản công…) vì đây chính là “hồn” của bài quyền. 

- Mục tiêu tấn công: Khi trình bày bài quyền phải xác định rõ được mục tiêu và độ 

chính xác của đòn đánh, có như vậy thì đòn tung ra mới chuẩn xác và hiệu quả. 

- Nhịp điệu thời gian: Nhịp điệu phải được thực hiện một cách hợp lý, thân người 

phải dẻo dai, linh hoạt, cương - nhu tùy lúc, tuyệt đối không được gồng cứng trong xuốt 

thời gian diễn đạt bài quyền và cần phải chú ý những điểm sau: Sử dụng năng lượng hợp lý 

và sự gia tăng hoặc giảm bớt tốc độ thực hiện kỹ thuật phải được diễn đạt một cách hợp lý, 

rõ ràng, chính xác, vì vậy hoạt động cơ bắp phải được kiểm soát một cách kỹ càng trong 

từng động tác. 

- Điều phối nhịp thở: Khi diễn đạt bài quyền nhịp thở rất quan trọng, vì nó gây ảnh 

hưởng và tác động trực tiếp tới hoạt động thể lực của người thực hiện. Để có được nhịp thở 

đúng người tập phải hít vào nén khi tại Đan Điền (Tanden) khi tung ra đòn đánh hoặc đỡ 

thì kết hợp thở, hoàn thiện một chu kỳ hô hấp. Cứ như vậy duy trì nhịp thở đều đặn trong 

xuốt quá trình diễn đạt bài quyền. Hơi thở được tạm dừng lại khi hét: “Kiai” và tiếng hét 

này (ở đoạn giữa và cuối bài quyền) phải được thực hiện trong nhịp thở ra sau khi hoàn 

thành một chuỗi kỹ thuật. 

3.2.1.1.3. Xác định tiêu chí đánh giá một bài quyền  

Căn cứ vào Luật thi đấu Quyền môn Karatedo năm 2017 tại Điều 19, để đánh giá sự 

trình diễn của một VĐV hay của một đội, trọng tài sẽ dựa vào các tiêu chuẩn sau: 

1. Sự thể hiện chân thực ý nghĩa của bài Kata. 

2. Hiểu được các kỹ thuật được dùng như thế nào (BUNKAI). 

3. Đúng lúc, nhịp điệu, tốc độ, thăng bằng và độ tập trung lực (KIME). 

4. Sử dụng hơi thở đúng, hợp lý để hỗ trợ cho KIME. 

5. Nhãn pháp chuẩn (CHANKUGAN) và sự tập trung cao. 

6. Tấn chuẩn (DACHI) bởi trọng tâm và chân di chuyển sát mặt sàn. 

7. Thể hiện đan điền (HARA) hợp lý, không nhô lên nhô xuống khi di chuyển. 

8. Thể hiện kỹ thuật chuẩn (KIHON) đặc trưng cho hệ phái. 

9. Việc trình diễn còn được đánh giá với cách nhìn liên quan với một số điểm khác 

như độ khó trong thể hiện bài Kata. 
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3.2.1.2. Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện một bài quyền của SV Khoa GDTC 

Để đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện một bài quyền của SV Khoa 

GDTC, Bài viết tiến hành thống kê kết quả thực hiện bài thi quyền của 96 SV ngành 

GDTC. Kết quả trình bày ở Bảng 4: 

Bảng 4: Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện một bài quyền của SV ngành GDTC (n=96) 

TT Các tiêu chuẩn 

Mức độ  đạt đƣợc χ
2
 

(a,b) 

và 

(c,d) 

Tốt (a) Khá (b) 
Trung 

bình (c) 
Kém (d) 

n % n % n % n %  

1 Sự thể hiện chân 

thực ý nghĩa của  

bài Kata 

49 51,04 36 37,71 9 17,65 2 1,25 57,04 

2 Hiểu được các kỹ 

thuật được dùng như 

thế nào (BUNKAI) 

50 52,08 37 38,54 8 8,33 1 1,04 63,38 

3 Đúng lúc, nhịp điệu, 

tốc độ, thăng bằng 

và độ tập trung lực 

(KIME) 

1 1,04 17 17,71 64 66,67 14 14,58 37,50 

4 Sử dụng hơi thở 

đúng, hợp lƣ để hỗ 

trợ cho KIME 

1 1,23 19 19,44 59 61,46 17 18,06 33,45 

5 Nhãn pháp chuẩn 

(CHANKUGAN) và 

sự tập trung cao 

47 48,96 35 36,46 12 12,50 2 2,08 48,17 

6 Tấn chuẩn 

(DACHI) bởi trọng 

tâm và chân di 

chuyển sát mặt sàn 

0 0 18 18,75 60 62,50 18 18,75 37,50 

7 Thể hiện đan điền 

(HARA) hợp lý, 

không nhô lên nhô 

xuống khi di chuyển 

1 1,04 16 16,67 66 68,75 13 13,54 40,04 
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8 Thể hiện kỹ thuật 

chuẩn (KIHON) đặc 

trưng cho hệ phái 

51 53,13 36 37,50 9 9,38 0 0.00 63,38 

9 Việc trình diễn còn 

được đánh giá với 

cách nhìn liên quan 

với một số điểm khác 

như độ khó trong thể 

hiện bài Kata 

19 19,79 60 62,50 16 16,67 1 1,04 40,04 

Qua Bảng 4 cho thấy: 

Tiêu chuẩn 1: Sự thể hiện chân thực ý nghĩa của bài Quyền, có 51,04% SV được 

đánh giá thực hiện tốt, 37,71% SV thực hiện ở mức độ khá; Thực hiện ở mức độ trung  

bình có 17,65% và kém là 1,25%. So sánh giữa Tốt và Khá ở ngưỡng xác suất p< 5% với 

χ
2 

tính
 
>χ

2 
bảng

 
nên kết luận tiêu chuẩn 1 được đánh giá tốt.  Tương tự ở các tiêu chuẩn 2, 

5, 8 và 9 đều được đánh giá tốt và khá nhiều hơn hẳn trung bình và kém. Trong đó đa số là 

khá nhiều hơn tốt. 

Các tiêu chuẩn 3, 4, 6 và 7 được đánh giá trung bình và kém nhiều hơn hẳn tốt và khá 

(χ
2 

tính
 
<χ

2 
bảng ở ngưỡng xác suất p> 5%). Trong đó đa số là trung bình nhiều hơn kém. 

Những tiêu chuẩn đó là: 

1. Đúng lúc, nhịp điệu, tốc độ, thăng bằng và độ tập trung lực (KIME). 

2. Sử dụng hơi thở đúng, hợp lý để hỗ trợ cho KIME. 

3. Tấn chuẩn (DACHI) bởi trọng tâm và chân di chuyển sát mặt sàn. 

4. Thể hiện đan điền (HARA) hợp lý, không nhô lên nhô xuống khi di chuyển. 

Như vậy có thể thấy SV ngành GDTC đạt kết quả thấp trong phần thi quyền do chưa 

đáp ứng được các tiêu chuẩn: (3) Đúng lúc, nhịp điệu, tốc độ, thăng bằng và độ tập trung 

lực (KIME); (4) Sử dụng hơi thở đúng, hợp lư để hỗ trợ cho KIME; (6) Tấn chuẩn 

(DACHI) bởi trọng tâm và chân di chuyển sát mặt sàn và (7) Thể hiện đan điền (HARA) 

hợp lý, không nhô lên nhô xuống khi di chuyển. Muốn nâng cao hiệu quả tập luyện quyền 

của SV cần xác định các nguyên nhân và đưa ra giải pháp hợp lý. 

3.2.2. Xác định nguyên nhân dẫn đến việc SV ngành GDTC tập luyện quyền chưa tốt 

 Nhằm tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến việc tập luyện Quyền chưa tốt của SV 

ngành GDTC, đề tài đã tiến hành phỏng vấn các GV và HLV môn Karatedo, kết quả được 

trình bày ở Bảng 5. 
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Bảng 5: Các nguyên nhân dẫn đến tập luyện Quyền chưa tốt của SV Khoa GDTC-ĐHH  

(n = 15) 

TT Nguyên nhân 
Đồng ý Không đồng ý 

χ
2
 

n % n % 

1 
Tập luyện các kỹ thuật cơ bản 

chưa thuần thục 
14 93,33 1 6,66 11,27 

2 
Phối hợp các kỹ thuật chưa  

thuần thục 
14 93,33 1 6,66 11,27 

3 
Nắm vững và vận dụng đúng 

nguyên tắc thở trong võ thuật 
11 73,33 4 26,66 3,26 

4 

Di chuyển khớp gối trong phối 

hợp kỹ thuật của bài quyền chưa  

ổn định 

12 80 3 20 5,4 

5 
Trọng tâm cơ thể chưa hợp lý khi 

thực hiện bài quyền 
15 100 0 0 15 

Ghi chú: χ
2 

0,05
 
= 3,841 

Qua Bảng 5 cho thấy: có 5 nguyên nhân dẫn đến việc tập luyện quyền chưa được tốt 

của SV Khoa GDTC-ĐHH được các GV và các HLV lựa chọn (p<0.05), gồm: 

1. Tập luyện các kỹ thuật cơ bản chưa thuần thục. 

2. Phối hợp các kỹ thuật chưa thuần thục. 

3. Nắm vững và vận dụng đúng nguyên tắc thở trong võ thuật. 

4. Di chuyển khớp gối trong phối hợp kỹ thuật của bài quyền chưa ổn định. 

5. Trọng tâm cơ thể chưa hợp lý khi thực hiện bài quyền. 

3.3. Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện Quyền môn 

Karatedo cho sinh viên Khoa GDTC-ĐHH 

Từ những nghiên cứu về thực trạng việc giảng dạy, tập luyện và kết quả thi quyền 

của SV ngành GDTC, kết hợp với kết quả phỏng vấn trực tiếp chuyên gia và tổng hợp các 

tài liệu nghiên cứu về phương pháp tập luyện quyền, đề tài đã bước đầu đề xuất một số 

biện pháp nhằm tăng hiệu quả tập luyện quyền trong giảng dạy môn Karatedo cho SV 

ngành GDTC. Qua nghiên cứu, đề tài đề xuất thêm 07 biện pháp (cũng được xem là 

phương pháp tập luyện). Sau đó đề tài đã tiến hành phỏng vấn các chuyên gia để lựa chọn 

các biện pháp nhằm tăng hiệu quả tập luyện quyền trong giảng dạy môn Karatedo cho SV 

ngành GDTC. Kết quả được trình bày ở Bảng 6. 
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Bảng 6. Kết quả phỏng vấn chuyên gia lần 1 để lựa chọn các biện pháp  

nhằm tăng hiệu quả tập luyện quyền cho SV ngành GDTC (n=30) 

TT Giải pháp 
Đồng ý Không đồng ý 

χ
2
 

n % n % 

1 Tập luyện thay đổi môi trường 26 86,67 4 13,33 16,13 

2 Tập luyện với nhạc 26 86,67 4 13,33 16,13 

3 Tập trước gương 24 80 6 20 10,8 

4 Thu hình để xem lại 30 100 0 0 30 

5 Xem băng hình bài quyền mẫu 24 80 6 20 10,8 

6 Thi đấu  theo nhóm 30 100 0 0 30 

7 Thi đấu cá nhân 24 80 6 20 10,8 

Qua Bảng 6 cho thấy, cả 7 biện pháp đều được các chuyên gia và các nhà chuyên 

môn đồng ý cao (p<0,05).  

Sau đó, để tăng tính thuyết phục, đề tài tiến hành phỏng vấn các chuyên gia lần 2  

về biện pháp nhằm tăng hiệu quả tập luyện quyền môn Karatedo cho SV ngành GDTC. 

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 7: 

Bảng 7. Kết quả phỏng vấn các chuyên gia lần 2 (n=36) 

TT Các tiêu chuẩn 

Mức độ  đạt đƣợc 
χ

2
 

(a,b) 

và 

(c,d) 

χ
2
 

(a) 

và (b) 

Rất đồng 

ý (a) 

Đồng ý 

(b) 

Chƣa 

đồng ý 

(c) 

Không 

đồng ý 

(d) 

n % n % n % n % 

1 
Tập luyện thay 

đổi môi trường 
31 86,11 5 13,89 0 0,00 0 0 36,00 18,78 

2 
Tập luyện  

với nhạc 
34 94.44 2 5,56 0 0,00 0 0 36,00 28,44 

3 Tập trước gương 30 83,33 6 16,67 0 0,00 0 0 36,00 16,00 

4 
Thu hình để  

xem lại 
29 80,56 7 19,44 0 0,00 0 0 36,00 13,44 

5 
Xem băng hình 

bài quyền mẫu 
33 91,67 3 8,33 0 0,00 0 0 36,00 25,00 

6 
Thi đấu  

theo nhóm 
7 19,44 28 77,78 1 2,78 0 0 32,11 12,60 

7 Thi đấu cá nhân 9 25,00 25 69,44 2 3,70 0 0 28,44 7,53 
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Từ kết quả ở Bảng 7 có thể đưa ra một số nhận xét: 

- Ở biện pháp 1: “Tập luyện thay đổi môi trường” được các chuyên gia và nhà 

chuyên môn đánh giá “Rất đồng ý” chiếm 86,11% và “Đồng ý” chiếm 13,89% so sánh 

giữa “Rất đồng ý” và “Đồng ý” có χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở ngưỡng xác xuất p<0,05. So sánh 

giữa “Rất đồng ý” và “Đồng ý” với “Chưa đồng ý” và “Không đồng ý” cho thấy “Rất đồng 

ý” và “Đồng ý” chiếm 100% . 

- Ở biện pháp 2: “Tập luyện với nhạc” cũng được kết quả như giải pháp 1 đều được 

các chuyên gia và nhà chuyên môn đánh giá 100% “Rất đồng ý” và “Đồng ý”. Tuy nhiên, 

tỉ lệ đánh giá “Rất đồng ý” nhiều hơn giải pháp 1 chiếm 94,44%. 

- Ở biện pháp 3: “Tập trước gương” được các chuyên gia và nhà chuyên môn đánh 

giá 100% “Rất đồng ý” và “Đồng ý”. Tỉ lệ đánh giá “Rất đồng ý” ít hơn giải pháp 1 chiếm 

83,33%, tuy nhiên, So sánh với “Rất đồng ý” và “Đồng ý” có χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở ngưỡng 

xác xuất p<0,05. 

- Ở biện pháp 4: “Thu hình để xem lại” được các chuyên gia và nhà chuyên môn 

đánh giá 100% “Rất đồng ý” và “Đồng ý”. Tỉ lệ đánh giá “Rất đồng ý” ít hơn giải pháp  

1 chiếm 80,56%, tuy nhiên, So sánh với “Rất đồng ý” và “Đồng ý” có χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở 

ngưỡng xác xuất p<0,05. 

- Ở biện pháp 5: “Xem băng hình bài quyền mẫu” được các chuyên gia và nhà 

chuyên môn đánh giá 100% “Rất đồng ý” và “Đồng ý”. So sánh với đồng ý và không đồng 

ý có χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở ngưỡng xác xuất p<0,05. 

- Ở biện pháp 6: “Thi đấu  theo nhóm” được các chuyên gia và nhà chuyên môn đánh 

giá 97,2% “Rất đồng ý” và “Đồng ý”, so sánh với nhóm “chưa đồng ý” và “Không đồng ý” 

có χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở ngưỡng xác xuất p<0,05. Tỉ lệ đánh giá “Rất đồng ý” chiếm 19,44% 

và  “Đồng ý”  chiếm 77,78%, điều này cho thấy: So sánh “Đồng ý” với “Rất đồng ý” và có 

χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở ngưỡng xác xuất p<0,05. 

- Ở biện pháp 7: “Thi đấu cá nhân” được các chuyên gia và nhà chuyên môn đánh 

giá 94,4% “Rất đồng ý” và “Đồng ý”, so sánh với nhóm “chưa đồng ý” và “Không đồng ý” 

có χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở ngưỡng xác xuất p<0,05. Tỉ lệ đánh giá “Rất đồng ý” chiếm 25% và  

“Đồng ý”  chiếm 64,44%, điều này cho thấy: So sánh “Đồng ý” với “Rất đồng ý” và có χ
2  

tính
 
> χ

2 
bảng ở ngưỡng xác xuất p<0,05. 

Cả 7 biện pháp đề được đánh giá rất đồng ý và đồng ý hơn hẳn chưa đồng ý và không 

đồng ý (χ
2 

tính
 
>χ

2 
bảng ở ngưỡng xác suất p < 5% ). So sánh giữa rất đồng ý và đồng ý 

Giải pháp 1, 2, 3, 4 và 5  ở ngưỡng xác suất p < 5% với ÷
2 

tính
 
>χ

2 
bảng 

 
nên kết luận được 

đánh giá rất đồng ý chiếm đại đa số; Ở giải pháp 6 và 7 ở ngưỡng xác suất p< 5% với χ
2 

tính
 
>χ

2  
bảng 

  
nên kết luận được đánh giá đồng ý chiếm đại đa số.  

Tóm lại qua việc nghiên cứu các căn cứ đề xuất biện pháp, đề tài đã đề xuất 7 biện 

pháp nhằm tăng hiệu quả tập luyện quyền trong giảng dạy môn Karatedo cho sinh viên 

ngành GDTC-ĐHH. Sau 2 lần phỏng vấn các chuyên gia và nhà chuyên môn đã thống nhất 

cao với 7 biện pháp mà đề tài đề xuất. 
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Mục đích, nội dung và cách thực hiện các biện pháp: 

(1) Biện pháp 1. Tập luyện thay đổi môi trường (nhắm mắt, hướng, sàn trơn,  

trên cát). 

- Mục đích: Giúp SV nâng cao khả năng thực hiện bài quyền trong các tình huống 

khác nhau. 

- Nội dung và cách thực hiện: Biện pháp này được áp dụng sau khi sau khi học thuộc 

bài Quyền, GV cho người tập ở các điều kiện khác nhau như nhắm mắt, đổi hướng, sàn 

trơn hoặc trên cát. Những lần đầu GV cần đếm chậm cho người học có điều kiện làm quen 

dần với sự thay đổi. Sự thích nghi với điều kiện tập luyện thay đổi sẽ tạo nên năng lực mới 

cho người tập. 

(2) Biện pháp 2. Tập luyện với nhạc  

- Mục đích: Giúp SV chủ động điều chỉnh nhịp điệu thực hiện bài quyền. 

- Nội dung và cách thực hiện: Biện pháp này cũng được áp dụng sau khi học thuộc 

bài Quyền, GV hoặc người tập lựa chọn bài nhạc phù hợp với nhịp điệu bài uyền và thực 

hiện bài quyền đó trên nền nhạc sao cho nhịp điệu tập luyện phù hợp với nhạc. Nếu trong 

quá trình tập luyện không thể phối hợp được giữa nhạc và hành động thì có thể chọn bài 

khác. Việc tập luyện với nhạc kết thúc khi người tập thực hiện bài quyền đúng kỹ thuật và 

hòa quyện với điệu nhạc. 

(3) Biện pháp 3. Tập trước gương 

- Mục đích: Giúp SV tự tự tập và sửa chữa kỹ thuật một cách hiệu quả, chủ động. 

- Nội dung và cách thực hiện: Tập trước gương được thực hiện trong quá trình học 

kỹ thuật của người tập. Đây là biện pháp tự tập và sửa chữa kỹ thuật hiệu quả, chủ động. 

(4) Biện pháp 4. Thu hình để xem lại 

- Mục đích: Giúp GV và người tập rút kinh nghiệm, điều chỉnh việc giảng dạy hay 

học tập tốt hơn. 

- Nội dung và cách thực hiện: Phương pháp này được sử dụng trong xuất quá trình 

tập luyện và kể cả trong thi đấu. SV sử dụng các phương tiện ghi hình để ghi lại quá trình 

thực hiện bài quyền. 

(5) Biện pháp 5. Xem băng hình bài quyền mẫu 

- Mục đích: Giúp SV xây dựng biểu tượng đúng cho bản thân. 

- Nội dung và cách thực hiện: Xem băng hình bài quyền mẫu thường được áp dụng 

vào giai đoạn đầu học kỹ thuật, do việc có thể điều chỉnh tốc độ thực hiện kỹ thuật nên 

người xem dễ xây dựng biểu tượng đúng cho mình. 

(6) Biện pháp 6. Thi đấu theo nhóm  

- Mục đích: Tạo cho SV khả năng thực hiện bài quyền theo nhóm. 

- Nội dung và cách thực hiện: Biện pháp thi đấu theo nhóm được thực hiện vào giai 

đoạn hoàn thiện. GV chia nhóm để chấm việc thực hiện bài quyền dựa trên các tiêu chuẩn 

đã định. 
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(7) Biện pháp 7. Thi đấu cá nhân 

- Mục đích: Giúp SV tự tin thực hiện bài quyền với khả năng tốt nhất. 

- Nội dung và cách thực hiện: Biện pháp thi đấu cá nhân thường được thực hiện 

trước buổi thi đấu chính, nhằm cho người tập làm quên với tâm lý thi đấu. 

4. KẾT LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi có những kết luận sau: 

1. 05 nguyên nhân khiến việc tập luyện quyền của SV ngành GDTC-ĐHH chưa tốt 

là: Tập luyện các kỹ thuật cơ bản chưa thuần thục, Phối hợp các kỹ thuật chưa thuần thục, 

Chưa nắm vững và vận dụng đúng nguyên tắc thở trong võ thuật, Di chuyển khớp gối 

trong phối hợp kỹ thuật của bài quyền chưa ổn định và Trọng tâm cơ thể chưa hợp lý khi 

thực hiện bài quyền. 

2. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài lựa chọn và đề xuất 7 giải pháp để nâng cao hiệu 

quả tập luyện Quyền của SV Khoa GDTC-ĐHH, gồm: Tập luyện thay đổi môi trường 

(nhắm mắt, hướng, sàn trơn, trên cát); Tập luyện với nhạc; Tập trước gương; Thu hình để 

xem lại; Xem băng hình bài quyền mẫu; Thi đấu theo nhóm và Thi đấu cá nhân. 
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN  

SỨC NHANH ĐỘNG TÁC CHO NAM SINH VIÊN  

CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

ThS. Tăng Phú Đức
1
, TS. Đào Thị Thanh Hà

2 

1
Trường Đại học Tiền Giang 

2
Khoa Giáo dục Thể Chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học thường quy trong nghiên 

cứu khoa học TDTT, chúng tôi tiến hành nghiên cứu lựa chọn các bài tập nhằm phát 

triển sức nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông trường Đại học 

Tiền Giang. 

Từ khóa: ứng dụng, bài tập, sức nhanh, Đại học Tiền Giang. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cầu lông là môn thể thao phù hợp với mọi tầng lớp, lứa tuổi và giới tính. Đối với 

thanh niên, tập luyện môn cầu lông nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển tốt các tố chất vận 

động của cơ thể, rèn luyện các yếu tố tâm lý, góp phần phát triển con người toàn diện. 

Trong thể thao nói chung và cầu lông nói riêng, đòi hỏi phải có sự kết hợp nhuần 

nhuyễn các yếu lĩnh kỹ thuật, chiến thuật, trạng thái tâm lý, môi trường và phương tiện tập 

luyện với phát triển tố chất thể lực đặc biệt là sức nhanh chuyên môn. Qua nghiên cứu thực 

trạng ở sinh viên cầu lông, chúng tôi nhận thấy về mặt kỹ thuật chiến thuật thì đa số sinh 

viên đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, sự chuẩn bị về mặt thể lực chưa được thực sự chú trọng 

và phát triển tốt, đặc biệt là tố chất sức nhanh động tác ở mỗi sinh viên chưa được khai 

thác và phát huy nhiều trong quá trình thi đấu. 

Vậy việc phát triển sức nhanh động tác trong tập luyện và thi đấu cầu lông đang được 

mọi người quan tâm, làm thế nào để phát triển tốt nhất, sử dụng các bài tập nào cho hợp lý, 

có hiệu quả cao? Để giúp người tập hiểu rõ hơn vấn đề này chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu 

thực trạng về sự phát triển tố chất sức nhanh động tác. Trên cơ sở đó lựa chọn các bài tập 

để phát triển sức nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành Cầu lông. Đó là lý do 

chúng tôi lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn các các bài tập nhằm phát triển sức 

nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành Cầu lông Trường Đại học Tiền Giang”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương 

pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư 

phạm, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp 

toán học thống kê.  
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Đối tƣợng nghiên cứu: Các bài tập phát triển sức nhanh động tác cho nam sinh viên 

chuyên ngành Cầu lông Trường Đại học Tiền Giang. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm phát triển sức nhanh động tác cho nam 

sinh viên chuyên ngành cầu lông trƣờng Đại học Tiền Giang 

3.1.1. Lựa chọn các test đánh giá sức nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành 

cầu lông trường Đại học Tiền Giang 

3.1.1.1. Lựa chọn test đánh giá sức nhanh động tác:  

Qua phân tích, tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước có liên quan và quan sát sư 

phạm chúng tôi đã chọn ra được 10 test đánh giá sức nhanh động tác cho nam sinh viên 

chuyên ngành cầu lông trường ĐHTG. Sau đó phỏng vấn các GV, HLV các chuyên gia. 

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn các Test đánh giá hiệu quả các bài tập nhằm phát triển  

sức nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành Cầu lông trường Đại học Tiền Giang 

(n = 20) 

TT Nội dung kiểm tra Số phiếu 

đồng ý 

Tỷ lệ 

(%) 1 Di chuyển ngang sân đơn 14 70 

  2 Di chuyển mô phỏng đánh cầu các góc sân 18 90 

3 Di chuyển đổi cầu ở 6 điểm 13 65 

4 Đánh cầu trên lưới và phòng thủ 13 65 

5 Đánh cầu cao tay vào tường 14 70 

6 Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 16 80 

7 Tại chỗ đánh lăng vợt phải, trái thấp tay 17 85 

8 Di chuyển tiến lùi 14 70 

9 Di chuyển bạt ngang cầu 2 bên 13 65 

10 Chạy đạp sau tại chỗ 14 70 

- Qua phỏng vấn chúng tôi đã lựa chọn được 3 test đặc trưng chiếm tỉ lệ (80 % số 

phiếu trở lên). Đó là các test đã được in đậm ở bảng 1 cụ thể như sau: 

+ Test 1: Di chuyển mô phỏng đánh cầu 4 góc sân 3 lần (s). 

+ Test 2: Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 25 lần (s). 

+ Test 3: Tại chỗ đánh lăng vợt phải trái thấp tay 25 lần (s). 
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3.1.1.2. Xác định độ tin cậy của các test đã lựa chọn nhằm phát triển sức nhanh động tác 

cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông 

Bảng 2. Kết quả xác định độ tin cậy của các Test 
 
 

TT 

 
 

Nội dung các test 
Lần 1 Lần 2 r 

X ± s X  ± s 

1 Di chuyển mô phỏng đánh cầu các góc sân 24,9 ± 0,91 23,8 ± 0,83 0,89 

2 Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 25,10 ± 1,10 24,00 ± 0,91 0,82 

3 Tại chỗ đánh lăng vợt phải, trái thấp tay 24,60 ± 1,43 23,60 ± 0,77 0,81 

Kết quả Bảng 2 cho thấy ở cả 3 test trên đều có mối tương quan mạnh và có đủ độ tin 

cậy, thể hiện tính khả thi cao và phù hợp với đối tượng nghiên cứu, cũng như điều kiện 

thực tiễn ở nhà trường. 

3.1.2. Lựa chọn ứng dụng các bài tập nhằm phát triển sức nhanh động tác cho nam 

sinh viên chuyên ngành cầu lông trường Đại học Tiền Giang 

Qua phân tích, tham khảo tài liệu và quan sát các giờ giảng dạy, huấn luyện của 

giảng viên, HLV cầu lông trong trường và ngoài trường, chúng tôi đã tổng hợp được 20 bài 

tập phát triển sức nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông. Để có thể lựa 

chọn được các bài tập hiệu quả chúng tôi tiến hành phỏng vấn các GV, HLV để lấy ý kiến. 

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 3 

Bảng 3: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển sức nhanh động tác  

cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông trường Đại học Tiền Giang (n = 20) 

TT Tên bài tập 
Số phiếu 

phát ra 

Số 

phiếu 

thu 

vào 

Kết quả phỏng vấn 

Đồng ý Không đồng ý 

n % n % 

1 Di chuyển ngang sân đơn 20 19 19 100 0 0 

2 Di chuyển mô phỏng đánh cầu các 

góc sân 

20 19 15 78,94 4 21,06 

3 Di chuyển đổi cầu ở 6 điểm 20 19 17 89,47 2 10,53 

4 Di chuyển nhặt cầu 20 19 13 68,42 6 31,58 

5 Nằm sấp chống đẩy 20 19 11 57,89 8 42,11 

6 Đánh cầu trên lƣới và phòng thủ 20 19 17 89,47 2 10,53 

7 Đánh cầu cao tay với người cùng tập 20 19 13 68,42 6 31,58 

8 Đánh cầu cao tay vào tƣờng 20 19 15 78,94 4 21,06 

9 Co tay xà đơn 20 19 11 57,89 8 42,11 

10 Di chuyển tiến lùi 20 19 15 78,94 4 21,06 
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11 Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên 

tục 

20 19 17 89,47 2 10,53 

12 Tại chỗ đánh lăng vợt phải trái thấp 

tay 

20 19 18 94,73 1 5,27 

13 Xoay người đánh cầu theo tín hiệu 20 19 14 73,68 5 26,32 

14 Di chuyển từ giữa sân ra các góc 20 19 13 68,42 6 31,58 

15 Chống đẩy xà kép 20 19 13 68,42 6 31,58 

16 Nâng cao đùi tại chỗ 20 19 14 73,68 5 26,32 

17 Bật bục cao 40 cm 20 19 18 69,23 8 30,77 

18 Chạy đạp sau tại chỗ 20 19 17 89,47 2 10,53 

19 Phối hợp di chuyển lốp cầu 20 19 13 68,42 6 31,58 

20 Di chuyển bạt ngang cầu 2 bên 20 19 18 94,73 1 5,27 

Qua kết quả phỏng vấn chúng tôi đã lựa chọn được 10 bài tập có tỷ lệ tán thành từ 

75% trở lên để áp dụng vào tập luyện phát triển sức nhanh động tác cho nam sinh viên 

chuyên ngành cầu long - trường Đại học Tiền Giang như sau: 

- Bài tập 1: Di chuyển ngang sân đơn; 

- Bài tập 2: Di chuyển mô phỏng đánh cầu các góc sân; 

- Bài tập 3: Di chuyển đổi cầu ở 6 điểm; 

- Bài tập 4: Đánh cầu trên lưới và phòng thủ; 

-Bài tập 5: Đánh cầu cao tay vào tường; 

- Bài tập 6: Di chuyển tiến lùi; 

- Bài tập 7: Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục; 

- Bài tập 8: Tại chỗ đánh lăng vợt phải trái thấp tay; 

- Bài tập 9: Chạy đạp sau tại chỗ; 

- Bài tập 10: Di chuyển bạt ngang cầu 2 bên. 

3.2. Đánh giá hiệu quả các bài tập nhằm phát triển sức nhanh động tác cho nam sinh 

viên chuyên ngành cầu lông trƣờng Đại học Tiền Giang 

3.2.1. Để đánh giá hiệu quả của các bài tập đã được lựa chọn trước khi bước vào thực 

nghiệm chúng tôi tiến hành kiểm tra thành tích của các nhóm 

Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 

Qua kết quả kiểm tra trước thực nghiệm cho thấy thành tích của nhóm đối chứng và 

nhóm thực nghiệm là tương đương nhau. 
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Bảng 4. Kết quả kiểm tra của nhóm đối chứng (A) và nhóm thực ghiệm (B)  

trước thực nghiệm (n = 20) 

 

 

 

TT 

 

 

 

Test kiểm tra 

Kết quả kiểm tra X   

 

So sánh 
Nhóm đối 

chúng A 

(n = 10) 

Nhóm thực 

nghiệm B 

(n = 10) 

 
A

X  
B

X  s t
tính P 

1 
Di chuyển mô phỏng đánh cầu 

4 góc sân (s) 
26,10 26,00 0,83 0,25 >0,05 

2 
Tại chỗ bật nhảy đập cầu 

mạnh liên tục (s) 
26,20 26,30 1,21 0,20 >0,05 

3 
Tại chỗ đánh lăng vợt phải trái 

thấp tay (s) 
26,5 26,1 2,03 0,63 >0,05 

tbảng = 2,101 

3.2.2. Sau thời gian 08 tuần thực nghiệm với những bài tập phát triển sức nhanh động 

tác đã được lựa chọn cho kết quả như sau   

Kết quả thu được trình bày ở Bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả kiểm tra của nhóm đối chứng (A) và nhóm thực nghiệm (B)  

sau thực nghiệm (n = 20) 

 

 

 

TT 

 

 

 

Test kiểm tra 

Kết quả kiểm tra X    

 

So sánh 

Nhóm đối 

chúng A  

 (n = 10) 

Nhóm thực 

nghiệm B  

 (n = 10) 

X A X B s t
tính P 

1 
Di chuyển mô phỏng đánh cầu 4 

góc sân (s) 
24,9 23,8 0,69 2,95 < 0,05 

2 
Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên 

tục (s) 
25,10 24,00 0,83 2,70 < 0,05 

3 
Tại chỗ đánh lăng vợt phải trái thấp 

tay (s) 
24,60 23,60 0,60 2,89 < 0,05 

tbảng = 2,101 

Kết quả trên Bảng 5 cho thấy thành tích của nhóm thực nghiệm ở cả 03 test sau thực 

nghiệm đều tăng hơn so với nhóm đối chứng và độ tin cậy đạt được ở ngưỡng xác suất  
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P < 0,05. Kết quả này cho thấy các bài tập đưa vào thực nghiệm đã phát triển được sức 

nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành Cầu lông trường Đại học Tiền Giang. Kết 

quả trên được biểu diễn trên biểu đồ 1, 2, 3. 

 

Biểu đồ 1. Di chuyển mô phỏng đánh cầu 4 góc sân 3 lần (s) 

 

Biểu đồ 2. Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 25 lần (s) 

 

Biểu đồ 3. Tại chỗ đánh lăng vợt phải trái thấp tay 25 lần (s) 
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4. KẾT LUẬN 

Đề tài đã lựa chọn được 3 test để kiểm tra đánh giá các bài tập phát triển sức nhanh 

động tác cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông, đó là những test được lựa chọn đảm 

bảo tính khách quan có cơ sở khoa học và đủ độ tin cậy để sử dụng bao gồm: 

+ Di chuyển mô phỏng đánh cầu 4 góc sân 3 lần (s). 

+ Tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục 25 lần (s). 

+ Tại chỗ đánh lăng vợt phải trái thấp tay 25 lần (s). 

Qua nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 10 bài tập để phát triển sức nhanh động tác 

cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông các bài tập đó là: di chuyển mô phỏng đánh cầu 

4 góc sân, di chuyển đánh cầu ở 6 điểm, Đánh cầu trên lưới và phòng thủ, đánh cầu cao tay 

vào tường, tại chỗ bật nhảy đập cầu mạnh liên tục, tại chỗ đánh lăng vợt phải trái thấp tay, 

di chuyển tiến lùi, di chuyển bạt ngang cầu 2 bên, chạy đạp sau tại chỗ 

Sau 8 tuần tiến hành thực nghiệm kết quả đã mang lại hiệu quả cao cho nhóm thực 

nghiệm so với nhóm đối chứng và sự khác biệt đạt được ở ngưỡng xác suất P <  0.05. 

Ngoài ra bài tập lựa chọn đã mang lại hiệu quả toàn diện hơn trong việc phát triển sức 

nhanh động tác cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông Trường Đại học Tiền Giang. 
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THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG  

GIỜ HỌC THỂ DỤC CỦA HỌC SINH KHỐI 11  

TRƢỜNG THPT YÊN PHONG 1 - THÀNH PHỐ BẮC NINH 

CURRENT SITUATION OF SOME FACTORS AFFECTING  

THE QUALITY OF PHYSICAL SCHOOL HOURS OF  

DIVISION STUDENTS 11 YEN PHONG HIGH SCHOOL 1 - BAC NINH CITY 

 TS. Hoàng Hải
1
, TS. Phạm Hùng Việt

2
, ThS. Đặng Thị Hà

3 

1
Khoa GDTC - Đại học Huế 

2
Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh 

                                                 
3
Trường THPT Yên Phong 1 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy nhằm đánh giá 

thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giờ học thể dục của học sinh 

khối 11 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh, tạo tiền đề cho việc xây dựng giải 

pháp nâng cao chất lượng giờ học thể dục cho học sinh khối 11 trường THPT Yên 

Phong, góp phần nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường. 

Từ khóa: Thực trạng, chất lượng, giờ học thể dục, học sinh khối 11... 

Summary: Using routine scientific research methods to assess the situation of some 

factors affecting the quality of physical education hours of students of grade 11 Yen 

Phong 1 high school - Bac Ninh, creating a premise for the construction of solutions 

to improve the quality of physical education hours for students in the 11th grade of 

Yen Phong high school, contributing to improving the quality of education in 

schools. 

Keywords: Status, quality, physical education hours, 11th grade students... 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 GDTC trong trường học các cấp là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục 

nói chung và công tác giáo dục thể chất nói riêng, là một bộ phận hữu cơ của mục tiêu giáo 

dục và đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện. GDTC trong trường học đang góp phần cùng 

với thể thao thành tích cao, đảm bảo cho nền TDTT nước ta phát triển cân đối và đồng bộ, 

nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược theo nghị quyết số 2198/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ký ngày 03/12/2010 về việc phê duyệt chiến lược phát triển thể dục, thể thao 

Việt Nam đến năm 2020. 

Trường trung học Phổ Thông Yên Phong số 1 là một trong những ngôi trường nằm 

trên địa bàn huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Trong những năm qua công tác GDTC trong 
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nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Tuy nhiên, chất 

lượng GDTC còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Đánh giá thực trạng yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng giờ học thể dục sẽ là căn cứ quan trọng nhằm tìm ra giải pháp nâng 

cao chất lượng GDTC trong nhà trường. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng một số phương pháp sau:  

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu;  

- Phương pháp phỏng vấn;  

- Phương pháp quan sát sư phạm;  

- Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục trƣờng THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh 

GDTC là một mặt giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục con người toàn 

diện. Là sự tất yêu khách quan tồn tại và phát triển toàn xã hội. Vai trò của người giáo viên 

nói chung và người giáo viên thể dục nói riêng là rất quan trọng, họ là người trực tiếp 

giảng dạy và truyền thụ những kiến thức cho học sinh là lực lượng chủ yếu quản lý, tổ 

chức các hoạt động GDTC cũng như sự phát triển phong trào TDTT. Vì vậy, đánh giá thực 

trạng đội ngũ giáo viên TDTT là một vấn đề quan tâm hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng 

GDTC nói chung và giờ học thể dục nói riêng trong nhà trường. 

Kết quả điều tra thực trang đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Yên Phong 1 - 

Bắc Ninh được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục Trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh 

Tổng 

số 

giáo 

viên 

Giáo 

viên 

nữ 

Tỷ lệ 

giáo 

viên/ học 

sinh 

Tổng số 

giờ/ 

giáo 

viên 

Công 

tác 

dƣới 5 

năm 

Công 

tác từ  

5 - 10 

năm 

Thạc 

sỹ 

Đại học 

TDTT 

hệ 

chính 

quy 

Cao 

đẳng 

hệ 

chính 

quy 

11 5 1/184 740 8 2 5 4 2 

Kết quả Bảng 1 cho thấy: đội ngũ giáo viên giảng dạy TDTT của trường gồm 9 người 

đều đã tốt nghiệp Đại học TDTT, có 2 giáo viên tốt nghiệp cao đẳng và có 5 giáo viên đạt 

trình độ thạc sĩ. Đội ngũ giáo viên trẻ được đào tạo theo nhiều chuyên ngành khác nhau. Cụ 

thể là: Điền kinh: 2, cầu lông: 1, bóng bàn: 2, bóng đá: 2, thể dục: 1, võ: 1, cờ vua: 2. Đội 

ngũ giáo viên của trường đủ để số lượng và trình độ để hoàn thành các nhiệm vụ của nhà 

trường giao cho. Đây là một trong những tiềm năng lớn của trường. Do vậy nếu phát huy hết 

năng lực của đội ngũ giáo viên thì công tác GDTC của trường đạt hiệu quả cao. 
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3.2. Thực trạng tài liệu tham khảo, sách giáo khoa phục vụ giảng dạy và học tập môn 

thể dục của trƣờng THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh 

Bên cạnh đội ngũ giáo viên TDTT thì một trong những yếu tố ảnh hưởng tới chất 

lượng môn thể dục chính là tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập. Kết quả được trình bày ở 

Bảng 2. 

Bảng 2. Thực trang sách giáo khoa, tài liệu phục vụ dạy và học môn thể dục  

ở Trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh 

TT Các điều kiện hỗ trợ 
Mức độ đáp 

ứng 

Mức độ 

sử dụng 

1 
Tài liệu chuyên môn (giáo trình, sách chuyên 

khảo...) 
Đầy đủ Thường xuyên 

2 Tài liệu tham khảo ( sách báo, tạp chí TDTT...) Hạn chế 
Không  

thường xuyên 

3 Luật các môn thể thao Đầy đủ Thường xuyên 

Từ kết quả Bảng 2 cho thấy: nhà trường cũng đã trang bị đầy đủ giáo trình, luật 

TDTT...Tuy nhiên, cần bổ sung thêm các tài liệu về sách, báo, tạp chí TDTT nhằm tạo môi 

trường học tập phong phú và đa dạng hơn. 

3.3. Thực trạng cơ sở vật chất TDTT phục vụ giảng dạy và học tập môn thể dục 

trƣờng THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập thể dục nội khóa và 

tập luyện ngoại khóa là điều kiện tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng GDTC. Cơ sở 

vật chất đầy đủ thì chất lượng của quá trình học tập và rèn luyện TDTT sẽ được đảm bảo. 

Thực tế cho thấy cơ sở vật chất đầy đủ sẽ gây hứng thú cho việc học tập và tập luyện 

của giáo viên và học sinh. Kết quả điều tra thực trạng cơ sở vật chất ở Trường THPT Yên 

Phong 1 - Bắc Ninh được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Thực trạng cơ sở vật chất TDTT của trường THPT Yên phong 1 - Bắc Ninh 

TT Loại hình sân bãi, dụng cụ Số lƣợng Chất lƣợng 
Chất 

lƣợng 

1 Sân bóng đá mini 40m×20m 0   

2 Sân đá cầu 2 Sân xi măng Tốt 

3 Sân cầu lông 2 Sân xi măng Trung bình 

4 Sân thể dục 2 Sân xi măng Trung bình 

5 Sân bóng chuyền 2 Sân xi măng Trung bình 

6 Sân điền kinh 1 Sân xi măng Trung bình 
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7 Bàn bóng bàn 1  Khá 

8 Phòng cờ vua 1  Tốt 

9 Nhà  tập đa năng 1 Nền lát gạch Trung bình 

Kết quả Bảng 3 cho thấy: cơ sở vật chất TDTT trường THPT Yên Phong 1 - Bắc 

Ninh vừa thiếu về số lượng lại kém về chất lượng. Trong 9 loại hình sân bãi nhà tập thì chỉ 

có 2 phòng tập đạt chất lượng tốt (phòng cờ vua và sân đá cầu). Còn lại hầu hết chỉ đạt 

mức trung bình. Đây sẽ là trở ngại không nhỏ trong việc dạy và học môn thể dục cũng như 

thu hút học sinh tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa. Điều này đặt ra cho lãnh đạo nhà 

trường phải có giải pháp khắc phục tình trạng trên. 

3.4. Thực trạng phong trào tập luyện ngoại khóa của học sinh khối 11 Trƣờng THPT 

Yên Phong 1 - Bắc Ninh 

Để đánh giá thực trạng tập luyện ngoại khóa của học sinh khối 11 trường THPT Yên 

Phong 1 - Bắc Ninh, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 150 học sinh theo các mức đánh giá: 

- Thường xuyên (3-5buổi/ tuần); 

- Không thường xuyên (1-2buổi/ tuần); 

- Không tập. 

Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Thực trạng phong trào tập luyện ngoại khóa thể dục của học sinh khối 11  

Trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh (n = 150) 

TT Nội dung 

Kết quả trả lời 

Thƣờng 

xuyên 

 

Không 

thƣờng 

xuyên 

Không tập 

n % n % n % 

1 Tham gia tập luyện ngoại khóa 99 66 13 8,67 38 25,3 

Môn tham gia tập 

2 

Tập luyện các môn thể thao trong 

chương trình chính khóa (điền 

kinh, thể dục, cầu lông...) 

76 50,67 40 26,67 34 22,67 

3 
Tập thêm các môn ngoài chương 

trình đã được học: 
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Bóng chuyền 

Bóng đá 

Đá cầu 

68 

78 

48 

45,3 

52 

32 

36 

44 

28 

24 

29,3 

18,67 

46 

28 

74 

30,67 

18,67 

49,3 

Hình thức tập 

4 Tự tập 15 10 50 33.3 85 56,7 

5 Tập luyện theo nhóm 72 48 37 24,7 41 27,3 

6 Tự tập có hướng dẫn 20 13,3 97 64,7 33 22 

7 Tập luyện theo nhóm có hướng dẫn 80 53,3 52 34,7 18 12 

8 Tham gia câu lạc bộ TDTT 60 40 70 46,7 20 13,3 

Thời điểm tham gia tập luyện 

9 
Tập luyện vào các buổi chiều  

trong tuần 
58 38,7 30 20 62 41,3 

10 
Tập luyện vào các buổi sáng  

trong tuần 
34 22,7 56 37,3 60 40 

Các vấn đề khác 

 

11 

Các yếu tố như : không có giáo viên 

hướng dẫn; không có thời gian; 

không đủ điều kiện sân bãi, dụng cụ 

tập luyện... có ảnh hưởng tới quá 

trình tập luyện ngoại khóa? 

120 80 30 20 0 

 

0 

 

12 

 

Được tư vấn về tác dụng của  

việc tập luyện ngoại khóa (tăng 

cường sức khỏe, cung cấp các kiến 

thức của các môn thể thao, giải trí và 

giao lưu) 

150 100 0 0 0 

 

0 

 

13 Thời gian tập luyện từ 2-3 tiếng buổi 95 63,3 55 36,7 0 0 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy: 

Mức độ tham gia tập luyện ngoại khóa của các em học sinh khối 11 là khá thường 

xuyên (chiếm 66%); số học sinh không thường xuyên tham gia tập luyện ngoại khóa và 

không tập luyện là tương đương nhau. Điều này có thể lý giải là do động lực và hứng thú 

tập luyện của các em còn mang tính tự phát, thiếu tính tổ chức và kế hoạch. 
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- Hầu hết các môn thể thao các em tham gia tập luyện không liên quan đến các môn 

các em được học trong chương trình (bóng đá, đá cầu). 

- Hình thức tập luyện của học sinh mang tính tự tập là chính (không có người hướng 

dẫn). Nhận thức về tập luyện ngoại khóa của học sinh chỉ ở mức trung bình. Đa số các em 

tham gia tập luyện cho vui và gặp gỡ bạn bè (chưa chú trọng vào việc rèn luyện sức khỏe, 

nâng cao thể lực...). Thời gian các em dành cho việc tập luyện cũng không nhiều. 

4. KẾT LUẬN 

Qua đánh giá thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học môn thể 

dục của học sinh khối 11 trường THPT Yên Phong 1 - Bắc Ninh cho thấy: Đội ngũ giáo 

viên TDTT và tài liệu tham khảo phục vụ dạy và học môn thể dục đã phần nào đáp ứng 

được nhu cầu đặt ra; Cơ sở vật chất TDTT của nhà trường còn thiếu về số lượng và kém về 

chất lượng; Hình thức tập luyện ngoại khóa của học sinh còn mang nặng tính tự phát (thiếu 

hướng dẫn, tổ chức và xây dựng kế hoạch)… Đây là tiền đề quan trọng để chúng tôi xây 

dựng giải pháp khắc phục những hạn chế trên, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn 

thể dục, góp phần nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHONG TRÀO CẦU LÔNG  

SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ 

ASSESSMENT OF THE SITUATION OF BADMINTON MOVEMENT  

FOR HUE UNIVERSITY STUDENTS 

ThS. Nguyễn Quang Tùng, ThS. Nguyễn Văn Lợi, ThS. Trịnh Xuân Hồng  

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong TDTT đề tài đã 

đánh giá được thực trạng phong trào Cầu lông của sinh viên và các yếu tố ảnh 

hưởng tới việc phát triển phong trào Cầu lông cho sinh viên Đại học Huế, từ đó đã 

chỉ ra những tồn tại và hạn chế trong việc phát triển phong trào giúp cho các nhà 

quản lý có định hướng trong việc phát triển môn Cầu lông cho sinh viên Đại học 

Huế trong tương lai.  

Từ khóa: Thực trạng; Phong trào; Cầu lông; Đại học Huế. 

Abstract: Using regular research methods in Sports, the topic has assessed the 

realities of the situation of Badminton movement for students and the factors that 

affect to the development of Badminton Movement for Hue University students. 

Key words: Realities; Movement; Badminton; Hue University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hiện nay phong trào cầu lông của sinh viên Đại học Huế vẫn được duy trì thông qua 

các CLB trong các trường của Đại học Huế, các giải thi đấu của các trường và giải Cầu 

lông Hội thể thao Đại học và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà chuyên 

môn và thực tế hiện tại cho thấy phong trào Cầu lông của sinh viên Đại học Huế đang gặp 

rất nhiều khó khăn như số lượng giải đấu của các trường ngày càng ít, cơ sở vật chất tập 

luyện còn hạn chế, sinh viên tham gia các CLB còn hạn chế. Bên cạnh đó trong chương 

trình GDTC dành cho sinh viên Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Cầu 

lông không thuộc chương trình giảng dạy chính khoá trong các trường của Đại học Huế nên vì 

vậy mà sinh viên càng không có điều kiện tập luyện. Do đó phong trào môn thể thao này  

đang không thu hút được sinh viên các trường thành viên Đại học Huế tham gia. Xuất phát từ 

những lý do trên chúng tôi tiến hành: “Đánh giá thực trạng phong trào Cầu lông sinh viên Đại 

học Huế”.   

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát; Phương pháp phỏng 

vấn và Phương pháp toán học thống kê.  
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng về Động cơ và nhu cầu tham gia tập luyện môn cầu lông của sinh 

viên Đại học Huế 

Đề tài đã tiến hành phỏng vấn các em sinh viên có tham gia tập luyện Cầu lông để 

thấy rõ động cơ của các em khi tham gia tập luyện. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại 

Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng động cơ, nhu cầu tập luyện Cầu lông cho sinh viên Đại học Huế  

(n = 116) 

TT Nội dung phỏng vấn 
Kết quả phỏng vấn 

n % 

 

 

1 

Nhu cầu tham gia tập luyện Cầu lông  

- Có nhu cầu tham gia tập luyện 102 87,93 

- Không có nhu cầu tham gia tập luyện 14 12,06 

2 

Động cơ tập luyện Cầu lông của bạn là gì?  

- Do yêu thích  64 55,17 

- Do nhận thức được tác dụng của tập luyện Cầu 

lông tới sức khỏe 
35 30,17 

- Do bạn bè lôi kéo 02 1,72 

- Sử dụng thời gian nhàn rỗi  15 12,93 

3 

Bạn có thích tham gia các câu lạc bộ Cầu lông không?  

- Có 92 79,31 

- Không 24 20,68 

Qua Bảng 1 cho thấy:  

- Sinh viên Đại học Huế có nhu cầu tham gia tập luyện Cầu lông chiếm tỷ lệ 87,93%, 

còn không có nhu cầu tham gia tập luyện chiếm tỷ lệ 12,06%. 

- Về động cơ tập ngoại khoá: Động cơ chính của sinh viên khi tham gia tập luyện 

ngoại khóa môn Cầu lông là do yêu thích chiếm 55,17%. Động cơ tiếp theo là do nhận thấy 

tác dụng của việc tập luyện Cầu lông  tới sức khỏe chiếm 30,17%. Còn số sinh viên tập 

luyện với lý do sử dụng thời gian nhàn rỗi và do bạn bè lôi kéo chiếm tỷ lệ rất thấp 

(12,93% và 1,72%). 

- Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy số sinh viên thích tham gia vào các CLB Cầu 

lông chiếm tỷ lệ khá cao là 79,31% còn lại số sinh viên không thích tham gia các CLB 

chiếm tỷ lệ 20,68%. 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

422 

3.2. Thực trạng về Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, hƣớng dẫn viên môn Cầu lông 

cho sinh viên Đại học Huế 

Để phát triển phong trào Cầu lông cho Đại học Huế thì đội ngũ giáo viên và hướng 

dẫn viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển phong trào Cầu lông. Đề tài tiến 

hành khảo sát đội ngũ tham gia phong trào Cầu lông, kết quả trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên môn Cầu lông cho sinh viên 

Đại học Huế 

Tổng 

số 

Đội ngũ giáo viên  

chuyên sâu Cầu lông 

Chủ nhiệm, hƣớng dẫn  

Cầu lông ở các CLB 

Độ tuổi  

trung bình 

18 02 16 27 

Từ Bảng 2 cho thấy: Ở Đại học Huế thì đội ngũ giáo viên và hướng dẫn viên rất đa 

dạng có cả giảng viên chuyên sâu Cầu lông, giảng viên không chuyên sâu và các em sinh 

viên. Trong đó có 02 giảng viên có chuyên sâu về môn Cầu lông sẽ giúp cho công tác huấn 

luyện Cầu lông có hiệu quả hơn. Ngoài ra thì có 16 người bao gồm chủ nhiệm của các 

CLB và hướng dẫn viên tham gia vào các buổi tập luyện giúp cho công tác tập luyện môn 

Cầu lông tốt hơn.  

3.3. Thực trạng về Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ cho phong trào tập luyện 

môn Cầu lông cho sinh viên Đại học Huế 

Cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng 

trong việc phát triển phong trào Cầu lông trong Đại học Huế. Đề tài tiến hành khảo sát cơ 

sở vật chất hiện có của các trường thành viên Đại học Huế. Kết quả trình bày Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, dụng cụ, sân bãi phục vụ  

tập luyện Cầu lông cho sinh viên Đại học Huế. 

Các Trƣờng Đại học Huế Sân  tập Cầu lông Chất lƣợng 

Trường Đại học Y Dược 02 Tốt 

Trường Đại học Nông Lâm 01 Khá 

Trường Đại học Khoa học 01 Khá 

Trường Đại học Kinh tế 00 00 

Trường Đại học Sư Phạm 00 00 

Trường Đại học Nghệ Thuật 00 00 

Trường Đại Học Ngoại Ngữ 00 00 

Trường Đại học Luật 00 00 

Khoa GDTC 06 Tốt 

Khoa Du Lịch 00 00 

Tổng 10  
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Qua số liệu khảo sát ở Bảng 3 cho thấy: Về số lượng sân tập Cầu lông chưa đáp ứng 

được nhu cầu tập luyện và thi đấu của sinh viên, 10 sân tập Cầu lông là con số quá ít so với 

số lượng sinh viên trong toàn Đại học Huế. Trong đó, chỉ có ở Khoa GDTC có 6 sân có 

chất lượng tốt, còn lại 3 trường chỉ có 1 đến 2 sân là Trường Đại học Y dược có 2 sân,  

Đại học Nông lâm và Đại học Khoa học chỉ có 1 sân, ngoài ra 6 trường còn lại không có 

sân để cho tập luyện.  

3.4. Đánh giá thực trạng sự phát triển của các CLB và số học sinh thƣờng xuyên tham 

gia tập luyện môn Cầu lông cho sinh viên Đại học Huế 

3.4.1. Thống kê số lượng câu lạc bộ của các trường trong Đại học Huế (2016 - 2020) 

Đại học Huế có 8 trường và 2 khoa trực thuộc song không phải trường, khoa nào 

cũng có CLB Cầu lông để tập luyện, dưới đây là thống kê các trường có CLB và số người 

tham gia từ năm 2016 - 2020. Được trình bày ở Bảng 4.  

Bảng 4. Thống kê  số lượng câu lạc bộ, số người tham gia qua các năm  

của các trường trong Đại học Huế (2016 - 2020) 

TT 
Tên Câu 

lạc bộ 

Năm học Tổng số 

hội viên 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

1 ĐHYD 16 32 17 29 94 

2 ĐHNL  26  24 50 

3 ĐHKH 24 30 19 26 99 

4 ĐHKT  28 17 25 70 

5 ĐHSP  29 18 23 70 

6 ĐHNN  14 16 22 52 

7 ĐHL 24 34 30 31 119 

Tổng hội viên 

các năm học 
64 193 117 180  

Từ Bảng 4 cho thấy qua các năm học thì số lượng CLB trong các trường Đại học 

Huế có thay đổi về số lượng và CLB qua các năm. Có những năm thì số CLB tăng lên  

8 CLB đó là năm 2017 - 2018 và 2019 - 2020, nhưng có năm lại giảm đó là năm  

2018 - 2019 chỉ còn 7 CLB. Tương ứng với đó là số lượng tham gia tập luyện cung thay 

đổi liên tục như năm 2018 - 2018 có 193 hội viên, nhưng năm 2018 - 2019 chỉ có 117 hội 

viên, năm 2019 -2020 là tăng lên 180. Chứng tỏ, phong trào tập CLB và người tham gia 

không ổn định qua đó cho thấy mức độ phát triển phong trào vẫn còn hạn chế thiếu tính tổ 

chức thường xuyên. 
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3.4.2. Số lượng sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện Cầu lông trong các trường 

Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 

Để thấy rỏ hơn về sự phát triển phong trào Cầu lông cho sinh viên Đại học Huế 

thông qua hoạt động theo mô hình CLB thường xuyên tham gia tập luyện Cầu lông từ năm 

2016 - 2020 được trình bày ở Bảng 5. 

Bảng 5. Sự phát triển các CLB và số lượng sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện  

Cầu lông trong các trường Đại học Huế từ năm học 2016 - 2020 

Năm học 
Số CLB đƣợc 

thành lập 

Tổng số 

hội viên 

Hội viên 

Thƣờng xuyên 
Không  

thƣờng xuyên 

n % n % 

2016 - 2017 03 64 45 70,31 19 29,68 

2017 - 2018 07 193 176 91,19 27 13,98 

2018 - 2019 06 117 98 83,76 23 19,65 

2019 - 2020 07 180 126 70 54 30 

Từ Bảng 5 cho thấy: Số lượng sinh viên tham gia tập thường xuyên chiếm tỷ lệ  

từ 70% trở lên song việc tham gia tập luyện của các em chỉ tập trung vào các năm học 

2017 - 2018 và 2019 - 2020 là các năm có tổ chức giải Cầu lông của Hội TT ĐH & CN 

Huế mục đích là để tập luyện và thi đấu. Còn những năm không có giải thì sinh viên tập 

luyện và tập luyện thườn xuyên giải sút hẵn do không có động lực để tập luyện thi đấu. 

3.5. Đánh giá thực trạng Đối tƣợng tham gia tập luyện môn Cầu lông tại các CLB 

trong các trƣờng Đại học Huế   

Về đối tượng tham gia tập luyện Cầu lông của học sinh viên Đại học Huế rất đa 

dạng, có cả sinh viên nam, sinh viên nữ là sinh viên của trường khác nhau. Trong phạm vi 

nghiên cứu của đề tài, đề tài đã đi vào khảo sát 4 nhóm đối tượng phân theo năm học. Kết 

quả thu được được trình bày ở Bảng 6. 

Bảng 6. Đối tượng tham gia tập luyện ở các CLB Cầu lông trong các trường Đại học Huế 

(Số liệu tháng 3 - 2020) 

Đối tƣợng Số lƣợng Tỉ lệ % 

Sinh viên Năm 1 18 10 

Sinh viên Năm 2 79 43,88 

Sinh viên Năm 3 71 39,44 

Sinh viên Năm 4 12 15 

Tổng số 180 100% 
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Từ Bảng 6 cho thấy số lượng sinh viên tham gia tập luyện cầu lông chủ yếu tập trung 

vào sinh viên năm thứ 2 và thứ 3. Điều này cũng đúng với thực tế vì đối với sinh viên  

năm 1 các em còn bở ngỡ chưa biết rỏ về các hoạt động của các CLB để tham gia, còn các 

em ở năm 4 thì phải lo đi thực tập và chuẩn bị đồ án, luận văn để bảo vệ tốt nghiệp nên 

không có nhiều thời gian tham gia. 

3.6. Đánh giá thực trạng Các giải thi đấu thể thao và các giải thi đấu Cầu lông đƣợc 

tổ chức trong Đại học Huế và trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế 

Xuất phát từ phong trào tập luyện và từ nhu cầu thi đấu để giao lưu, học hỏi kinh 

nghiệm giữa các cá nhân, các CLB Cầu lông mà Đại học Huế có các giải Cầu lông được tổ 

chức. Kết quả được được trình bày ở Bảng 7. 

Bảng 7. Số lượng các giải Cầu lông được tổ chức trong Đại học Huế 

Giải đấu Số lượng 

Giải Cầu lông Hội TT ĐH & CN Huế 01/2 năm 

Giải Cầu lông Các CLB sinh viên 01 

Giải giao lưu các CLB (do các CLB tổ chức) 02 

Giải nội bộ của trường 03 

Từ kết quả Bảng 7 cho thấy: giải Cầu lông cấp Đại học Huế còn rất ít nên chưa thu 

hút được nhiều lượng sinh viên tham gia tập luyện Cầu lông. Đối với Giải Cầu lông Hội 

TT ĐH & CN Huế thì 2 năm mới tổ chức 1 lần, chính vì vậy nên không thu hút được sinh 

viên tập luyện để tới giải thi đấu. Còn các giải ở trường thì có trường tổ chức có trường 

không tổ chức mà có tổ chức thì chỉ mang tính hình thức, qua loa, thiếu chuyên nghiệp nên 

chưa lôi kéo được người tham gia. 

Ngoài ra để tham gia vào phong trào Cầu lông thì các em còn có thể tham gia vào các 

giải trên địa bàn tỉnh tổ chức. Các giải tỉnh thường tổ chức được trình bày ở Bảng 8 

Bảng 8. Số lượng các giải thi đấu Cầu lông hàng năm được tổ chức  

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Giải đấu Số lƣợng 

Giải Cầu lông các CLB Tỉnh Thừa Thiên Huế 01 

Giải Cầu lông các CLB Thành phố Huế 01 

Các giải mở rộng (CLB Hữu nghị, CLB Vũ Bảo, các giải nghiệp dư...) 10 

Từ Bảng 8 cho thấy: Ở các giải đấu do tỉnh Thừa thiên Huế tổ chức hiện nay thường 

xuyên được tổ chức. Đây là các giải đấu để khuyến khích phát triển phong trào cũng để 

phát hiện và đào tạo VĐV các tuyến của đội tuyển tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là các giải 

đấu hấp dẫn có trình độ chuyên môn tốt nên sinh viên của các trường thành viên Đại học 
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Huế có tham gia. Tuy nhiên, số tham gia các giải rất ít chỉ có chủ yếu sinh viên của Trường 

Đại học Y Dược và Trường Đại học Luật. 

3.7. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc tập luyện môn Cầu lông của sinh viên Đại  

học Huế 

Để tập luyện môn Cầu lông có hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, để có cái nhìn 

khách quan về những yếu tố này, đề tài tiến hành phỏng vấn các sinh viên Đại học Huế. 

Kết quả thể hiện ở Bảng 9. 

Bảng 9. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tập luyện môn Cầu lông của sinh viên  

Đại học Huế  (n = 40) 

TT Các yếu tố ảnh hƣởng 
Kết quả 

SL % 

1 Thiếu sân bãi, dụng cụ 36 90 

2 Không có HLV, HDV hƣớng dẫn 32 80 

3 Không có thời gian rỗi 9 22,5 

4 Thiếu kinh phí 29 72,5 

5 Nhà trƣờng không tổ chức 34 85 

6 Do thời tiết, khí hậu khắc nghiệt (mưa nhiều, nắng nóng) 06 15 

7 Sân tập xa nơi ở 08 20 

8 Do sức khỏe hạn chế 07 17,5 

9 Tinh thần tự giác không cao 05 12,5 

10 Công tác tuyên truyền động viên chƣa chú trọng 35 87,5 

11 Hình thức tổ chức, quản lý tập luyện còn hạn chế 31 77,5 

Qua Bảng 9 thấy rằng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tập luyện Cầu lông của 

sinh viên Đại học Huế, trong đó 06 yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là Thiếu sân bãi, dụng cụ 

chiếm tỷ lệ 90%, Công tác tuyên truyền động viên chưa chú trọng chiếm tỷ lệ 87,5%, Nhà 

trường không tổ chức chiếm tỷ lệ 85%, Không có HLV, HDV hướng dẫn chiếm tỷ lệ 80%, 

và tiếp đến là hình thức tổ chức, quản lý tập luyện còn hạn chế chiếm tỷ lệ 77,5%, thiếu 

kinh phí chiếm từ 72,5% ý kiến được hỏi trở lên. Còn 5 yếu tố còn lại cũng có ảnh hưởng, 

tuy nhiên ở mức độ thấp hơn (dưới 22,5%). 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, đề tài đưa ra một số kết luận như sau: 

- Phong trào tập luyện môn Cầu lông của sinh viên Đại học Huế còn một số tồn tại 

như sau: Cơ sở vật chất phục vụ cho tập luyện môn Cầu lông còn thiếu, chưa đáp ứng được 
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nhu cầu tập luyện cho sinh viên Đại học Huế; Đội ngũ giảng viên, hướng dẫn viên chuyên 

môn tham gia hướng dẫn tập luyện Cầu lông còn ít. Số CLB và người tham gia tập luyện 

vẫn chưa đồng đều và thường xuyên; các giải đấu cho sinh viên trong Đại học Huế còn ít, 

các giải ở các trường thì rất hạn chế nên không thu hút được sinh viên tham gia. 

- Có 6 yếu tố đã tác động làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển phong trào môn Cầu 

lông của sinh viên Đại học Huế là: Thiếu sân bãi, dụng cụ, Công tác tuyên truyền động 

viên chưa chú trọng, Nhà trường không tổ chức, Không có HLV, HDV hướng dẫn, Hình 

thức tổ chức, quản lý tập luyện còn hạn chế, Thiếu kinh phí. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Phạm Đình Bẩm, Đặng Đình Minh (1998), Giáo trình quản lý TDTT (dùng cho sinh 

viên Đại học TDTT), NXB TDTT. 

[2]. Lê Thanh Hà (2018), “Nghiên cứu mô hình CLB Cầu lông ở một số trường Đại học 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại 

học TDTT Bắc Ninh. 

[3]. Nguyễn Xuân Sinh, Lê Văn Lẫm, Lưu Quang Hiệp, Phạm Ngọc Viễn (2006), Giáo 

trình phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT, NXB TDTT. 

[4]. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận và phương pháp GDTC trong trường 

học. NXB TDTT, Hà Nội. 

[5]. Đỗ Văn Tùng (2015), “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho 

sinh viên trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế” đề tài luận văn Thạc sĩ Đại học 

TDTT Bắc Ninh. 

[6]. Nguồn bài báo: Bài báo được trích từ đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển phong 

trào cầu lông cho Sinh viên Đại học Huế” đề tài cấp cơ sở Khoa GDTC - ĐHH  

năm 2020. 

 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

 

428 

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI VÀ THỂ LỰC  

CHO SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ThS. Đặng Minh Khoa
1
, TS. Nguyễn Thanh Tùng

2
, TS. Nguyễn Thị Thu Phương

3
,  

ThS. Trần Kim Bào
4
, ThS. Lương Văn Sơn

5 

 
1
Đại học Kiến Trúc TP. HCM 

2
Trường Đại học TDTT TP. HCM  

3
Trung tâm GDTC Đại học Quốc Gia TP. HCM 

4
Học viện công nghệ bưu chính viên viễn thông cơ sở TP. HCM 

5
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân TP. HCM 

Tóm tắt: Qua phân tích, tổng hợp tài liệu,và kiểm định thực tiễn nhóm tác giả đã xây 

dựng được các tiêu chuẩn đánh giá hình thái - thể lực tổng hợp, toàn diện dành cho 

sinh viên khoa xây dựng Đại học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: loại 

rất tốt (từ 9 đến 10 điểm); loại tốt (từ 7 đến cận 9 điểm); loại trung bình (từ 5 đến 

cận 7 điểm); loại yếu (từ 3 đến cận 5 điểm); loại kém (từ 0 đến cận 3 điểm). 

Từ khóa: Hình thái, thể lực cho sinh viên Trường Đại Học kiến trúc TP. HCM. 

Abstract: Using methods such as data analysis and field studies, the authors  

have constructed a comprehensive and convenient set of evaluation criteria of  

body shape and physical fitness for students majoring in to build at Kien Truc 

University - Ho Chi Minh City. The evaluation result is consisted of five groups: 

excellent (9 - 10 points); good (7 - 9 points); average (5 - 7 points); weak (3 - 5 

points); poor (0 - 3 points). 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Kiến trúc Thành phố hồ Chí Minh là một trong những trường đào 

tạo ngành xây dựng phát triển mạnh nhất khu vực miền Nam. Là một trong những trường 

đào tạo có chất lượng cao, trong đó khoa xây dựng đã phát triển mạnh với tổng số sinh 

viên theo học chiếm tỷ lệ rất cao với hơn 1.200 nghìn trên tổng số 4.000 nghìn sinh viên 

theo học toàn trường. 

Theo xu hướng phát triển trong công tác tuyển chọn của ngành cho các công ty 

doanh nghiệp nước ngoài và tư nhân. Ngoài vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ họ yêu cầu cao 

về sức khỏe và ngoại hình cơ thể. Ngoài ra thể lực đóng một vai trò rất quan trọng, giúp 

con người nhất là các em giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể, hình thành những phẩm chất 

đáng quý như lòng kiên trì, sự bình tĩnh, lòng tự tin, tác phong đĩnh đạc, tự xây dựng cho 
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mình thói quen và tác phong sống lành mạnh trong quá trình lao động nghề nghiệp của 

sinh viên đặt biệt là sinh viên khoa xây dựng Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Trường Đại 

Học Kiến trúc Thành phố hồ Chí Minh ngày càng lớn mạnh góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác GDTC cho sinh viên của nhà trường, với mong muốn xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá hình thái và thể lực cho sinh viên khoa xây dựng phù hợp với đặc điểm ngành nghề. 

Nên tôi chon đề tài: “Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái và thể lực cho sinh viên 

khoa xây dựngTrường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh”. 

Mục đích nghiên cứu: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về hình thái và thể lực cho 

sinh viên Khoa xây dựng cho phù hợp với đặc điểm ngành nghề đáp ứng nhu cầu đòi hỏi 

của xã hội. 

Phương pháp nghiên cứu: Để giải quyết các nhiệm vụ, đề tài đã sử dụng 5 phương 

pháp sau: Đọc và tham khảo tài liệu, phỏng vấn, nhân trắc, kiểm tra sư phạm và toán thống 

kê. Nghiên cứu đã được tiến hành trên khách thể là 89 SV nam và 44 SV nữ  Khoa xây  

dựng của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1 Lựa chọn chỉ tiêu đánh giá hình thái - thể lực cho SV Khoa xây dựng 

Được tiến hành qua 3 bước là:  

Bước 1: Thông qua tài liệu tham khảo, các công trình nghiên cứu trong và  

ngoài nước. 

Bước 2: Sơ lược lựa chọn các chỉ số, chỉ tiêu: Theo chủ quan dựa vào hiểu biết và 

kinh nghiệm của bản thân, để lược bớt các chỉ số hình thái, thể lực không phù hợp với đặc 

điểm lứa tuổi và điều kiện thực tiễn.  

Bước 3: Phỏng vấn chuyên gia, giáo viên TDTT để lựa chọn các chỉ số, chỉ tiêu. Kết 

quả, qua 3 bước lựa chọn các chỉ số, chỉ tiêu đảm bảo tính khoa học. Từ 35 chỉ số, chỉ tiêu 

đề tài đã chọn được 16 chỉ số. Chiều cao, chiều cao ngồi, cân nặng, nếp mỡ cẳng chân, nếp 

mỡ dưới xương bả vai, rộng đầu gối, rộng khuỷu tay, vòng cánh tay co, vòng cánh tay 

duỗi, vòng cẳng chân, nếp mỡ dưới da sau cánh tay, nếp mỡ ổ bụng, chỉ số Brugsch, chỉ số 

Quetelet, chỉ số thân, vòng ngực và 8 test thể lực. Nằm sấp chống đẩy, chạy 800m nữ và 

chạy 1.500m nam, chạy 30m XPC, dẻo đứng, dẻo ngồi, chạy con thoi 4x10m, nằm ngửa 

gập bụng 1 phút, bật xa tại chỗ dùng để đánh giá hình thái - thể lực cho sinh viên chuyên 

ngành xây dựng.   

2.2. Ứng dụng các chỉ số, chỉ tiêu đánh giá về hình thái - thể lực của sinh viên khoa 

xây dựng trong quá trình thực hiện chương trình GDTC của Trường Đại học 

Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

* Đánh giá thực trạng hình thái - thể lực của sinh viên chuyên ngành xây dựng 
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Đề tài ứng dụng 16 các chỉ số hình thái (11 chỉ số Somaty) và 8 chỉ tiêu thể lực để 

đánh giá thực trạng cho sinh viên chuyên ngành xây dựng. Kết quả tính toán các giá trị cơ 

bản gồm: X ; X ; Cv% và x. Các Test nằm sấp chống đẩy, nằm ngửa gập bụng 1 phút, 

dẻo đứng, dẻo ngồi, đều có giá trị Cv% > 10% chứng tỏ nữ, nam sinh viên ở 4 chỉ tiêu này 

còn phân tán, chưa tập trung. Điều này cho thấy sức mạnh và mềm dẻo của sinh viên nam 

phát triển không đồng đều. Các chỉ tiêu còn lại tương đối tập trung.  

-  Đánh giá cấu trúc cơ thể theo phương pháp Somaty của Hearth - Carter. Kết 

quả kiểm tra và tính toán cho thấy: 

Hình thái của nữ sinh viên ngành xây dựng đầu học kỳ 1 tương đối ổn định, số sinh 

viên béo thuộc vùng Nội mô (Endomorphia) chiếm tỷ lệ 11%, sinh viên phát triển cơ ở 

vùng Trung mô (Mezomorphia) 2%, đa phần còn lại thuộc dạng cao gầy ở vùng Ngoại mô 

(Ectomorphia) chiếm tỷ lệ 87%. 

Hình thái của nam sinh viên ngành xây dựng có hình thái tương đối ổng định, phù 

hợp với chuyên ngành xây dựng. số sinh viên béo thuộc vùng Nội mô (Endomorphia) 

chiếm tỷ lệ 4%, và 6 sinh viên nằm trong vùng Trung Ngoại mô thuộc dạng trung bình 

chiếm tỷ lệ 13%. Sinh viên phát triển cơ ở vùng Trung mô (Mezomorphia) 13%, đa phần 

còn lại thuộc dạng cao gầy ở vùng Ngoại mô (Ectomorphia) chiếm tỷ lệ 70%.  

* So sánh với các chỉ số, chỉ tiêu theo tiêu chuẩn đánh giá về hình thái và thể lực 

của người Việt Nam đồng lứa tuổi 18 - 22. 

Căn cứ vào thực trạng tiêu chuẩn người Việt Nam tiến hành so sánh các chỉ tiêu về 

thể lực nhằm đánh giá thực trạng phát triển về hình thái - thể lực của sinh viên ngành xây 

dựng. Cho thấy chỉ số hình thái của đối tượng sinh viên ngành xây dựng thuộc dạng gầy 

cao, chân dài. Về mặt hình thể với chiều cao tương đối tốt và trọng lượng vừa mức. Nhìn 

chung thân hình mảnh khảnh nhưng thuộc dạng đều đặn. Về thể lực thì các test Nằm ngửa 

gập bụng 1 phút, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC, chạy con thoi 4 x 10m (s) đạt tiêu chuẩn 

tốt, điều này chứng tỏ sinh viên khoa xây dựng phát triển về sức mạnh tốc độ tốt, còn hai 

chỉ tiêu dẻo gập thân còn kém. Riêng về 3 test. Chạy 1.500m nam, chạy 800m nữ, nằm sấp 

chống đẩy trong bảng tiêu chuẩn đánh giá thực trạng người Việt Nam không có nên không 

thể đối chiếu so sánh được.  

* Đánh giá sự phát triển về hình thái và thể lực của sinh viên khoa Xây dụng sau 

khi học xong chương trình GDTC 

 Qua Sơ đồ 3, 4 của nam, nữ sinh viên khoa xây dụng có sự phát triển về hình thái, 

được thể hiện rõ từ dạng gầy phát triển tương đối hướng về dạng phát triển cường tráng 

nhưng không đáng kể. 
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Bảng 3. Nhịp tăng trưởng về hình thái và thể lực của nam sinh viên  

chuyên ngành Xây dựng cuối học kỳ III 

TEST 

Lần 1 Lần 2 

W% T p 
X   Cv%  X   Cv%  

Nằm 

ngửa 

gập 

bụng 1 

phút 

(lần) 

21,25 2,38 11,20 0,02 22,24 1,96 8,83 0,01 4,55 2,35 < 0,05 
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Chạy 

con thoi 

4lx10m 

11,56 0,55 4,79 0,01 11,04 0.60 5.41 0.01 -4.62 2.65 < 0,01 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

170,02 9,82 5,77 0,01 172,79 10,01 5,79 0,01 1,62 1,81 > 0,05 

Nằm 

sấp 

chống 

đẩy 30s 

1,78 1,07 60,39 0,09 2,32 0,84 35,98 0,05 26,58 4,52 < 0,001 

Chạy 

30m 

XPC (s) 

5,20 0,49 9,41 0,01 5,04 0,52 10,40 0,01 -3,07 2,08 < 0,05 

Chạy 

1500m 

(s) 

269,90 23,89 8,85 0,01 262,31 18,85 7,19 0,01 -2,86 2,41 < 0,05 

Dẻo 

ngồi 

(cm) 

2,79 1,11 39,79 0,06 3,14 0,99 31,48 0,04 11,83 4,65 < 0,001 

Dẻo 

đứng 

(cm) 

2,50 0,90 35,84 0,05 2,87 0,82 28,38 0,04 13,78 4,78 < 0,001 

Chiều 

cao 

đứng 

(cm) 

161,39 4,38 2,71 0,02 161,59 4,38 2,71 0,02 0,10 0,12 > 0,05 

Cân 

nặng 

(kg) 

48,37 4,32 8,92 0,01 47,57 4,56 8,98 0,01 0,75 2,02 < 0,05 

Chỉ số 

Quetelet 
299,51 22,51 7,52 0,01 299,72 22,84 7,79 0,01 1,58 0,85 > 0,05 

Chỉ số 

thân 
53,84 1,88 3,49 0,01 54,06 1,80 3,33 0,01 0,41 1,22 > 0,05 

Chỉ số 

Brugsch 
52,75 1,64 3,10 0,01 53,06 1,66 3,14 0,01 0,59 1,45 > 0,05 
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Bảng 4. Nhịp tăng trưởng về hình thái và thể lực của nữ sinh viên chuyên ngành xây dựng 

cuối học kỳ III 

TEST 

Lần 1 Lần 2 

W% T p 
X   Cv%  X   Cv%  

Nằm 

ngửa 

gập 

bụng 1 

phút 

(lần) 

35,84 3,88 10,83 0,03 37,43 2,64 7,07 0,02 4,34 2,96 < 0,01 

Chạy 

con thoi 

4lx10m 

9,88 0,37 3,74 0,01 9,79 0,41 4,16 0,01 -0,92 1,32 > 0,05 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

233,39 8,53 3,65 0,01 240,27 5,74 2,39 0,01 2,91 2,64 < 0,01 

Nằm sấp 

chống 

đẩy 30s 

10,66 1,83 17,16 0,05 11,34 1,92 16,90 0,05 6,18 2,93 < 0,01 

Chạy 

30m 

XPC (s) 

4,17 0,09 2,12 0,01 4,09 0,07 1,62 0,01 -1,94 2,01 < 0,05 

Chạy 

1500m 

(s) 

370,64 21,34 5,76 0,02 361,91 19,25 5,32 0,02 -2,38 2,14 < 0,05 

Dẻo 

ngồi 

(cm) 

2,32 1,03 44,40 0,13 3,16 0,86 27,26 0,08 30,66 4,89 <0,001 

Dẻo 

đứng 

(cm) 

1,93 0,95 49,17 0,14 2,55 0,76 29,9 0,09 27,68 4,51 <0,001 

Chiều 

cao 

đứng 

(cm) 

170,43 3,84 2,25 0,01 170,43 3,84 2,25 0,01 0,01 0,02 > 0,05 
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Cân 

nặng 

(kg) 

56,98 5,07 8,90 0,03 55,98 5,7 8,90 0,03 1,54 2,14 < 0,05 

Chỉ số 

Quetelet 
334,15 6,64 7,95 0,02 344,12 7,21 8,10 0,02 0,73 0,56 > 0,05 

Chỉ số 

than 
56,42 1,89 3,35 0,01 56,65 1,91 3,37 0,01 0,86 0,67 > 0,05 

Chỉ số 

Brugsch 
51,35 2,17 4,23 0,01 51,60 2,23 4,32 0,01 0,90 0,78 > 0,05 

 Kết quả tính toán về Nhịp tăng trưởng về hình thái và thể lực được trình bày qua 

Bảng 3, 4 cho thấy ở nam, nữ sinh viên ngành xây dựng nhìn chung cả 8 test thể lực đều có 

sự cải thiện theo xu hướng tăng trưởng. 

2.3. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái - thể lực cho sinh viên chuyên ngành xây 

dựng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh 

* Lập thang điểm đánh giá về hình thái và thể lực theo từng chỉ tiêu: đề tài xây dựng 

thang điểm cho các chỉ số (chiều cao đứng, cân nặng…) còn các chỉ số gián tiếp như 

Quetelet, Brugsch, Thân, thì không lập thang điểm, bởi các chỉ số này đã có cách phân loại 

riêng. Đề tài xây dựng thang điểm đánh giá theo phương pháp định chuẩn thông qua  

x = + 2.5  (Bảng điểm 5, 6). 

Bảng 5. Bảng thang điểm về hình thái và thể lực của nữ sinh viên khoa xây dựng  

học kỳ I 

TT CHỈ TIÊU 
ĐIỂM 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 Chiều cao (cm) 172,34 170,15 167,96 165,77 163,58 161,39 159,20 157,00 154,81 152,62 

2 Cân nặng (kg) 59.17 57.01 54.85 52.69 50.53 48.37 46.21 44.06 41,90 39,74 

3 
Nằm ngửa gập 

bụng 1' (lần) 
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

4 
Chạy con thoi 4 

x10m (s) 
10,19 10,46 10,74 11,01 11,29 11,56 11,84 12,11 12,39 12,66 

5 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
194,57 189,66 184,75 179,84 174,93 170,02 165,11 160,20 155,29 150,38 

6 
Nằm sấp chống 

đẩy 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

x
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7 
Chạy 30m XPC 

(s) 
3,98 4,22 4,47 4,71 4,96 5,20 5,45 5,69 5,94 6,18 

8 Chạy 1500m (s) 210,18 222,12 234,07 246,01 257,96 269,90 281,85 293,79 305,74 317,68 

9 Dẻo ngồi (cm) 5,57 5,01 4,46 3,90 3,35 2,79 2,24 1,68 1,13 0,57 

10 Dẻo đứng (cm) 4,75 4,30 3,85 3,40 2,95 2,50 2,05 1,60 1,15 0,70 

* Phân loại tiêu chuẩn đánh giá về hình thái và tố chất thể lực của sinh viên chuyên 

ngành xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phân loại từng chỉ tiêu: Quy ước phân loại từng chỉ tiêu hình thái và thể lực  

theo thang điểm 10 thành 5 mức như sau: Rất tốt (9 - 10), Tốt (7 - <9), Trung bình (5 - <7), 

Yếu (3 - <5), Kém(0 - <3). 

* Phân loại tổng hợp các chỉ tiêu: gồm có 10 chỉ tiêu tương ứng với tổng điểm tối đa 

là 100 điểm và được phân loại tương ứng theo 5 mức trên được thể hiện qua Bảng 6. 

Bảng 6. Bảng điểm tổng hợp đánh giá về hình thái và thể lực của sinh viên  

chuyên ngành xây dựng Đại học kiến trúc TP. HCM 

Yếu Tố chỉ tiêu 
Phân loại 

Rất tốt Tốt Trung bình Yếu Kém 

Hình thái 2 18 - 20 14 - < 18 10 - < 14 6 - < 10 0 - < 6 

Thể lực 8 72 - 80 56 - < 72 40 - < 56 24 - < 40 0 - < 24 

Tổng cộng 10 90 - 100 70 - < 90 50 - < 70 30 - < 50 0 - < 30 

* Kiểm nghiệm thực tiễn đánh giá sự phát triển hình thái - thể lực cho sinh viên khoa 

xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài đã tiến hành vào điểm 

phân loạiứng với từng thời điểm kiểm tra, kết quả cho thấy: 

Học kỳ 1: 

+ Học sinh nam: 0/189 Rất tốt chiếm 0%; 2/189 Tốt chiếm 1%; 116/189 Trung bình 

chiếm 63,5%; 70/189 Yếu chiếm 35%; 1/189 Kém chiếm 0,5%.  

+ Học sinh nữ: 0/44 Rất tốt chiếm 0%; 0/44 Tốt chiếm 0%; 24/44 Trung bình chiếm 

47%; 20/44 Yếu chiếm 53%; 0/44 Kém chiếm 0%. 

Học kỳ 3: 

+ Học sinh nam: 0/189 rất tốt chiếm 0%; 4/189 Tốt chiếm 2%; 122/189 Trung bình 

chiếm 68 %; 63/189 Yếu chiếm 30%; 0/189 Kém chiếm 0%.  

+ Học sinh nữ: 0/44 Rất tốt chiếm 0%; 0/44 Tốt chiếm 0%; 30/44 Trung bình chiếm 

63%; 14/44 Yếu chiếm 37%; 0/44 Kém chiếm 0%. 
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3. KẾT LUẬN 

1. Hình thái của sinh viên khoa xây dựng Trường Đại học kiến trúc Thành phố Hồ 

Chí Minh tương đối đồng đều vào học kỳ I có đặc điểm phù hợp với điều kiện đầu vào đến 

hết chương trình học GDTC có chiều hướng phát triển nhưng không đáng kể. Về thể lực có 

tính chất tương đối đồng đều, đại diện cho tập hợp mẫu.  

2. Đề tài đã xây dựng được các tiêu chuẩn đánh giá hình thái - thể lực cho sinh viên 

khoa xây dựng rất thuận tiện và phù hợp với thực trạng sinh viên trường bao gồm: Bảng 

điểm phân loại theo từng chỉ tiêu và bảng điểm đánh giá tổng hình thái - thể lực tổng hợp, 

toàn diện cho sinh viên. Kiểm định các tiêu chuẩn cho thấy, các tiêu chuẩn được xây dựng 

đảm bảo đủ độ tin cậy và khách quan để đánh giá hình thái -thể lực cho sinh viên khoa xây 

dựng TrườngĐại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. 
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XÁC ĐỊNH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ  

PHÁT BÓNG CAO TAY CỦA ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NỮ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT TP HỒ CHÍ MINH 

TS. Phạm Thái Vinh, ThS. Trần Thị Thanh Tuyền
 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Bằng những phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực TDTT qua 

quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã xác định được những nhân tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả ở kỹ thuật phát bóng cao tay của các sinh viên tham gia đội tuyển bóng 

chuyền Trường ĐHSP TDTT TP. HCM đảm bảo đủ tính khoa học trong thực nghiệm.  

Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng, hiệu quả, phát bóng cao tay, bóng chuyền. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bóng chuyền là một môn thể thao thi đấu đối kháng không trực tiếp, được ngăn cách 

bởi lưới và các vạch giới hạn. Do đó muốn thắng lợi phải có trình độ kỹ - chiến thuật cao, 

phối hợp đồng đội tốt và biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt mọi tình huống bất ngờ để giành 

chiến thắng. Với hệ thống luật thi đấu chặt chẽ, khoa học, môn bóng chuyền tạo nên sức 

cuốn hút mạnh mẽ đối với mọi tầng lớp trong xã hội, nó có thể chơi trong nhà, ngoài trời, 

bãi biển… Từ đó họ đến với bóng chuyền bằng tất cả sự đam mê và tự nguyện. 

Bóng chuyền ngoài nhiệm vụ là môn chơi giải trí, nó còn là phương tiện tập luyện để 

nâng cao sức khỏe phục vụ cho lợi ích con người góp phần cho công cuộc xây dựng và bảo 

vệ tổ quốc, bóng chuyền đi đến đỉnh cao phù hợp với sự phát triển của xã hội, các phương 

tiện thông tin khoa học kỹ thuật giúp khai thác hết tiềm năng, thể chất một cách tối ưu thể 

hiện tính chuyên môn hóa, khách quan ưu việt với sự phát triển chính của con người về 

sinh học, khoa học kỹ thuật, nguyên lý huấn luyện thể thao hiện đại, phát hiện và xác định 

đúng về năng lực con người, sử dụng một cách hợp lý mang tính khoa học. Tìm ra con 

đường ngắn nhất để đạt được thành tích cao và được xã hội thừa nhận xem đó là một phần 

của nền văn hóa văn minh hiện đại. 

Kỹ thuật cơ bản của bóng chuyền bao gồm: chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp 

tay, phát bóng thấp tay và cao tay, đập bóng, chắn bóng,… được phân làm 2 loại: kỹ thuật 

tấn công bao gồm: đập bóng, chuyền bóng cao tay, phát bóng; và kỹ thuật phòng thủ bao 

gồm: chuyền bóng thấp tay và chắn bóng. Trong đó, kỹ thuật phát bóng không chỉ mở đầu 

trận đấu mà còn mang tính tấn công hoàn toàn chủ động, một quả phát bóng tốt sẽ gây khó 

khăn cho đối phương trong tổ chức tấn công hoặc mất điểm, nếu các đấu thủ biết phát huy 

được tính năng này thì đạt hiệu quả rất khả quan.       

Mục đích của nhóm nghiên cứu là nghiên cứu xác định những nhân tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả ở kỹ thuật phát bóng cao tay của đội tuyển bóng chuyền nữ trường ĐHSP Thể dục 
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thể thao TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong 

công tác giảng dạy và huấn luyện môn bóng chuyền trong nhà trường.     

2. THỂ THỨC NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả phát bóng cao tay 

trong bóng chuyền. 

Khách thể nghiên cứu: 40 chuyên gia, huấn luyện viên, giảng viên chuyên sâu bóng 

chuyền ở các cơ sở đào tạo và các trung tâm TDTT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Phương pháp tiếp cận: Trong quá trình nghiên cứu nhóm nghiên cứu sử dụng 

những phương pháp nghiên cứu: Phương pháp đọc và phân tích tài liệu; Phương pháp 

phỏng vấn chuyên gia; Phương pháp toán học thống kê. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Tổng hợp các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả phát bóng cao tay 

Qua quá trình tổng hợp các tài liệu nghên cứu về bóng chuyền cho thấy các nhân tố 

ảnh hưởng đến kỹ thuật phát bóng cao tay gồm: Các chỉ tiêu về hình thái, thể lực, kỹ thuật 

và có liên quan đến tâm vận động khi thực hiện phát bóng: 

- Về hình thái: Chiều cao đứng; Chiều cao với 1 tay; Dài cánh tay; Rộng bàn tay; 

Dài ngón tay. 

- Về sức mạnh: Nhóm cơ cánh tay; Cơ lưng; Cơ bụng; Cơ đùi. 

- Về kỹ thuật phát bóng có 4 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị; Giai đoạn tung bóng; 

Giai đoạn tiếp xúc bóng; Giai đoạn kết thúc. 

- Về tâm vận động: Cảm giác lực; Tri giác về không gian và thời gian; Khả năng 

phối hợp vận động; Tâm lý. 

- Điều kiện tập luyện: 

Theo nghiên cứu của TS. Phan Hồng Minh - Đào Hữu Uyển - Trần Đức Phấn thì các 

đội Châu Á như Trung Quốc trong mùa bóng 2002 đã tìm mọi cách tăng chiều cao đứng 

của các VĐV. Tính 12 đội nam tham dự “Cúp điện tử” thì có hơn 43 người cao 200cm trở 

lên (max 205 cm) chiếm gần 20% đấu thủ đăng ký, dưới 190cm có 25 người, khoảng 11%. 

Không có đấu thủ dưới 184cm, số còn lại cao 195 - 199cm. Bật cao có đà 58 người đạt 

350cm trở lên chiếm 26,8%. Riêng đội nam Phúc Kiến sức bật thấp, bật cao nhất đạt 

315cm, không ít người đạt 300cm. Đội nam Nga có phụ công cao 215cm - 217cm. 

Theo kết quả luận án TS. Nguyễn Thành Lâm (1998), Luận án Tiến sĩ của Bùi Trọng 

Toại (2005) cũng đã khẳng định một trong những sức mạnh đặc thù của bóng chuyền chính 

là sức mạnh tốc độ (khả năng thực hiện động tác nhanh nhất) để thực hiện các kỹ thuật tấn 

công trong bóng chuyền như: chuyền bóng, đập bóng, phát bóng… 
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Theo Hiroshi Toyoda, chuyên gia bóng chuyền nổi tiếng của Nhật đã trình bày mối 

quan hệ giữa các yếu tố thể lực và kỹ thuật bóng chuyền như sau: 

Kỹ thuật  

cơ bản 
Những yếu tố kỹ thuật Những yếu tố thể lực 

Phát bóng 

1. Tư thế chuẩn bị Khả năng thả lỏng (năng lực điều khiển) 

2. Tung bóng Năng lực dự đoán (năng lực điều khiển) 

3. Đánh bóng 

• Sức mạnh cổ tay, vai. 

• Sức mạnh lưng, bụng. 

• Khả năng điều khiển thời điểm (năng 

lực điều khiển). 

Theo sự phân tích trên cho thấy kỹ thuật phát bóng có liên quan trực tiếp đến sức 

mạnh cơ chi trên. 

3.2. Kết quả phỏng vấn 

Nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn bằng phiếu các giáo viên, HLV bóng chuyền 

có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và huấn luyện, để đảm bảo tính khách quan chúng 

tôi bỏ khoảng trống để người được phỏng vấn bổ sung các nhân tố khác mà theo họ là cần 

thiết có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát bóng cao tay cho đội tuyển nữ bóng chuyền 

trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Phiếu phỏng vấn được 

gởi 2 lần với thời gian lần 2 cách lần 1 là 10 ngày. 

Cách lựa chọn được xếp theo 3 mức độ: Có ảnh hưởng, ít ảnh hưởng và không ảnh 

hưởng. Lần 1 chúng tôi gửi 40 phiếu và thu về 35 phiếu, lần 2 chúng tôi gửi 40 phiếu và thu 

về 35 phiếu. Kết quả 2 lần phỏng vấn được xử lý theo quy tắc cho điểm: “có ảnh hưởng”  

2 điểm; “Ít ảnh hưởng” 1 điểm “Không ảnh hưởng”: 0. Kết quả xử lý phỏng vấn được thể 

hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả qua 2 lần phỏng vấn các nhân tố ảnh hưởng  

đến hiệu quả phát bóng cao tay 

TT Nội dung 
Số 

phiếu  

Có ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Không 

ảnh 

hưởng 
Tổng 

điểm 
Tỉ lệ % 

n Điểm n Điểm n 

1 
Giai đoạn vung tay 

đánh bóng  
35 28 56 7 7 0 63 90,00 

2 Nhóm cơ tay - vai  35 25 50 7 7 3 57 81,43 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

440 

3 
Khả năng phối hợp vận 

động 
35 24 48 8 8 3 56 80,00 

4 Tâm lý  35 24 48 7 7 4 55 78,57 

5 Giai đoạn tung bóng 35 20 40 11 11 4 51 72,86 

6 Chiều cao đứng 35 22 44 6 6 7 50 71,43 

7 Cảm giác lực  35 20 40 9 9 6 49 70,00 

8 
Tri giác về không gian và 

thời gian 
35 16 32 11 11 8 43 61,43 

9 Cơ lưng 35 20 40 5 5 10 45 64,29 

10 Cơ bụng 35 18 36 8 8 9 44 62,86 

11 Giai đoạn chuẩn bị 35 16 32 9 9 10 41 58,57 

12 Chiều cao đứng với 01 tay 35 17 34 6 6 12 40 57,14 

13 Dài cánh tay 35 13 26 9 9 13 35 50,00 

14 Rộng bàn tay 35 11 22 12 12 12 34 48,57 

15 Điều kiện tập luyện 35 9 18 15 15 11 33 47,14 

16 Cơ đùi 35 11 22 10 10 14 32 45,71 

17 Giai đoạn kết thúc 35 12 24 8 8 15 32 45,71 

18 Dài ngón tay 35 5 10 8 8 22 18 25,71 

Từ kết quả phỏng vấn Bảng 2 nhóm nghiên cứu lựa chọn những nhân tố có tổng số 

điểm phỏng vấn trên 70% tổng điểm tối đa (49 điểm).  

Để kết quả phỏng vấn được đảm bảo chính xác nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm 

nghiệm kết quả của 2 lần phỏng vấn bằng phương pháp kiểm nghiệm Wilcoxon để chọn 

các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phát bóng cao tay cho đội tuyển nữ bóng 

chuyền trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. 

Bảng 3. Kết quả kiểm định Wilconxon giữa 2 lần phỏng vấn 

Test Statisticsb Sau 2 lần phỏng vấn 

Z -2.182 

Asymp. Sig. (2-tailed) .653 

A. Based on negative ranks. 

B. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Giả thiết H0: Hai trị trung bình của 2 tổng thể là như nhau. 
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Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

L2 - L1 Negative Ranks 5
a
 .00 .00 

Positive Ranks 6
b
 6.00 1.273 

Ties 24
c
   

Total 35   

a. L2 < L1    

b. L2 > L1    

c. L2 = L1    

Test Statistics
b
 

 L2 - L1 

Z -2.263
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .653 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 Giả thuyết: có sự khác biệt giữa 2 lần phỏng vấn và kết quả thu  

được là:  

- Số lượng các nhân tố được phỏng vấn là 35. 

- Thứ hạng trung bình chênh lệch (-): 5. 

- Thứ hạng trung bình chênh lệch (+): 6. 

- Không thay đổi kết quả trước và sau phỏng vấn: 24. 

- Đơn vị lệch chuẩn là Z= -2.263. 

- Mức ý nghĩa chính xác là (2 đuôi) = 0.653. 

Từ kết quả trên, cho thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn 

các nhân tố được lựa chọn là sig. = 0.653 > 0.05 (ngưỡng xác suất thống kê có ý nghĩa tại  

P = 0.05). Do đó ta chấp nhận giả thiết H0.  

Vì vậy kết luận không có sự khác biệt giữa 2 lần phỏng vấn với P = 0.653. 
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4. KẾT LUẬN 

Qua kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 7 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả  

phát bóng: 

1. Nhân tố kỹ thuật - Giai đoạn vung tay đánh bóng: là nhân tố quan trọng nhất và 

được lựa chọn nhiều nhất (đạt 63 điểm chiếm tỉ lệ 90%) có ảnh hưởng trục tiếp đến hiệu 

quả phát bóng. 

Trong bóng chuyền, một VĐV toàn diện thì dòi hỏi kỹ thuật phải đạt tính chính xác, 

toàn diện, hiệu quả và sở trường[22]. Để đạt dược trình độ đó cần có một quá trình tập 

luyện thường xuyên liên tục. Kỹ thuật bóng chuyền nói chung và kỹ thuật phát bóng nói 

riêng thì giai đoạn vung tay đánh bóng là quan trọng nhất, nó liên quan trực tiếp đế hiệu 

quả của kỹ thuật cho nên khi thực hiện kỹ thuật cần chú ý:  

- Đánh bóng bị co tay. 

- Vị trí tiếp xúc giữa bàn tay và bóng không đúng. 

- Chưa phối hợp được lực toàn thân. 

Trong các kỹ thuật tấn công của bóng chuyền thì kỹ thuật phát bóng đóng vai trò 

quan trọng trong quá trình thi đấu. Vì như chúng ta đã biết phát bóng ngoài ý nghĩa là kỹ 

thuật mở đầu trận đấu, nó còn là kỹ thuật tấn công sắc bén, chính những pha phát bóng kỹ 

thuật và uy lực có thể thắng điểm trực tiếp hoặc gây khó khăn cho đối phương trong việc 

đỡ phát bóng cũng như phá vỡ ý đồ chiến thuật của đối phương giúp đội mình phản công 

giành điểm. 

2. Sức mạnh nhóm cơ tay - vai (đạt 57 điểm chiểm tỉ lệ 81.43%) 

Sức mạnh bột phát là một hình thức điển hình của sức mạnh tốc độ, có thể nói sức 

mạnh bột phát là khả năng của VĐV phát huy một lực lớn trong một khoảng thời gian ngắn 

nhất. Trong bóng chuyền sức mạnh tốc độ rất quan trọng trong kỹ thuật tấn công. Kỹ thuật 

phát bóng là kỹ thuật tấn công sử dụng sức mạnh tốc độ của nhóm cơ tay - vai, cơ lưng - 

bụng, cơ đùi. 

3. Khả năng phối hợp vận động (đạt 56 điểm chiểm tỉ lệ 80.00%) 

Trong bóng chuyền, để thực hiện một kỹ thuật đòi hỏi VĐV phải biết phối hợp vận 

động của lực vai, lực cánh tay, lực lưng, lực cẳng tay,… sự phối hợp tốt các lực trên sẽ 

phát bóng có sức mạnh bột phát tốt gây khó khăn cho đối phương, ngược lại nếu không có 

các lực trên thì hiệu quả sẽ kém. 

4. Nhân tố tâm lý (đạt 55 điểm chiểm tỉ lệ 78.57%) 

Thực tế thi đấu cho thấy, trạng thái tâm lý ảnh hưởng rất rõ tới hoạt động thể lực của 

con người. Người VĐV biết tự điều khiển tâm lý, tâm lý có độ ổn định cao thể hiện sự phát 

triển toàn diện và có các đặc điểm cần thiết cho tập luyện và thi đấu. Trong thi đấu bóng 

chuyền do có đối phương và phải tuân theo các qui luật thi đấu để giành điểm, giành quyền 
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phát bóng, thực hiện không hỏng những quả then chốt. Trong các kỹ thuật bóng chuyền thì 

kỹ thuật phát bóng là kỹ thuật mà VĐV chủ động thực hiện động tác nên vấn đề tâm lý rất 

quan trọng, nó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả phát bóng qua các tình huống trên sân.  

5. Nhân tố kỹ thuật - giai đoạn tung bóng (đạt 51 điểm chiểm tỉ lệ 72.86%) 

Giai đoạn này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả phát bóng, thông thường là 

hay mắc lỗi sai là tung bóng không chuẩn lúc gần, lúc xa người, lúc cao, lúc thấp… 

6. Chiều cao đứng (đạt 51 điểm chiểm tỉ lệ 71.43%) 

Về chiều cao trong bóng chuyền là chỉ tiêu đầu tiên trong tuyển chọn VĐV. Đặc 

điểm của thi đấu bóng chuyền là ngăn cách bởi lưới với chiều cao lưới nữ là 2,24m và lưới 

nam là 2,43m. Việc khống chế tầm cao trên lưới là rất quan trọng và cũng phù hợp với xu 

hướng của bóng chuyền hiện đại là toàn diện - nhanh - cao - biến. 

Trong kỹ thuật phát bóng thì việc tiếp xúc bóng càng cao càng tốt và độ cao của 

bóng càng gần mặt lưới càng gây khó khăn cho đối phương.  

7. Cảm giác lực (đạt 49 điểm chiểm tỉ lệ 70.00%): là cảm giác dùng lực lớn - nhỏ 

với bóng của VĐV qua lực tác dụng và phản tác dụng với lực của bóng, tóc độ, độ vòng, 

điểm rơi… của bóng. Nhờ đó VĐV thực hiện tốt điều khiển, không chế chính xác đường 

bay của bóng, hoàn thành tốt hơn kỹ thuật đạt hiệu quả cao qua mỗi lần thực hiện. 

Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở giúp cho việc lựa chọn các bài nâng cao hiệu quả 

phát bóng cao tay đội tuyển bóng chuyền nữ trường ĐHSP thể dục Thể thao TP. Hồ Chí 

Minh trong công tác giảng dạy và huấn luyện. 
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THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA SINH VIÊN  

KHOA DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 

ThS. Nguyễn Thị Mùi, TS. Lê Trần Quang,  

ThS. Trần Trung Kiên, ThS. Trần Thị Thùy Linh 

Khoa GDTC - Đại học Huế 

Tóm tắt: Trong quá trình học tập và rèn luyện Giáo dục Thể chất các cấp học nói 

chung thì thể lực chung là yếu tố nền tảng. Nếu người học không có thể lực chung thì 

trong quá trình học tập sẽ không thực hiện được hoặc thực hiện không tốt các bài tập 

được đề ra dẫn đến thành tích học tập bị giảm sút. Chính vì vậy việc phát triển thể 

lực chung cho sinh viên Đại học Huế nói chung và sinh viên Khoa Du Lịch nói riêng 

là vấn đề cần thiết phải giải quyết trong quá trình học tập và rèn luyện.  

Từ khóa: Thực trạng, thể lực chung; sinh viên; Khoa Du lịch - Đại học Huế. 

Abstract: In the process of learning and practicing physical education at all levels, 

the general physical fitness is a fundamental element. If the learner does not have 

this element, he will not be able to perform or perform well the exercises set out 

during the learning process, leading to a decrease in academic achievement. 

Therefore, the development of general physical fitness for Hue University students in 

general and the Faculty of Hospitality & Tourism students in particular is a 

necessary issue to be addressed in the learning and training process. 

Keywords: reality; general fitness;student; The Faculty of Hospitality and Tourism - 

Hue University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục con người phát triển toàn diện phải “Kết hợp hài hoà sự phong phú về tinh 

thần, sự trong sáng về đạo đức, sự toàn diện về chất”. Sự cường tráng về thể chất là nhu 

cầu của bản thân con người, đồng thời là vốn quý tạo ra sản phẩm trí tuệ và vật chất cho  

xã hội. Vì vậy chăm lo cho con người về thể chất là mục tiêu cơ bản, quan trọng của nền 

giáo dục TDTT nước ta mà Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đã luôn coi trọng, quan tâm và  

nhắc nhở. 

Có thể thấy rằng lĩnh vực GDTC trong trường học đã và đang thu hút sự chú ý quan 

tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, các nhà giáo dục về chuyên môn. Việc huấn luyện 

tố chất thể lực chung là vấn đề cấp bách hàng đầu trong việc GDTC cho sinh viên  

hiện nay. 

Khoa Du lịch - Đại học Huế là một trong các Khoa trực thộc Đại học Huế, có chức 

năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; nghiên cứu và chuyển 
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giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

Trong những năm qua, hoạt động GDTC và TDTT trong trường học của Khoa Du 

lịch - Đại học Huế được thực hiện theo kế hoạch hoạt động phong trào từng năm của Đại 

học Huế, Hội TT ĐH&CN Huế và Hội TT ĐH&CN Khoa Du lịch - Đại học Huế. Nội 

dung chương trình môn học GDTC theo khung chương trình giảng dạy của Đại học Huế do 

Khoa GDTC biên soạn và giảng dạy. Tuy nhiên, việc tập luyện theo chương trình học cũ 

dẫn đến sự nhàm chán và thụ động và một vấn đề hiện nay của sinh viên do sử dụng công 

nghệ, chỉ ngồi một chỗ dẫn đến thể lực của sinh viên cũng bị ảnh hưởng không kém. Do 

vậy việc sử dụng các phương pháp giảng dạy mới kết hợp trò chơi vận động sẽ nâng cao 

thể lực chung cho sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế. Để có căn cứ đề xuất một số trò 

chơi vận động nhằm phát triển thể lực chung cho sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế, 

chúng tôi tiến hành đánh giá khái quát “thực trạng thể lực chung sinh viên Khoa Du  

lịch - Đại học Huế”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp 

phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán học 

thống kê. 

Đối tượng nghiên cứu 

- Chủ thể nghiên cứu: Các trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực chung cho sinh 

viên năm thứ nhất Khoa Du Lịch - Đại học Huế. 

- Khách thể nghiên cứu là Cán bộ giáo viên giảng dạy và nữ sinh viên năm 01 Khoa 

Du Lịch - Đại học Huế. 

Thời gian nghiên cứu: Tháng 9/2019 - 06/2020. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định tiêu chí đánh giá thể lực chung cho nam sinh viên Đại học Huế 

Thông qua phân tích các tài liệu có liên quan kết hợp với trao đổi các chuyên gia và 

các nhà chuyên môn trong và ngoài Khoa, đã thống nhất cao việc sử dụng 5 test đánh giá 

thể lực thể lực sinh viên Đại học Huế, đó là: 

- Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây); 

- Bật xa tại chỗ (cm); 

- Chạy 30m XPC (giây); 

- Chạy con thoi 4x10 (giây); 

- Chạy tùy sức 5 phút (mét); 
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 Việc sử dụng 5 test này là đảm bảo đúng quy định của Bộ GDĐT và đánh giá đầy đủ 

các tố chất thể lực cần thiết mà thông qua công tác GDTC ở nhà trường đang triển khai. 

3.2. Đánh giá thực trạng thể lực chung của sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế 

- Đối tượng kiểm tra khảo sát bao gồm: 187 sinh viên năm thứ nhất (15 nam, 172 

nữ), 173 sinh viên năm thứ 2 (11 nam, 162 nữ), 212 sinh viên năm thứ 3 (19 nam, 193 nữ). 

Kết quả kiểm tra và xếp loại được trình bày ở Bảng 1, 2, 3, 4. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá thực trạng thể lực thông qua Chuẩn thể lực  

theo Quyết định số 53/2008/BGDĐ của nam sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế  

năm 2017 - 2020 (n = 45) 

TT Test 

Năm thứ nhất (15) Năm thứ hai (11) Năm thứ ba (19) 

Chuẩn 

thể lực 

mức  

đạt 

Kết  

quả 

kiểm 

tra  

( x  ) 

Số  

người 

đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ  

lệ  

% 

Chuẩn 

thể  

lực 

mức 

đạt 

Kết quả 

kiểm  

tra  

( x  ) 

Số 

người 

đạt  

chỉ 

tiêu 

Tỷ  

lệ 

% 

Chuẩn 

thể  

lực 

mức 

đạt 

Kết  

quả  

kiểm  

tra  

( x  ) 

Số 

người 

đạt  

chỉ 

tiêu 

Tỷ  

lệ  

% 

1 

Nằm ngửa 

gập bụng 

(lần/30s) 

≥16 

16,79

 

2,61 

10 66,67 ≥17 

17,73 

 

2,49 

7 63.64 ≥18 

17,79

 

2,42 

12 63,16 

2 
Bật xa tại 

chỗ (cm) 
≥205 

205,07

 

8,92 

8 53,33 ≥207 

203,91

 

9,88 

5 45,45 ≥209 

210,32 

 

7,77 

11 57,89 

3 
Chạy 30m 

XPC (s) 
≤5,80 

5,99 

 

0,54 

7 46,67 ≤5,70 

5,79 

 

0,46 

6 54,55 ≤5,60 

5,68 

 

0,42 

10 52,63 

4 

Chạy con 

thoi 4  

10m (s) 

≤12,50 

12,01

 

0,33 

14 93,33 ≤12,40 

11,93 

 

0,44 

10 90,91 ≤12,30 

11,83

 

0,41 

12 62,16 

5 

Chạy tùy 

sức 5 phút 

(m) 

≥940 

942,86

 

48,90 

8 53,33 ≥950 

998,91

 

32.05 

11 100 ≥960 

974,21 

 

42,25 

13 68,42 
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Bảng 2. Kết quả đánh giá thực trạng thể lực thông qua Chuẩn thể lực theo  

Quyết định số 53/2008/BGDĐ của nữ sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế  

năm 2017 - 2020 (n = 527) 

TT Test 

Năm thứ nhất (172) Năm thứ hai (162) Năm thứ ba (193) 

Chuẩn 

thể lực 

mức đạt 

Kết 

quả 

kiểm 

tra  

( x  ) 

Số 

người 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Chuẩn 

thể lực 

mức 

đạt 

Kết quả 

kiểm tra  

( x  ) 

Số 

người 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ 

lệ % 

Chuẩn 

thể lực 

mức 

đạt 

Kết 

quả 

kiểm 

tra  

( x  ) 

Số 

người 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ 

lệ 

% 

1  

Nằm ngửa 

gập bụng 

(lần/30s) 

≥15 14  3 73 42,44 ≥16 

14,28 

 

2,70 

60 37,04 ≥17 153 49 25,39 

2 
Bật xa tại 

chỗ (cm) 
≥151 

146  

 

17 

50 29,07 ≥153 

147,02 

 

18,41 

78 48,15 ≥155 14719 84 43,52 

3 
Chạy 30m 

XPC (s) 
≤6.80 7  0 105 61,05 ≤6.70 

6,72 

 

0,30 

76 46,91 ≤6.60 70 98 50,78 

4 

Chạy con 

thoi 4  

10m (s) 

≤13,10 13  1  110  63,95 ≤13 

12,99 

 

0,58 

93 57,41 ≤12.90 131  102 52,85 

5 

Chạy tùy 

sức 5 phút 

(m) 

≥850 

818 

 

70 

76 44,19 ≥870 

827,35 

 

69,14 

65 40,12 ≥890 83575 61 31,61 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả nam sinh viên đạt Chuẩn thể lực 

TT Nội dung 
Sinh viên nam (n = 45) 

Số đạt chỉ tiêu Tỷ lệ % 

1 Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 29 64,44 

2 Bật xa tại chỗ(cm) 24 53,33 

3 Chạy 30m XPC (s) 23 51,11 

4 Chạy con thoi 4  10m (s) 36 80 

5 Chạy tùy sức 5 phút (m) 32 71,11 
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Bảng 4. Tổng hợp kết quả nữ sinh viên đạt Chuẩn thể lực 

TT Nội dung 
Sinh viên nữ (n = 527) 

Số đạt chỉ tiêu Tỷ lệ % 

1 Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 182 34,54 

2 Bật xa tại chỗ(cm) 212 40,23 

3 Chạy 30m XPC (s) 279 52,94 

4 Chạy con thoi 4  10m (s) 305 57,87 

5 Chạy tùy sức 5 phút (m) 202 38,33 

- Từ kết quả thu được ở Bảng 1, 2, 3, 4 cho thấy: Trình độ thể lực chung của sinh 

viên Khoa Du lịch - Đại học Huế năm thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 còn rất yếu đặc biệt là thể 

lực chung của nữ, tỷ lệ sinh viên không đạt tiêu chuẩn đánh giá xếp loại thể lực chung ở 

các nội dung kiểm tra chiếm tỉ lệ cao, trong khi đó số sinh viên đạt tiêu chuẩn nhưng 

cũng chỉ ở mức trung bình và chủ yếu cũng chỉ là nam còn đối với nữ thì chỉ đạt với số 

lượng rất ít. Tỷ lệ nam sinh viên đạt các tiêu chuẩn cao nhất là ở chỉ tiêu chạy con thoi 

4x10m: 80%; chạy tùy sức 5 phút: 71,11% và đạt các tiêu chuẩn thấp nhất là chỉ tiêu 

chạy 30m XPC: 51,11 %, nhưng tỷ lệ nữ sinh viên đạt các tiêu chuẩn cao nhất là chỉ tiêu 

chạy con thoi 4x10m: 57,87% còn các tiêu chuẩn thấp là nằm ngửa gập bụng: 34,54% và 

chạy 5 phút tùy sức: 38,33%.  

Khoa Du lịch - Đại học Huế là một Khoa chủ yếu số lượng đông là nữ do vậy chứng 

tỏ rằng thể lực chung của Khoa còn quá yếu. 

Để đánh giá một cách toàn diện thể lực chung của sinh viên Khoa Du lịch - Đại học 

Huế, chúng tôi tiến hành đánh giá thông qua các test trong Quyết định số 53/2008/BGDĐ 

xếp loại tiêu chuẩn r n luyện thân thể của sinh viên. Kết quả được trình bày cụ thể tại Bảng 

5, Bảng 6. 

Bảng 5. Kết quả đánh giá  ếp loại tiêu chuẩn rèn luyện th n thể của nam sinh viên  

Khoa Du lịch - Đại học Huế (n = 45) 

Nội dung 
Kết qủa đánh giá xếp loại 

Tốt (%) Đạt (%) Chưa đạt (%) 

Tiêu chuẩn r n luyện thân thể 0 42,22 57,78 
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Bảng 6. Kết quả đánh giá  ếp loại tiêu chuẩn rèn luyện th n thể của nữ sinh viên  

Khoa Du lịch - Đại học Huế (n = 527) 

Nội dung 
Kết quả đánh giá xếp loại 

Tốt (%) Đạt (%) Chưa đạt (%) 

Tiêu chuẩn r n luyện thân thể 0 31,5 68,5 

Qua kết quả đánh giá xếp loại tiêu chuẩn r n luyện thân thể ở Bảng 5 và 6 cho thấy: 

tỷ lệ số sinh viên không đạt ở mức tốt, mức đạt của nam sinh viên chiếm tỷ lệ 42,22%, 

nhưng đối với sinh viên nữ chỉ đạt 31,5%, tỷ lệ sinh viên chưa đạt chiếm tỷ lệ cao đặc biệt 

là đối với sinh viên nữ chiếm 68,5%.  

Nguyên nhân của thực trạng này được đánh giá là Khoa Du lịch - Đại học Huế  

phần lớn là nữ có thể lực chung quá thấp. Công tác giảng dạy môn GDTC của Khoa 

GDTC-ĐHH đang tiến hành hiện nay chưa đáp ứng được để giải quyết nhiệm vụ phát triển 

thể lực chung cho sinh viên Khoa du lịch, và các hoạt động TDTT của sinh viên năm thứ 3 

chủ yếu là sinh viên tự tập nên chỉ sử dụng các bài tập cục bộ, theo sở thích. Đồng thời 

cũng chứng tỏ sinh viên không tập luyện thể dục thể thao không thường xuyên và không 

tập luyện theo tiêu chuẩn r n luyện thân thể, cũng như chưa nhận thức về vị trí công tác 

giáo dục thể chất đối với sức khỏe.   

4. KẾT LUẬN 

 Trình độ thể lực chung của sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế còn thấp, mặc dù 

có sự phát triển về trình độ thể lực chung qua các năm học, tuy nhiên sự phát triển đó còn 

chậm. Phần lớn số sinh viên có sự phát triển về sức nhanh, nhưng các tố chất sức mạnh và 

tố chất sức bền thì số lượng sinh viên đạt yêu cầu tương đối thấp. Tỷ lệ sinh viên đạt tiêu 

chuẩn r n luyện thân thể do Bộ GD-ĐT ban hành còn hạn chế. Thực tế cho thấy, tỷ lệ nam 

sinh viên có kết quả đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn r n luyện thân thể xếp ở loại đạt 

chiếm đa số 42,22%, xếp ở loại chưa đạt chiếm 57,78%, trong khi đó sinh viên nữ tỷ lệ xếp 

loại đạt chỉ là 31,5% còn tỷ lệ chưa đạt lên đến 68,5%. 

Từ đó có thể đánh giá chung rằng, thể lực chung của sinh viên Khoa Du lịch - Đại 

học Huế là quá thấp cần phải có các bài tập phát triển mới để giúp cho thể lực chung của 

sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế nói riêng và cả Đại học Huế nói chung phát triển 

hơn nữa giúp cho quá trình đào tạo nhân tài ngày càng được hoàn thiện. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỨC BỀN CHUYÊN MÔN  

CỦA NAM SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN 

 Vũ Thế Anh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thƣơng 

 Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 

Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, chúng tôi đã xác định được 

thực trạng sức bền chuyên môn cho nam sinh viên đội tuyển bóng đá Trường Đại học 

Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên, làm cơ sở để tìm ra các bài tập phù hợp nhằm phát 

triển sức bền chuyên môn cho nam sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Hưng Yên. 

Từ khóa: Thực trạng, sức bền chuyên môn, đội tuyển bóng đá, sinh viên, Trường  

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên. 

Summary: By interviewing and using pedagogical mothods with checking the trust 

and the information of the test, the topic has assessed the Professional strength 

condition of male students of Hung Yen University of Technology and Education’s 

football team in order to find the basis for finding suitable exercises for improving 

the Professional strength condition for researching people. 

Keywords: Situation/Condition, professional strength, students, Hung Yen University 

of Technology and Education. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Một trong những việc cần để phát triển phong trào TDTT và cổ động sinh viên 

thường xuyên tham gia tập luyện TDTT, qua đó nâng uy tín vị thế của Nhà trường là một 

việc làm quan trọng mà Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 

giao cho bộ môn GDTC. Nhiều mô hình hoạt động đã được sinh ra và duy trì trở hành 

những mô hình hoạt động thể thao mang tính truyền thống như: Câu lạc bộ Cầu lông, Bóng 

Bàn, Bóng Chuyền, Bóng Đá… mô hình các câu lạc bộ này là nền tảng của đội tuyển thể 

thao của nhà trường tham dự các giải thể thao phong trào của hệ đại học trong cả nước. 

Được quan tâm, đầu tư và tạo điều kiện của các đơn vị chức năng trong trường từ nhiều 

phía mô hình đội tuyển Bóng đá thu hút đông đảo các nam sinh viên tham gia. Quá trình 

tập luyện của các em phần lớn được đánh giá thông qua các dạng bài tập sức bền chuyên 

môn (SBCM). Bởi vậy, để nâng cao được SBCM của nam sinh viên Trường Đại học Sư 

Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên thì vấn đề nghiên cứu đánh giá thực trạng SBCM của nam 

sinh viên đội tuyển Bóng đá vẫn là vấn đề mang tính cấp thiết đối với Trường Sư 

Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên.  
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan 

sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Nghiên cứu lựa chọn các Test đánh giá SBCM cho nam sinh viên đội tuyển Bóng 

đá Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật Hƣng Yên  

Thông qua việc phân tích và tổng hợp các nguồn tư liệu chuyên môn khác nhau cũng 

như phân tích thực tiễn việc sử dụng test đánh giá sức bền chuyên môn cho nam sinh viên 

đội tuyển Bóng đá trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên, đề tài đã thu thập được 

10 test đánh giá sức bền chuyên môn cho dối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, chúng tôi 

tiếp tục tiến hành phỏng vấn 24 giáo viên, huấn luyện viên bóng đá ở các trường có đội 

tuyển bóng đá mạnh ở khu vực phía Bắc. Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 1.  

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá SBCM cho nam sinh viên đội tuyển 

Bóng đá Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (n =24) 

TT Các test 

Rất quan 

trọng 
Quan trọng 

Không 

Quan trọng 

n % n % n % 

1 Chạy 10 lần 150m nhanh, 50m đi bộ (s) 7 29,2 5 20,8 12 50 

2 Chạy gấp khúc 25m 21 87,5 3 12,5   

3 Chạy 12 phút (m) 19 79,2 4 16,6 1 4,2 

4 Chạy tốc độ 5 lần x 30m (s) 18 75,0 4 16,6 2 8,4 

5 Chạy tốc độ 10 lần x 20m (s) 6 25,0 5 20,8 13 54,2 

6 Dẫn bóng tốc độ 30m x 5lần (s) 5 20,8 2 8,4 17 70,8 

7 Chạy tốc độ cự ly 20m, 40m, 60m (s) 4 16,6 3 12,5 17 70,9 

8 
Dẫn bóng 30m luồn cọc sút cầu  

môn (s) 
23 95,8 1 4,2 0 0 

9 Chạy sút cầu môn 10 quả liên tục (s) 20 83,3 3 12,5 1 4,2 

10 
Di chuyển đánh đầu 2 bên liên tục  

2 phút. 
3 12,5 5 20,8 16 66,7 

Qua kết quả tại Bảng 1 cho thấy, trong 10 test, chỉ có 5 test thể hiện số ý kiến lựa 

chọn từ số phiếu tán thành từ 75% đến 95,8%. Đây chính là những test mà đề tài sẽ lựa 

chọn làm nội dung kiểm tra, đánh giá trình độ SBCM cho nam sinh viên đội tuyển Bóng đá 
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Trường Đại hoc Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên, các test đó là: Chạy gấp khúc 25m; Chạy 

12 phút (m); Chạy tốc độ 5 lần x 30m (s); Dẫn bóng 30m luồn cọc sút cầu môn (s); Chạy 

sút cầu môn 10 quả liên tục (s). 

Để đảm bảo tính khoa học khi lựa chọn test, đề tài tiếp tục xác định độ tin cậy và tính 

thông báo của test. Độ tin cậy của test được xác định bằng phương pháp retest (test lặp lại), 

tính thông báo của test được xác định thông qua kết quả lập test với hiệu xuất thi đấu. Kết 

quả thu được như trình bày ở Bảng 2.  

Bảng 2. Độ tin cậy và tính thông báo của các test đánh giá SBCM 

TT Các test r tin cậy r thông báo 

1 Chạy gấp khúc 25m (s) 0,87 0,72 

2 Chạy 12 phút (s) 0,86 0,68 

3 Chạy tốc độ 5 lần x 30m (s) 0,89 0,71 

4 Dẫn bóng 30m luồn cọc sút cọ môn 0,84 0,82 

5 Chạy sút cầu môn 10 quả liên tục (s) 0,91 0,86 

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy, cả 5 test đều đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo cần 

thiết. Do vậy có đủ cơ sở để sử dụng các test này đánh giá SBCM cho đối tượng  

nghiên cứu.  

3.2. Đánh giá thực trạng trình độ SBCM cho nam sinh viên đội tuyển Bóng đá 

Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật Hƣng Yên 

Bảng 3. So sánh sự phát triển SBCM của nam sinh viên đội tuyển Bóng đá  

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên theo các năm học 

TT Test 
Kỳ 3 

(n = 22) 

Kỳ 4 

(n = 23) 

Kỳ 5 

(n = 21) 
t3-4 t3-5 t4-5 

1 
Chạy gấp khúc 25m 

(s) 
35,83±2,13 35,42±2,33 35,35±2,15 2,01 2,22 1,86* 

2 
Chạy 12 phút  

(s) 

2719,15 

± 

21,01 

2847,22 

± 

10,25 

2972.37 

± 

22,13 

2,02 2,36 2,23 

3 
Chạy tốc độ 5 lần x 

30m (s) 
23,65±0,22 23,54±0,34 23,32±0,43 1,02* 2,06 2,02 

4 
 Dẫn bóng 30m luồn 

cọc sút cầu môn (s) 
9,88±0,12 9,83±0,25 9,67±0,58 1,26* 2,05 1,87* 

5 
Chạy sút cầu môn 10 

quả liên tục (s) 
48,18±2,45 48,11±1,63 47,75±1,68 1,35* 2,11 2,03 

* tương đương P > 0,05 
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Kết quả so sánh sự phát triển SBCM của nam sinh viên đội tuyển bóng đá Trường 

Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên theo các năm học được phản ánh ở Bảng 3. 

Qua kết quả Bảng 3 cho thấy:  

- SBCM của nam sinh viên đội tuyển Bóng đá Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật 

Hưng Yên được tăng dần theo các năm từ kỳ 3 đến kỳ 5. Do nội dung chương trình phân bổ 

học phần ở năm đầu và kỳ I năm thứ 2 chủ yếu sinh viên được học, tập luyện một số môn giáo 

dục thể chất bắt buộc chưa được học môn thể thao tự chọn nên còn bị phân tán cho việc tập 

luyện đội tuyển, hơn nữa các em mới tham gia đội tuyển thời gian đầu mới được trang bị các 

kỹ thuật cơ bản và phát triển tố chất sức mạnh, sức nhanh và tố chất khéo léo. Còn SBCM 

được phát triển vào giai đoạn cuối khi các em đã có nền tảng thể lực cơ bản. Tuy nhiên, qua 

kết quả trên cũng cho thấy SBCM của nam sinh viên đội tuyển ở năm thứ hai và năm thứ ba 

cũng chưa thực sự tốt.  

- Khi so sánh kết quả kiểm của các học kỳ bằng tham số t cho thấy ở nhiều test kiểm tra 

đã có sự khác biệt kết quả kiểm tra giữa các học kỳ. khi so sánh kết quả của học kỳ 3 với học 

kỳ 5, ở tất cả các test đều đã có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê thể hiện ở ttính > tbảng ở ngưỡng 

P<0,05. Khi có sánh kết quả của kỳ 3 và kỳ 4 có test 1 và test 2 có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê, các test còn lại chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Khi so sánh học 

kỳ 4 và học kỳ 5 có test 2, test 3 và test 5 có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Để đánh giá chính xác hợn về thực trạng tố chất SBCM của đối tượng nghiên cứu, đề 

tài đã tiến hành quan sát sinh viên qua giải bóng đá nam sinh viên truyền thống của nhà 

trường năm học 2013, thông qua việc quan sát sư phạm có ghi chép về thể lực qua từng 

trận đấu, cùng các biểu hiện bên ngoài của VĐV. Kết quả cụ thể được trình bày tại Bảng 4. 

Bảng 4. Thực trạng biểu hiện SBCM của nam sinh viên đội bóng đá  

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên qua giải Bóng đá nam truyền thống  

năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014 

TT Những biểu hiện 

Năm 2012 - 2013 

(n=26) 

Năm 2013 - 2014 

(n=27) 

Số lƣợng Tỉ lệ % Số lƣợng Tỉ lệ % 

1 Mất mồ hôi nhiều 16 61,5 15 55,5 

2 Da tái 21 80,8 17 63,0 

3 Khả năng tập trung chú ý giảm 15 57,7 16 59,2 

4 
Khả năng phối hợp  

vận động giảm 
17 65,4 14 51,9 

5 Kỹ- chiến thuật bị phá vỡ 18 69,2 15 55,5 

 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

456 

Từ kết quả Bảng 4 cho phép chúng tôi có những nhận xét sau: 

- Mất mồ hôi nhiều: Thông thuờng nếu sinh viên có trình độ thể lực tốt thì sau những 

trận đấu căng thẳng lượng mồ hôi mất đi không nhiều, trọng lượng cơ thể giảm đi khoảng 

0,5 - 1kg. Nhưng do sức bền chuyên môn kém nên trọng lượng của sinh viên giảm rõ rệt 

khoảng (1- 2kg), đó chính là do lượng mồ hôi đã mất đi. 

- Da tái: Bình thường ở giữa trận đấu, các vòng đấu loại sắc mặt của các em hơi đỏ, 

nhưng càng vào cuối trận hoặc khi vào cuối giải thì sắc mặt đã dần chuyển sang tái. Đó là 

biểu hiện của sự suy giảm sức bền chung cũng như sức bền chuyên môn. 

- Khả năng tập trung chú ý giảm: Các em thường bị phân tán tư tưởng trong  

cuối những trận đấu căng thẳng, đôi khi tổ chức tấn công cũng như khi bị đối phương tấn 

công không chủ động được bản thân và luôn ở tình trạng bị động, không bám sát được các 

tình huống… 

- Khả năng phối hợp vận động giảm: Biểu hiện của sự phối hợp vận động chuẩn xác 

là phải thỏa mãn 3 hình thái chính là: 

+ Sự chuẩn xác động tác về không gian. 

+ Khả năng giải quyết nhanh chóng và đúng những tình huống xuất hiện bất ngờ 

trong hoạt động. 

+ Sự chuẩn xác động tác khi thời gian thực hiện động tác bị hạn chế. 

Căn cứ vào cơ sở trên thì thấy rằng sinh viên chuyên sâu bóng đá khi đi sâu vào giải 

đấu biểu hiện sự chuẩn xác về phán đoán bóng, kiểm soát bóng giảm; khả năng giải quyết 

nhanh những tình huống phản công hoặc tấn công của đối phương rất chậm và kém  

hiệu quả. 

- Kỹ, chiến thuật bị phá vỡ: Biểu hiện ở chỗ trước khi vào trận sinh viên thường bám 

sát các tình huống, xử lý bóng tốt, thực hiện đấu pháp và chiến thuật một cách hợp lý. 

Nhưng khi vào cuối trận thì hoàn toàn trái ngược với đấu pháp và chiến thuật đề ra và 

thường bị thất bại. 

Bên cạnh những biểu hiện bên ngoài, chúng tôi cũng nắm bắt được một số biểu hiện 

bên trong như: Bị rối loạn quá độ tần số nhịp tim và tần số hô hấp. Bình thường với các 

VĐV có trình độ thể lực tốt thì sau những trận đấu căng thẳng tần số nhịp tim khoảng  

170-180 lần/phút và hồi phục sau khoảng 5 - 6 phút nghỉ ngơi. Những sinh viên của đội 

tuyển bóng đá nhà trường khả năng hồi phục sau những trận đấu như vậy là chậm khoảng 

10 - 15 phút, trong khi đó đối với những sinh viên có thể lực tốt thì chỉ cần 5 - 6 phút để 

hồi phục. 

Nguyên nhân của thực trạng này, theo chúng tôi một trong những lý do cần phải tính 

đến là do công tác giảng dạy, huấn luyện thể lực SBCM cho các em chưa thực sự được 

quan tâm, tiến trình huấn luyện và bài tập chưa thực sự hợp lý, không đáp ứng được nhiệm 
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vụ cấp đội tuyển đại diện cho Nhà trường đi dự các giải lớn trong hệ thống các trường đại 

học trên toàn quốc. Điều này được chứng minh qua nhiều giải đấu bóng đá dành cho sinh 

viên các trường đại học trên toàn quốc, các em nam sinh viên đội tuyển bóng đá của 

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên không thể đi sâu vào giải. 

4. KẾT LUẬN  

1. Thông qua nghiên cứu đã lựa chọn được 5 test dùng để kiểm tra, đánh giá SBCM 

cho nam sinh viên đội tuyển bóng đá Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên . 

2. Căn cứ các kết quả trên chúng tôi nhận thấy thực trạng về SBCM của nam sinh 

viên đội tuyển bóng đá Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên hiện không đáp ứng 

được nhu cầu chuẩn bị thể lực tối thiểu. Điều này, cho thấy việc chú ý huấn luyện nhằm 

phát triển SBCM cho đối tượng nam sinh viên đội tuyển bóng đá Trường Đại học Sư Phạm 

Kỹ Thuật Hưng Yên  là một việc làm hết sức cấp thiết. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Alagich. R. (1998), Huấn luyện Bóng đá hiện đại, Dịch: Nguyễn Huy Bích, Phạm 

Anh Thiệu, NXB TDTT, Hà Nội. 

[2]. Aulic (1992), Đánh giá trình độ tập luyện thể thao, NXB TDTT, Hà Nội. 

[3]. Dương Nghiệp Chí (1983), Đo lường thể thao, NXB TDTT Hà Nội. 

[4]. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (1990), Chương trình đào tạo năng khiếu bóng đá tập 

trung, Hà Nội. 

[5]. Kedulop. M.C (1962), Vấn đề lý luận chung các môn bóng, NXB TDTT, Hà Nội. 

 

 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

458 

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC  

CHO NỮ SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ 

ThS. Nguyễn Văn Lợi, ThS. Nguyễn Ngọc Hà, ThS. Trần Hữu Nam 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học Thể dục Thể thao (TDTT) 

thường quy như phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp quan sát 

sư phạm, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp phỏng vấn, phương pháp 

toán học thống kê... đề tài đã lựa chọn được bài tập phát triển thể lực cho nữ SV 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, đồng thời kiểm nghiệm hiệu quả ứng dụng 

các bài tập phát triển thể lực trong quá trình giảng dạy các môn học giáo dục  

thể chất. 

Từ khóa: Bài tập; Thể lực; Giáo dục thể chất; Đại học Kinh tế. 

Abstract: Using the regular research methods of physical Training and sports, such 

as methods of anlyzing and synthesizing materials, method of Pedagogical 

examination, Interview, method Mathematical Statistics… The thesis has selected a  

number of physical developmenl exercises for female sudents at UEB, and at the 

same time tested the effectiveness of applying physical developmenl exercises in the 

process of teaching physical education subjects. 

Key words: Exercises; physical; Physical Education; University of Economics. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trường Đại học Kinh tế là một trường đại học có truyền thống về công tác đào tạo, 

công tác giáo dục thể chất và thể thao sinh viên. Tại trường Trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Huế chương trình môn học GDTC được Khoa GDTC Đại học Huế biên soạn trên cơ 

sở nội dung của khung chương trình môn học GDTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.  

Tuy nhiên đa số sinh viên trong trường Đại học Kinh tế là nữ, nên việc phát triển thể chất 

và thể lực cho nữ sinh viên cũng có những điểm khác so với các trường khác. Thực tiễn 

công tác GDTC tại Trường Đại học Kinh tế, Đaị học Huế nhận thấy, trong các giờ học vẫn 

còn có nhiều sinh viên thể hiện tố chất thể lực (TCTL) còn yếu kém dẫn tới không hoàn 

thành chỉ tiêu đề ra của môn học, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả học tập của các 

sinh viên và kết quả môn học GDTC. Vì vậy việc chuẩn bị thể lực cho nữ sinh viên có vai 

trò quyết định trong tiếp thu và hình thành kỹ thuật động tác, cũng như giúp cho sinh viên 

nữ đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập của mình. Xuất phát từ những lý do trên chúng 

tôi tiến hành: “Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên trường 

Đại học Kinh tế, Đại học Huế”.  
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát; Phương pháp phỏng 

vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm và Phương pháp toán học thống kê.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Cơ sở lựa chọn các bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên trƣờng Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế 

+ Lựa chọn những dạng bài tập nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường  

Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

+ Lựa chọn những bài tập thường sử dụng nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên 

trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.  

3.1.1 Những dạng bài tập nhằm nâng cao thể lực sinh viên trường Đại học Kinh tế,  

Đại học Huế 

Để giải quyết vấn đề này đề tài đã đưa ra các phiếu hỏi được soạn thảo và yêu cầu trả 

lời theo theo hình thức phủ định (có hoặc không). Kết quả phỏng vấn được trình bày ở 

Bảng 1.  

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các nhóm bài tập nâng cao thể lực nữ sinh viên 

trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (n = 22) 

TT Nhóm bài tập tập phát triển thể lực chung 
Kết quả 

Số ngƣời Tỷ lệ% 

1 Trò chơi vận động 20 90,90 

2 Bài tập bổ trợ 21 95,45 

3 Bài tập thi đấu  14 63,63 

4 Bài tập phát triển mền dẻo 5 22,72 

5 Bài tập phát triển sức mạnh 20 90,90 

6 Bài tập phát triển sức nhanh 16 72,72 

7 Bài tập phát triển sức bền 22 100 

8 Bài tập phát triển linh hoạt khéo léo 4 18,18 

9 Bài tập chiến thuật 5 22,72 

Kết quả trình bày ở Bảng 1 cho thấy: Có 6/09 nhóm bài tập mà đều được các giảng 

viên, giáo viên và HLV tán thành với số phiếu trên 60%. Đây là các nhóm bài tập rất thông 

dụng và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 
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3.1.2. Nghiên cứu xác định yêu cầu trong việc lựa chọn các bài tập nhằm nâng cao thể 

lực cho nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

Sau khi tổng hợp tài liệu được 4 yêu cầu  đối với việc lựa chọn bài tập nhằm phát 

triển thể lực nữ sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, đề tài tiến hành phỏng vấn 

các giảng viên, giáo viên và HLV để có tính khách quan và tin cậy hơn. Kết quả phỏng vấn 

được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2: Kết quả phỏng vấn các yêu cầu lựa chọn các bài tập nhằm phát triển thể lực  

cho nữ sinh viên (n=22) 

 

TT 

                              

                                Các yêu cầu 

Kết quả trả lời 

Số  

ngƣời 

Tỷ lệ  

% 

1 
Các bài tập lựa chọn phải đảm bảo định hướng theo đúng 

yêu cầu đòi hỏi 
22 100 

2 
Việc lựa chọn các bài tập phải rõ ràng cụ thể và hình thức 

tập luyện phù hợp với điều kiện thực tiễn 
19 86,3 

3 
Các bài tập lựa chọn phải được nâng dần từ dễ đến khó, từ đơn 

giản đến phức tạp 
22 100 

4 
Cường độ vận động và lượng vận động của bài tập lựa chọn 

phải phù hợp với đối tượng nghiên cứu 
20 90,9 

Qua Bảng 2 có thể nhận thấy: Cả 4 yêu cầu mà đề tài đưa ra phỏng vấn thì cả 4 yêu 

cầu đều được tán đồng rất cao chiếm tỷ lệ từ 80% đến 100%.  

3.1.3. Lựa chọn các bài tập nhằm phát triển thể lực nữ sinh viên trường Đại học  

Kinh tế, Đại học Huế 

Sau khi nghiên cứu các nguyên tắc và các yêu cầu lựa chọn bài tập, chúng tôi tiến 

hành lựa chọn theo các nội dung bài tập phát triển thể lực nữ sinh viên trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế. Kết quả được trình bày ở Bảng 3. 

Từ Bảng 3 cho thấy đề tài đã lựa chọn được 15 bài tập với mức độ ưu tiên 1 có số 

phiếu đánh giá cao từ mức 60% trở lên. Vì vậy đề tài sẽ đưa ra 15 bài tập có mức độ ưu 

tiên cao để đưa vào áp dụng cho đối tượng thực nghiệm là sinh viên nữ trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Huế. 
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Bảng 3. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển thể lực nữ sinh viên  

trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (n = 22) 

TT Bài tập 

Mức độ ƣu tiên của bài tập 

Ƣu tiên 1 Ƣu tiên 2 Ƣu tiên 3 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ      

% 

1 
Chạy 30m XPC x 2 lần; quãng nghỉ 

đầy đủ 
15 68,18 4 18,18 3 13,63 

2 
Nằm sấp chống đẩy 20s x 2 lần; quãng 

nghỉ đầy đủ 
19 86,36 2 9,09 1 4,54 

3 Bật 3 bước tại chổ x 2 lần 8 36,36 10 45,45 4 18,18 

4 Chạy 1500m x 1 lần 15 68,18 5 22,72 2 9,09 

5 Chạy 800m x 1 lần 14 63,63 6 27,27 2 9,09 

6 
Nằm sấp co cơ lƣng 30 giây x 2 lần; 

quãng nghỉ đầy đủ 
16 72,77 3 13,63 3 13,63 

7 
Nằm ngửa co cơ bụng 30 giây x 2 lần; 

lặp lại với quãng nghỉ đầy đủ 
17 77,27 2 9,09 3 13,63 

8 
Nhảy dây 1 phút x 2 lần; quãng nghỉ 

ngắn 
20 90,90 2 9,09 0 00 

9 Chạy 100m x 1 lần 15 68,18 4 18,18 3 13,63 

10 Cõng (vác) bạn di chuyển 30s x 1 lần 6 27,27 8 36,36 8 36,36 

11 Chạy zích zắc luồn cọc 30m x 2 lần 18 81,81 3 13,63 1 4,54 

12 Cƣớp cờ 19 86,36 2 9,09 1 4,54 

13 Bật nhảy ưỡn thân trên cát 20 giây x 2 lần 9 40,90 5 22,72 8 36,36 

14 Lò cò tiếp sức 20 90,90 2 9,09 0 00 

15 Bật xa tại chỗ x 3 lần; quãng nghỉ ngắn 21 95,45 1 4,54 0 00 

16 Bóng chuyền 6 19 86,36 2 9,09 1 4,54 

17 Bật cóc 15m x 1 lần 17 77,27 5 22,72 0 00 

18 Chạy việt dã x 1 lần 8 36,36 4 18,18 10 45,45 

19 Chạy 400m x 1 lần 20 90,90 0 00 2 9,09 

20 Chạy tăng tốc độ 60m x 2 lần 7 31,81 5 22,72 10 45,45 

21 Bóng đá mini 8 36,36 10 45,45 4 18,18 

22 Trò chơi cướp bóng 7 31,81 6 27,27 9 40,90 
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3.2. Đánh giá hiệu quả một số bài tập đối với sự phát triển thể lực của nữ sinh viên 

trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

3.2.1. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

Đối tượng thực nghiệm là 116 sinh viên nữ năm thứ nhất, được chia ra thành 2 nhóm 

một cách ngẫu nhiên.  

- Nhóm thực nghiệm: Gồm 58 sinh viên được tập luyện theo các nội dung bài tập mà 

chúng tôi đã lựa chọn được ở phần tập thể lực của buổi tập. 

- Nhóm đối chứng: Gồm 58 sinh viên được tập theo các nội dung bài tập theo chương 

trình môn học GDTC đưa ra. 

- Địa điểm thực nghiệm: Tại Khoa GDTC - Đại học Huế. 

- Thời lượng thực nghiệm trong vòng 4 tháng (tương ứng với 1 học kỳ). 

3.1.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập nâng cao thể lực cho sinh viên nữ năm thứ 

nhất Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 

Trước khi đưa các bài tập vào thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành xác định tính đồng 

đều của tập mẫu thông qua hệ số biến sai. Với tổng số 168 nữ sinh viên đã chọn được 116 em 

có trình độ thể lực tương đối đồng đều, được trình bày tai Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả xác định mức độ đồng đều của tập mẫu (n = 116) 

TT Test 
Kết quả 

x  Cv (%) 

1 Chạy 30m xuất phát cao (giây) 6,69 ± 0,62 9,26 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) 16,2 ± 1,54 9,50 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 154 ,0 ± 14,52 9,42 

4 Chạy con thoi 4 lần x 10m (giây) 13,0 ± 1,25 9,61 

5 Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 870,0 ± 76,07 8,84 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy, 116 sinh viên nữ trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, 

được chọn làm đối tượng thực nghiệm phân bố tương đối đồng đều, thể hiện ở cả 5 nội 

dung kiểm tra có hệ số biến sai nhỏ hơn 10%. 

* So sánh kết quả kiểm tra thể lực của 2 nhóm trước thực nghiệm: 

Trước thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra thể lực của 116 Nữ sinh viên năm thứ 

nhất trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, kết quả thể hiện ở Bảng 5. 
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Bảng 5. So sánh kết quả kiểm tra thể lực của hai nhóm đối chứng và thực nghiệm  

trước thực nghiệm (n = 116) 

TT Test 

Nhóm  

thực nghiệm     

(n = 58) 

Nhóm  

đối chứng  

(n = 58) 

So sánh 

x  x  t P 

1 Chạy 30m xuất phát cao (giây) 6,68 ± 0,60 6,70 ± 0,50 0,89 >0,05 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) 16,4 ± 1,53 16,1 ± 1,42 0,72 >0,05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 155,0 ± 14,42 153,0± 14,26 0,56 >0,05 

4 Chạy con thoi 4 lần x 10m (giây) 13,1 ± 1,20 12,57 ± 1,23 0,48 >0,05 

5 Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 869,0 ± 77,06 885,0 ± 74,15 1,02 >0,05 

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy việc kiểm tra trình độ thể lực ban đầu theo tiêu chuẩn rèn 

luyện của 2 nhóm, cho thấy ttính < tbảng sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng 

xác xuất P > 0,05.  Hay nói cách khác là trình độ thể lực của các đối tượng nghiên cứu ở giai 

đoạn trước thực nghiệm là tương đương nhau.  

* So sách kết quả kiểm tra thể lực của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng sau 4 

tháng tập luyện: 

 Sau 4 tháng thực nghiệm, chúng tôi lại tiếp tục kiểm tra 2 nhóm đối chứng và thực 

nghiệm bằng các test thể lực ban đầu, kết quả thu được như trình bày ở Bảng 6. 

Bảng 6. So sánh kết quả kiểm tra thể lực của hai nhóm đối chứng  

và thực nghiệm sau thực nghiệm (n = 116) 

TT Test 

Nhóm thực 

nghiệm  

(n = 58) 

Nhóm  

đối chứng  

(n = 58) 

So sánh 

x  x  t P 

1 Chạy 30m xuất phát cao (giây) 5,69 ± 0,36 6,25 ± 0,44 2,05 <0,05 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) 19,5 ± 1,35 17,3 ± 1,46 2,36 <0,05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 168,0 ± 12,02 160,0 ± 13,05 2,87 <0,05 

4 Chạy con thoi 4 lần x 10m (giây) 12,0 ± 1,15 12,44 ± 1,26 1,98 <0,05 

5 Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 945,0 ± 72,10 914,0 ± 73,14 2,94 <0,05 

Kết quả Bảng 6 cho thấy, ttính tìm được ở cả 5 test đều lớn hơn tbảng =  1,96 với  

p < 0,05. Như vậy, vậy sự khác biệt là có ý nghĩa hay nói cách khác là trình độ thể lực của 

hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có sự khác biệt nhau. 
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Để làm rõ hơn đề tài tiến hành tính nhịp tăng trưởng thể lực của nhóm đối chứng và 

thực nghiệm thời điểm sau thực nghiệm so với trước thực nghiệm. Kết quả xác định nhịp 

tăng trưởng được trình bày ở Bảng 7. 

Bảng 7. Nhịp độ tăng trưởng của hai nhóm đối chứng  

và thực nghiệm sau 4 tháng tập luyện 

TT Test 

Nhóm thực nghiệm (n = 58) Nhóm đối chứng (n = 58) 

Trƣớc 

thực 

nghiệm 

( x ) 

Sau thực 

nghiệm 

( x ) 

W 

(%) 

Trƣớc thực 

nghiệm 

( x ) 

Sau thực 

nghiệm 

( x ) 

W 

(%) 

1 

Chạy 30m 

xuất phát cao 

(s) 

6,68±0,60 5,69±0,36 -16,00 6,70±0,50 6,25±0,44 -6,94 

2 
Nằm ngửa gập 

bụng (lần) 
16,4±1,53 19,5±1,35 17,27 16,1±1,42 17,3±1,46 7,18 

3 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
155,0±14,42 168,0±12,02 8,04 153,0±14,26 160,0±13,05 4,48 

4 
Chạy con thoi 

4 lần x 10m (s) 
13,1±1,20 12,0±1,15 -7,64 12,57±1,23 12,44±1,26 -1,03 

5 
Chạy tuỳ sức  

5 phút 
869,0±77,06 945,0±72,10 8,37 885,0±74,15 914,0±73,14 3,27 

Kết quả Bảng 7 cho thấy, sau 4 tháng thực nghiệm cả 2 nhóm đều có sự tăng trưởng 

thể lực, song nhịp độ tăng trưởng ở nhóm thực nghiệm cao hơn hẳn nhóm đối chứng. 

Điều này khẳng định, hiệu quả của các bài tập nâng cao thể lực cho nữ sinh viên 

trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế mà đề tài lựa chọn có tác dụng hơn hẳn những bài tập 

cũ đang sử dụng. 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu nêu trên, chúng tôi rút ra một số kết luận sau:  

- Bằng phương pháp quan sát và phỏng vấn, đề tài đã lựa chọn được 15 bài tập phát 

triển thể lực cho nữ sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. 

-  Những bài tập trên qua thực tiễn kiểm nghiệm, đã khẳng định được tính hiệu quả 

trong việc phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu ở nhóm thực nghiệm (thể hiện qua 

nhịp độ tăng trưởng ở các chỉ tiêu kiểm tra của nhóm thực nghiệm đều cao hơn nhóm đối 
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chứng và kết quả so sánh cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất  

p < 0,05). 
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC 

CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU BÓNG BÀN 

NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH 

RESEARCH ON SELECTION OF DEVELOPMENT PHYSICAL EXERCISES 

FOR MALE STUDENTS AT HOCHIMINH CITY UNIVERSITY OF SPORT, 

WHO MAJOR IN TABLE TENNIS, SPECIALITY TRAINING SPORTS   
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, TS. Nguyễn Thị Thu Phƣơng
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1
Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh 

2
Trung tâm GDTC Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 

3
Đại học Hưng Yên 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản trong thể dục thể 

thao, đề tài lựa chọn được 10 test và 14 bài tập nhằm đánh giá và phát triển thể lực 

chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Bóng bàn ngành Huấn luyện thể thao 

Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM, góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

môn Bóng bàn trong nhà trường.  

Từ khóa: Bài tập, thể lực chuyên môn, nam sinh viên, chuyên sâu bóng bàn, huấn 

luyện thể thao, trường Đại học TDTT TP. HCM. 

Summary: Using the approachs of basic science research in sport, thesis selected 10 

tests and 14 exercises to assess and development professional physicial for male 

students at HoChiMinh City University of sport, who major in table tennis, speciality 

training sport. Through it can improve the quality of teaching Table tennis in school. 

Keywords: Exercise, professional physicial exercise, male student, speciality, table 

tennis, training sport, HoChiMinh City University of sport.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi đào tạo đội ngũ 

cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên chuyên môn thể thao. Vì vậy, việc nâng cao chuyên 

môn là một trong những yếu tố thiết yếu cần được quan tâm. Trong những năm gần đây, bộ 

môn bóng bàn cũng đã và đang đào tạo được nhiều tầng lớp cán bộ, huấn luyện viên, giáo 

viên có trình độ để phát triển phong trào cho các tỉnh khu vực miền Nam. Ngoài ra, cũng 

đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đưa môn bóng bàn ngày càng phát triển. 

Để có thể đảm bảo chất lượng đào tạo cũng như đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn giảng 

dạy, huấn luyện bộ môn Bóng bàn đòi hỏi sinh viên phải có trình độ nhất định mới nắm bắt 

được các yếu tố đặc thù nêu trên nhằm phục vụ cho công tác huấn luyện của mình. Thực tế 
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trong quá trình tập luyện cho SV chuyên sâu Bóng bàn tại trường ĐHTDTT TP.HCM 

trong thời gian vừa qua cho thấy một số vấn đề còn hạn chế trong đó vấn đề nâng cao thể 

lực cho sinh viên rất đáng được quan tâm. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng các phương pháp thường qui để nghiên cứu như: Phương pháp phân 

tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn bằng phiếu (Anket), Phương pháp kiểm 

tra sư phạm, Phương pháp thực nghiệm sư phạm, Phương pháp toán thống kê. 

Khách thể nghiên cứu: 14 sinh viên chuyên sâu Bóng bàn khóa K33 và khóa K34 

khoa HLTT trường Đại học TDTT TP. HCM. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Nghiên cứu xác định chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh 

viên chuyên sâu Bóng bàn ngành Huấn luyện thể thao, Trƣờng Đại học Thể dục 

Thể thao TP.Hồ Chí Minh 

Qua tổng hợp các chỉ tiêu từ các công trình nghiên cứu đã công bố, đề tài lựa chọn 

được 14 chỉ tiêu để tuyển chọn và đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của VĐV Bóng 

bàn. Qua phỏng vấn các Chuyên gia, Giảng viên, Huấn luyện viên và kiểm định độ tin cậy 

của các test với kết quả phỏng vấn đều đạt > 80% tổng điểm tối đa trở lên, chúng tôi lựa 

chọn được 10 test để đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Bóng bàn 

ngành HLTT, trường ĐH TDTT TP.HCM như sau: Tại chỗ ném quả Cầu lông (m), Nhảy 

dây đơn 2 phút (lần), Nhảy dây đơn 30s (lần), Lăng tạ Angte thuận tay 30s (lần), Lăng tạ 

Angte trái tay 30s (lần), Lăng tạ giật bóng thuận tay 30s (lần), Lăng tạ phối hợp 2 bên 30s 

(lần), Lăng tạ thuận tay 1 phút 30 giây (lần), Lăng tạ trái tay 1 phút 30s (lần), Di chuyển 

nhặt bóng 4m x 42 quả (s). 

3.2. Lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên 

sâu Bóng bàn ngành Huấn luyện thể thao, Trƣờng Đại học Thể dục Thể thao 

TP.HCM năm 2012 

Qua tổng hợp tài liệu có liên quan và tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn, 

chúng tôi đã tổng hợp được 28 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên 

chuyên sâu Bóng bàn, ngành HLTT, trường ĐH TDTT TP.HCM. Sau đó, dựa vào kinh 

nghiệm của bản thân và tham khảo các ý kiến của một số giảng viên, huấn luyện viên môn 

Bóng bàn có một số bài tập có sự trùng lặp về mục đích, hoặc có bài tập không phù hợp 

với điều kiện tập luyện vì vậy đề tài lược bỏ bớt các bài tập không phù hợp và tổng hợp lại 

được được 22 bài tập. 

Dựa theo quy tắc lựa chọn, nếu cả hai lần phỏng vấn đều đạt > 85% tổng điểm tối đa 

trở lên, đề tài lựa chọn được 14 bài tập để đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh viên 

chuyên sâu Bóng bàn ngành HLTT, trường ĐH TDTT TP. HCM như sau: Nằm sấp chống 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

468 

đẩy tối đa 1 phút, Bật bục cao 30cm tại chỗ 30 giây, Lăng tạ vụt nhanh 2 bên 1 phút, Lăng 

tạ vụt nhanh thuận tay 1 phút, Lăng tạ vụt nhanh trái tay 1 phút, từ  3 - 5 lần, Chạy xuất 

phát cao 30m,  nghỉ giữa 30 giây, Gập cơ bụng tối đa 1 phút, Nhảy dây 2 phút, Chạy 

1500m x 1 lần, Di chuyển né người vụt bóng 1 phút, Di chuyển lao người vụt bóng 1 phút, 

từ 3 - 5 lần, Di chuyển nhặt bóng 42 quả cự ly 4m, 3 lần, Ném cầu lông đi xa, Các môn 

bóng (bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền…). 

3.3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho  

nam sinh viên chuyên sâu Bóng bàn ngành Huấn luyện thể thao, Trƣờng Đại học 

Thể dục Thể thao TP.HCM 

Để đánh giá hiệu quả việc ứng dụng các bài tập, sử dụng các test đã lựa chọn được ở 

nhiệm vụ 1 kiểm tra lấy số liệu 2 lần để tiến hành đánh giá sự biến đổi về trình độ thể lực 

chuyên môn của sinh viên chuyên sâu bóng bàn trường ĐHTDTT TP.HCM sau một năm 

tập luyện. Kết quả kiểm tra thể hiện qua các Bảng 1 và 2. 

Bảng 1. So sánh trình độ thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu Bóng bàn, 

ngành HLTT trước thực nghiệm ở hai nhóm thực nghiệm và đối chứng 
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Bảng 2. So sánh trình độ thể lực chuyên môn của nam sinh viên chuyên sâu Bóng bàn, 

ngành HLTT nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm 

 

Sau đó tiến hành so sánh nhịp tăng trưởng giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng 

sau 1 năm thực nghiệm sẽ thấy rõ điều đó, kết quả so sánh được thể hiện qua Bảng 3. 

Bảng 3: Phân tích so sánh nhịp tăng trưởng giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng  

sau 01 năm thực nghiệm (W %) 

STT Nội dung 
W% 

(NĐC) 

W% 

(NTN) 
S 

1 Ném quả Cầu lông (m) 3,37 6,5 - 

2 Nhảy dây 2 phút (lần) 9,60 11,7 - 

3 Nhảy dây 30s (lần) 11 13,5 - 

4 Lăng tạ thuận tay 30s (lần) 10,22 13,7 - 

5 Lăng tạ trái tay 30s (lần) 7,32 11,3 - 

6 Lăng tạ giật bóng thuận tay 30s (lần) 8,10 10,5 - 

7 Lăng tạ phối hợp 2 bên 30s (lần) 11,26 13,9 - 

8 Lăng tạ thuận tay 1phút 30s (lần) 8,21 10,3 - 

9 Lăng tạ trái tay 1 phút 30s (lần) 10,93 13,5 - 

10 Di chuyển nhặt bóng 4m x 42 quả (s) -11,28 -12,4 + 

    Smin = 1  
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Nếu ta xem mỗi một chỉ tiêu như là một hiện tượng để quan sát và so sánh với nhau 

thì có thể thấy trong 10 chỉ tiêu khảo sát nhóm có tới 9 chỉ tiêu đối chứng có giá trị tăng 

trưởng kém hơn (-) và chỉ có 1 chỉ tiêu có nhịp tăng trưởng âm ít hơn nên tốt hơn nhóm 

thực nghiệm (+). Theo lý thuyết về chỉ số dấu hiệu [15] do Smin = 1 < S0,05 = 1, nên sự  

khác biệt về nhịp tăng trưởng giữa hai nhóm sau thực nghiệm là có ý nghĩa thống kê với  

P < 0,05.  

So sánh nhịp tăng trưởng giữa hai nhóm sau thực nghiệm có thể được minh họa ở 

Biểu đồ 1. 

 

Biểu đồ 3.1. Nhịp tăng trưởng trung bình các test thể lực chuyên môn của nam sinh viên 

chuyên sâu Bóng bàn, ngành HLTT nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng  

sau 1 năm thực nghiệm 2012 - 2013 

Tóm lại: sau 1 năm thực nghiệm, năm học 2012 - 2013, thể lực chuyên môn của 

nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm đều có sự phát triển đáng kể, so sánh giá trị trung 

bình ở các test của hai nhóm sau thực nghiệm cho thấy, giữa chúng không có sự khác biệt 

đáng kể và không có ý nghĩa thống kê với P > 0,05. Tuy nhiên so sánh về nhịp tăng trưởng 

thì ở hầu hết các chỉ tiêu nhóm thực nghiệm tỏ ra hơn hẳn với P < 0,05, có nghĩa là các bài 

tập đã phát huy tác dụng khá rõ rệt trong việc nâng cao thể lực chuyên môn cho nhóm thực 

nghiệm trước nhóm đối chứng. 

4. KẾT LUẬN  

1. Qua 03 bước lựa chọn chỉ tiêu, bước đầu đề tài đã xác định được 10 chỉ tiêu đủ 

khả năng đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Bóng bàn, 

ngành HLTT trường ĐH TDTT TP.HCM. Đó là: Tại chỗ ném quả Cầu lông (m); Nhảy dây 
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đơn 2 phút (lần); Nhảy dây đơn 30s (lần); Lăng tạ Angte thuận tay 30s (lần); Lăng tạ 

Angte trái tay 30s (lần); Lăng tạ giật bóng thuận tay 30s (lần); Lăng tạ phối hợp 2 bên 30s 

(lần); Lăng tạ thuận tay 1 phút 30 giây (lần); Lăng tạ trái tay 1 phút 30s (lần); Di chuyển 

nhặt bóng 4m x 42 quả (s). 

2. Qua các bước lựa chọn, chúng tôi xác định được 14 bài tập phát triển thể lực 

chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu Bóng bàn, ngành HLTT trường ĐH TDTT 

TP.HCM bao gồm: 

- Nằm sấp chống đẩy tối đa 1 phút, từ  3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Bật bục cao 30cm tại chỗ 30 giây, từ  3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Lăng tạ vụt nhanh 2 bên 1 phút, từ  3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Lăng tạ vụt nhanh thuận tay 1 phút, từ 3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Lăng tạ vụt nhanh trái tay 1 phút, từ  3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Chạy xuất phát cao 30 m, từ 5 - 7 lần, nghỉ giữa 30 giây; 

- Gập cơ bụng tối đa 1 phút, từ 3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Nhảy dây 2 phút, từ  2 - 3 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Chạy 1.500m x 1 lần; 

- Di cuyển né người vụt bóng 1 phút, từ  3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Di chuyển lao người vụt bóng 1 phút, từ 3 - 5 lần, nghỉ giữa 2 phút; 

- Di chuyển nhặt bóng 42 quả cự ly 4m, 3 lần, nghỉ giữa 3 phút; 

- Ném cầu lông đi xa; 

- Các môn bóng (bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền…). 

3. Đưa các bài tập đã lựa chọn vào thực tiễn cho thấy hai nhóm trước và sau thực 

nghiệm không có sự hơn kém nhau đáng kể về trình độ thể lực chuyên môn, nhưng nhóm 

thực nghiệm lại có nhịp tăng trưởng (W%) cao hơn so với nhóm đối chứng (P < 0,05), 

chứng tỏ các bài tập được lựa chọn áp dụng cho nhóm thực nghiệm đã phát huy tính tích 

cực hơn so với nhóm đối chứng. 
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được thực trạng tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Dân lập 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng là một trong những trường đại học ngoài công 

lập đầu tiên của Việt Nam có sự đầu tư tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ 

tập luyện phục vụ cho sinh viên có sân chơi lành mạnh sau những giờ học lý thuyết căng 

thẳng trên giảng đường, cũng như giúp cho giáo viên có thể giảng dạy các môn thể thao 

được thuận lợi và đem lại hiệu quả tốt. Thời lượng học các môn chính khóa hiện nay đã 

tương đối đáp ứng yêu cầu về việc nắm bắt kỹ thuật cơ bản của một số môn. Tuy nhiên yêu 

cầu đặt ra hiện nay của nhà trường không chỉ là việc học tập theo thời gian chính khóa và 

nhà trường muốn sinh viên tham gia tập luyện các môn thể thao vào giờ ngoại khóa để 

giúp sinh viên có một sức khỏe dồi dào, tránh xa các tệ nạn xã hội. Xuất phát từ thực tế 

trên, nghiên cứu của chúng tôi điều tra khảo sát thực trạng tập luyện TDTT ngoại khóa của 

sinh viên Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Trên cơ sở đó, lựa chọn một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Dân 

lập Hải Phòng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn, Phương pháp 

quan sát sư phạm, Phương pháp Toán học thống kê.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng phong trào tập luyện ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Dân 

lập Hải Phòng 

Đề tài đã tiến hành phỏng vấn đối với 50 chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục thể chất 

trường học về các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia TDTT ngoại khóa của sinh viên. 

Kết quả được thể hiện cụ thể trên Bảng 1.  
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc tham gia  

tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên trường Đại học dân lập Hải Phòng  

(n = 50) 

TT Nội dung phỏng vấn 

Kết quả phỏng vấn 

Quan trọng Bình thường Ít quan trọng 

n % n % n % 

1 
Phương pháp, hình thức tổ 

chức các câu lạc bộ 
47 94 3 6 0 0 

2 
Cơ sở vật chất trang thiết bị 

dụng cụ 
48 96 2 4 0 0 

3 

Chế độ chính sách đối với 

người tham gia tập luyện 

ngoại khóa 

46 92 4 8 0 0 

4 

Chất lượng đội ngũ cán bộ 

giáo viên tham ra quản lý, 

tổ chức lớp 

48 96 2 4 0 0 

5 
Nội dung, chương trình  

tập luyện 
49 98 1 2 0 0 

6 Kinh phí tập luyện thi đấu 46 92 4 8 0 0 

Dưới đây là những phân tích cụ thể về thực trạng của các nhân tố đó.  

3.1.1. Phương pháp tổ chức lớp và quy trình hoạt động chưa hiệu quả 

Hiện nay hoạt động ngoại khóa cho sinh viên được tổ chức theo mô hình các câu lạc 

bộ. Tuy nhiên chỉ có một vài câu lạc bộ như Câu Lạc bộ Cầu lông, Bóng đá nhưng hoạt 

động cũng chưa được tốt. Bộ môn Giáo dục thể chất và Đoàn Thanh niên chưa có sự phối 

hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, tuyên truyền cho sinh viên tham gia tập luyện, giáo viên 

bộ môn chưa có cách quản lý hợp lý. Do đó chưa thu hút được sinh viên. Sinh viên chưa 

thấy được tầm quan trọng và tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa. 

Nhiều sinh viên không hứng thú tập luyện, một số sinh viên còn e ngại, còn mải đi làm 

thêm. Những yếu tố trên dẫn đến việc sinh viên chưa tích cực tham gia sinh hoạt các câu 

lạc bộ TDTT ngoại khóa.  

3.1.2. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện, kinh phí tổ chức  

tập luyện  

Cơ sở vật chất của nhà trường về cơ bản tương đối tốt song vẫn còn thiếu trang thiết 

bị dụng cụ tập luyện, do thời gian sử dụng cũng đã lâu và hỏng hóc cần phải mua sắm thêm 

để thay thế. 
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Kinh phí tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên chủ yếu là 

do nhà trường hỗ trợ, ngoài ra không có khoản thu nào khác. Do kinh phí ít nên việc tổ 

chức các giải thể thao thường xuyên rất khó khăn. 

3.1.3. Chế độ chính sách đối với giáo viên và sinh viên 

Đối với giáo viên trực tiếp tham gia quản lý, tổ chức và giảng dạy các môn thể thao 

ngoại khóa nhà trường chưa có sự hỗ trợ về kinh tế, giờ giảng dạy ngoại khóa cho giáo 

viên chưa được tính vào giờ chế độ. Giáo viên dẫn sinh viên đi thi đấu có thành tích cao 

chưa được nhà trường xem xét bình chọn thi đua. Ngoài ra vì điều kiện kinh tế của nhà 

trường nên giáo viên ít được tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn. 

Đối với sinh viên, nhà trường còn tổ chức quá ít các giải thi đấu thể thao cho sinh 

viên. Chính vì thế thế sinh viên chưa hăng say tập luyện. Số lượng các câu lạc bộ mở ra ít, 

sinh viên chưa có sự lựa chọn các môn thể thao phù hợp để tham gia, kinh phí đóng góp 

tham gia câu lạc bộ còn cao. Đối với sinh viên tham gia thi đấu cho nhà trường giành các 

giải cao chưa có sự quan tâm đúng mức như là thường điểm hay miễn thi... 

3.2. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa 

cho sinh viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

Căn cứ vào thực trạng phân tích ở trên kết hợp phỏng vấn chuyên gia, đề tài đã đề 

xuất được 4 giải pháp phát triển phong trào tập luyện TDTT ngoại khóa cho sinh viên 

trường Đại học dân lập Hải Phòng cụ thể như sau: 

3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức tập, tuyên truyền về tác dụng và hiệu quả của luyện 

Thể dục thể thao ngoại khóa 

Tập luyện Thể dục thể thao có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, 

giúp con người có sự phát triển toàn diện về thể chất, có sức khỏe dồi dào, thể chất cường 

tráng, dũng khí kiên cường, có cuộc sống vui tươi lành mạnh. 

Thể dục thể thao ngoại khóa là hoạt động được tổ chức cho sinh viên ngoài giờ học 

chính khóa. Thông qua hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa có thể phát hiện những sinh 

viên có năng khiếu thể thao để bồi dưỡng thêm. Tham gia tập luyện thi đấu ngoại khóa 

sinh viên có cơ hội khám phá phát triển năng khiếu và đam mê của mình. Chính vì vậy 

Đoàn Thanh niên phối hợp với bộ môn giáo dục thể chất cần tuyên truyền về tác dụng của 

tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa qua hình thức quảng cáo, dùng các tấm pano, áp 

phích, những hình ảnh đẹp, sinh động về thể dục thể thao trên các bản tin của nhà trường 

để sinh viên thấy được tầm quan trọng của việc tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa 

không chỉ nâng cao sức khỏe còn giúp cho sinh viên trong công tác hướng nghiệp, đáp ứng 

yêu cầu của một số ngành nghề. 
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3.2.2. Cải tiến nội dung, chương trình Thể dục thể thao ngoại khóa 

Bộ môn Giáo dục thể chất phải xây dựng chương trình, lên kế hoạch tập luyện cho 

từng năm học,từng học kỳ, từng tháng, từng tuần; xây dựng chương trình phải tuân thủ các 

nguyên tắc và phương pháp chung, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, đặc điểm nghề 

nghiệp của sinh viên. Qua đó sẽ tạo hưng phấn cho sinh viên tham gia tập luyện. Đối với 

sinh viên ngành Văn hóa du lịch, Ngoại ngữ, Quản trị có nhiều sinh viên nữ, tâm lý chung 

là thích những hoạt động nhẹ nhàng, mềm mại và mang tính thẩm mỹ thì nên mở các câu 

lạc bộ: Aerobic, Dance sport... Đối với sinh viên các ngành Xây dựng, Điện tử, Công nghệ 

thông tin thì nên mở các câu lạc bộ Võ thuật, Thể hình, Bóng đá, Bóng chuyền. Đối với  

sinh viên các ngành đi biển thì nên tham gia vào câu lạc bộ Bơi. Bộ môn Giáo dục thể chất 

phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy, lên kế hoạch tập luyện ngoại khóa. Thời gian tập 

luyện 3 buổi 1 tuần, mỗi buổi tập là 90 phút, hàng tháng tổ chức các cuộc thi đấu nhỏ, giao 

lưu tìm hiểu luật thi đấu các môn thể thao sao như chống đâỷ, gập bụng, nhảy dây, bật tiếp 

sức. Vào các ngày lễ lớn tổ chức các giải thể thao truyền thống như: Bóng đá, Cầu lông, 

Bóng chuyền, Võ, Bơi lội... Tất cả sinh viên đều có thể tham gia tập luyện, do đó giáo viên 

cần có sự phân chia lớp cũng như có những phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ 

tập luyện của sinh viên. Xây dựng cơ cấu quản lý lớp học, phân công trách nhiệm cho 

trưởng nhóm. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm, luôn tạo 

môi trường tốt, tác động đến sự hứng thú học tập của sinh viên. 

Trong quá trình tập luyện ngoại khóa, giáo viên giảng dạy cần theo dõi, lựa chọn 

những sinh viên tập luyện tốt vào các đội tuyển đại diện cho nhà trường tham gia thi đấu 

các giải thể thao lớn trong thành phố cũng như các giải thể thao do Hội thể thao Đại học 

chuyên nghiệp tổ chức. Đây cũng chính là những cộng tác viên đắc lực hỗ trợ giáo viên 

trong việc tổ chức, quản lý các câu lạc bộ, đồng thời bảo ban động viên những bạn sinh 

viên còn e dè, sợ sệt tích cực tham gia các lớp tập luyện ngoại khóa.  

3.2.3. Nâng cấp sân bãi, trang thiết bị dụng cụ tập luyện 

Ngoài kinh phí do nhà trường hỗ trợ, với chủ trương xã hội hóa thì việc vận động, 

kêu gọi các nhà tài trợ tài trợ kinh phí cho các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa là rất 

cần thiết mà nhà trường và Bộ môn Giáo dục thể chất cần làm. Từ đó sẽ có thêm nguồn 

kinh phí để mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, dụng cụ tập luyện. Dụng cụ tập luyện mới 

đảm bảo an toàn cho người tập, người tập sẽ hứng thú tự tin hơn trong quá trình tập. 

3.2.4. Chế độ đãi ngộ cho sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa và 

giáo viên tham gia giảng dạy 

Đối với sinh viên khi tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa, trước hết là để 

rèn luyện sức khỏe, thường xuyên được tham gia các hoạt động vui chơi, các cuộc thi đấu, 

do đó sẽ giảm bớt căng thẳng sau những giờ học trên giảng đường, giúp cho việc học tập 

có hiệu quả hơn. Đối với sinh viên có thành tích lớn tại các giải thể thao trong thành phố và 
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toàn quốc nên được nhà trường khen thưởng bằng các biện pháp như: thường điểm và hỗ 

trợ về tài chính trong việc đóng góp học phí. Đối với giáo viên tham gia quản lý và giảng 

dạy các câu lạc bộ, nhà trường xem xét có chế độ đãi ngộ hợp lý, có thể quy các tiết giảng 

dạy ngoại khóa giống như chính khóa. Thưởng giáo viên dẫn sinh viên đi thi đấu đạt giải 

cao tại các cuộc thi lớn, bình xét phong tặng các danh hiệu thi đua. 

Nhà trường nên tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia các lớp tập huấn bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. 

4. KẾT LUẬN 

Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Dân lập Hải 

Phòng còn nhiều hạn chế trên các phương diện số lượng người tập, nhận thức của sinh 

viên, số lượng các CLB, cơ sở vật chất... Đề tài đã lựa chọn được 4 giải pháp nâng cao 

nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Dân 

lập Hải Phòng gồm: 1- Đa dạng hóa các hình thức tập, tuyên truyền về tác dụng và hiệu 

quả của luyện Thể dục thể thao ngoại khóa; 2 - Cải tiến nội dung, chương trình tập  

luyện Thể dục thể thao ngoại khóa; 3 - Nâng cấp sân bãi, trang thiết bị dụng cụ tập luyện;  

4 - Tăng cường chế độ đãi ngộ cho sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại 

khóa và giáo viên tham gia giảng dạy. 
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THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN HỌC CỜ VUA CHO SINH VIÊN 
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Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong TDTT để 

đánh giá thực trạng nội dung môn học, việc sử dụng các phương pháp và phương 

tiện giảng dạy môn Cờ Vua kết hợp đánh giá kết quả học tập từ đó cho chỉ rõ những 

hạn chế trong công tác giảng dạy làm ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của sinh viên 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

Từ khóa: Giảng dạy; Môn học Cờ Vua; Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đại học Sư phạm, Đại học Huế là một trong những trường đào tạo cán bộ sư phạm 

nổi tiếng cả nước, hàng năm đã đào tạo cho đất nước hàng ngàn cán bộ phục vụ công tác 

sư phạm và giảng dạy. Chính vì vậy mà một trong những nhiệm vụ then chốt của nhà 

trường là đào tạo lực lượng cán bộ phải hài hòa đức, trí, thể, mỹ do đó mà trong những 

năm qua bên cạnh việc học tập chuyên ngành thì vấn đề giáo dục thể chất cho sinh viên 

luôn được nhà trường chú trọng và quan tâm. 

Trong các môn học GDTC thì Cờ Vua là môn học được Khoa GDTC - Đại học Huế 

phân phối giảng dạy hàng năm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Đây 

là môn học có tính đặc thù nhưng rất phù hợp với sinh viên ngành sư phạm. Qua thực tiễn 

giảng dạy nhận thấy rất nhiều sinh viên rất yêu thích môn học này tuy nhiên qua thực tế 

giảng dạy chưa đạt được hiệu quả như mong muốn dẫn ảnh hưởng tới hiệu quả học tập của 

sinh viên. Để tìm hiểu những tồn tại trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Thực trạng 

giảng dạy môn Cờ Vua cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế”.  

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân 

tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; và 

Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng chƣơng trình giảng dạy Cờ vua ở trƣờng Đại học Ngoại ngữ, Đại  

học Huế 

Chương trình môn học Cờ Vua cho sinh viên các trường thành viên Đại học Huế 

(trong đó có Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) được thiết kế tổng số 30 tiết, trong 

đó bao gồm các kiến thức cơ bản như:  
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Phần 1: Giới thiệu môn học bao gồm các nội dung: Vai trò của Cờ Vua trong rèn 

luyện trí tuệ, sức khỏe; Bàn cờ, quân cờ, vị trí ban đầu, những chỉ dẫn để sắp xếp một bàn 

cờ đúng luật; Các nhân tố trên bàn cờ: Tên gọi của từng ô cờ, hàng ngang, cột dọc, cột mở, 

đường chéo, cánh Hậu, cánh Vua, khu trung tâm. 

Phần 2: Kỹ thuật Cờ Vua bao gồm các nội dung: Luật và phương pháp thi đấu trọng 

tài; Kết thúc ván cờ: Nước chiếu Vua, cách chống đỡ khi Vua bị chiếu, các tình huống và 

cục diện hòa cờ, kết thúc ván cờ; Ký hiệu và cách ghi chép trong Cờ Vua, ghi biên bản, 

cách sử dụng đồng hồ; Các giai đoạn của ván cờ: Giai đoạn khai cuộc, Giai đoạn trung 

cuộc, Giai đoạn Tàn cuộc và bài tập. 

 Chương trình thiết kế môn học Cờ Vua dành cho sinh viên Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế về cơ bản là phù hợp nội dung, kiến thức để đào tạo môn học GDTC ở 

các trường Đại học. Dù là môn học thực hành tuy nhiên do Cờ Vua là môn đặc thù nên các 

nội dung giảng dạy đan xen vừa lý thuyết và thực hành, chính vì vậy mà quá trình giảng 

dạy giảng viên phân phối hợp lý thời gian giảng dạy để đảm bảo hiệu quả học tập cho sinh 

viên, trong đó chú trọng nội dung thực hành cho sinh viên có nhiều điều kiện học tập là 

hợp lý. 

3.2. Thực trạng việc áp dụng các nhóm phƣơng pháp vào quá trình giảng dạy môn 

học Cờ vua 

Để làm rõ việc sử dụng nhóm phương pháp giảng dạy, đề tài tiến hành khảo sát thực 

trạng việc áp dụng các nhóm phương pháp giảng dạy các nội dung của môn học Cờ vua 

cho đối tượng sinh viên  năm thứ 2, niên khóa 2018 - 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế. Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 1 và 2 sau. 

Bảng 1. Thực trạng việc áp dụng các nhóm phương pháp giảng dạy môn Cờ Vua  

cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (n = 4). 

TT Nhóm phƣơng pháp giảng dạy 

Nội dung 

Lý thuyết Thực hành 

n % n % 

1 Dùng lời nói và chữ viết 4 100 2 50 

2 Trực quan 2 50 4 100 

3 Hoạt động thực tiễn 2 50 3 75 

4 Tích cực 1 25 1 25 

Kết quả thu được ở Bảng 1 và 2 cho thấy: 

Các giảng viên phần nhiều 3 nhóm phương pháp giảng dạy chủ yếu là dùng lời nói 

và chữ viết; trực quan và hoạt động thực tiễn. Trong đó sử dụng phổ biến nhất là nhóm 

dùng lời nói và chữ viết chiếm 100% trong giảng dạy lý thuyết và các nội dung chương 
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trình môn học. Với giảng dạy thực hành thì các giảng viên đều sử dụng nhóm phương pháp 

trực quan chủ yếu chiếm 100%. Ngoài ra còn sử dụng nhóm phương pháp hoạt động thực 

tiễn vào giảng dạy lý thuyết và thực hành môn Cờ Vua trong đó cụ thể giảng dạy tri thức 

cơ bản và các giai đoạn của ván đấu chiếm từ 50% trở lên. Với nhóm phương pháp giảng 

dạy tích cực thì các giảng viên rất ít khi sử dụng vào quá trình giảng dạy, qua kết quả điều 

tra cho thấy chỉ chiếm 25% giảng viên có sử dụng phương pháp này. Chứng tỏ các giảng 

viên ở Khoa GDTC - Đại học Huế vẫn thường xuyên áp dụng các nhóm phương pháp 

giảng dạy truyền thống trong giảng dạy môn Cờ Vua mà chưa mạnh dạn áp dụng nhóm 

phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm để thúc đẩy quá trình giảng 

dạy và học tập của sinh viên. 

Bảng 2. Thực trạng việc áp dụng các nhóm phương pháp giảng dạy môn Cờ Vua  

theo từng nội dung giảng dạy (n = 4) 

TT 
Nhóm phƣơng pháp 

giảng dạy 

Nội dung chƣơng trình môn học 

Tri thức 

cơ bản 

Các giai 

đoạn  ván 

đấu 

Luật và Phƣơng 

pháp tổ chức thi 

đấu, TT 

n % n % n % 

1 Dùng lời nói và chữ viết 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

2 Trực quan 3 75,00 4 100,00 2 50,00 

3 Hoạt động thực tiễn 2 50,00 4 100,00 0 00 

4 Tích cực 1 25,00 1 25,00 0 00 

3.3. Thực trạng việc sử dụng các phƣơng tiện giảng dạy môn học Cờ vua 

Bảng 3. Thực trạng việc sử dụng các phương tiện giảng dạy môn Cờ Vua cho sinh viên 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (n = 4). 

TT Phƣơng tiện giảng dạy 

Nội dung chƣơng trình môn học 

Tri thức  

cơ bản 

Các giai đoạn 

ván đấu 

Luật và 

Phƣơng pháp 

tổ chức thi 

đấu trọng tài 

n % n % n % 

1 Sách giáo khoa 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

2 Tài liệu tham khảo 3 75,00 3 75,00 4 100,00 

3 Máy vi tính 1 25,00 1 25,00 0 25,00 

4 Các phần mềm về máy 1 25,00 1 25,00 0 0,00 
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5 Máy chiếu Projector 1 25,00 1 25,00 0 0,00 

6 Bàn cờ treo 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

7 Bàn, quân cờ tập luyện 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

8 Đồng hồ thi đấu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Đề tài tiến hành khảo sát trực trạng việc sử dụng các phương tiện giảng dạy môn  

Cờ vua cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kết quả thu được như trình 

bày ở Bảng 3. 

Từ kết quả thu được ở Bảng 3 cho thấy: 

- Đối với các phương tiện giảng dạy thường xuyên trong môn Cờ vua (bàn cờ, quân 

cờ, bàn cờ treo, sách giáo khoa) thì được các giáo viên sử dụng trong các giờ học chiếm tỷ 

lệ 100%. Về tài liệu tham khảo, các giáo viên cũng hầu hết sử dụng trong giảng dạy. Tuy 

nhiên, đối với phương tiện giảng dạy là đồng hồ thi đấu thì không có giáo viên nào sử dụng 

do đồng hồ tập luyện quá ít và quá lâu không sử dụng nên bị hư hỏng nhiều do đó không 

đáp ứng được tập luyện. 

- Khi xem xét đến thực trạng việc sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại như: 

Máy vi tính, đèn chiếu Projector, phần mềm Cờ vua trên máy tín thì chỉ có 1 giáo viên sử 

dụng chiếm tỷ lệ 25.00%.  Đây là hạn chế trong quá trình giảng dạy môn Cờ Vua cho sinh 

viên Đại học Ngọa ngữ, Đại học Huế ở Khoa GDTC hiện nay. Việc ít áp dụng các phương 

tiện và công nghệ dạy học hiện đại sẽ hạn chế hiệu quả học tập, không kích thích sự hứng 

thú và giá trị áp công nghệ trong giảng dạy môn Cờ Vua, trong khi đó ở Khoa GDTC Đại 

học Huế đã được trang bị các phòng học có chất lượng đảm bảo để sử dụng các phương 

tiện đó. 

3.4. Thực trạng sử dụng các nhóm phƣơng pháp giảng dạy truyền thống và tích cực 

trong giảng dạy Cờ Vua 

3.4.1. Ý kiến của giáo viên về việc sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy truyền 

thống và tích cực trong giảng dạy môn Cờ vua 

Bảng 4. Đánh giá của giảng viên về việc sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy  

môn học Cờ Vua (n = 4) 

TT Ý kiến phản hồi 

Nhóm các phƣơng 

pháp truyền thống 

Nhóm phƣơng pháp  

tích cực 

n % n % 

1 Dễ giảng 4 100,00 0 0,00 

2 
Tốn nhiều thời gian 

chuẩn bị bài giảng 
4 100,00 0 0,00 

3 
Sinh viên học thụ động, 

ít hiệu quả 
3 75,00 1 25,00 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

482 

Đề tài đã phỏng vấn các giáo viên về việc sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy 

truyền thống và phương pháp tích cực trong giảng dạy môn học Cờ vua tại trường đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Huế. Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 

Kết quả tại Bảng 4 cho thấy: Đại đa số ý kiến của các giáo viên đều nhận thức được 

rằng sử dụng phương pháp truyền thống sẽ tốn nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng của giáo 

viên (04/04 ý kiến chiếm tỷ lệ 100%), và sử dụng phương pháp này sẽ làm cho sinh viên 

học thụ động, ít hiệu quả trong học tập của sinh viên (3/4 ý kiến chiếm tỷ lệ 75%) mặc dù 

phương pháp này khá dễ giảng dạy vì đã quen thuộc do giải dạy nhiều năm 

3.4.2. Ý kiến của sinh viên về các nhóm phương pháp giảng dạy truyền thống và tích 

cực trong giảng dạy môn học Cờ vua 

Với xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay là giảng dạy lấy người học là trung tâm thì 

ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp giảng dạy tích cực là yếu tố quan trọng, là 

cơ sở tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy tại các trường đại học cao đẳng. Để tìm 

hiểu vấn đề này, chúng tôi tiến hành khảo sát các ý kiến phản hồi của sinh viên về việc 

được trang bị kiến thức môn học Cờ vua bằng nhóm phương pháp giảng dạy tích cực của 

giáo viên, kết quả được trình bày tại Bảng 5. 

Bảng 5. Đánh giá của sinh viên về hình thức tổ chức phương pháp trong giảng dạy  

môn Cờ Vua (n = 137) 

TT 
Hình thức tổ chức, phƣơng pháp 

giảng dạy 

Ý kiến phản hồi 

Thích Không thích 

n % n % 

1 Thuyết trình, giảng giải 51 37,23 86 62,77 

2 Thuyết trình, đặt câu hỏi thảo luận 121 88,32 16 11,68 

3 
Trực quan (dùng bàn cờ, quân  

cờ treo) 
70 51,09 67 48,91 

4 

Trực quan (dùng bàn cờ, quân cờ 

treo kết hợp ứng dụng máy chiếu  

và phần mềm Cờ Vua) 

130 94,89 7 5,11 

5 Thực hành thi đấu theo từng cặp 56 40,88 81 59,12 

6 
Thực hành thi đấu theo từng cặp sau 

đó luân phiên đổi các cặp đấu 
98 71,53 39 28,47 

7 Thực hành bài tập trên giấy 102 74,45 35 25,55 

8 
Học trên lớp kết hợp với tự học, tự 

nghiên cứu 
113 82,48 24 17,52 



Phạm Việt Đức, Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Hùng 

 

483 

Từ kết quả ở bảng thu được ở Bảng 5 cho thấy: Có 86/137 ý kiến chiếm tỷ lệ 62,77% 

sinh viên cho rằng không thích học theo phương pháp thuyết trình; 121/137 ý kiến chiếm 

tỷ lệ 88,32% cho rằng thích học theo phương pháp thuyết trình kết hợp với đặt câu hỏi. 

Đồng thời, có 130/137 ý kiến chiếm 94,89% cho rằng nên giảng dạy trực quan (dùng bàn 

cờ, quân cờ treo kết hợp ứng dụng máy chiếu và phần mềm Cờ Vua), có 98/137 ý kiến 

chiếm 71,53% nên tổ chức hoạt động thực tiễn đó là thực hành thi đấu theo từng cặp sau đó 

luân phiên đổi các cặp đấu, có 113/137 ý kiến chiếm tỷ lệ 82,48% cho rằng thích học theo 

phương pháp học trên lớp kết hợp với tự học, tự nghiên cứu. Qua trao đổi trực tiếp cho 

thấy, nhiều sinh viên cho rằng có thể thời gian tự học, tự nghiên cứu ngoài việc sử dụng 

các tài liệu được giao thì các em sẽ sử dụng thêm các phần mềm điện thoại thông minh để 

nâng cao được trình độ thực hành.  

Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy, các hình thức, phương pháp giảng dạy truyền 

thống vẫn thường sử dụng đều có ý kiến phản hồi yêu thích thấp như: thuyết trình, giảng 

giải chiếm 37,23%; Trực quan (dùng bàn cờ, quân cờ treo) chiếm 51,09%; Thực hành thi 

đấu theo từng cặp chiếm 40,88%. Ngoại trừ, Thực hành bài tập trên giấy vẫn có lựa chọn ở 

mức khá đó là 102/137 ý kiến chiếm 74,45%. 

Như vậy, thông qua phỏng vấn cho thấy sự cần thiết phải có sự đánh giá về hình 

thức, phương pháp giảng dạy để nâng hiệu quả học tập cho sinh viên. 

3.5. Thực trạng kết quả học tập môn học Cờ vua của sinh viên trƣờng Đại học  

Ngoại ngữ, Đại học Huế 

Để đánh giá  thực trạng học tập môn học Cờ vua, chúng tôi tiến hành đánh giá  

tổng hợp kết quả học tập của đối tượng nghiên cứu giai đoạn từ năm 2017 - 2018 và năm 

2018 - 2009, bao gồm 449 sinh viên. Kết quả thu đươc như trình bày ở Bảng 6 sau. 

Bảng 6. Kết quả học tập môn Cờ Vua của sinh viên 

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

Năm học 

Kết quả đánh giá xếp loại 

Giỏi Khá Trung bình Yếu - Kém 

n % n % n % n % 

2017 - 2018 

(n = 243) 
13 5,35 55 22,63 168 69,14 7 2,88 

2018 - 2019 

(n = 206) 
15 7,28 46 22,33 136 66,02 9 4,37 

Tổng 

(n = 449) 
28 6,24 101 22,49 304 67,71 16 3,56 
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Từ  kết quả thu được ở Bảng 6 cho thấy, số sinh viên xếp loại trung bình môn học  

Cờ vua chiếm tỷ lệ khá cao là 270/449 sinh viên chiếm tỷ lệ 67,71%, còn lại là sinh viên 

xếp loại khá và giỏi chiếm tỉ lệ không cao (dưới 30%).  Điều đó chứng tỏ rằng, kết quả học 

tập môn Cờ vua của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vẫn còn ngưỡng 

trung bình chiếm số lượng khá lớn.  

4. KẾT LUẬN 

- Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế cho thấy các giảng viên vẫn sử dụng nhiều nhóm phương pháp giảng dạy 

truyền thống mà chưa mạnh dạn áp dụng nhóm phương pháp tích cực hóa người học chỉ 

chiếm 25% giảng viên sử dụng, chưa ứng dụng được các phương tiện và công nghệ hiện 

đại vào giảng dạy để nâng cao hiệu quả và tính tích cực hứng thú của người học. 

- Kết quả học tập môn học Cờ Vua của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế không cao, phần nhiều là điểm trung bình chiếm tỷ lệ 67,71% chứng tỏ hiệu quả 

giảng dạy môn Cờ Vua vẫn chưa đạt yêu cầu. 
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HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUYÊN MÔN  

NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHO SINH VIÊN  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƢƠNG MIỀN TRUNG 

EFFICIENCY OF APPLICATION SOME SPECIALIZED SOLUTIONS 

IMPROVING THE FITNESS FOR STUDENTS OF MIENTRUNG INDUSTRY 

AND TRADE COLLEGE 

ThS. Lê Tấn Xin
1
, TS. Tạ Hoàng Thiện

2
, ThS. Nguyễn Minh Cƣờng

3
  

1
Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung 

2
Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh 

3
Trường Đại học Phú Yên 

Tóm tắt: Giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương 

miền Trung là vấn đề hết sức cần thiết cần phải tiến hành nghiên cứu. Do vậy, Đề tài 

căn cứ vào kết quả phân tích thực trạng thể lực của sinh viên và xác định các nguyên 

nhân số sinh viên có thể lực ở mức “không đạt” chiếm tỷ lệ cao. Từ đó, Đề tài đã xác 

định được 4 giải pháp nâng cao thể lực của sinh viên và tiến hành thực nghiệm. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy các chỉ tiêu thể lực của sinh viên nam, nữ nhóm thực 

nghiệm đều có sự tăng trưởng đáng kể và có xu hướng phát triển tốt hơn thể lực của 

sinh viên nam, nữ nhóm đối chứng. Điều này cho thấy các giải pháp được ứng dụng 

thực nghiệm tại Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung bước đầu có tác động 

đến sự phát triển thể lực của sinh viên trong 01 năm tiến hành thực nghiệm. 

Từ khóa: Giải pháp; Thể lực; Sinh viên; Cao đẳng Công Thương miền Trung. 

Abstract: It is absolutely necessary to conduct the solutions to improve the fitness for 

students of Mientrung Industry and Trade College. Therefore, the study based on the 

results of analyzing the physical status of students and identifying the reasons why 

the number of students with physical condition at the "unsatisfactory" rate is high. 

Since then, the study has identified four solutions to improve the fitness of students 

and conduct experiments. Experimental results show that the physical indicators of 

male and female students in the experimental group all have significant growth and 

tend to develop better than the physical strength of male and female students in the 

control group. This shows that the solutions applied experimentally at Mientrung 

Industry and Trade College initially have an impact on the physical development of 

students in one year of conducting experiments. 

Keywords: Solution; Fitness; Student; Mientrung Industry and Trade College. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung (CĐCTMT) là một trong những trường 

cao đẳng công lập ra đời sớm nhất trong thời kỳ đổi mới. Với quy mô đào tạo đa ngành, đa 

cấp, đa lĩnh vực là một trung tâm nghiên cứu khoa học quan trọng của tỉnh Phú Yên. Hiện 

nay, trường có 129 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (trong đó có 13 Tiến sĩ, 106 

Thạc sĩ (với 10 người đang nghiên cứu sinh), 09 giảng viên đang học tập, nghiên cứu ở 

nước ngoài), 15 ngành đào tạo trình độ cao đẳng, trường có hơn 4.000 SV. Hằng năm cung 

cấp khoản 1.000 SV có tay nghề cao sau khi ra trường, thì việc đảm bảo đầy đủ sức khỏe 

cho họ cũng hết sức quan trọng, bởi sức khỏe là tiền đề để con người phát triển trí tuệ, tiếp 

thu kiến thức, kỹ năng kỹ xảo vận động trong cuộc sống. Tuy nhiên, đây là một công tác 

hết sức khó khăn, đồi hỏi nhiều công sức cả về trí tuệ và điều kiện cơ sở vật chất, ý thức tự 

giác của SV đối với rèn luyện thể chất còn kém; sự quan tâm của xã hội với công tác 

TDTT còn chưa tương xứng… SV đông, thời gian tập luyện nội khóa ít, cơ sở vật chất 

phục vụ giảng dạy TDTT thiếu thốn, đội ngũ giáo viên giảng dạy thiếu về số lượng, chất 

lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, nên công tác giáo dục thể chất cho SV còn nhiều hạn 

chế, ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực của SV. Vì vậy, giải pháp nâng cao thể lực cho 

SV trường CĐCTMT là vấn đề hết sức cần thiết cần phải tiến hành nghiên cứu. Đây là 

những nhiệm vụ trọng tâm và là yêu cầu cần thiết để góp phần cải tiến và nâng cao chất 

lượng công tác GDTC của trường hiện nay. Từ những luận cứ và nhu cầu thực tế trên, nên 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Hiệu quả ứng dụng một số giải pháp chuyên môn nhằm 

nâng cao thể lực cho SV trường Cao đẳng Công Thương miền Trung”. Đây là vấn đề 

nghiên cứu có tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong công tác GDTC hiện nay của 

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. 

Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư 

phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán học thống kê. Đặc biệt là 

đề tài sử dụng phương pháp kiểm tra sư phạm, để kiểm tra các chỉ tiêu thể lực theo Quyết 

định 53/2008/BGDĐT như: Lực bóp tay thuận (kg), Nằm ngửa gập thân (lần/30s), Bật xa 

tại chỗ (cm), Chạy 30m xuất phát cao (s), Chạy con thoi 4x10m (s), Chạy tùy sức 5 phút 

(m) và phương pháp thực nghiệm sư phạm. 

Khách thể nghiên cứu: Kiểm tra thực trạng thể lực 300 sinh viên ở lứa tuổi 18 - 20, 

mội nhóm tuổi ở giới tính khác nhau là 50 sinh viên; Khách thể phỏng vấn là 50 cán bộ 

quản lý và giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Yên; 

Lấy mẫu làm khách thể thực nghiệm khoảng 250 sinh viên nam - nữ bao gồm 160 nam 

sinh (2 lớp điện - điện tử), 90 nữ sinh (2 lớp kinh tế) cùng lứa tuổi tại thời điểm nghiên 

cứu, khách thể là 18 tuổi - sinh viên năm I. Đề tài chia khách thể thực nghiệm: nhóm thực 
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nghiệm là 125 sinh viên gồm 80 nam (1 lớp điện - điện tử) và 45 nữ (1 lớp kinh tế), nhóm 

đối chứng là 125 sinh viên gồm 80 nam (1 lớp điện - điện tử) và 45 nữ (1 lớp kinh tế). 

Nhóm thực nghiệm sẽ được tác động bởi các giải pháp, nhóm đối chứng tham gia học tập 

GDTC bình thường theo nội dung chương trình hiện hành, không có tác động của các  

giải pháp. 

2. Kết quả nghiên cứu  

2.1. Mô tả kết quả phân tích thực trạng thể lực của sinh viên Trƣờng Cao đẳng Công 

Thƣơng miền Trung 

Kết quả kiểm tra thể lực của 300 sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền 

Trung và phân loại hợp theo hướng dẫn của Quyết định số 53/2008 của Bộ GD và ĐT 

được trình bày ở bảng 1 như sau: 

Bảng 1: Đánh giá trình độ thể lực của sinh viên lứa tuổi 18 - 20  

Trường Cao đẳng Công thương miền Trung 

Lứa tuổi Giới tính 
Mức đánh giá 

Total 
Không đạt Đạt Tốt 

20 

Nam  
n 27 17 6 50 

% 54,0% 34,0% 12,0% 100,0% 

Nữ  
n 42 8 0 50 

% 84,0% 16,0% 0,0% 100,0% 

19 

Nam  
n 33 10 7 50 

% 66,0% 20,0% 14,0% 100,0% 

Nữ  
n 45 5 0 50 

% 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

18 

Nam  
n 35 12 3 50 

% 70,0% 24,0% 6,0% 100,0% 

Nữ  
n 41 9 0 50 

% 82,0% 18,0% 0,0% 100,0% 

Total 
n 223 61 16 300 

% 74,3% 20,4% 5,3% 100,0% 

Qua Bảng 1 và biểu đồ 1 cho thấy kết quả xếp loại thể lực của 300 SV ở lứa tuổi từ 

18 - 20 ở trường Cao đẳng Công Thương miền Trung có 16 SV thể lực loại tốt, chiếm tỷ lệ 

5,3%; có 61 SV thể lực đạt, chiếm tỷ lệ 20,4%; có 223 SV thể lực không đạt, chiếm tỷ lệ 
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74,3%. Như vậy, Sinh viên lứa tuổi 18 đến 20 của Trường Cao đẳng Công thương miền 

Trung có thể lực đạt và tốt chiếm tỷ lệ rất ít, thể lực không đạt chiếm tỷ lệ cao.  

 

 

Biều đồ 1. Xếp loại thể lực chung của sinh viên ở lứa tuổi 18 - 20 

Từ kết quả kiểm tra và xếp loại thể lực của sinh viên như đã trình bày ở trên, Đề tài 

tiến hành  tổ chức  thảo luận  nhóm  chuyên môn GDTC để xác định các nguyên nhân dẫn 

đến sinh viên có thể lực không đạt như sau: 

Nhóm 1: Những nguyên nhân thuộc về phía chủ quan của sinh viên: Tố chất thể lực 

kém, đặc biệt là sức bền chung; Không có thời gian dành cho việc tập luyện TDTT; Chưa 

có ý chí tập luyện TDTT; Chưa ý thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT; Chưa có 

động lực để tập luyện TDTT thường xuyên; Không tự tin khi tập luyện TDTT; Không có 

dụng cụ, sân bãi, tập luyện TDTT ngoài giờ học. 

Nhóm 2: Những nguyên nhân thuộc về phía giảng viên: Tập luyện kỹ thuật thì nhiều, 

giới thiệu về kiến thức TDTT thì ít; Phương pháp giảng dạy không hấp dẫn; Giảng viên ít 

khích lệ, động viên sinh viên trong quá trình tập luyện; Năng lực thị phạm kỹ thuật động 

tác của giảng viên kém; Giảng viên thiếu tôn trọng sinh viên; Chưa thực hiện tốt việc xếp 

loại thể lực các quy định của Quyết định 53/2008 của Bô GD và ĐT; Thể lực chưa được sử 

dụng như là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập GDTC của sinh viên. 

Nhóm 3: Những nguyên nhân thuộc về phía điều kiện khách quan: Gánh nặng học 

tập quá lớn, không đủ sức tập luyện TDTT; Thiếu nước tắm sau khi vận động; Chương 

trình môn học GDTC tự chọn còn đơn điệu, thiếu thiết thực; Bố trí giờ học vào thời điểm 

không thích hợp; Điều kiện thời tiết xấu; Điểm môn học GDTC không được tính vào điểm 

trung bình chung học tập. 
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Đây là các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực của sinh viên. Nếu các 

nguyên nhân này tác động theo chiều hướng tốt thì thể lực của sinh viên sẽ phát triển tốt 

hơn. Do vậy dựa vào các nguyên nhân này có thể đề xuất hay là xây dựng các giải pháp 

chuyên môn ngắn hạn để phát triển thể lực cho sinh viên một cách phù hợp hơn trong giai 

đoạn hiện tại. 

2.2. Kết quả xác định một số giải pháp chuyên môn nhằm phát triển thể lực cho Sinh 

viên trƣờng Cao đẳng Công Thƣơng miền Trung 

Từ phân tích thực trạng thể lực của sinh viên, Đề tài đã xác định các giải pháp theo 

chủ quan. Để có kết quả khách quan hơn, đề tài tiến hành xây dựng phiếu phỏng vấn để xin 

ý kiến của 50 chuyên gia và những người có liên quan đến công tác GDTC tại các trường 

ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh Phú Yên và ở các trường đại học khác. Kết quả phỏng vấn được 

trình bày ở Bảng 1 như sau: 

Bảng 1. Kết quả hỏi ý kiến chuyên gia về các giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên 

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung 

  
Responses Percent of 

Cases N Percent 

Giải 

pháp 

nâng 

cao thể 

lực
a
 

Giải pháp tăng cường giáo dục động cơ, ý  

thức học tập GDTC và rèn luyện thể lực cho  

sinh viên. 

48 26,1% 96,0% 

Giải pháp tăng cường các hoạt động tự tập, sinh 

hoạt ngoại khóa ở câu lạc bộ TDTT trường học. 
46 25.0% 92,0% 

Giải pháp nâng cao lượng vận động trong các 

giờ học thực hành TDTT. 
46 25,0% 92,0% 

Giải pháp tăng cường tổ chức thi đấu các giải 

thể thao trường học và kiểm tra thể lực. 
44 23,9% 88,0% 

Total 184 100,0% 368,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 2. 

Kết quả phỏng vấn cho thấy có 4 giải pháp được các Giảng viên, Cán bộ quản lý và 

chuyên gia GDTC đề xuất nhiều nhất từ 88% trở lên. Nhìn chung, các giải pháp mà các 

chuyên gia đề xuất cho thấy rằng những nhóm giải pháp này phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của trường và của SV. Đây là cơ sở quan trọng đề thiết lập các nội dung thực hiện cụ 

thể nhằm năng cao thể lực cho SV trường cao đẳng Công Thương miền Trung trong giai 

đoạn mới. 

Mô tả nội dung thực hiện các giải pháp: Đề tài tiến hành đề xuất các nội dung thực 

hiện của 4 giải pháp như sau: 
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Nội dung thực hiện Giải pháp tăng cường giáo dục động cơ, ý thức học tập GDTC và 

rèn luyện thể lực cho sinh viên: 

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về TDTT cho sinh viên, 

được thực hiện bằng các trò chơi phù hợp vào những dịp chào mừng các ngày Lễ lớn  

hàng năm. 

- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tác 

dụng của GDTC đến sự phát triển thể chất của sinh viên. 

- Mỗi giờ học GDTC, Giảng viên cần lồng ghép các biện pháp giáo dục cần thiết để 

sinh viên có thể ý thức thực sự về động cơ của mình, qua đó sinh viên có thể cải thiện thái 

độ của mình về giờ học TDTT một cách tích cực. 

- Giáo dục sinh viên xác định và xây dựng được động cơ học tập, tập luyện TDTT 

đúng đắn để hình thành cho họ có thói quen tập luyện TDTT thường xuyên nhằm phát triển 

thể chất. 

- Tăng cường kiểm tra ý thức học tập, tập luyện trong giờ học GDTC của sinh viên 

như đảm bảo giờ lên lớp, mặc đồng phục, thực hiện các bài tập về nhà đầy đủ và tác 

phong… đúng qui định 

Nội dung thực hiện Giải pháp tăng cường các hoạt động tự tập, sinh hoạt ngoại khóa 

ở câu lạc bộ TDTT trường học: 

- Giảng viên cho bài tập về nhà, hướng dẫn sinh viên tự tập và kiểm tra, đánh giá kết 

quả tự tập của sinh viên vào các giáo án sau đó. 

- Tích cực hướng dẫn sinh viên biết cách xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự 

tập luyện TDTT có hiệu quả. 

- Tích cực hướng dẫn sinh viên biết cách lựa chọn các phương pháp và phối hợp các 

phương pháp, hình thức tập luyện TDTT từng môn phù hợp. 

- Xây dựng nội dung và hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa phù hợp với điều kiện 

của trường và của sinh viên. 

- Thành lập thêm các câu lạc bộ TDTT theo nhu cầu tập luyện của sinh viên và 

khuyến khích sinh viên tham gia tập luyện các môn TDTT ở các câu lạc bộ trong trường và 

ngoài trường. 

- Giảng viên khuyến khích sinh viên thường xuyên tự kiểm tra sự phát triển hình thái, 

thể lực của mình trong quá trình tập luyện TDTT. 

- Tăng cường phụ đạo ngoại khoá có sự hướng dẫn của giáo viên cho sinh viên yếu 

kém cả kỹ thuật và thể lực để tăng cường sự phát triển thể chất cho sinh viên. 

Nội dung thực hiện Giải pháp nâng cao lượng vận động trong các giờ học thực  

hành TDTT: 
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- Nâng cao lượng vận động cần phải tuân thủ nguyên tắc: từ nhẹ đến nặng, từ dễ đến 

khó, từ đơn giản đến phức tạp phải được kiểm tra một cách có hệ thống. 

- Lượng vận động của các bài tập nên được bố trí tăng dần theo qui luật và có hệ 

thống trong các giáo án giảng dạy thực hành TDTT ở các giờ học GDTC. 

- Tăng cường kiểm tra và đánh giá mức độ tác động của lượng vận động sau mỗi 

buổi tập, mỗi giai đoạn và kết thúc môn học để tiến hành điều chỉnh lượng vận động cho 

phù hợp với năng lực thể chất của sinh viên. 

Nội dung thực hiện Giải pháp tăng cường tổ chức thi đấu các giải thể thao trường 

học và kiểm tra thể lực: 

- Tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao cho sinh viên trong trường vào các 

ngày lễ lớn hàng năm. Đăng cai tổ chức giải TDTT sinh viên mở rộng, mời các trường 

trung cấp, cao đẳng, đại học ở địa bàn tỉnh tham gia. 

- Xây dựng các đội tuyển từng môn TDTT, tuyển chọn VĐV thường xuyên bổ sung 

vào đội tuyển và đưa VĐV vào các CLB TDTT trong và ngoài trường tập luyện. Cần có kế 

hoạch huấn luyện cho sinh viên được tuyển chọn một cách cụ thể. 

- Tăng cường sử dụng các test theo QĐ 53 của Bộ GDĐT để kiểm tra thể lực cho 

sinh viên trong quá trình dạy học TDTT. Đặc biệt là lúc bắt đầu và kết thúc môn học 

GDTC, để có cơ sở đánh giá trình độ thể lực của sinh viên. 

- Các giáo án nên được bố trí các bài tập thể lực với hình thức kiểm tra để tạo cho 

sinh viên có động lực thực hiện tốt. 

- Nội dung kiểm tra thể lực giữa và kết thúc môn học GDTC là bắt buộc nên được 

phổ biến rõ ràng để sinh viên tự lập kế hoạch tập luyện nhằm nâng cao thể lực, đáp ứng 

tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ở các lứa tuổi sinh viên. 

2.3. Ứng dụng một số giải pháp chuyên môn nhằm phát triển thể lực cho SV ở trƣờng 

Cao đẳng Công Thƣơng miền Trung 

2.3.1. Thực trạng thể lực của sinh viên các nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng trước 

thực nghiệm 

Kết quả kiểm tra thể lực của các nhóm thực nghiệm và các nhóm đối chứng trước 

thực nghiệm được trình bày ở Bảng 2. 

 Sinh viên nam: Qua Bảng 2 cho thấy, thể lực của sinh viên nam nhóm đối chứng 

và nhóm thực nghiệm có ttính < tbảng nên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng 

xác xuất P > 0,05; điều này cho thấy trước thực nghiệm thể lực của nhóm đối chứng và 

nhóm thực nghiệm tương đồng và không có sự khác biệt về thống kê. 

 Sinh viên nữ: Qua Bảng 2 cho thấy, thể lực của sinh viên nữ nhóm đối chứng và 

nhóm thực nghiệm có ttính < tbảng nên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác 
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xuất P > 0,05; điều này cho thấy trước thực nghiệm thể lực của nhóm đối chứng và nhóm 

thực nghiệm tương đồng và không có sự khác biệt về thống kê. 

Bảng 2. Thực trạng thể chất của SV trường CĐ CTMT ở các nhóm trước TN 

Giới 

tính 

 

Chỉ tiêu 

Nhóm thực 

nghiệm  

Nhóm đối 

chứng 

So sánh 2 

nhóm 

(tbảng = 1,96) 

Mean SD Mean SD t P 

Nam sinh 

viên  

(n = 160) 

Lực bóp tay thuận (kg) 40,21 3,93 39,21 3,929 1,61 >0,05 

Nằm ngửa gập thân 

(lần/30giây) 
19,66 1,64 19,23 2,006 1,485 >0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 214,9 18,4 214,9 21,79 0,003 >0,05 

Chạy 30m XPC (giây) 5,17 0,38 5,1 0,36 1,191 >0,05 

Chạy con thoi 4x10m (giây) 10,27 0,63 10,28 0,633 0,1 >0,05 

Chạy tùy sức 5 phút (m) 985 37,8 971,3 52,8 1,894 >0,05 

Nữ sinh 

viên  

(n = 90) 

Lực bóp tay thuận (kg) 26,31 2,85 26,71 3,238 0,622 >0,05 

Nằm ngửa gập thân 

(lần/30giây) 
15,73 1,53 15,36 1,401 1,197 >0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 159,8 15,4 156,8 16,89 1,174 >0,05 

Chạy 30m XPC (giây) 6,43 0,6 6,51 0,596 0,849 >0,05 

Chạy con thoi 4x10m (giây) 12,54 0,74 12,41 0,684 1,156 >0,05 

Chạy tùy sức 5 phút (m) 832,4 66,1 813,8 63,9 1,815 >0,05 

Nhận xét: Nhìn chung, thực trạng thể lực của sinh viên nam, nữ trường Cao đẳng 

Công thương miền Trung trước thực nghiệm sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở 

ngưỡng xác xuất P > 0,05; có nghĩa là trước thực nghiệm các giải pháp của các nhóm là 

đồng đều. 

2.3.2. Hiệu quả tác động của các giải pháp chuyên môn đến sự phát triển thể lực của 

sinh viên nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau một năm thực nghiệm 

Kết quả kiểm tra thể lực của các nhóm thực nghiệm và các nhóm đối chứng sau thực 

nghiệm được trình bày ở Bảng 3 như sau: 

 

 

 



1X 1X 2X2X1X 1X 1X 1X1X 1X 1X 1X 2X2X 1X 1X

1X 1X
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Bảng 3. Đánh giá thể lực của sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung  

ở 2 nhóm sau thực nghiệm các giải pháp 

 

Qua Bảng 3 và biểu đồ 2 cho thấy sự phát triển thể lực của sinh viên nam nhóm thực 

nghiệm có W% = 1,77% - 10,32% và ttính = 7,143 - 16,515 > tbảng nên sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P < 0,05; sự phát triển thể lực của sinh viên nữ nhóm 

thực nghiệm có W% = 3% - 11,45% và ttính = 7,163 - 12,746 > tbảng nên sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P < 0,05. Như vậy, kết quả kiểm tra các chỉ tiêu thể lực 

của sinh viên nam, nữ nhóm thực nghiệm sau khi sử dụng các giải pháp đều có sự  

tăng trưởng đáng kể, chứng tỏ là thể lực của nhóm thực nghiệm có sự phát triển với ttính > 

tbảng = 1,96, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P < 0,05. Trong khi đó, sự phát 

triển thể lực của sinh viên nam nhóm đối chứng có W% = 0,1% - 7,84% và ttính = 1.,028 - 

15,378; Sự phát triển thể lực của sinh viên nữ nhóm đối chứng có W% = 0,32% - 7,34% và 

ttính = 0,296 - 9,302. Như vậy, Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu thể lực của của sinh viên nam, 

nữ nhóm đối chứng cho thấy sự phát triển chưa cao được biểu hiện ở ttính < tbảng nên sự 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P > 0,05 xảy ra nhiều ở các chỉ tiêu của các 

nhóm đối chứng. Điều này chứng tỏ sau thực nghiệm nhóm đối chứng có sự phát triển thể 

lực không đồng đều giữa các chỉ tiêu. 

 

Mean SD Mean SD W% SD P Mean SD Mean SD W% SD P t P

Lực bóp tay thuận (kg) 40.21 3.929 42.15 3.558 4.71 8.127 <0.05 39.21 3.929 40.58 3.828 3.43 9.243 <0.05 2.687 <0.05

Nằm ngửa gập thân (lần) 19.66 1.638 21.8 1.964 10.32 16.515 <0.05 19.23 2.006 20.8 1.964 7.84 15.378 <0.05 3.22 <0.05

Bật xa tại chỗ (cm) 214.94 18.424 232.53 17.735 7.86 11.776 <0.05 214.93 21.786 219.06 21.442 1.9 5.49 <0.05 4.33 <0.05

Chạy 30m XPC (giây) 5.17 0.383 4.94 0.335 4.55 7.143 <0.05 5.1 0.36 5.05 0.343 0.99 4.128 <0.05 2.052 <0.05

Chạy con thoi 4x10m (giây) 10.27 0.633 10.09 0.545 1.77 8.895 <0.05 10.28 0.633 10.27 0.613 0.1 1.028 >0.05 1.963 <0.05

Chạy tùy sức 5 phút (m) 985 37.787 1018.5 42.578 3.34 13.137 <0.05 971.25 52.804 995.13 74.951 2.43 3.954 <0.05 2.425 <0.05

Lực bóp tay thuận (kg) 26.31 2.851 29.36 3.091 10.96 11.567 <0.05 26.71 3.238 27.93 3.447 4.47 4.645 <0.05 2.072 <0.05

Nằm ngửa gập thân (lần) 15.73 1.529 17.64 1.626 11.45 11.319 <0.05 15.36 1.401 16.53 1.766 7.34 9.302 <0.05 4.136 <0.05

Bật xa tại chỗ (cm) 159.82 15.386 165.29 13.952 3.37 7.163 <0.05 156.82 16.89 159.8 16.278 1.88 3.535 <0.05 2.29 <0.05

Chạy 30m XPC (giây) 6.43 0.596 6.24 0.634 3.00 12.746 <0.05 6.51 0.596 6.43 0.588 1.24 3.233 <0.05 1.965 <0.05

Chạy con thoi 4x10m (giây) 12.54 0.738 11.91 0.589 5.15 7.427 <0.05 12.41 0.684 12.37 0.73 0.32 0.296 >0.05 4.386 <0.05

Chạy tùy sức 5 phút (m) 832.44 66.098 858 62.581 3.02 7.842 <0.05 813.78 63.899 836.89 66.906 2.8 6.31 <0.05 2.061 <0.05

                              Khách thể

 Chỉ tiêu

Nữ sinh

Sau thực 

nghiệm

Nam sinh

So sánh (tbảng = 1.96)
Trƣớc thực 

nghiệm

Sau thực 

nghiệm
So sánh (tbảng = 1.96)Giới tính

Nhóm thực nghiệm (n = 80) Nhóm đối chứng (n = 80) So sánh 2 nhóm

Trƣớc thực 

nghiệm

Sau thực 

nghiệm
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Biểu đồ 2. Nhịp tăng trưởng thể lực của các nhóm sinh viên sau thực nghiệm 

3. KẾT LUẬN 

Thực trạng thể lực của Sinh viên ở lứa tuổi 18 đến 20 của Trường Cao đẳng Công 

Thương miền Trung ở mức  đạt và tốt chiếm tỷ lệ rất ít, thể lực không đạt chiếm tỷ lệ cao.  

Từ các nguyên nhân dẫn đến thể lực của sinh viên không đáp ứng yêu cầu, Đề tài xác 

định được 4 giải pháp nâng cao thể lực của sinh viên bao gồm: Giải pháp tăng cường giáo 

dục động cơ, ý thức học tập GDTC và rèn luyện thể lực cho sinh viên; Giải pháp tăng 

cường các hoạt động tự tập, sinh hoạt ngoại khóa ở câu lạc bộ TDTT trường học; Giải pháp 

4,71 

10,32 
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Nhóm thực nghiệm  Nhóm đối chứng 



Lê Tấn Xin, Tạ Hoàng Thiện, Nguyễn Minh Cường 

 

495 

nâng cao lượng vận động trong các giờ học thực hành TDTT; Giải pháp tăng cường tổ 

chức thi đấu các giải thể thao trường học và kiểm tra thể lực. 

Đề tài tiến hành thực nghiệm 4 giải pháp cho thấy kết quả kiểm tra thể lực của sinh 

viên nam, nữ trường Cao đẳng Công Thương miền Trung trước thực nghiệm các giải pháp 

của các nhóm là không có sự khác biệt. Sau thực nghiệm các giải pháp cho thấy các chỉ 

tiêu thể lực của sinh viên nam, nữ nhóm thực nghiệm đều có sự tăng trưởng đáng kể và có 

xu hướng phát triển tốt hơn thể lực của của sinh viên nam, nữ nhóm đối chứng. Điều này 

cho thấy các giải pháp được ứng dụng thực nghiệm tại Trường Cao đẳng Công Thương 

miền Trung bước đầu có tác động đến sự phát triển thể lực của sinh việc trong 01 năm tiến 

hành thực nghiệm. 
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NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI VÀ THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN 

NĂM THỨ NHẤT (19 TUỔI) TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG  

ThS. Trần Thanh Phong 

Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng Đại học Tiền Giang 

Tóm tắt: Phát triển thể chất và nâng cao thể lực là nhiệm vụ quan trọng không thể 

thiếu trong quá trình giảng dạy Giáo dục thể chất trong các trường Đại học nhằm 

góp phần nâng cao trình độ thể lực cho sinh viên. Bằng các phương pháp nghiên cứu 

thường qui, đề tài đã xác định các chỉ số đánh giá hình thái và các test đánh giá thể 

lực. Đồng thời, qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã đánh giá được sự phát triển hình 

thái và thể lực của nam, nữ sinh viên năm nhất (19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang 

sau một năm học. 

Từ khóa: Giáo dục thể chất, thể dục thể thao, hình thái, thể lực, Đại học Tiền Giang. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) là một mặt quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đào 

tạo đội ngũ cán bộ “phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh 

thần, trong sáng về đạo đức” đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội trong các trường CĐ - ĐH 

hiện nay. Do vậy, sinh viên phải phát triển hài hòa về trí tuệ, thể chất, tinh thần, đáp ứng 

yêu cầu học tập chuyên môn nghề nghiệp, chuẩn bị khả năng tiếp cận với thực tiễn lao 

động sản xuất trong xu thế phát triển xã hội, hội nhập quốc tế. 

Trong công tác GDTC, việc đánh giá tình trạng thể chất của đối tượng tham gia tập 

luyện là một công việc quan trọng và cần thiết. Trong đó tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho 

sinh viên là căn cứ quan trọng để định hướng cho sinh viên trong việc rèn luyện thể lực 

nâng cao sức khỏe. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, sẽ giúp sinh viên đặt ra mục tiêu và 

chương trình tập luyện; Giảng viên điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học... trong thời 

gian tiếp theo nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Đây cũng là nguồn tư liệu cần thiết cho công tác 

GDTC của các trường CĐ - ĐH. 

Mục đích nghiên cứu: 

Đánh giá được sự phát triển hình thái, thể lực của nam, nữ sinh viên năm nhất  

(19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học. 

Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu 1:  Xác định các chỉ số đánh giá hình thái và các test đánh giá thể lực của 

nam, nữ sinh viên năm nhất (19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang.  

 Mục tiêu 2: Đánh giá sự phát triển hình thái và thể lực của nam, nữ sinh viên năm 

nhất (19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học. 
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Phương pháp nghiên cứu: 

Để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau: 

Phương pháp tham khảo liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp nhân trắc; Phương 

pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học  

thống kê. 

Đối tượng nghiên cứu: 

Sự phát triển hình thái và thể lực của nam, nữ sinh viên năm nhất (19 tuổi) Trường 

Đại học Tiền Giang.  

Khách thể nghiên cứu: 

- Nhóm thực nghiệm A (TN): Sinh viên nam (XA): 100, Sinh viên nữ (YA): 100.  

- Nhóm đối chứng B (ĐC): Sinh viên nam (XB): 100, Sinh viên nữ (YB): 100. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Lựa chọn các chỉ số đánh giá hình thái và thể lực cho nam, nữ sinh viên năm nhất 

(19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang năm học 2018-2019 

Các chỉ số đánh giá hình thái và thể lực cho nam, nữ sinh viên năm nhất (19 tuổi) 

được xác định dựa trên cơ sở: 

- Tổng hợp các chỉ số đánh giá hình thái và thể lực của sinh viên năm nhất thông qua 

các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước. 

- Quyết định số 53/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo Ban 

hành quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên. 

- Lấy ý kiến từ các chuyên gia, cán bộ quản lý và giáo viên qua phiếu phỏng vấn  

để tìm ra các chỉ số đánh giá hình thái và thể lực của sinh viên năm nhất có tần suất sử 

dụng cao. 

- Đánh giá độ tin cậy giữa hai lần kiểm tra của các test thể lực đã được lựa chọn. 

Qua nghiên cứu, chúng tôi chọn được 3 chỉ số đánh giá hình thái (chiều cao, cân 

nặng, chỉ số BMI) và 6 test đánh giá thể lực (dẻo đứng gập thân, bật xa tại chỗ, nằm ngữa 

gập bụng, chạy 30 mét xuất phát cao (XPC), chạy con thoi 4 x 100 mét và chạy 5 phút tùy 

sức) cho sinh viên năm nhất có tỷ lệ từ 80% trở lên. 

Các chỉ số hình thái: Chiều cao, cân nặng và BMI không phải là test nên không tham 

gia vào qui trình đánh giá độ tin cậy. 
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Bảng 1. Hệ số tin cậy giữa hai lần kiểm tra các test thể lực của sinh viên năm nhất 

TT TEST 

SV nam 

(n = 100) 

SV nữ 

(n = 100) 

r P r P 

1 Dẻo đứng gập thân (cm) 0,838           <0,05 0,817           <0,05 

2 Nằm ngữa gập bụng (lần) 0,903           <0,05 0,827           <0,05 

3 Bật xa tại chổ (cm) 0,824           <0,05 0,819           <0,05 

4 Chạy 30m XPC (giây) 0,844           <0,05 0,820           <0,05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (giây) 0,845           <0,05 0,848           <0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 0,823           <0,05 0,838           <0,05 

Kết quả Bảng 1 cho thấy, hệ số tin cậy giữa hai lần kiểm tra các test đánh giá thể lực 

của sinh viên nam và sinh viên nữ có r từ 0,817 đến 0,903 và r 
tính

 > r 
bảng

  với ngưỡng xác 

suất P < 0,05. Như vậy các test đánh giá thể lực trên đủ độ tin cậy cần thiết để nghiên cứu. 

2.2. Đánh giá thực trạng hình thái và thể lực của sinh viên năm nhất Trường Đại học 

Tiền Giang đầu năm học 

2.2.1. Đánh giá thực trang hình thái và thể lực của sinh viên nam, nữ năm nhất Trường  

Đại học Tiền Giang đầu năm học 

Bảng 2. Thực trạng các chỉ số hình thái và test thể lực của nam (n = 100), nữ (n = 100)  

sinh viên năm nhất (19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang đầu năm học 

TT NỘI DUNG X 1 Sx Cv ε 

A Chỉ số hình thái 

1 Chiều cao đứng (cm) 
Nam 167,30 4,10 2,45 0,005 

Nữ 157,44 5,90 3,75 0,011 

2 Cân nặng (kg) 
Nam 54,44 5,19 9,53 0,019 

Nữ 46,12 4,57 9,91 0,020 

3 BMI (kg/m
2
) 

Nam 19,45 1,94 9,97 0,020 

Nữ 18,45 2,00 10,83 0,031 

B Test thể lực 

1 Dẻo đứng gập thân (cm) 
Nam 17,38 1,73 9,95 0,020 

Nữ 13,61 3,03 22,28 0,063 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần) Nam 19,02 1,42 7,47 0,021 
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Nữ 16,59 3,34 20,14 0,057 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 
Nam 232,86 12,35 5,30 0,015 

Nữ 187,60 14,02 7,47 0,021 

4 Chạy 30m XPC (giây) 
Nam 4,34 0,15 3,37 0,010 

Nữ 5,39 0,42 7,73 0,022 

5 
Chạy con thoi 4×10m 

(giây) 

Nam 10,91 0,53 4,83 0,014 

Nữ 11,44 0,75 6,58 0,019 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 
Nam 1024,44 55,46 5,02 0,014 

Nữ 927,93 75,91 8,18 0,023 

Bảng 2 cho thấy, ngoại trừ hệ số biến thiên các chỉ số BMI, dẻo đứng gập thân và 

nằm ngửa gập bụng của nữ sinh viên năm nhất có Cv > 10%. Còn lại hệ số biến thiên Cv 

các chỉ số đều < 10%. Tuy nhiên, sai số tương đối của các chỉ số đều có ε < 0,05, nên mẫu 

có độ tin cậy. Như vậy, các mẫu lấy ở đầu năm học của sinh viên nam, nữ có độ đồng nhất, 

giá trị trung bình các chỉ số hình thái và thể lực đủ tính đại diện cho tổng thể. 

2.2.3. So sánh thực trạng các chỉ số hình thái của nam, nữ sinh viên (19 tuổi) Trường 

Đại học Tiền Giang với Tiêu chuẩn người Việt Nam (TCNVN) cùng độ tuổi (thời 

điểm năm 2001) 

Bảng 3. Thực trạng các chỉ số hình thái của nam (n=100), nữ (n=100) sinh viên  

Trường Đại học Tiền Giang (19 tuổi) với TCNVN năm 2001 cùng độ tuổi ở đầu năm học 

TT CHỈ SỐ 
SVX  SSV 

VNX  SVN d t p 

1 
Chiều cao 

đứng (cm) 

Nam 167,30 4,10 164,87 5,41 2,43 5,61 < 0,05 

Nữ 157,44 5,90 153,66 4,98 3,78 6,26 < 0,05 

2 
Cân nặng 

(kg) 

Nam 54,44 5,19 53,16 5,70 1,28 2,04 < 0,05 

Nữ 46,12 5,49 45,77 5,03 0,35 0,62 > 0,05 

3 BMI (kg/m
2
) 

Nam 19,45 1,94 19,55 1,81 0,35 0,51 > 0,05 

Nữ 18,60 1,91 19,48 1,85 -0,88 4,46 < 0,05 

Bảng 3 cho thấy:  

- Các chỉ số hình thái của nam sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có 

giá trị trung bình tốt hơn giá trị trung bình các chỉ số hình thái thể chất người Việt Nam 

thời điểm 2001 cùng độ tuổi và có ý nghĩa thống kê với ngưỡng xác suất p < 0,05. Riêng sự 

khác biệt giá trị trung bình của chỉ số BMI không có ý nghĩa thống kê  với p > 0,05. Nhưng 

vẫn ở mức trung bình (BMI từ 19 đến 23,8). 
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- Còn đối với nữ, chỉ số chiều cao đứng và cân nặng của sinh viên lứa tuổi 19 Trường 

Đại học Tiền Giang có giá trị trung bình tốt hơn giá trị trung bình các chỉ số hình thái thể 

chất người Việt Nam thời điểm 2001 cùng độ tuổi và có ý nghĩa thống kê với ngưỡng xác 

suất p < 0,05. Tuy nhiên, nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có giá trị 

trung bình BMI ( X SV = 18,60) kém hơn 0,88 so với giá trị trung bình BMI của TCNVN 

cùng độ tuổi ( X = 19,48) và có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 (ở mức gầy BMI < 19). 

2.2.4. So sánh thực trạng các test thể lực của nam, nữ sinh viên (19 tuổi) Trường Đại 

học Tiền Giang với TCNVN cùng độ tuổi 

Bảng 4. Thực trạng các test thể lực của nam (n=100), nữ (n=100) sinh viên  

Trường Đại học Tiền Giang (19 tuổi) với TCNVN năm 2001 cùng độ tuổi ở đầu năm học 

TT TEST 
SVX  SSV 

VNX  SVN d t p 

1 

Dẻo đứng 

gập thân  

(cm) 

Nam 17,38 1,47 13,00 6,01 4,38 17,99 <0,05 

Nữ 13,61 3,03 13,00 6,00 0,61 1,79 >0,05 

2 

Nằm ngữa 

gập bụng 

(lần) 

Nam 19,02 1,42 20,00 3,59 -0,98 5,77 <0,05 

Nữ 16,59 3,34 12,00 3,99 4,59 13,12 <0,05 

3 
Bật xa tại chổ 

(cm) 

Nam 232,86 12,35 218,00 20,70 14,86 11,04 <0,05 

Nữ 187,60 14,02 159,00 17,18 28,60 19,45 <0,05 

4 

Chạy 30m 

XPC  

(giây) 

Nam 4,34 0,15 4,58 0,49 -0,24 12,15 <0,05 

Nữ 5,39 0,42 6,19 0,60 -0,8 18,06 <0,05 

5 

Chạy con thoi 

4x10m  

(giây) 

Nam 10,91 0,53 10,59 0,94 0,32 5,49 <0,05 

Nữ 11,44 0,75 12,02 1,98 -0,58 6,34 <0,05 

6 

Chạy tùy sức 

5 phút  

(m) 

Nam 1024,44 51,46 954,0 122,03 70,44 11,67 <0,05 

Nữ 927,93 75,91 971,55 47,68 -43,62 24,77 <0,05 

Qua Bảng 4, cho thấy: 

Đối với Nam sinh viên: 

- Dẻo đứng gập thân (cm):  Nam sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang 

có giá trị trung bình dẻo gập thân là ( X SV = 17,38 cm) tốt hơn 4,38cm so với giá trị trung 
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bình dẻo gập thân của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 13,00 cm), có ý nghĩa thống kê do  

ttính = 17,99 >  tbảng  = 1,96 với p < 0,05.  

- Nằm ngửa gập bụng (lần): Nam sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang 

có giá trị trung bình nằm ngửa gập bụng là ( X SV = 19,02 lần) kém hơn 0,98 lần (tròn số là 

01 lần) so với giá trị trung bình dẻo gập thân của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 20,00 lần), 

có ý nghĩa thống kê do ttính = 5,77 >  tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

- Bật xa tại chỗ (cm): Nam sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có giá 

trị trung bình bật xa tại chỗ là ( X SV = 232,86 cm) tốt hơn 14,86 cm so với giá trị trung 

bình bật xa tại chỗ của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 218 cm), có ý nghĩa thống kê do  

ttính = 11,04 >  tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

- Chạy 30m XPC (s): Nam sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có giá 

trị trung bình chạy 30m XPC là ( X SV = 4,34 s) tốt hơn 0,24s so với giá trị trung bình chạy 

30m XPC của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 4,58s), có ý nghĩa thống kê do ttính= 12,15 >  

tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

- Chạy con thoi 4x10m (s): Nam sinh viên lứa tuổi 19-20 Trường Đại học Tiền 

Giang có giá trị trung bình chạy con thoi 4x10m  là ( X SV=10,91s) kém hơn 0,32s so với 

giá trị trung bình chạy con thoi 4x10m  của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 10,59s), có ý 

nghĩa thống kê do ttính = 5,49 >  tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

- Chạy tùy sức 5 phút (m): Nam sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang 

có giá trị trung bình chạy tùy sức 5 phút  là ( X SV=1024,44 m) tốt hơn 70,44m so với giá 

trị trung bình chạy 5 phút tùy sức của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 954 m), có ý nghĩa 

thống kê do ttính= 11,67 >  tbảng  = 1,96 với p < 0,05.  

Đối với nữ sinh viên: 

- Dẻo đứng gập thân (cm):  Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có 

giá trị trung bình dẻo gập thân là ( X SV=13,61cm) chênh lệch 0,61cm so với giá trị trung 

bình dẻo gập thân của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 13,00 cm), không có ý nghĩa thống 

kê do ttính = 1,79 <  tbảng = 1,96 với p > 0,05. Như vậy, thành tích dẻo gập thân của 2 nhóm 

tương đương nhau. 

- Nằm ngửa gập bụng (lần):  Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang 

có giá trị trung bình nằm ngửa gập bụng là ( X SV = 16,59 lần) tốt hơn 4,59 lần (tròn số là  

5 lần) so với giá trị trung bình dẻo gập thân của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN=12.00 lần), 

có ý nghĩa thống kê do ttính = 13,12 >  tbảng = 1,96 với p < 0,05.  
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- Bật xa tại chỗ (cm):  Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có giá 

trị trung bình bật xa tại chỗ là ( X SV = 187,60 cm) tốt hơn 28,60 cm so với giá trị trung 

bình bật xa tại chỗ của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 159,00 cm), có ý nghĩa thống kê do 

ttính = 19,45 >  tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

- Chạy 30m XPC (s):  Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có giá 

trị trung bình chạy 30m XPC là ( X SV = 5,39 s) tốt hơn 0,8s so với giá trị trung bình chạy 

30m XPC của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 6,19 s), có ý nghĩa thống kê do ttính= 18,06 >  

tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

- Chạy con thoi 4x10m (s):  Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có 

giá trị trung bình chạy con thoi 4x10m là ( X SV = 11,44s) tốt hơn 0,58s so với giá trị trung 

bình chạy con thoi 4x10m  của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 12,02s), có ý nghĩa thống kê 

do ttính = 6,34 >  tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

- Chạy tùy sức 5 phút (m):  Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có 

giá trị trung bình chạy 5 phút tùy sức là ( X SV = 927,93 m) kém hơn 43,61m so với giá trị 

trung bình chạy tùy sức 5 phút của TCNVN cùng độ tuổi ( X VN = 971,55m), có ý nghĩa 

thống kê do ttính= 24,77 >  tbảng = 1,96 với p < 0,05.  

2.3. Đánh giá sự phát triển hình thái và thể lực của nam, nữ sinh viên năm thứ nhất 

(19 tuổi) Trường đại học Tiền Giang sau một năm học 

2.3.1. Đánh giá kết quả các chỉ số hình thái của nam, nữ sinh viên (19 tuổi) Trường  

Đại học Tiền Giang cuối năm học 

Cuối năm học chúng tôi tiến hành kiểm tra các chỉ số hình thái tương tự như đầu năm 

học. Kết quả thể hiện ở Bảng 5. 

Bảng 5. Thực trạng các chỉ số hình thái của nam (n=100), nữ (n=100) sinh viên (19 tuổi)  

năm nhất Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

TT CHỈ SỐ X 2  Sx Cv ε 

1 Chiều cao đứng (cm) 
Nam 167,58 3,94 2,35 0,007 

Nữ 157,47 5,90 3,35 0,011 

2 Cân nặng (kg) 
Nam 56,97 5,86 10,28 0,029 

Nữ 48,87 5,91 12,10 0,034 

3 BMI (kg/m
2
) 

Nam 20,28 1,86 9,16 0,026 

Nữ 19,69 1,97 9,98 0,028 
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Qua Bảng 5 chúng tôi có nhận xét: Ngoại trừ chỉ số cân nặng của nam và nữ có  

Cv >10%, còn lại các chỉ số khác có Cv <10%. Tuy nhiên, tất cả các chỉ số này nằm trong 

giới hạn cho phép với sai số tương đối ε < 0,05 nên giá trị trung bình của các mẫu phân 

phối tương đối đồng đều và có độ tin cậy.  

2.3.2. Kết quả các test đánh giá thể lực của nam, nữ sinh viên (19 tuổi) Trường Đại học 

Tiền Giang sau một năm học 

Sau 01 năm học, chúng tôi tiến hành kiểm tra các test đánh giá thể lực của nam, nữ  

sinh viên (19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang. Kết quả được trình bày ở Bảng 6. 

Bảng 6. Thực trạng các test đánh giá thể lực của nam (n=100), nữ (n=100),  

sinh viên (19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

TT TEST X 2 Sx Cv ε 

1 
Dẻo đứng gập thân  

(cm) 

Nam 17,84 2,02 11,38 0,032 

Nữ 15,60 2,34 15,01 0,043 

2 
Nằm ngữa gập bụng 

(lần) 

Nam 20,54 1,63 7,92 0,020 

Nữ 18,82 3,16 16,81 0,048 

3 
Bật xa tại chỗ  

(cm) 

Nam 237,84 12,65 5,32 0,015 

Nữ 194,91 12,98 6,66 0,019 

4 
Chạy 30m XPC  

(giây) 

Nam 4,32 0,14 3,21 0,009 

Nữ 5,19 0,38 7,40 0,021 

5 
Chạy con thoi 4x 10m 

(giây) 

Nam 10,78 0,49 4,57 0,013 

Nữ 11,19 0,69 6,15 0,017 

6 
Chạy tùy sức 5 phút  

(m) 

Nam 1070,08 55,13 5,15 0,015 

Nữ 971,55 47,68 4,91 0,014 

Qua Bảng 6 chúng tôi có nhận xét: Ngoại trừ test dẻo gập thân của cả nam và nữ; 

Nằm ngữa gập bụng của nữ có Cv >10%, còn lại các test khác có Cv <10%. Tuy nhiên, tất 

cả các test này nằm trong giới hạn cho phép với sai số tương đối ε < 0,05 nên giá trị trung 

bình của các mẫu phân phối tương đối đồng đều và có độ tin cậy.  
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2.3.3. Nhịp độ tăng trưởng của các chỉ số hình thái của nam và nữ sinh viên (19 tuổi) 

Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

Bảng 7. Kết quả sự phát triển các chỉ số hình thái của nam sinh viên (19 tuổi)  

Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

TT CHỈ SỐ 
X 1 NAM 

(n=100) 

X 2 NAM 

(n=100) 

d W% t p 

1 Chiều cao đứng(cm) 167,30 167,58 0,28 0,17 6,23 < 0,05 

2 Cân nặng (kg) 54,44 56,97 2,53 4,61 11,89 < 0,05 

3 BMI (kg/m
2
) 19,45 20,28 0,83 4,27 10,58 < 0,05 

Qua Bảng 7, chúng tôi có nhận xét: Sau một năm học tập các chỉ số hình thái của 

sinh viên nam Trường Đại học Tiền Giang có sự phát triển. Nhịp độ tăng trưởng của các 

chỉ số này có ý nghĩa thống kế do ttính >  tbảng  với p < 0,05. 

Bảng 8. Kết quả sự phát triển các chỉ số hình thái của nữ sinh viên (19 tuổi) 

Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

TT CHỈ SỐ X 1 Nữ  

(n = 100) 

X 2 Nữ 

(n = 100) 
d W% t p 

1 
Chiều cao đứng 

(cm) 
157,44 157,47 0,01 0,01 1,43 > 0,05 

2 Cân nặng (kg) 45,77 48,87 3,10 3,62 11,67 < 0,05 

3 BMI (kg/m
2
) 18,45 19,69 1,09 5,74 11,52 < 0,05 

Qua Bảng 8 chúng tôi có nhận xét sau: 

- Chiều cao đứng (cm): Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có  

giá trị trung bình chiều cao đứng cuối năm học có xu hướng cao hơn 0,01 cm so với  

đầu năm học, nhịp độ tăng trưởng W = 0,01%, nhưng không có ý nghĩa thống kê, do  

ttính = 1,43 <  tbảng  với p > 0,05. Nhịp độ tăng trưởng của cân nặng có ý nghĩa thống kê. 

Như vậy, sự tăng trưởng không đáng kể. 

- Cân nặng (kg): Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có giá trị 

trung bình cân nặng cuối năm học cao hơn 3,10kg so với đầu năm học, nhịp độ tăng trưởng 

W% = 3,62% Do ttính= 11,67 > tbảng với p < 0,05 nhịp độ tăng trưởng của cân nặng có ý 

nghĩa thống kê. 

- BMI (kg/m
2
): Nữ sinh viên lứa tuổi 19 Trường Đại học Tiền Giang có giá trị  

trung bình BMI cuối năm học cao hơn 1,24  so với đầu năm học, nhịp độ tăng trưởng  

W% = 5,74% do ttính= 11,52 >  tbảng  với p < 0,05 nhịp độ tăng trưởng của BMI có ý nghĩa 

thống kê. Như vậy BMI của nữ đầu năm ở mức gầy nhưng cuối năm học đã tăng trưởng 

đạt mức bình thường. 
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2.3.4. Nhịp độ tăng trưởng của các test đánh giá thể lực của nam và nữ sinh viên  

(19 tuổi) Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

Bảng 9. Kết quả của sự phát triển các test đánh giá thể lực của nam sinh viên (19 tuổi) 

Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

TT TEST 

X 1-SV 

Nam 

(n=100) 

X 2-SV 

Nam 

(n=100) 

d W% t p 

1 Dẻo đứng gập thân (cm) 17,38 17,84 0,46 2,53 4,40 < 0,05 

2 
Nằm ngữa gập bụng 

(lần) 
19,02 20,54 1,52 7,64 10,87 < 0,05 

3 Bật xa tại chổ (cm) 232,86 237,84 4,98 2,11 9,02 < 0,05 

4 Chạy 30m XPC (giây) 4,34 4,32 0,02 0,51 2,93 < 0,05 

5 
Chạy con thoi 4×10m 

(giây) 
10,91 10,78 0,13 1,20 15,56 < 0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 1024,44 1070,08 45,64 4,35 10,37 < 0,05 

Bảng 10. Kết quả của sự phát triển các test đánh giá thể lực của nữ sinh viên (19 tuổi) 

Trường Đại học Tiền Giang sau một năm học 

TT TEST 
X 1-SV 

Nữ  

(n = 100) 

X 2-SV  

Nữ  

(n = 100) 

d W% t p 

1 Dẻo đứng gập thân (cm) 13,61 15,60 2,03 15,22 16,61 < 0,05 

2 Nằm ngữa gập bụng (lần) 16,59 18,82 2,23 12,93 9,62 < 0,05 

3 Bật xa tại chổ (cm) 187,60 194,91 7,31 3,87 9,10 < 0,05 

4 Chạy 30m XPC (giây) 5,39 5,19 0,19 3,63 12,71 < 0,05 

5 Chạy con thoi 4x10m 

(giây) 
11,44 11,19 0,26 2,24 10,51 < 0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 927,93 971,55 43,62 4,82 10,80 < 0,05 

Qua Bảng 9 và 10, chúng tôi có nhận xét sau: 

Sau một năm học tập các test đánh giá thể lực của nam và nữ sinh viên Trường Đại 

học Tiền Giang đều có sự phát triển (các em sinh viên nam nhịp độ tăng trưởng cao nhất là 

ở test nằm ngữa gập bụng W% = 7,64%, thấp nhất ở test chạy 30m XPC W% = 0,51%, với 

nữ sinh viên nhịp độ tăng trưởng cao nhất là ở test dẻo đứng gập thân, thấp nhất ở test chạy 

con thoi W% = 2,24%). 
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3. KẾT LUẬN 

- Qua nghiên cứu, đề tài chọn được 3 chỉ số đánh giá hình thái (chiều cao, cân nặng, 

chỉ số BMI) và 6 test đánh giá thể lực (dẻo đứng gập thân, bật xa tại chỗ, nằm ngữa gập 

bụng, chạy 30 mét xuất phát cao, chạy con thoi 4 x 100 mét và chạy 5 phút tùy sức) cho 

sinh viên năm nhất. Giá trị trung bình các chỉ số đánh giá hình thái và các test thể lực của 

nam, nữ sinh viên Trường Đại học Tiền Giang có độ đồng nhất cao (Cv<10%) và đại diện cho 

tập hợp mẫu (ε <0,05).  

- Sau một năm tập luyện các chỉ số hình thái và các test đánh giá thể lực đều phát triển: 

 + Về hình thái nhịp tăng trưởng của nam và nữ tăng rất ít (nam 0,17%, nữ 0,01%), tốt 

nhất là chỉ số BMI thay đổi nằm trong vùng giới hạn bình thường.                    

  + Về thể lực, nhịp tăng trưởng cao nhất là test nằm ngửa gập bụng W% = 7,64%, 

thấp nhất là test chạy 30m XPC W% = 0,51% (nam), với nữ nhịp tăng trưởng cao nhất 

là test dẻo đứng gập thân W% = 15,22%, thấp nhất là test chạy con thoi W% = 2,42%. 
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ THỂ THAO SINH VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

TS. Trần Ngọc Cương 

 Trường Đại học Sài Gòn 

Tóm tắt: Để khảo sát thực trạng hoạt động câu lạc bộ thể thao sinh viên trường  

Đại học Sài Gòn, chúng tôi đi tìm hiểu, thăm dò ý kiến, phỏng vấn các cán bộ quản 

lý, giảng viên, huấn luyện viên, sinh viên về các yếu tố liên quan như: tính thường 

xuyên tham gia hoạt động, nhận thức, nội dung, hình thức, thời lượng, những nguyên 

nhân hạn chế. Kết quả thu thập được sẽ làm cơ sở để xây dựng các giải pháp phát 

triển bền vững phong trào TDTT của trường.  

Từ khóa: Câu lạc bộ, thể thao, Đại học Sài Gòn. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTC, thể thao trường học của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo trong năm 2019 - 2020, trường Đại học Sài Gòn đã tổ chức quán triệt, triển 

khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công tác GDTC, tạo điều kiện cho sinh viên tham 

gia học tập, tập luyện thi đấu, nâng cao sức khỏe và duy trì hiệu quả hoạt động câu lạc bộ 

thể thao. Đặc biệt trong năm nay trường đang cho rà soát, kiểm tra lại tất cả các hoạt động 

của nhóm, đội, lớp, đội tuyển thể thao để tìm ra được những nguyên nhân hạn chế còn tồn 

tại, từ đó xây dựng các giải pháp phát triển hiệu quả, lâu dài. Từ những lý do trên chúng  

tôi tiến hành khảo sát “Thực trạng hoạt động của câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học 

Sài Gòn”. 

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu thuần 

qui như: Phương pháp đọc và tham khảo tài liệu, hỏi ý kiến, phỏng vấn và toán học  

thống kê. 

Khách thể khảo sát là 895 sinh viên Đại học Sài Gòn tham gia câu lạc bộ.     

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Thực trạng về hoạt động tham gia câu lạc bộ của trường Đại học Sài Gòn 

2.1.1. Hoạt động tham gia thường xuyên của câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học  

Sài Gòn 

Để đánh giá hoạt động tham gia câu lạc bộ thể thao sinh viên trường Đại học Sài 

Gòn, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 895 sinh viên, theo đặc điểm giới tính. Nội dung 

phỏng vấn gồm 3 mức độ: tham gia thường xuyên thể hiện (≥ 2 buổi/tuần), tham gia không 

thường xuyên (  2 buổi/tuần) và không tham gia. Kết quả đạt được trình bày tại Bảng 1. 
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Bảng 1. Thực trạng tham gia hoạt động của câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn 

TT Nội dung Mức độ trả lời 

Số lượng 

SV 

n = 895 

Giới tính 

Nam 

n = 605 

Nữ 

n = 290 

n % n % n % 

1 

Hoạt động thể 

thao sinh viên 

trong nhà 

trường 

Tham gia  

thường xuyên  

( ≥ 2 buổi/tuần) 

143 16 108 18 42 14,5 

Tham gia  

không thường xuyên  

(  2 buổi/tuần) 

703 78,5 457 75,5 234 80,75 

Không tham gia 49 5,5 40 6,5 14 4,75 

Nhận xét theo tổng thể sinh viên: 

Từ kết quả Bảng 1 cho thấy có đến 78,5% sinh viên tham gia tập luyện không thường 

xuyên, rất ít sinh viên tham gia thường xuyên và không tham gia chiếm tỷ lệ lần lượt là 

16% và 5,5%. Kết quả trên cho thấy tính chuyên cần trong việc tham gia hoạt động câu lạc 

bộ của sinh viên trường Đại học Sài Gòn là rất thấp.  

 

Biểu đồ 1. Kết quả phỏng vấn số lượng tham gia hoạt động câu lạc bộ thể thao sinh viên 

Đại học Sài Gòn 

Nhận xét theo giới tính: 

Số lượng sinh viên tham gia không thường xuyên hoạt động câu lạc bộ chiếm tỷ lệ 

cao, lần lượt là 75,5% đối nam và 80,75% đối với nữ. Tỷ lệ sinh viên tham gia thường 

xuyên và không tham gia hoạt động câu lạc bộ rất thấp. Từ kết quả trên cho thấy thực trạng 
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sinh viên ít tham gia hoạt động câu lạc bộ chiếm tỷ lệ cao, đây có thể là nhận thức chung 

của phần lớn sinh viên, khi chỉ cần tập luyện trong chương trình nội khóa là đủ không cần 

phải tham gia câu lạc bộ, dẫn đến ý thức kém trong công tác tự rèn luyện bản thân. Kết quả 

phỏng vấn số lượng tham gia hoạt động câu lạc bộ thể thao sinh viên được thể hiện ở  

Biểu đồ 1.  

2.1.2. Nhận thức của sinh viên về hoạt động tham gia câu lạc bộ thể thao trường Đại 

học Sài Gòn 

Tìm hiểu việc nhận thức của sinh viên về hoạt động tham gia câu lạc bộ thể thao 

trường Đại học Sài Gòn, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 895 sinh viên, kết quả được trình 

bày tại Bảng 2. 

Bảng 2. Nhận thức của sinh viên về hoạt động tham gia câu lạc bộ thể thao  

trường Đại học Sài Gòn 

Nhận thức Nội dung phỏng vấn 

Tổng số (n = 895) 

Nam  

(n = 605) 

Nữ  

(n = 290)  

SL % SL % 

Tích cực 

Giải trí, thư giãn 

558 92,30 265 91,35 

Rèn luyện sức khỏe 

Nâng cao kết quả học tập  

Giao lưu học hỏi 

Tránh tệ nạn xã hội 

Nét đẹp hình thể 

Tiêu cực 

Không có lợi ích 

47 7,7 25 8,65 

Không cần thiết 

Tốn kém 

Mất thời gian 

Ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập 

Nguy hiểm 

   Kết quả Bảng 2 cho thấy, cả nam và nữ đều có nhận thức tích cực về vai trò của 

hoạt động tham gia câu lạc bộ chiếm tỷ lệ 92,30% đối với nam và 91,35% đối với nữ, nhận 

thức tiêu cực chiếm tỷ lệ thấp là 7,7% đối nam và 8,65% đối với nữ. Điều này khẳng định 

vai trò TDTT trong nhà trường, đây là yếu tố thuận lợi để nhà trường tổ chức tốt phong 

trào TDTT cho sinh viên. 
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Biểu đồ 2. Kết quả nhận thức của sinh viên về hoạt động tham gia câu lạc bộ thể thao 

trường Đại học Sài Gòn 

2.1.3. Các môn thể thao được sinh viên lựa chọn để tham gia tập luyện trong câu lạc bộ 

Kết quả khảo sát 895 sinh viên Đại học Sài Gòn lựa chọn môn thể thao để tham gia 

tập luyện được trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Các môn thể thao được sinh viên Đại học Sài Gòn lựa chọn để tham gia tập luyện 

trong câu lạc bộ (n = 895) 

TT Môn thể thao 
Nam Nữ Tổng 

n % n % n % 

1 Bóng đá 120 13,41 40 4,47 160 17,88 

2 Bóng chuyền 80 8,94 30 3,35 110 12,29 

3 Bóng rổ 90 10,06 30 3,35 120 13,41 

4 Bóng bàn 40 4,47 30 3,35 70 7,82 

5 Cầu lông 125 13,97 60 6,70 185 20,67 

6 Võ Taekwondo 60 6,70 40 4,47 100 11,18 

7 Đá cầu 30 3,35 20 2,24 50 5,58 

8 Cờ  60 6,70 40 4,47 100 11,18 

9 Tổng 605 67,60 290 32,40 895 100 

Qua Bảng 3, nếu xét về tổng thể thì sự lựa chọn của sinh viên giữa các môn thể thao 

không đồng đều. Số lượng sinh viên tham gia tập luyện đông nhất là các môn bóng đá, cầu 

lông với tỷ lệ lần lượt là 17,88%, 20,67%, số lượng sinh viên tham gia tập luyện thấp thấp 

nhất là bóng bàn và đá cầu với tỷ lệ là 7,82% và 5,58%, tiếp đó là các môn còn lại gồm: 

bóng chuyền, bóng rổ, võ taekwondo, cờ chiếm tỷ lệ từ 11,18% đến 13,41%. Nếu xét về 

giới tính thì số lượng sinh viên lựa chọn môn thể thao để tập luyện của nữ rất thấp từ 

3,35% đến 6,70%, trong khi đó nam giới tăng từ 4,47% đến 13,97%, điều này lý giải các 

môn thể thao mang tính đối kháng trực tiếp, thiên về sức mạnh phù hợp với nam, còn nữ sẽ 

92,30% 91,35% 

Nhận thức tích cực 

Nam

Nữ 

7,70% 
8,65% 

Nhận thức tiêu cực  

Nam

Nữ 
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phù hợp với môn thể thao trí óc, mềm dẻo khéo léo, ít va chạm như môn: Cầu lông, bóng 

bàn, cờ, đá cầu. Từ kết quả như trên, trường nên xem xét nên đưa vào các môn thể thao 

mới như thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, bơi lội… để đáp ứng nhu cầu tập luyện của sinh viên, 

nhất là đối với sinh viên nữ (do số lượng sinh viên nữ của trường rất đông). Kết quả phỏng 

vấn các môn thể thao được sinh viên Đại học Sài Gòn lựa chọn để tham gia tập luyện trong 

câu lạc bộ được thể hiện Biểu đồ 3. 

  

 

Biểu đồ 3. Kết quả phỏng vấn các môn thể thao được sinh viên Đại học Sài Gòn lựa chọn 

để tham gia tập luyện trong câu lạc bộ 

2.1.4. Hình thức tập luyện câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn 

Để tìm hiểu thực trạng về hình thức tập luyện của câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại 

học Sài Gòn, chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến trả lời của 895 sinh viên tham gia tập 

luyện trong câu lạc bộ, kết quả được trình bày tại Bảng 4. 

Bảng 4. Thực trạng hình thức tập luyện câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn 

Hình thức tổ chức tập luyện 

Ý kiến trả lời 

(n = 895) 

Tổng 

n % 

Có người hướng dẫn 445 49,72 

Có người hướng dẫn nhưng không thường xuyên 300 33,52 

Không có người hướng dẫn  150 16,76 

Tổng 895 100 

13,41% 

8,94% 
10,06% 

4,47% 

13,97% 

6,70% 

3,35% 

6,70% 

4,47% 
3,35% 3,35% 3,35% 

6,70% 

4,47% 

2,24% 

4,47% 

17,88% 

12,29% 
13,41% 

7,82% 

20,67% 

11,18% 

5,58% 

11,18% 
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Qua Bảng 4, cho thấy hình thức tập luyện có người hướng dẫn và có người hướng 

dẫn nhưng không thường xuyên chiếm tỷ lệ cao từ 33,52% đến 49,72%, hình thức không 

có người hướng dẫn chiếm tỷ lệ trung bình là 16,76%, như vậy khi sinh viên tham gia tập 

luyện thì có nhiều điều kiện được hướng dẫn, tương tác với giảng viên và huấn luyện viên 

nhiều hơn, cho nên kỹ năng các môn thể của sinh viên sẽ tốt hơn. Điều này thể hiện ở các 

môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và taekwondo đã đạt được nhiều thành tích cao trong 

các giải sinh viên thành phố. Kết quả được thể hiện qua Biểu đồ 4 

                                         

Biểu đổ 4. Kết quả khảo sát hình thức tập luyện câu lạc bộ thể thao sinh viên  

Đại học Sài Gòn 

2.1.5. Thời lượng tập luyện của câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn 

Nhằm đánh giá thực trạng về thời lượng tập luyện của câu lạc bộ thể thao sinh viên 

Đại học Sài Gòn, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 895 sinh viên tham gia câu lạc bộ, kết quả 

đạt được trình bày tại Bảng 5. 

Bảng 5. Thực trạng thời lượng tập luyện của câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn 

Nội dung khảo sát Mức độ trả lời 

Tổng số 

(n= 895) 

n % 

Thời lượng tập luyện trong một ngày 

45’ - 60’ 100 11,17 

60’ - 90’ 700 78,21 

> 90’ 95 10,62 

Thời điểm tập luyện 

Buổi sáng  50 5,59 

Buổi trưa 365 40,78 

Buổi chiều 480 53,63 

49,72% 

33,52% 

16,76% 

Hình thức tổ chức tập luyện 

Có người hướng dẫn 

Có người hướng dẫn 

nhưng không thường 

xuyên 

Không có người hướng 

dẫn  
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Số buổi tập luyện trong tuần 

1 buổi 698 77,98 

2 buổi 139 15,53 

   > 2 buổi 58 6,49 

Tham gia thi đấu trong năm 

1 giải 330 36,87 

2 giải 415 46,37 

   > 2 giải 150 16,76 

             

             

Biểu đồ 5. Kết quả khảo sát thời lượng tập luyện của câu lạc bộ thể thao sinh viên  

Đại học Sài Gòn 

Qua Bảng 5, xét về mặt tổng thể thì số lượng sinh viên tập luyện với thời lượng từ 

60’- 90’ chiếm đa số với tỷ lệ là 78,21%, số còn lại chiếm tỷ lệ thấp từ 10,62% đến 

11,17%, điều này cho thấy sinh viên thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu mà trường đã đề 

ra, thời lượng từ 60’- 90’ đảm bảo cho sinh viên rèn luyện tốt các môn thể thao mà mình 

lựa chọn, các thời lượng tập luyện khác chủ yếu giành cho những sinh viên do phải đi làm 

thêm hoặc chuẩn bị cho đội tuyển tham gia thi đấu giải. Về thời điểm tập luyện chủ yếu là 

vào buổi trưa và buổi chiều chiếm tỷ lệ cao từ 40,78% đến 53,63%, buổi sáng chiếm tỷ lệ 

thấp, sở dĩ chủ yếu tập trung vào buổi trưa và chiều là do nhà trường sắp xếp vào những 

tiết trống trong thời  khóa biểu, hơn nữa từ 17h30 sân bãi sẽ phục vụ cho kinh doanh.  

11,17% 
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Số buổi tập luyện trong tuần được tập trung vào 1 buổi chiếm tỷ lệ cao là 77,98%, 2 buổi 

và > 2 buổi chiếm tỷ lệ thấp từ 6,49% đến 15,53%, đây là do nguyên nhân sân bãi hạn hẹp 

nhưng phải đảm bảo đủ cho nhu cầu tập luyện của sinh viên. Việc tham gia thi đấu các giải 

trong năm, đội tuyển tham gia thi đấu từ một đến hai giải chiếm tỷ lệ cao từ 36,87% đến 

46,37%, trên hai giải chiếm tỷ lệ thấp, vì kinh phí tham gia thi đấu của trường rất ít, thậm 

chí không có ở một số giải thi đấu. Kết quả phỏng vấn về thời lượng tập luyện của sinh 

viên được thể hiện ở Biểu đồ 5. 

2.1.6. Những tồn tại, khó khăn về các điều kiện đảm bảo trong hoạt động câu lạc bộ thể 

thao sinh viên Đại học Sài Gòn 

Để xác định những tồn tại và khó khăn về các điều kiện đảm bảo khi tham gia hoạt 

động câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 10 cán 

bộ quản lý, 15 giảng viên - HLV, và 895 sinh viên. Kết quả được trình bày tại Bảng 6. 

Bảng 6. Những tồn tại và khó khăn về các điều kiện đảm bảo khi tham gia hoạt động  

câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn. 

TT Tồn tại và khó khăn 

Kết quả phỏng vấn 

Cán bộ 

quản lý 

(n = 10) 

Giảng viên, 

huấn luyện 

viên (n = 15) 

Sinh viên 

(n = 895) 

n % n % n % 

1 
Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho  

tập luyện 
10 100 13 86,66 798 89,16 

2 
Thiếu giảng viên và huấn luyện viên 

hướng dẫn 
10 100 14 93,33 815 91,06 

3 
Các nội dung tập luyện chưa  

phù hợp 
8 80 12 80 805 89,94 

4 
Hình thức tập luyện chưa đáp ứng 

nhu cầu của sinh viên 
9 90 13 86,66 780 87,15 

5 
Kinh phí dành cho hoạt động câu lạc 

bộ còn chưa có hoặc thiếu thốn 
9 90 14 93,33 830 92,73 

6 
Chưa có mô hình CLB TDTT  

đúng nghĩa 
8 80 14 93,33 759 84,80 

Kết quả Bảng 6 cho thấy khi phỏng vấn cán bộ quản lý, giảng viên, huấn luyện viên 

và sinh viên, tất cả đều có từ 80% trở lên cho rằng những mặt tồn tại và khó khăn về các 

điều kiện đảm bảo đã hạn chế đến hiệu quả tham gia hoạt động câu lạc bộ thể thao sinh 

viên như: 
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+ Cơ sở vật chất phục vụ tập luyện còn thiếu thốn, nhà trường hiện tại chỉ có một sân 

bóng đá mini, hai sân bóng chuyền, một sân bóng rổ, hai sân cầu lông, ba bàn bóng bàn. 

+ Thiếu giảng viên và huấn luyện viên, trường có 8 môn thể thao, nhưng giảng viên 

chuyên ngành chỉ phục vụ được cho 5 môn, các môn còn lại phải nhờ đến sự giúp đỡ các 

HLV bên ngoài. 

+ Các nội dung và hình thức tập luyện chưa phù hợp, cần phải thêm một số môn thể 

thao cho sinh viên nữ như khiêu vũ, thể dục nhịp điệu, yoga, bơi lội,… đổi mới hình thức 

tập luyện. 

+ Kinh phí dành cho hoạt động còn chưa có hoặc thiếu thốn, đa số các đội tuyển chỉ 

đủ kinh phí đi tham gia một giải thi đấu, chỉ có đội tuyển bóng đá tham gia được nhiều giải 

là do xin được nguồn tài trợ từ bên ngoài, kinh phí duy trì hoạt động của câu lạc bộ là do 

các thành viên tự tạo nguồn để tồn tại. 

+ Chưa có mô hình CLB TDTT đúng nghĩa là do những tồn tại khó khăn của các 

điều kiện đảm bảo nêu trên. 

     

 

Biểu đồ 6. Kết quả phỏng vấn những tồn tại và khó khăn về các điều kiện đảm bảo khi 

tham gia hoạt động câu lạc bộ thể thao sinh viên Đại học Sài Gòn 
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3. KẾT LUẬN 

Qua kết khảo sát tổng thể 895 sinh viên, đa số sinh viên tham gia tập luyện không 

thường xuyên. Xét theo giới tính, số lượng sinh viên tham gia không thường xuyên hoạt 

động câu lạc bộ chiếm tỷ lệ cao. 

Số lượng sinh viên tham gia tập luyện đông nhất là các môn bóng đá, cầu lông, số 

lượng sinh viên tham gia tập luyện thấp thấp nhất là bóng bàn và đá cầu, tiếp đó là các môn 

còn lại gồm: bóng chuyền, bóng rổ, võ taekwondo, cờ chiếm tỷ lệ thấp. Số lượng sinh viên 

lựa chọn môn thể thao để tập luyện của nữ thấp hơn so với nam giới. 

Hình thức tập luyện có người hướng dẫn và có người hướng dẫn nhưng không 

thường xuyên chiếm tỷ lệ cao, hình thức không có người hướng dẫn chiếm tỷ lệ trung bình. 

Số lượng sinh viên tập luyện với thời lượng từ 60’- 90’ chiếm đa số, thời điểm tập 

luyện chủ yếu là vào buổi trưa và buổi chiều chiếm tỷ lệ cao, số buổi tập luyện trong tuần 

được tập trung vào 1 buổi chiếm tỷ lệ cao, ≥ 2 buổi chiếm tỷ lệ thấp, tham gia thi đấu các 

giải trong năm, đội tuyển tham gia thi đấu từ một đến hai giải chiếm tỷ lệ cao. 

Cả nam và nữ đều có nhận thức tích cực về vai trò của hoạt động tham gia câu lạc bộ, 

nhận thức tiêu cực chiếm tỷ lệ thấp.  

Cán bộ quản lý, giảng viên, huấn luyện viên và sinh viên, tất cả đều cho rằng những 

mặt tồn tại và khó khăn về các điều kiện đảm bảo đã hạn chế đến hiệu quả tham gia hoạt 

động câu lạc bộ thể thao sinh viên.  
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN HỌC BÓNG RỔ CHO SINH VIÊN  

CHUYÊN NGÀNH GDTC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

STUDY OF CHOOSING A NUMBER OF SOLUTIONS  

TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF TEACHING BASKETBALL COURSE  

FOR STUDENTS MAJORED GDTC COLLEGE DEGREE  

IN TIEN GIANG UNIVERSITY 

ThS. Trần Huỳnh Thị Hƣơng Lan
1 

1
Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng, Trường Đại học Tiền Giang 

Tóm tắt: Sự phát triển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ của môn Bóng rổ tại  

Việt Nam trong thời gian qua đang đặt ra nhiều cơ hội trong việc phát triển phong 

trào Bóng rổ và Bóng rổ học đường. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội vẫn còn tồn 

tại một số vấn đề cần giải quyết nhằm phát triển phong trào Bóng rổ. 

Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác dạy và học môn học Bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành 

GDTC trình độ cao đẳng tại Trường Đại học Tiền Giang. 

Từ khóa: Bóng rổ; Sinh viên; Giáo dục thể chất; Đại học Tiền Giang. 

Abstract: The development of a quick and strong of basketball in Vietnam in the past 

are putting out more opportunities in the development of school basketball movement 

in student affairs. However, besides the opportunity still exists some problems to be 

solved in order to develop the basketball movement.   

This article aims to assess the real situation and proposed a number of solutions to 

improve the effectiveness of the work of teaching and learning of basketball subjects 

for students majored physical education college degree at Tien Giang University. 

Key words: Basketball; Students; Physical education; Tien Giang University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bóng rổ là môn thể thao ngày càng được nhiều sinh viên, học sinh lựa chọn làm môn 

thể thao tập luyện hằng ngày. Từ khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào là môn học 

chính khóa trong chương trình Giáo dục thể chất, môn Bóng rổ đã và đang phát triển hết 

sức mạnh mẽ và rộng khắp. Đặc biệt, với “Đề án Phát triển Bóng rổ học đường đến  

năm 2030” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục, thể thao, Ủy ban Olympic  
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Việt Nam, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và 

Hội đồng đội Trung ương phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm mục tiêu góp 

phần nâng cao thể lực, phát triển tầm vóc, rèn luyện ý chí, kỹ năng, tính kỷ luật và tinh 

thần đồng đội cho học sinh, sinh viên, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao đi cùng một 

lối sống khoẻ mạnh, có ích cho xã hội; đồng thời, tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng 

bóng rổ của đất nước, giúp bóng rổ Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung 

khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Tại Trường Đại học Tiền Giang, môn Bóng rổ được đưa vào chương trình giảng dạy 

dành riêng cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục Thể chất từ năm 2013. Tuy nhiên, qua 

quá trình giảng dạy, tác giả nhận thấy vẫn còn tồn tại một số vấn đề dẫn đến hiệu quả của 

công tác dạy và học môn Bóng rổ chưa đạt được hiệu quả như mục tiêu ban đầu đã đề ra. 

Để có thể nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy học phần Bóng rổ tại Trường Đại học Tiền 

Giang thì việc đánh giá thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác giảng 

dạy học phần này như: chương trình đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, trình độ đội ngũ 

giảng viên, phong trào ngoại khóa TDTT,… là rất quan trọng. Dựa trên đánh giá thực tiễn 

công tác giảng dạy học phần Bóng rổ tại Trường Đại học Tiền Giang, sẽ là những luận cứ 

quan trọng giúp tác giả có thể đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà 

Trường. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên  

cứu lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn  

học Bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ Cao đẳng tại Trường Đại học 

Tiền Giang”. 

2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu  

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học môn Bóng rổ cho 

sinh viên cao đẳng ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang. 

2.2. Khách thể nghiên cứu 

Bao gồm: 20 giảng viên và cán bộ quản lý; 88 sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể 

chất; 15 chuyên gia, cán bộ quản lý, các nhà sư phạm có nhiều kinh nghiệm trong công tác 

giảng dạy môn học Bóng rổ tại các trường đại học thể dục thể thao trên cả nước. 

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu: Phương pháp phân tích SWOT; Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu; Phương 

pháp phỏng vấn dưới các hình thức; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực 

nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học thống kê. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn học Bóng rổ cho sinh viên chuyên 

ngành GDTC trình độ Cao đẳng tại Trƣờng Đại học Tiền Giang 

3.1.1. Đội ngũ giảng viên  

Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng Trường Đại học Tiền Giang có 11/16 viên 

chức tốt nghiệp chuyên ngành GDTC, chiếm tỷ lệ 68,75%. Xếp theo ngạch: 14/16 là giảng 

viên (chiếm tỷ lệ 87,50%), 02/16 là chuyên viên (chiếm tỷ lệ 12,50%). Trong đó, chỉ có 01 

viên chức tốt nghiệp chuyên ngành Bóng rổ được phân công giảng dạy học phần Bóng rổ 

cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất của nhà trường. Đây là một yếu tố thuận lợi 

cho việc giảng dạy, huấn luyện môn Bóng rổ cho sinh viên chuyên sâu của nhà trường. 

Tuy nhiên, viên chức được phân công giảng dạy học phần này chưa có nhiều cơ hội tham 

dự các khoá học bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, nội 

dung giảng dạy còn chưa phong phú, thiếu tính cập nhật về công tác quản lý, giảng dạy - 

huấn luyện môn Bóng rổ cũng như những thay đổi về luật thi đấu, các nội dung thi đấu, kỹ 

thuật thi đấu và sự chuẩn bị tâm lý cho vận động viên. 

3.1.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên đối với môn học 

Để có thể nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Bóng rổ cho sinh viên chuyên 

ngành GDTC Trường Đại học Tiền Giang thì vấn đề nâng cao nhận thức đối với môn học 

này cũng là điều cần thiết. Trên cơ sở đó, đề tài tiến hành phỏng vấn các nhóm khách thể 

nghiên cứu về nhận thức đối với môn học Bóng rổ, kết quả phỏng vấn được trình bày tại 

Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn về nhận thức đối với học phần Bóng rổ 

STT ĐỐI TƢỢNG PHỎNG VẤN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

1 Cán bộ quản lý 2,43 

2 Giảng viên 2,08 

3 Sinh viên 1,84 

Bảng 1 cho thấy: Cán bộ quản lý (ĐTB = 2,43), giảng viên (ĐTB = 2,08) và sinh viên 

(ĐTB = 1,84) đều thể hiện mức độ nhận thức trung bình, đặc biệt là sinh viên có xu hướng 

đánh giá tầm quan trọng của môn học này thấp hơn hơn so với CBQL và giảng viên. Nhận 

thức thấp do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, chủ yếu: đây là môn học tự chọn trong 

chương trình đào tạo sinh viên chuyên ngành GDTC tại Trường Đại học Tiền Giang. 

3.1.3. Cơ sở vật chất phục vụ môn học Bóng rổ  

Về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy học phần Bóng rổ tại Trường 

Đại học Tiền Giang, qua khảo sát cho thấy mới chỉ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho việc 

giảng dạy một lớp học phần, chưa đủ phục vụ cho công tác tập luyện, huấn luyện và tổ chức 

các hình thức thi đấu nhằm nâng cao trình độ cho sinh viên. Nhìn chung, cơ sở vật chất, 
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trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập môn Bóng rổ của trường tuy đã được đầu tư, trang 

bị nhưng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của giảng viên và sinh viên. 

3.1.4. Thực trạng về công tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao và ngoại khóa môn Bóng 

rổ tại Trường Đại học Tiền Giang 

Ngoài việc tạo được sân chơi lành mạnh cho sinh viên ngoài những giờ học chính 

khóa, việc tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ, trao đổi những kiến thức, kỹ năng chuyên 

môn tại giờ học ngoại khóa cũng không kém phần quan trọng. Để có thể đánh giá về công 

tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao và ngoại khóa môn Bóng rổ tại Trường Đại học Tiền 

Giang, đề tài tiến hành phỏng vấn đối với các nhóm khách thể nghiên cứu về công tác tổ 

chức thi đấu thể dục thể thao và ngoại khóa môn Bóng rổ tại Trường Đại học Tiền Giang. 

Kết quả được trình bày tại Bảng 2 dưới đây. 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn về công tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao và ngoại khóa  

môn Bóng rổ tại Trường Đại học Tiền Giang (n = 108) 

STT Nội dung CBQL Giảng viên Sinh viên 

1 Câu lạc bộ Bóng rổ sinh viên trong nhà trường 2,00 2,08 2,01 

2 
Hệ thống Giải thi đấu Bóng rổ dành cho sinh 

viên trong nhà trường 
2,14 2,15 2,10 

3 
Tham gia hệ thống các Giải thi đấu Bóng rổ sinh 

viên ngoài trường 
1,71 1,69 1,66 

Khi được khảo sát ý kiến về những hoạt động ngoại khóa rèn luyện kiến thức, kỹ 

năng môn Bóng rổ, thực tế cho thấy các hoạt động đều được xác định ở mức độ trung bình 

(ĐTB < 2,15). Tại Trường Đại học Tiền Giang, ba hình thức bao gồm: Câu lạc bộ, đội 

tuyển tham gia giải thi đấu trong và ngoài nhà trường chưa được chú trọng và quan tâm 

đúng mức. Điều này là hạn chế cần khắc phục vì việc thành lập câu lạc bộ Bóng rổ và  

đội tuyển thi đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy năng lực của sinh viên  

chuyên ngành, đồng thời giúp cho nhà trường phát hiện ra những sinh viên có năng khiếu 

để bồi dưỡng và huấn luyện nhằm lựa chọn được những VĐV xuất sắc cho đội tuyển của 

nhà Trường. 

3.1.5. Thực trạng về việc xây dựng, phát triển nguồn lực phục vụ hoạt động dạy và học 

môn học Bóng rổ 

Để có thể nâng cao chất lượng trong hoạt động giảng dạy thì ngoài sự nỗ lực cố gắng 

phấn đấu của người dạy, thì việc tập trung mọi nguồn lực hiện có của Nhà trường, cũng 

như sự chung tay, góp sức của các Sở, Ban, Ngành đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhằm 

đánh giá điều đó một cách khách quan, đề tài tiến hành phỏng vấn đối với nhóm khách thể 

nghiên cứu, kết quả được trình bày tại Bảng 3. 
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Bảng 3. Kết quả phỏng vấn về việc xây dựng, phát triển nguồn lực phục vụ hoạt động  

dạy và học môn học Bóng rổ (n = 108) 

STT NỘI DUNG PHỎNG VẤN 
MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

CBQL GV SV 

1 
Mức chi từ ngân sách của nhà trường dành cho hoạt 

động TDTT ngoại khóa 
2,14 2,15 2,1 

2 Công tác xã hội hóa trong việc tổ chức các giải đấu 2,14 2,15 2,1 

3 
Sự quan tâm, chỉ đạo trong xây dựng chương trình đào 

tạo SV ngành GDTC của Bộ GDĐT 
2,71 2,54 2,53 

4 
Sự hỗ trợ của cơ quan quản lý chuyên ngành TDTT  

của tỉnh 
2,29 2,31 2,21 

5 Sự hỗ trợ từ Hội Bóng rổ tỉnh Tiền Giang 2,19 2,15 2,08 

6 
Sự hỗ trợ từ giảng viên đối với hoạt động của CLB 

Bóng rổ 
3 2,77 2,75 

Từ kết quả phỏng vấn tại Bảng 3 cho thấy các nhóm khách thể nghiên cứu đánh giá 

cao sự định hướng chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám hiệu Trường Đại học 

Tiền Giang, ở mức độ trung bình và khá (2,53 ≤ ĐTB ≤ 2,71). Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của 

giảng viên đối với các hoạt động CLB Bóng rổ được CBQL, giảng viên và sinh viên nhận 

thấy rất cần thiết phải thực hiện (2,75 ≤ ĐTB ≤ 3). 

Ngược lại, ở ba tiêu chí về công tác xã hội hóa về việc tổ chức các giải thi đấu, sự  

hỗ trợ quản lý chuyên ngành thể thao của Liên đoàn Bóng rổ và của Trung tâm TDTT  

tỉnh Tiền Giang, các nhóm khách thể nghiên cứu chỉ đánh giá ở mức trung bình  

(2,08 ≤ ĐTB ≤ 2,29). 

Như vậy, cơ quan quản lý TDTT tỉnh Tiền Giang chưa đánh giá đúng mức tầm quan 

trọng của môn Bóng rổ, đặc biệt chưa thành lập được cơ quan quản lý chuyên môn trong 

lĩnh vực này (chưa thành lập Liên đoàn Cờ tỉnh Tiền Giang). Tuy nhiên, tại Trường Đại 

học Tiền Giang, CBQL, giảng viên và sinh viên đã bước đầu nhận thức được tầm quan 

trọng của môn Bóng rổ, tập trung vào việc đa dạng hóa các hình thức CLB ngoại khóa rèn 

luyện kỹ năng cho sinh viên. Đây là thách thức đối với định hướng phát triển Bóng rổ của 

Bộ môn và Nhà trường. 

3.2. Lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn học 

Bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành GDTC tại Trƣờng Đại học Tiền Giang 

Căn cứ vào luận cứ trong việc đánh giá thực trạng công tác dạy và học môn Bóng rổ 

được nêu ở Mục 3.1 trên, tác giả tiến hành phỏng vấn các chuyên gia và bước đầu đưa ra 

một số giải pháp (ngắn hạn và dài hạn) nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn 
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học Bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ cao đẳng tại Trường Đại học  

Tiền Giang, thu được kết quả như sau: 

3.2.1. Nhóm các giải pháp ngắn hạn 

- Tăng cường các hoạt động TDTT ngoại khóa; 

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; 

- Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy và huấn luyện; 

- Tăng cường các bài tập bổ trợ các kỹ thuật cơ bản trong chương trình môn học. 

3.2.2. Nhóm các giải pháp dài hạn 

- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên đối với môn học; 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên; 

- Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; 

- Cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả môn học. 

3.3. Đánh giá hiệu quả quá trình thực nghiệm sau khi áp dụng một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả dạy và học môn Bóng rổ cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang 

Sau khi xác định được các nhóm giải pháp được các chuyên gia đánh giá là phù hợp 

nhất, tác giả tiến hành thực nghiệm một số giải pháp ngắn hạn đối với 02 lớp CĐ GDTC 15 

và CĐ GDTC 16, vào học kỳ II năm học 2017 - 2018, kết quả được trình bày tại Bảng 4 

Bảng 4. Kết quả kiểm tra trước và sau thực nghiệm của 02 nhóm 

TT 
NỘI 

DUNG 

TRƢỚC THỰC NGHIỆM SAU THỰC NGHIỆM 

NHÓM 

ĐC 

NHÓM 

TN 
t P 

NHÓM 

ĐC 

NHÓM 

TN 
t P 

(n=15) (n=15) (n=15) (n=15) 
 

       

1 
Dẫn bóng 

(đ) 
6,75 0,53 6,45 0,46 1,66 ≥0,05 6,75 0,48 7,25 0,53 2,71 <0,05 

2 
Chuyền 

bóng (đ) 
6,25 0,42 6,5 0,54 1,42 ≥0,05 6,42 0,35 6,80 0,37 2,89 <0,05 

3 
Ném rổ 

(đ) 
6,37 0,53 6,00 0,54 1,89 ≥0,05 6,55 0,53 7,50 0,55 4,82 <0,05 

4 

3 bước 

ném rổ 

(đ) 

5,75 0,48 5,95 0,38 1,27 ≥0,05 6,00 0,45 6,75 0,50 4,32 <0,05 
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Qua kết quả kiểm tra tại Bảng 1, cho thấy: 

- Trước thực nghiệm: Qua 4 Test kiểm tra các kỹ thuật cơ bản sinh viên được học 

trong chương trình học phần Bóng rổ cho thấy trình độ của các nhóm (Đối chứng và Thực 

nghiệm) là tương đồng hay nói cách khác là không có sự khác biệt rõ rệt do ttính < tbảng  

ở ngưỡng xác suất P ≥ 0,05. 

- Sau thực nghiệm: kết quả kiểm tra các kỹ thuật sinh viên được học trong quá trình 

môn học của nhóm thực nghiệm cao hơn hẳn so với nhóm đối chứng do ttính > tbảng ở 

ngưỡng xác suất P ≤ 0,05, nói cách khác các giải pháp mà đề tài đưa ra đã phát huy tác 

dụng trong việc nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn học Bóng rổ cho sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục thể chất trình độ Cao đẳng tại Trường Đại học Tiền Giang. 

4. KẾT LUẬN 

1. Qua quá trình thực hiện đề tài, trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác giảng dạy 

học phần Bóng rổ, tác giả đã rút ra được một số vấn đề còn tồn tại hạn chế. Chính vì vậy đã 

phần nào đã tác động đến việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn học này tại 

Trường Đại học Tiền Giang như: (1) Vấn đề nhận thức đối với môn học; (2) Điều kiện cơ 

sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy học phần môn học; (3) Nguồn lực phục vụ việc 

phát triển môn học; (4) Kết quả học tập của sinh viên;... 

2. Trên cơ sở những luận cứ được nhận định thông qua việc đánh giá thực trạng công 

tác giảng dạy học phần Bóng rổ cho sinh viên chuyên ngành GDTC trình độ Cao đẳng tại 

Trường Đại học Tiền Giang, đồng thời qua thu thập ý kiến của các chuyên gia, đề tài đã 

lựa chọn được 08 giải pháp (bao gồm 04 giải pháp ngắn hạn và 04 giải pháp chiến lược). 

Tuy nhiên, do thời lượng chương trình dành cho môn học không nhiều, nên tác giả đã áp 

dụng 04 giải pháp ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học này, và đã có một 

số kết quả rõ rệt (ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất P < 0,05), cụ thể: 

- Tăng cường các hoạt động TDTT ngoại khóa; 

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, trao đổi học thuật; 

- Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy và huấn luyện; 

- Tăng cường các bài tập bổ trợ các kỹ thuật cơ bản trong chương trình môn học. 
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SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH SAU MỘT NĂM HỌC 

TS. Phạm Thái Vinh
1
, ThS. Hồ Văn Lừng

2
, ThS. Phạm Tuấn Đạt

3 

1
Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM 

2
Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM 

3
Đại học Quốc tế Sài Gòn 

Tóm tắt: Bằng các phương pháp kiểm tra sư phạm thường quy nhóm tác giả tiến 

hành thực hiện công tác kiểm tra đánh giá trình độ thể lực của các sinh viên nam 

trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP HCM sau 1 năm học môn học GDTC. Qua 

nghiên cứu sẽ cung cấp cho các nhà quản lý chuyên môn những số liệu cần thiết, đó 

là những căn cứ khoa học để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn GDTC 

của nhà Trường. 

Từ khóa: Sự phát triển; tố chất thể lực; nam sinh viên; ĐH GTVT TP. HCM. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh được thành lập dựa trên 

quyết định số 66/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/04/2001. Đến nay số 

lượng sinh viên của trường đạt 12.000 ở các hệ khác nhau, với 24 chuyên ngành đào tạo: 

hệ đại học, cao đẳng, hệ liên thông, bằng 2, hệ vừa làm vừa học và 07 ngành sau đại học. 

Với 600 cán bộ giảng viên, công nhân viên làm việc tại 03 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh 

và 01 cơ sở ở thành phố Vũng Tàu.  

Với đội ngũ giáo viên Bộ môn Giáo dục thể chất (06 cơ hữu và 02 thỉnh giảng) có 

thể thấy rằng, năm học 2018 - 2019 lực lượng giáo viên Bộ môn còn ít về số lượng. Tỷ lệ 

giáo viên/sinh viên là: 01 giáo viên/1500 sinh viên. Con số này thực tế rất cao so với quy 

định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đó cũng là một thách thức lớn của Bộ môn trong việc 

nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời gian tới.        

Cùng với việc học tập các môn khác thì giáo dục thể chất cũng được triển khai dựa 

trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự quan tâm và khuyến khích của 

Ban Giám hiệu nhà trường là động lực góp phần cho sự thành công cho phong trào thể dục 

thể thao của nhà trường, hiện nay trường có đủ lực lượng sinh viên tham gia thi đấu các 

môn thể thao phổ biến như: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng bàn, Bơi lội, Bóng rổ, 

Karatedo…  

Thông qua công tác kiểm tra đánh giá sẽ tìm ra những điểm phù hợp và chưa phù 

hợp từ đó có cách củng cố và phát triển những tiềm năng sẵn có tạo động lực cho quá trình 

học tập và hoàn thiện bản thân của người học. Đồng thời qua bảng đánh giá thể lực cho 
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sinh viên có thể đánh giá được quá trình giảng dạy của người thầy góp phần rút ra những 

vấn đề nảy sinh cần sửa đổi, điều chỉnh, thay thế nhờ đó mà chất lượng đào tạo sẽ được 

tăng lên.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp: Phương 

pháp tổng hợp và phân tích tài liệu có liên quan; phương pháp quan sát sư phạm; phương 

pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp toán học thống kê. 

Công tác nghiên cứu được tiến hành thực hiện trong 1 năm với nhóm khách thể 

nghiên cứu là 1.400 sinh viên nam ở 4 khóa của trường ĐH GTVT TP HCM. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá sự phát triển thể lực của nam sinh viên 4 khóa trường Đại học Giao 

thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm học  

Bảng 1: Sự phát triển thể lực của nam sinh viên Khóa 7 trường Đại học Giao thông vận tải 

TP. Hồ Chí Minh sau 1 năm học (n=320) 

TT Nội dung X    t P W% 

1 Lực bóp tay thuận (kg) 
Lần 1 44,01 5,64 

-0,93 0,05 0,13 
Lần 2 44,06 5,56 

2 Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 
Lần 1 22,31 3,69 

-12,40 0,05 6,46 
Lần 2 23,80 3,70 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 
Lần 1 231 0,20 

1,08 0,05 1,31 
Lần 2 234 0,23 

4 Chạy 30m XPC (s) 
Lần 1 4,88 0,40 

2,92 0,05 -1,33 
Lần 2 4,81 0,41 

5 Chạy con thoi 4x10m (s) 
Lần 1 10,41 0,42 

-3,54 0,05 -1,95 
Lần 2 10,38 0,40 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 
Lần 1 978,26 109,75 

-3,34 0,05 -1,75 
Lần 2 997,49 93,27 

(Lần 1: bắt đầu năm học. Lần 2: kết thúc năm học) 

Bằng hệ thống test được sử dụng theo quyết định 53 của Bộ GD&ĐT trong việc đánh 

giá, xếp loại thể lực cho học sinh, sinh viên, đề tài đánh giá sự phát triển thể lực theo từng 

khóa, sau đó so sánh thành tích thể lực của 04 khóa sau 1 năm học của các sinh viên trường 

ĐH GTVT TP HCM. 
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Qua Bảng 1 cho thấy: Sau một năm học tập, giá trị trung bình của nam sinh viên 

khóa 7 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ở các nội dung thể lực 

đều tăng. Tăng nhiều nhất là test sức mạnh nằm ngửa gập bụng tăng 6,46%; tăng ít nhất là 

sức mạnh lực bóp tay thuận 0,13%. Tuy nhiên, 4/6 nội dung có giá trị trung bình giữa hai 

lần kiểm khác biệt có ý nghĩa thống kê với t>t0,05 và P<0,05 

Bảng 2. Sự phát triển thể lực của nam sinh viên Khóa 8 Trường Đại học Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm học (n = 320) 

TT  Nội dung X    t     P W% 

1 Lực bóp tay thuận (kg) 
Lần 1 39,04 5,59 

-24,8 0,05 6,09 
Lần 2 41,5 5,43 

2 Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 
Lần 1 21,91 2,63 

-40,73 0,05 11,65 
Lần 2 24,64 2,41 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 
Lần 1 234 0,19 

-3,34 0,05 1,40 
Lần 2 241 0,15 

4 Chạy 30m XPC (s)  
Lần 1 5.79 0,39 

17,78 0,05 -3,41 
Lần 2 5.592 0,40 

5 Chạy con thoi 4x10m (s) 
Lần 1 10,39 0,57 

-4,58 0,05 -1,66 
Lần 2 10,23 0,44 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 
Lần 1 945,07 91,53 

-12,77 0,05 6,42 
Lần 2 1005,6 86,96 

 (Lần 1: bắt đầu năm học. Lần 2: kết thúc năm học) 

Qua Bảng 2 cho thấy: Sau một năm học tập, giá trị trung bình về thể lực của nam 

sinh viên khóa 8 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ở các nội dung 

đều tăng. Tăng nhiều nhất ở tố chất sức mạnh thông qua test nằm ngửa gập bụng tăng 

11,65%. Đặc biệt, có 6/6 nội dung có giá trị trung bình giữa hai lần kiểm tra khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với t>t0,05 và P<0,05. 

Qua Bảng 3 cho thấy: Sau một năm học tập, giá trị trung bình về thể lực của nam 

sinh viên khóa 09 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ở các nội 

dung đều tăng. Tăng nhiều nhất là tố chất sức mạnh thông qua test nằm ngửa gập bụng 

tăng 11,66%. Tăng ít nhất là tố chất sức nhanh thông qua test chạy con thoi 4x10m và chạy 

tùy sức 5 phút. Đặc biệt, 6/6 nội dung có giá trị trung bình giữa hai lần kiểm tra khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với ttính>t0,05 và P<0,05.  
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Bảng 3: Sự phát triển thể lực của nam sinh viên Khóa 9 trường Đại học Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm học (n=320) 

TT Nội dung X    t P W% 

1 Lực bóp tay thuận (kg) 
Lần 1 39,02 5,59 

-4,9 0,05 6,11 
Lần 2 41,5 5,43 

2 Nằm ngửa gập bụng 30s (l) 
Lần 1 21,96 2,63 

-4,73 0,05 11,66 
Lần 2 24,68 2,41 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 
Lần 1 234 0,19 

-3,34 0,05 1,40 
Lần 2 237 0,15 

4 Chạy 30m XPC (s)  
Lần 1 5,79 0,39 

3,78 0,05 -3,41 
Lần 2 5,59 0,40 

5 Chạy con thoi 4x10m (s) 
Lần 1 10,37 0,57 

-4,57 0,05 -1,64 
Lần 2 10,20 0,44 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 
Lần 1 1033,68 72,69 

-3,07 0,05 0,54 
Lần 2 1039,25 70,30 

(Lần 1: bắt đầu năm học. Lần 2: kết thúc năm học) 

Bảng 4: Sự phát triển thể lực của nam sinh viên khóa 10 trường Đại học Giao thông vận tải 

thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm học (n=320) 

TT Nội dung X    t P W% 

1 Lực bóp tay thuận (kg) 
Lần 1 44,10 7,07 

-7,96 0,05 0,38 
Lần 2 44,26 7,05 

2 Nằm ngửa gập bụng 30s (l) 
Lần 1 19,83 3,71 

-9,45 0,05 6.30 
Lần 2 21,12 3,45 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 
Lần 1 229 0,20 

11,18 0,05 0,82 
Lần 2 231 0,21 

4 Chạy 30m XPC (s) 
Lần 1 4,50 0,28 

-0,83 0,05 -0,26 
Lần 2 4,51 0,26 

5 Chạy con thoi 4x10m (s) 
Lần 1 10,46 0,60 

1,14 0,05 -1,09 
Lần 2 10,35 1,09 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 
Lần 1 1033,68 72,69 

-3,07 0,05 -0,54 
Lần 2 1039,25 70,30 

(Lần 1: bắt đầu năm học. Lần 2: kết thúc năm học) 
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Qua Bảng 4 cho thấy: Sau một năm học tập, giá trị trung bình kết quả ở các test về 

thể lực của nam sinh viên khóa 10 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí 

Minh hầu hết các nội dung đều tăng. Tăng ít nhất là tố chất sức nhanh thông qua test chạy 

30m XPC (0,26%). Tăng nhiều nhất là sức mạnh thông qua test nằm ngửa gập bụng tăng 

6,30%. Tuy nhiên, 4/6 nội dung có kết quả trung bình giữa hai lần kiểm tra khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với t>t0,05 và P<0,05.  

So sánh tất cả các kết quả thu được ở các Khóa 7 - 8 - 9 - 10 sau 1 năm học với Tiêu 

chuẩn đánh giá thể lực của học sinh, sinh viên theo quyết định 53 của Bộ GD&ĐT chúng 

tôi có nhận xét sau:  

- Ở test lực bóp tay thuận: 47,5 < 44,06k7; 41,50k8; 46,87k9; 44,26k10 > 41,4 chỉ ở  

mức Đạt. 

- Nằm ngửa gập bụng: 23,80k7; 24,58k8 >22 mức Tốt, 17 < 21,68k9, 21,12k10>22 ở 

mức Đạt. 

- Bật xa tại chỗ: 234; 237; 241; 229>207 ở mức Tốt. 

- Chạy 30m: 4,81k7; 5,59k8> 4.70 mức Đạt, 4,66k9, 4,51k10 > 4,70 ở mức Tốt 

- Chạy con thoi 4x10m: 10,38k7; 10,21k8; 10,27k9; 10,35k10 <11,75 ở mức Tốt 

- Chạy tùy sức 5’: 950 < 997,50k7; 1018,80k8; 1014,30k9; 1039,30k10 <1060 ở  

mức Đạt. 

Bảng 5: So sánh các chỉ tiêu đánh giá thể lực nam sinh viên sau một năm giữa các khóa 

trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 

TT Chỉ tiêu 

Khóa 7  

(n = 320) 

Khóa 8  

(n = 320) 

Khóa 9  

(n = 320) 

Khóa 10  

(n = 320) 

X     X      X      X     

1 
Lực bóp tay thuận

 

(kg) 
44,06  5,562 41,50  5,427 46,87  5,473 44,26  7,051 

2 
Nằm ngửa gập 

bụng
b,c,d,f

(lần) 
23,80  3,698 24,68  2,407 21,68  2,781 21,12  3,453 

3 
Bật xa tại chỗ 

b,d, f 

(cm) 
234  0,233 237  0,153 241  0,198 229  0,206 

4 
Chạy 30m XPC 

a,b,c,d,f
 

(s) 
4,81  0,412 5,59  0,405 4,46  0,378 4,51  0,259 

5 
Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
10,38  0,398 10,21  0,445 10,27  0,781 10,35  1,095 

6 
Chạy tùy sức 5 phút

 c, f
 

(m) 
997,50  93,27 1018,80  86,94 1014,30  95,51 1039,30  70,3 

Ghi chú: 

a: Thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khóa 7 so với khóa 8 
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b: Thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khóa 7 so với khóa 9 

c: Thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khóa 7 so với khóa 10 

d: Thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khóa 8 so với khóa 9 

e: Thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khóa 8 so với khóa 10 

f: Thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khóa 9 so với khóa 10 

Kết quả kiểm tra sau 1 năm các chỉ tiêu đánh giá thể lực của nam sinh viên khóa 07 

và khóa 09 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển. Khi 

so sánh giữa hai khóa với nhau cho thấy: khóa 07 có tố chất thể lực tốt hơn khóa 09 ở test 

ở test nằm ngửa gập bụng 30 giây. Nhưng kém hơn ở test lực bóp tay thuận, chạy 30m 

XPC, chạy con thoi 4x10m, bật xa tại chỗ, chạy tùy sức 5 phút.  

Kết quả kiểm tra sau 1 năm các chỉ tiêu đánh giá thể lực của nam sinh viên khóa 07 

và khóa 10 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển. Khi 

so sánh giữa hai khóa với nhau cho thấy: khóa 07 có tố chất thể lực tốt hơn khóa 10 ở test 

nằm ngửa gập bụng 30 giây, bật xa tại chỗ. Nhưng kém hơn ở test lực bóp tay thuận, chạy 

30m XPC, chạy con thoi 4x10m, chạy tùy sức 5 phút. 

Kết quả kiểm tra sau 1 năm các chỉ tiêu đánh giá thể lực của nam sinh viên khóa 08 

và khóa 09 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển. Khi 

so sánh giữa hai khóa với nhau cho thấy: khóa 08 có tố chất thể lực tốt hơn khóa 09 ở test 

nằm ngửa gập bụng 30 giây, chạy tùy sức 5 phút, chạy con thoi 4x10m. Nhưng kém hơn ở 

test chạy 30m XPC, bật xa tại chỗ, lực bóp tay thuận.  

Kết quả kiểm tra sau 1 năm các chỉ tiêu đánh giá thể lực của nam sinh viên khóa 08 

và khóa 10 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển. Khi 

so sánh giữa hai khóa với nhau cho thấy: khóa 08 có tố chất thể lực tốt hơn khóa 10 ở test 

chạy con thoi 4x10, bật xa tại chỗ. Nhưng kém hơn ở test nằm ngửa gập bụng 30 giây, 

chạy 30m XPC, chạy tùy sức 5 phút, lực bóp tay thuận. 

Kết quả kiểm tra sau 1 năm các chỉ tiêu đánh giá thể lực của nam sinh viên khóa 09 

và khóa 10 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh có sự phát triển. Khi 

so sánh giữa hai khóa với nhau cho thấy: khóa 09 có tố chất thể lực tốt hơn khóa 10 ở test 

lực bóp tay thuận, nằm ngửa gập bụng 30 giây, bật xa tại chỗ, chạy con thoi 4x10m. Nhưng 

kém hơn chạy 30m XPC, chạy tùy sức 5 phút. 

4. KẾT LUẬN 

Sau 1 năm học với những kết quả thu được qua hệ thống test và tiến hành so sánh các 

chỉ số của 4 khóa chúng tôi đi đến những kết luận sau: 

Sau 1 năm học tập sự phát triển thể lực của nam sinh viên của 4 khóa trường Đại học 

Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm học đều có sự tăng trưởng. Trong đó 

2 khóa 8 và 9 có 6/6 nội dung có giá trị trung bình giữa hai lần kiểm tra khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với ttính>t0,05 và P<0,05. Riêng 2 khóa 7 và 10 chỉ có 4/6 nội dung có kết 

quả trung bình giữa hai lần kiểm tra khác biệt có ý nghĩa thống kê với t>t0,05 và P<0,05.  
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So sánh tất cả các kết quả thu được ở các Khóa 7 - 8 - 9 - 10 sau 1 năm học với Tiêu 

chuẩn đánh giá thể lực của học sinh, sinh viên theo quyết định 53 của Bộ GD&ĐT thì ở 

các test lực bóp tay thuận, nằm ngửa gập bụng và Chạy tùy sức 5 phút cả 4 khóa chỉ ở mức 

Đạt. Còn lại các test Bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC và chạy con thoi 4x10m ở cả 4 khóa 

đều nằm ở mức tốt. 

So sánh các khóa trong lần kiểm tra sau 1 năm với nhau nhìn chung đều có sự phát 

triển rõ nét, có khóa tốt hơn ở nội dung sức mạnh chi trên có khóa lại phát triển sức nhanh 

có khóa lại phát triền tốt ở nội dung khác nhìn chung chưa có sự hơn kém rõ rệt. Nhưng 

đánh giá một cách tương đối thì nam sinh viên năm thứ hai tốt hơn cả, kế đến lần lượt là 

năm thứ nhất, năm thứ tư và cuối cùng là năm thứ ba.  
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO  

NGOẠI KHÓA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 

Trình Quốc Trung, Võ Nhật Sơn 

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một bộ phận quan trọng trong nền giáo dục Xã hội 

Chủ nghĩa. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về thể dục thể thao cũng phát triển 

để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của người học. Bằng các phương pháp nghiên cứu 

khoa khọc, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, cung cấp những thông tin về thực trạng 

hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa tại Trường Đại học Mở TP. HCM. 

Từ khóa: Thực trạng, Giáo dục thể chất, Đại học Mở TP. HCM. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) là một bộ phận quan trọng của nền giáo dục Xã hội Chủ 

nghĩa nhằm đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có tri thức, có đạo đức và hoàn thiện thể 

chất, góp phần tạo ra những, sinh viên có sức khỏe dồi dào, có thể chất cường tráng, có 

dũng khí kiên cường để kế tục sự nghiệp của Đảng và nhân dân một cách đắc lực, có hiệu 

quả. Vì vậy, chăm lo thể chất cho học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội, của các cấp, các 

ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Chỉ thị 133-TTg, ngày 07 tháng 

03 năm 1995, Thủ tướng đã yêu cầu: “Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đặc biệt coi trọng việc 

giáo dục thể chất trong nhà trường, cải tiến nội dung giảng dạy thể dục thể thao (TDTT) 

nội khoá, ngoại khóa, quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh ở các cấp  

học” [1].  

Ngày 31/01/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2015/NĐ-CP, Quy định về 

Giáo dục thể chất và hoạt động Thể thao trong nhà trường. Nghị định nêu bật vị trí của 

Giáo dục thể chất trong nhà trường là “nội dung giáo dục, môn học bắt buộc, thuộc chương 

trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo, nhằm trang bị cho trẻ em, học sinh, 

sinh viên các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, 

thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu 

giáo dục toàn diện”[2]. 

Bên cạnh hoạt động thể dục thể thao (TDTT) chính khóa, thì hoạt động TDTT ngoại 

khóa cũng có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động TDTT trường học, là một bộ phận, một 

cấu trúc TDTT hoàn chỉnh trong hoạt động TDTT trường học, góp phần duy trì, nâng cao 

sức khỏe cho người học, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục của Đảng và Nhà 

nước đề ra.  
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Tuy nhiên, việc tổ chức hướng dẫn cho sinh viên tập luyện TDTT ngoại khóa hiện 

nay tại Trường Đại học Mở TP. HCM còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa phát triển được các 

hoạt động TDTT ngoại khóa trong nhà trường có tầm sâu và rộng, tính tự giác tập luyện 

TDTT ngoại khóa sinh viên của cao, việc tổ chức các câu lạc bộ, đội, nhóm TDTT trong 

nhà trường chưa được coi trọng, số lượng sinh viên tham gia TDTT còn hạn chế do vậy 

việc “đánh giá thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Mở 

TP. HCM ” có ý nghĩa thiết thực trong công tác TDTT trường học. 

2. PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN. 

Để đánh giá thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học 

Mở TP. HCM chúng tôi sử dụng những phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng 

hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp toán 

thống kê. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên trƣờng Đại học Mở TP. Hồ 

Chí Minh năm học 2019 - 2020 

- Về số đội TDTT: Nhằm phát triển phong trào TDTT trong nhà, hiện nay Trường 

Đại học Mở TP. HCM cũng được đầu tư, thành lập các đội tuyển TDTT đại diện cho 

trường tham gia các giải đấu sinh viên. 

Bảng 1. Số lượng VĐV tham gia thi đấu các môn thể thao 

TT Đội TDTT 
VĐV 

Tổng số 
Nam Nữ 

1 Thể dục cổ động 16 15 31 

2 Bóng chuyền 16 16 32 

3 Bóng đá 20 10 30 

4 Cầu lông 5  3 8 

6 Cờ vua 3 2 5 

7 Bóng bàn 3 3 6 

8 Võ thuật Vovinam 4 3 7 

Tổng số VĐV 67 52 119 

Qua Bảng 1 cho thấy, số đội TDTT, vận động viên (VĐV) của trường tham gia thi 

đấu ở các giải sinh viên hằng năm, có tổng số lượng VĐV là 119 sinh viên và tổng số đội 
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tham gia TDTT là 8 đội. Số đội thể thao và số lượng VĐV tham gia thì rất ít, đây là con số 

hơi khiêm tốn so với tổng số hơn 13.700 sinh viên của trường.  

- Thành tích thi đấu qua các giải năm học: Tổng là 07 huy chương các loại, trong 

đó có 03 huy chương bạc và 04 huy chương đồng, với 119 VĐV trong 8 đội TDTT của 

trường, thành tích thi đấu thể thao của sinh viên là thấp. Do vậy, trường Đại học Mở  

TP. HCM phải tìm ra các biện pháp để phát triển thể thao học đường phát triển hơn nữa. 

- Về số giải TDTT được tổ chức tại trường: Qua thống kê theo danh sách đăng kí 

VĐV cho thấy, số giải đấu và số VĐV tham gia do trường Đại học Mở TP. HCM tổ chức 

năm 2019 - 2020 bao gồm: 03 giải thể thao, tổng số lượng VĐV tham gia là 1.520 VĐV 

(chủ yếu là thi đấu ở giải việt dã truyền thống của trường có 1.217 VĐV). Các giải chủ yếu 

được tổ chức mừng các ngày lễ, thành lập trường cho công nhân viên chức và sinh viên 

vào thứ 7 và chủ nhật. Điều này chứng tỏ rằng phong trào TDTT trường vẫn còn hạn chế.  

- Về việc tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa: Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu 

nhà trường, phòng công tác sinhh viên thành lập một số câu lạc bộ (CLB) như: Võ thuật, 

thể dục, bóng đá, bóng chuyền với tổng số lượng chưa đạt được 253 sinh viên. Nhưng nhìn 

chung số CLB TDTT còn ít và số sinh viên tham chưa đông. Nguyên nhân các em tập 

trung nhiều cho việc học và đi làm thêm, điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, có rất ít 

thời gian tham gia các hoạt động TDTT ngoại khóa. 

- Nhu cầu tập luyện TDTT của sinh viên: Thông qua khảo sát 500 em sinh viên 

(mỗi em chỉ được chọn một môn) về nhu cầu tập luyện TDTT trường học. Kết quả được 

trình bày ở Bảng 2. 

Qua kết quả Bảng 2 cho thấy: Các em sinh viên đều có nhu cầu tập luyện TDTT. 

Trong đó: Các em chọn học các môn võ chiếm tỷ lệ cao nhất là 25,4%; xếp thứ hai là môn 

thể dục chiếm tỷ lệ 15,4%, xếp vị trí thứ ba là môn bóng chuyền chiếm tỷ lệ 14%; còn lại 

là các môn TDTT khác chiếm tỷ lệ % từ 4,6% - 10,8%, môn điền kinh và bóng ném không 

có sinh viên lựa chọn. 

Trong đó, tập trung chủ yếu vào các môn: Võ, thể dục, bóng chuyền, bóng đá, cầu 

lông và bóng rổ. 

Bảng 2. Nhu cầu tập luyện các môn TDTT của sinh viên (n = 500) 

TT Các môn thể thao 
Chọn  

Xếp hạng Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

1 Các môn võ 127 25,4 1 

2 Thể dục 77 15,4 2 

3 Bóng chuyền 70 14 3 
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4 Cầu lông 54 10,8 4 

5 Bóng đá 50 10 5 

6 Bơi lội 32 6,4 6 

7 Gym 30 6 7 

8 Bóng rổ 28 5,6 8 

9 Bóng bàn 23 5 9 

10 Cờ vua 8 4,6 10 

11 Điền Kinh 0 0 11 

12 Bóng ném 0 0 11 

Tổng 500 100  

- Động cơ tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên Chúng tôi tiến 

hành phỏng vấn 500 sinh viên (250 nam, 250 nữ) về động cơ tập luyện TDTT ngoại khóa 

và thu được kết quả như sau: 

Bảng 3. Động cơ tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên 

STT NỘI DUNG 

KẾT QUẢ 

Nam (n = 250) Nữ (n = 250) 

Số lƣợng Tỷ lệ % Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 
Tập luyện để hỗ trợ qua 

môn GDTC 
111 44,4 137 54,8 

2 
Tập luyện để tăng cường 

sức khỏe 
58 23,3 43 17,2 

3 Tập luyện để chữa bệnh 1 0,4 2 0,8 

4 
Tập luyện để vui chơi, giải 

trí, giảm stress 
55 22 61 24,4 

5 
Tập luyện để nâng cao 

thành tích TDTT 
7 2,8 2 0,8 

6 
Tập luyện vì có năng khiếu 

TDTT 
17 6,8 5 2 

Qua Bảng 3 cho thấy. 

Ở nam, tỷ lệ động cơ tập luyện để hỗ trợ qua môn GDTC chiếm tỷ lệ cao nhất là 

44,4%, thứ hai là tập luyện để tăng cường sức khỏe với tỷ lệ 23,3%, thứ ba là tập luyện để 
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vui chơi, giải trí, giảm stress với tỷ lệ 22%, thứ tư là tập luyện vì có năng khiếu TDTT với 

tỷ lệ 6,8%, thứ năm là tập luyện để nâng cao thành tích TDTT với tỷ lệ 2,8% và cuối cùng 

tập luyện để chữa bệnh  với tỷ lệ 0,4%. 

Ở nữ, tỷ lệ động cơ tập luyện để hỗ trợ qua môn GDTC với tỷ lệ cao nhất là 54,8%, 

thứ hai là tập luyện để vui chơi giải trí, giảm stress với tỷ lệ 24,5%, thứ tư là tập luyện để 

tăng cường sức khỏe với tỷ lệ 17,2%, thứ tư là tập luyện vì có năng khiếu TDTT với tỷ lệ 

2% và cùng ở vị trí thứ 5 là tập luyện để chữa bệnh và tập luyện để nâng cao thành tích 

TDTT với tỷ lệ 0,8%. 

- Đánh giá của giảng viên và cán bộ quản lí về hoạt động tập luyện TDTT ngoại 

khóa của sinh viên: Để đánh giá khách quan về hoạt động tập luyện TDTT ngoại khóa 

của sinh viên Trường Đại học Mở TP. HCM hiện nay, chúng tôi tiến hành phỏng vấn bằng 

phiếu với đội tượng là 08 giảng viên Bộ môn GDTC và các nhà quản lí của Trường. 

Bảng 4. Kết quả phỏng vấn của giảng viên, nhà quản lí về thực trạng hoạt động  

ngoại khóa TDTT của nhà Trường (n = 8) 

(Câu 1, câu 3, câu 4 mỗi câu chỉ chọn một đáp án trả lời; Câu 2 có thể chọn nhiều 

đáp án trả lời) 

STT Nội dung phỏng vấn Số phiếu Tỷ lệ% 

Câu 1: Các hoạt động TDTT ngoại khóa hiện nay có đáp ứng đƣợc nhu cầu của 

sinh viên hay không? 

a có 1 12,5 

b không 7 87,5 

Câu 2: Các hoạt động TDTT ngoại khóa hiện này cần tập trung vào những vấn  

đề gì? 

a 
Cải tiến chương trình hoạt động TDTT ngoại khóa cho 

phù hợp với điều kiện thự tế của nhà trường 

8 
100 

b Cải tiến nối dụng, hình thức, tổ chức hoạt động 8 100 

c Đầu tư cơ ở vật chất cho các hoạt động TDTT 8 100 

d 
Xây dựng đội ngũ huấn luyện phù hợp với điều kiện, 

định hướng của nhà trường 

8 
100 

e 
Nâng cao các biện pháp tổ chức và quản lí hoạt động 

TDTT ngoại khóa 

7 
87,5 
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Câu 3: Phong trào hoạt động TDTT ngoại khóa nhà trƣờng hiện nay nhƣ thế nào? 

a Rất phát triển 0 0 

b Có rất ít hoạt động TDTT ngoại khóa 8 100 

c Không có hoạt động TDTT ngoại khóa 0 0 

Câu 4: hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khóa của nhà trƣờng hiện nay nhƣ  

thế nào? 

a Tốt 0 0 

b Bình thường 2 25 

c Hiệu quả còn thấp 6 75 

d Không hiệu quả 0 0 

Qua Bảng 4 cho thấy:  

Ở câu 1: Về Các hoạt động TDTT ngoại khóa hiện nay có đáp ứng được nhu cầu của 

sinh viên. 

 Có 1 kết quả chọn đáp ứng được nhu cầu của sinh viên chiếm tỉ lệ 12,5 và 7 kết quả 

chọn không đáp ứng được nhu cầu chiếm tỉ lệ 87,5%. 

Ở câu 2: Những vấn đề cần tập trung vào Các hoạt động TDTT ngoại khóa.  

Tỷ lệ 100% các đáp áp lựa chọn của giảng viên, nhà quản lí đều chọn ở các nội dung: 

Cải tiến chương trình hoạt động TDTT ngoại khóa cho phù hợp với điều kiện thự tế của 

nhà trường; Cải tiến nối dụng, hình thức, tổ chức hoạt động; Đầu tư cơ ở vật chất cho các 

hoạt động TDTT; Xây dựng đội ngũ huấn luyện phù hợp với điều kiện, định hướng của 

nhà trường và có 7 đáp áp trả lời nâng cao các biện pháp tổ chức và quản lí hoạt động 

TDTT ngoại khóa chiến tỷ lệ 87,5%. 

Ở Câu 3: Phong trào hoạt động TDTT ngoại khóa nhà Trường 

Có 08 đáp án trả lời là có rất ít hoạt động TDTT ngoại khóa với chiếm tỉ lệ 100%, 

còn các lựa chọn đáp án là rất phát triển và không có hoạt động TDTT ngoại khóa không 

có sựa chọn lựa nào. 

Ở câu 4: Hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khóa của nhà trường  

Có 02 lựa chọn đáp án là bình thường chiếm tỷ lệ 25%, 06 lựa chọn đáp ăn còn thấp 

chiếm tỉ lệ 75% và không có giảng viên, nhà quản lí nào chọn lựa đáp án tốt và không  

hiệu quả. 
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Bảng 5. Mức độ tập luyện TDTT ngoại khóa thường xuyên của sinh viên  

TT 
Giới 

tính 
N 

Thƣờng xuyên 

(3 buổi/tuần) 

Thỉnh thoảng 

(1-2 buổi /tuần) 

Không tập luyện 

SL TL SL TL SL TL 

1 Nam 250 65 26 138 55,2 47 18,8 

2 Nữ 250 51 20,4 133 53,2 66 26,4 

Tổng  116 23,1 271 54,2 113 22,6 

Qua Bảng 5 cho thấy, Trong 500 sinh viên được phỏng vấn về mức độ tập luyện 

TDTT ngoại khóa thường xuyên, có 271 sinh viên thỉnh thoảng tập luyện TDTT chiến tỷ lệ 

cao nhất 54,2%, có 116 sinh viên thường xuyên tập luyện TDTT chiếm tỷ lệ 23,1% và  

113 sinh viên không tập luyện TDTT chiến tỷ lệ 22,6%. 

Bảng 6: Nhận thức tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên (n = 500) 

(Câu 1 và câu 3 chỉ lựa chọn 1 đáp án; Câu 2 có thể lựa chọn nhiều đáp án trả lời) 

Nội dung Số phiếu Tỷ lệ% 

Câu 1: Số lƣợng câu lạc TDTT ngoại khóa trong trƣờng. 

Nhiều 2 0,4 

Vừa đủ 37 7,4 

Ít  461 92,2 

Câu 2: Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc tập luyện TDTT ngoai khóa. 

Không có thời gian 301 60,2 

Không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất 444 88,8 

Không có huấn luyện viên hướng dẫn 196 39,2 

Chi phí cho việc tập luyện 13 2,6 

Không yêu thích TDTT 66 13,3 

Câu 3: Sự cần thiết tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa.  

Rất cần thiết 87 17,4 

Cần thiết 385 71,6 

Không cần thiết 55 11 

 Qua Bảng 6 cho thấy. 

Ở câu 1: Về Số lượng câu lạc TDTT ngoại khóa của nhà trường. 
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Có 461 sinh viên chọn đáp ít chiếm 92,2% đây cũng là ty lệ cao nhất, có 37 sinh viên 

chọn đáp án là vừa đủ chiếm tỷ lệ 7,4% và có 02 sinh viên chọn đáp án nhiều chiếm tỷ  

lệ 0,4%. 

Ở câu 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tập luyện TDTT ngoai khóa. 

Có 444 sinh viên chọn không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất chiếm tỉ lệ 88,8% 

cũng là tỉ lệ cao nhất, 196 sinh viên chọn đáp án không có huấn luyện viên hướng dẫn 

chiếm tỉ lệ 39,2%, Có 301 sinh viên chọn đáp án không có thời gian chiếm tỷ lệ 60,2%, 66 

sinh viên chọn đáp án không yêu thích TDTT chiếm tỷ lệ 13,3% và có 13 sinh viên chọn 

đáp án chi phí cho việc tập luyện chiến tỷ lệ 2,6% và 

Ở câu 3: Sự cần thiết tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa. 

Có 385 sinh viên chọn cần thiết chiếm tỷ lệ cao nhất 71,6%, Có 87 sinh viên chọn rất 

cần thiết chiếm tỷ lệ 17,4% và có 55 sinh viên chọn không cần thiết chiếm tỷ lệ 11%,.  

- Thực trạng thể chất sinh viên 

Chúng tôi tổ chức lấy số liệu 5 test đánh giá thể lực cho 500 sinh viên (250 nam, 250 

nữ) việc đánh giá được chúng tôi tiến hành trước khi bước vào học phần giáo dục thể chất 

02, theo các test của Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo[3]. Kết quả được trình bày thông qua Bảng 6.. 

Bảng 7. Phân loại thể lực của nam, nữ sinh viên năm. 

Qua Bảng 7 cho thấy: 

Đối với sinh viên nam: Ở tets bật xa tại chỗ có 59 sinh viên đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 

23,6%, 98 sinh viên xếp loại đạt chiếm tỷ lệ 39,2% và 93 em không đạt chiếm tỷ lệ 37,2%; 

ở test nằm ngửa gập bụng có 62 sinh viên đạt tốt chiếm tỷ lệ 24,8%, 102 sinh viên xếp loại 

đạt chiếm tỉ lệ 40,8 % và 86 sinh viên không đạt chiếm tỷ lệ 34,4%; ở test chạy 30m (xpc), 

có 52 em tốt chiếm tỷ lệ 20,8%, có 116 em đạt chiếm tỷ lệ 46,4%, 82 em sinh viên không 

đạt chiếm tỷ lệ 32,8%, ở test 4x10m, có 50 em sinh viên đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 20%, 94 

em xếp loại đạt chiếm tỷ lệ 37,6% và 106 em chưa đạt chiếm tỷ lệ 42,4%,  ở test chạy  

Các test kiểm tra 
Nhóm nam (n=250) Nhóm  nữ (n=250) 

Không đạt Đạt Tốt Không đạt Đạt Tốt 

Bật xa  93 98 59 134 87 29 

Gập bụng  86 102 62 66 130 54 

Chạy 30m xpc  82 116 52 94 100 56 

Chạy 4x10m  106 94 50 121 103 26 

Chạy 5 phút tùy sức 78 127 45 111 87 52 
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5 phút tùy sức, có 45 em đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 18%, 127 sinh viên xếp loại đạt chiếm tỷ 

lệ 50,8% và 78 sinh viên không đạt chiếm tỷ lệ 31,2%. Nhìn chung tỷ lệ % số sinh viên 

chủ yếu nằm ở mức đạt và không đạt. 

Đối với sinh viên nữ: Ở tets bật xa có 29 học sinh  đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 11,6%, 87 

sinh viên xếp loại đạt chiếm tỷ lệ 34,8% và 134 không đạt chiếm tỷ lệ 53,6%; ở test gập 

bụng: 54 sinh viên đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 21,6%, 130 sinh viên xếp loại đạt chiếm tỷ lệ 

52% và 66 sinh viên không đạt chiếm tỷ lệ 26,4%; ở test chạy 30m xpc, có 56 sinh viên đạt 

loại tốt chiếm tỷ lệ 37,6%, 100 em xếp loại đạt chiếm tỷ lệ 40%, 94 em xếp không đạt 

chiếm tỷ lệ 37,6%; ở test chạy 4x10m, có 26 sinh viên xếp loại đạt chiếm tỷ lệ 10,4%,  

103 sinh viên xếp loại đạt chiếm tỷ lệ 41,2%và 50 sinh viên xếp loại chưa đạt chiếm tỷ lệ 

20%, ở test chạy 5 phút tùy sức, có 52 em đạt loại tốt chiếm tỷ lệ 20,8%, 87 em xếp loại 

đạt chiếm tỷ lệ 34,8% và 111 em xếp không đạt chiếm tỷ lệ 44,4%. Nhìn chung tỉ lệ % số 

sinh viên chủ yếu nằm ở mức đạt và không đạt. 

4. KẾT LUẬN 

Số đội tuyển TDTT tại Trường còn ít, thành tích thi đấu, số giải TDTT trường  

tổ chức số câu lạc bộ TDTT và số sinh viên tham dự các câu lạc bộ TDTT của trường còn 

hạn chế. 

Sinh viên có nhận thức, động cơ đúng đắn về vai trò ý nghĩa khin tham gia tập luyện 

TDTT như tập luyện để hỗ trợ qua môn GDTC, tập luyện để tăng cường sức khỏe, tập 

luyện để vui chơi, giải trí, giảm stress đếu chiếm tỷ lệ cao. 

Giảng viên và cán bộ quản lí đều có sự quan tâm và đánh giá đúng đắn về tình hình 

hoạt động TDTT ngoại khóa của nhà Trường. 

Số lượng sinh viên tham gia hoạt động TDTT ngoại khóa ở mức độ thỉnh thoảng 

chiếm tỷ lệ cao. 

Về đánh giá thể lực sinh viên, tỷ lệ sinh viên chủ yếu nằm ở mức đạt và không đạt 

chiếm tỉ lệ cao. 
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LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC AEROBIC  

NHẰM NÂNG CAO THỂ LỰC CHO NỮ SINH VIÊN  

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

ThS. Đồng Thị Hƣơng 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong TDTT lựa chọn 

được 24 bài tập Thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên ngành 

Quản trị kinh doanh - khách sạn nhà hàng Trường Cao đẳng Thương mại. Bước đầu 

ứng dụng các bài tập lựa chọn trong thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả, các bài 

tập đã có hiệu quả cao trong phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu. 

Từ Khóa: Thể dục Aerobic, bài tập, thể lực, Trường Cao đẳng Thương mại. 

Abstract: Using the conventional research methods in sport and exercise, 24 Thể dục 

Aerobic exercises were selected to improve the fitness of female students in Business 

Administration - Hotel and Restaurant College of Commerce. Initially apply 

practical selection exercises and evaluate the effectiveness. As a result, the exercises 

have been highly effective in developing fitness for research subjects. 

Keywords: Thể dục Aerobic exercise, exercise, fitness, College of Commerce. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Aerobic còn gọi là thể dục thẩm mỹ, được hiểu là tập hợp nhiều bài tập với các 

chuyển động cơ thể, bước chân theo nhạc. Tác dụng của Aerobic là tác động tích cực đến 

hệ thống tuần hoàn và hô hấp (tim, phổi và mạch máu). Tập luyện các bài tập Aerobic, một 

lượng tối đa oxy được chuyển hóa trong các cơ bắp. Điều này rất có lợi cho cả các hoạt 

động của hệ thống tuần hoàn và hô hấp cũng như khả năng tách oxy và năng lượng rồi 

chuyển hóa chúng của hệ thống các cơ bắp. 

Đối với những nghề nghiệp đòi hỏi hoạt động thể lực chuyên nghiệp và tổng thể như 

An ninh khách sạn, nhân viên phục vụ bàn, nhân viên phục vụ buồng, nhân viên lễ tân, 

Hướng dẫn viên, cảnh sát cứu hỏa... là rất phù hợp với các bài tập Thể dục Aerobic, vì nó 

có tác dụng đến toàn thân cho người tập. Tuy nhiên, qua quan sát cho thấy, trình độ thể lực 

của nữ sinh viên trường Cao đẳng Thương Mại còn chưa thực sự tốt.  

Với mong muốn tìm ra các bài tập Thể dục Aerobic và phương pháp tập luyện phù 

hợp nhằm phát triển thể lực cho sinh viên nhà trường, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Lựa 

chọn và ứng dụng các bài tập thể dục Thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ 
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sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - khách sạn nhà hàng Trường Cao đẳng Thương 

mại là hết sức cần thiết. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; 

- Phương  pháp quan sát sư phạm; 

- Phương pháp phỏng vấn; 

- Phương pháp kiểm tra sư phạm; 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm; 

- Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Lựa chọn các bài tập thể dục Thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ  

sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - khách sạn nhà hàng Trƣờng Cao đẳng 

Thƣơng Mại 

Trên cở sở tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các cán bộ 

làm công tác GDTC tại trường Cao đẳng Thương Mại và các trường Đại học liên quan, đề 

tài lựa chọn 27 bài tập Thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên ngành 

Quản trị kinh doanh - khách sạn nhà hàng Trường Cao đẳng Thương Mại thuộc 04 nhóm 

như sau: 

1. Nhóm động lực: 

- Nằm sấp chống đẩy      (2 lần x 8 nhịp) 

- Nằm sấp chống ke trên thảm               (2 lần x 8 nhịp) 

2. Nhóm tĩnh lực: 

- 2 chân tách rộng, ke thẳng chân    (2 lần x 8 nhịp) 

- Thăng bằng sau     (1 lần x 8 nhịp) 

- Chống nghiêng      (2 lần x 8 nhịp) 

- Xoạc dọc      (2 lần x 8 nhịp) 

- Xoạc ngang      (2 lần x 8 nhịp) 

- Ép dọc       (5 lần x 8 nhịp)/động tác 

- Ép ngang      (5 lần x 8 nhịp)/động tác 

- Ép sâu       (5 lần x 8 nhịp)/động tác 

- Uốn cầu sau      (2 lần x 8 nhịp)/động tác 

- Xoạc + gập thân     (2 lần x 8 nhịp)/ động tác 
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3. Nhóm bật: 

- Bật quay 180
0
, rút gối     (1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Bật đá chân trước      (1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Bật tách chân trước sau    (1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Bật tách chân ngang     (1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Bật quay 360
0
 thẳng chân     (1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Quay 360
0
 trên 01 chân    (1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

4. Nhóm nhảy, quay: 

- Bật nhảy đá lăng chân trước    (3 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Bật nhảy đá lăng chân ngang    (3 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Bật nhảy phối hợp đá lăng trước và ngang        (3 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Phối hợp tay      (5 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Phối hợp chân       (5 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Phối hợp toàn thân     (5 lần x 8 nhịp)/ động tác 

- Di chuyển ngang đội hình     (4 lần x 8 nhịp) 

- Di chuyển dọc đội hình    (4 lần x 8 nhịp) 

- Di chuyển chéo đội hình    (4 lần x 8 nhịp) 

Trên cơ sở các bài tập đã lựa chọn qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng 

vấn trực tiếp, đề tài tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi đến các giáo viên, huấn luyện viên 

và cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, huấn luyện môn Thể dục 

Aerobic. Số phiếu phát ra 22, thu về 20 trong đó có 12 HLV và giảng viên chiếm 60%; 02 

trọng tài chiếm 10%; 03 chuyên gia chiếm 15%, 03 cán bộ quản lý chiếm 15%.   

 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ thành phần đối tượng phỏng vấn 
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Tỷ lệ thành phần đối tượng phỏng vấn được trình bày ở Biểu đồ 1. 

Đề tài sẽ lựa chọn những bài tập có ý kiến tán thành từ 70% tổng ý kiến trả lời để 

phát thể lực cho nữ sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - khách sạn nhà hàng Trường Cao 

đẳng Thương Mại.  Kết quả được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập Thể dục Aerobic cho nữ sinh viên  

ngành Quản trị kinh doanh - Khách sạn nhà hàng Trường Cao đẳng Thương Mại (n=20) 

TT 
Nhóm  

bài tập 
Bài tập 

Tán thành 
Không  

tán thành 

mi % mi % 

1 
Nhóm 

động lực 

Nằm sấp chống đẩy (2 lần x 8 nhịp) 16 80,00 4 20,00 

2 
Nằm sấp chống ke trên thảm  

(2 lần x 8 nhịp) 
13 65,00 7 35,00 

3 

Nhóm  

tĩnh lực 

2 chân tách rộng, ke thẳng chân  

(2 lần x 8 nhịp) 
17 85,00 3 15,00 

4 Chống nghiêng (2 lần x 8 nhịp) 17 85,00 3 15,00 

5 Xoạc dọc (2 lần x 8 nhịp) 12 60,00 8 40,00 

6 Xoạc ngang (2 lần x 8 nhịp) 13 65,00 7 35,00 

7 Thăng bằng sau (1 lần x 8 nhịp)/ đt 18 90,00 2 10,00 

8 Ép dọc (5 lần x 8 nhịp)/ đt 15 75,00 5 25,00 

9 Ép ngang (5 lần x 8 nhịp)/ đt 16 80,00 4 20,00 

10 Ép sâu (5 lần x 8 nhịp)/ đt 16 80,00 4 20,00 

11 Uốn cầu sau (2 lần x 8 nhịp)/ đt 18 90,00 2 10,00 

12 Xoạc + gập thân (2 lần x 8 nhịp)/ đt 17 85,00 3 15,00 

13 

Nhóm bật 

Bật quay 180
0
, rút gối (1 lần x 8 

nhịp)/ đt 
16 80,00 4 20,00 

14 Bật đá chân trước (1 lần x 8 nhịp)/ đt 18 90,00 2 10,00 

15 
Bật tách chân trước sau  

(1 lần x 8 nhịp)/đt 
17 85,00 3 15,00 

16 Bật tách chân ngang (1 lần x 8 nhịp)/ đt 18 90,00 2 10,00 

17 
Bật quay 360

0
 thẳng chân  

(1 lần x 8 nhịp)/đt 
17 85,00 3 15,00 

18 Quay 360
0
 trên 1 chân (1 lần x 8 nhịp)/đt 17 85,00 3 15,00 
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19 

Nhóm 

nhảy, quay 

Bật nhảy đá lăng chân trước  

(3 lần x 8 nhịp)/đt 
17 85,00 3 15,00 

20 
Bật nhảy đá lăng chân ngang  

(3 lần x 8 nhịp)/đt 
16 80,00 4 20,00 

21 
Bật nhảy phối hợp đá lăng  trước và 

ngang (3 lần x 8 nhịp)/đt 
17 85,00 3 15,00 

22 Phối hợp tay (5 lần x 8 nhịp)/đt 16 80,00 4 20,00 

23 Phối hợp chân (5 lần x 8 nhịp)/đt 17 85,00 3 15,00 

24 Phối hợp toàn thân (5 lần x 8 nhịp)/đt 16 80,00 4 20,00 

25 Di chuyển ngang đội hình (4 lần x 8 nhịp) 18 90,00 2 10,00 

26 Di chuyển dọc đội hình (4 lần x 8 nhịp) 18 90,00 2 10,00 

27 Di chuyển chéo đội hình (4 lần x 8 nhịp) 18 90,00 2 10,00 

Qua Bảng 1 cho thấy: Theo nguyên tắc phỏng vấn đặt ra, chỉ chọn những bài tập 

được từ 70% ý kiến tán thành trở lên để nâng cao thể lực cho nữ sinh viên nganh Quản  

trị kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao đẳng Thương Mại, đề tài chọn được  

24 bài tập. 

Các bài tập còn lại vì có tổng ý kiến tán thành nhỏ hơn 70% tổng ý kiến trả lời phỏng 

vấn lên bị loại. 

Như vậy, qua phỏng vấn, đề tài lựa chọn được 24 bài tập Thể dục Aerobic nhằm phát 

triển thể lực cho nữ sinh viên ngành Quản lý kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao 

đẳng Thương Mại. 

3.2. Ứng dụng các bài tập thể dục Thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ 

sinh viên ngành Quản trị kinh doanh - khách sạn nhà hàng Trƣờng Cao đẳng 

Thƣơng Mại 

3.2.1. Tổ chức thực nghiệm 

Phương pháp thực nghiệm: Quá trình thực nghiệm sử dụng phương pháp thực nghiệm 

so sánh song song. 

Đối tượng thực nghiệm của đề tài là gồm 217 em nữ sinh khóa 32 (K32) ngành Quản 

trị Khách sạn - nhà hàng trường Cao đẳng Thương Mại chia thành 02 nhóm bằng phương 

pháp bốc thăm ngẫu nhiên: 

- Nhóm thực nghiệm gồm 105 sinh viên thuộc lớp 1 và lớp 3, Khóa 32, ngành Quản 

trị Khách sạn - Nhà hàng. Nhóm thực nghiệm tập luyện theo hệ thống các bài tập Thể dục 

Aerobic đã lựa chọn và xây dựng của đề tài trong giờ tập GDTC nội khóa của Nhà trường. 
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- Nhóm đối chứng gồm 112 sinh viên thuộc lớp 2 và lớp 4, Khóa 32, ngành Quản trị 

Khách sạn - Nhà hàng. Nhóm đối chứng tập luyện theo các bài tập cũ thường được sử dụng 

trong giờ tập GDTC nội khóa của Nhà trường. 

Nội dung thực nghiệm là các bài tập Thể dục Aerobic phát triển thể lực cho nữ sinh 

viên ngành Quản lý kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao đẳng Thương Mại mà đề 

tài đã lựa chọn 

3.2.2. Đánh giá hiệu quả các bài tập Thể dục Aerobic phát triển thể lực cho nữ sinh viên 

ngành Quản trị kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao đẳng Thương Mại 

Trước khi tiến hành thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra trình độ thể lực của nhóm 

thực nghiệm và đối chứng bằng 06 test theo quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18 

tháng 9 năm 2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. So sánh trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm và đối chứn thời điểm  

trước thực nghiệm 

TT 

Thông số toán thống kê 

Test 

 ̅ A ±  

(nhóm ĐC) 

 ̅ B ±  

(nhóm TN) 
ttính P 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 27,12±2,23 27,09±2,18 1,56 >0,05 

2 
Nằm ngửa gập bụng  

(lần/30 giây) 
15,68±1,07 15,63±1,09 1,35 >0,05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 155,23±10,25 155,28±10,03 1,67 >0,05 

4 Chạy 30m XPC (giây) 6,72±0,41 6,75±0,44 1,89 >0,05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (giây) 12,98±1,03 13,02±1,10 1,45 >0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 873,27±56,27 875,29±54,87 1,67 >0,05 

Qua Bảng 2 cho thấy: 

Trước thực nghiệm ở cả 06 test của nhóm thực nghiệm và đối chứng đều thu được 

ttính < tbảng ở ngưỡng xác suất P > 0,05, có nghĩa sự khác biệt kết quả kiểm tra trình độ thể 

lực của nhóm đối chứng và thực nghiệm không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất  

P > 0,05 hay nói cách khác, trước thực nghiệm, trình độ thể lực của 2 nhóm đối chứng và 

thực nghiệm là tương đương nhau. 

Sau 06 tháng thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra trình độ thể lực của 2 nhóm đối 

chứng và thực nghiệm bằng 06 test như ở trước thực nghiệm, sau đó tính nhịp tăng trưởng 

và so sánh 2 số trung bình quan sát trên cơ sở kết quả lập test. Kết quả được trình bày ở 

Bảng 3 và 4. 
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Bảng 3. So sánh kết quả kiểm tra trình độ thể lực của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

sau 01 năm học thực nghiệm 

TT 

Thông số toán thống kê 

Test 

 ̅ A ±  

(nhóm ĐC) 

 ̅ B ±  

(nhóm TN) 
ttính P 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 28,45±2,51 28,97±2,53 2,81 <0,01 

2 
Nằm ngửa gập bụng  

(lần/30 giây) 
16,41±1,42 16,58±1,39 2,86 <0,01 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 161,12±10,36 163,35±10,21 2,85 <0,01 

4 Chạy 30m XPC (giây) 6,51±0,45 6,41±0,47 2,68 <0,01 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (giây) 12,43±1,08 12,37±1,05 2,63 <0,01 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 911,12±65,27 935,45±62,23 2,64 <0,01 

Qua Bảng 3 cho thấy: 

Sau 01 năm học thực nghiệm, ở cả 06 test đánh giá trình độ thể lực của nữ sinh viên 

ngành Quản trị kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao đẳng Thương Mại đều thu 

được ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất P<0,01, hay nói cách khác, sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở ngưỡng xác suất P<0,01. Như vậy, trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng đã có sự khác biệt rõ rệt sau 01 năm học thực nghiệm. 

Đề tài tiến hành tính nhịp độ tăng trưởng của các chỉ số giữa 2 nhóm. Kết quả được 

trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. So sánh nhịp độ tăng trưởng trình độ thể lực của 2 nhóm đối chứng 

và thực nghiệm sau 01 năm học thực nghiệm 

TT 

Thông số toán thống kê 

Test 

W  

đối chứng 

(%) 

W  

thực nghiệm 

(%) 

Chênh 

lệch 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 4,79 6,71 1,92 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) 4,55 5,90 1,35 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 3,72 5,07 1,34 

4 Chạy 30m XPC (giây) 3,17 5,17 1,99 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (giây) 4,33 5,12 0,79 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 4,24 6,64 2,40 

Qua Bảng 4 cho thấy: 
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Sau 01 năm học thực nghiệm, cả 2 nhóm đều có nhịp độ tăng trưởng trình độ thể lực 

tốt. Tuy nhiên nhóm thực nghiệm có nhịp độ tăng trưởng cao hơn so với nhóm đối chứng 

từ 0,79 - 2,40%. 

Có thể thấy rõ mức độ tăng trưởng các chỉ số của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm 

qua Biểu đồ 2. 

 

Biểu đồ 2. Nhịp tăng trưởng trình độ thể lực của nhóm đối chứng và thực nghiệm  

sau 01 năm học thực nghiệm 

Như vậy, sau 06 tháng thực nghiệm ứng dụng các bài tập Thể dục Aerobic của đề tài 

lựa chọn, trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm đã tốt hơn nhóm đối chứng, chứng tỏ các 

bài tập lựa chọn của đề tài đã có hiệu quả cao trên đối tượng nghiên cứu. 

4. KẾT LUẬN 

1. Lựa chọn được 24 bài tập Thể dục Aerobic phát triển trình độ thể lực cho nữ sinh 

viên ngành Quản trị kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao đẳng Thương Mại.  

2. Bước đầu ứng dụng các bài tập Thể dục Aerobic đã lựa chọn trong thực tế và đánh 

giá hiệu quả. Kết quả, các bài tập lựa chọn đã có hiệu quả cao hơn hẳn các bài tập thường 

được sử dụng tại trường trong việc nâng cao trình độ thể lực cho nữ sinh viên ngành Quản 

trị kinh doanh - Khách sạn nhà hàng trường Cao đẳng Thương Mại 
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THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC  

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG  

TS. Hàng Quang Thái  

Trường Đại học An Giang  

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp tài liệu, để đánh giá chính xác về thực trạng 

thể chất cho sinh viên trường Đại học An Giang, Việc nâng cao chất lượng GDTC 

trong trường học là vấn đề bức thiết trước nhu cầu đòi hỏi của xã hội hiện nay. Vì 

vậy thực tiễn đòi hỏi phải có những biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn cơ sở 

vật chất của từng trường nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh - sinh viên, 

đáp ứng nhu cầu của con người và của toàn xã hội. 

Từ khoá: thực trạng; thể chất; GDTC; sinh viên; Đại học An Giang. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác GDTC trong các trường Đại học có ý nghĩa về nhiều mặt với việc đào tạo 

đội ngũ cán bộ khoa học trẻ. Học và tập các bài thể dục là điều kiện hết sức cần thiết để 

phát triển cơ thể hài hoà, bảo vệ và củng cố sức khoẻ, học tập và nâng cao trình độ nghề 

nghiệp của sinh viên thì việc rèn luyện thể chất là một yếu tố không thể thiếu ở bất kỳ một 

trường học nào từ bậc tiểu học đến bậc đại học.  

Tuy nhiên, việc thực hiện các giờ học này trong thời gian qua chưa đạt được hiệu quả 

cao, các em sinh viên vẫn lơ là thờ ơ coi thực hành là thời gian được nghỉ, không phải học, 

bên cạnh đó các giáo viên cũng chưa xác định đúng tầm quan trọng của giờ GDTC này nên 

còn chủ quan. 

Vì vậy, ngoài việc trang bị kiến thức cho học sinh cần phải tăng cường công tác giáo 

dục thể chất, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thể thao nhằm thu hút và phát triển thể 

lực chất cho học sinh, khắc phục ngăn ngừa bệnh tật, tạo điều kiện tốt cho các em tiếp thu 

kiến thức. Thực tế việc GDTC trong các nhà trường các cấp đã có sự tiến bộ đáng kể song 

chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục hiện nay. 

Xuất phát từ lý do trên, với mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển của nhà 

trường, nâng cao chất lượng trong giờ giảng dạy GDTC cho sinh viên, tôi tiến hành nghiên 

cứu đề tài “Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác giáo dục thể chất ở trường Đại 

học An Giang”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau: 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu. 
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- Phương pháp phỏng vấn. 

- Phương pháp kiểm tra sư phạm. 

- Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng về hoạt động TDTT và GDTC của SV trường Đại học An Giang 

GDTC nội, ngoại khóa của sinh viên: Việc rèn luyện thường xuyên của sinh viên 

chưa trở thành thói quen cho sinh viên, số lượng sinh viên tham gia tập luyện TDTT chiếm 

tỉ lệ thấp,  

Sự hiểu biết và nhận thức về môn học GDTC của học sinh sinh viên chưa đúng đắn. 

Sinh viên chưa hiểu được vai trò của GDTC đối với con người trong quá trình giáo dục con 

người phát triển toàn diện. Do đó việc tham gia học môn GDTC đối với nhiều sinh viên chỉ 

mang tính đối phó, hoặc chỉ để hoàn thành môn học. Chính vì lý do đó mà hiệu quả môn 

GDTC trong các trường hiện nay chưa cao, chưa phát huy hết vai trò, tác dụng trong công 

tác giáo dục con người toàn diện. Vì thế chưa lôi cuốn số đông học sinh - sinh viên tham 

gia tập luyện ngoại khoá, Thể dục ngoại khoá chưa trở thành thói quen trong học sinh, sinh 

viên và chiếm tỷ lệ rất nhỏ.  

Để đánh giá thực trạng hoạt động GDTC&TDTT của SV trường Đại học An Giang 

một cách khách quan và chính xác nhất, đề tài tiến hành khảo sát tình trạng thể chất sinh 

viên nam và nữ học ở các lớp, các khoa khác nhau trong quá trình khảo sát chúng tôi tiến 

hành sử dụng các test theo nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quyết 

định 203/QĐ-TDTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề tài tiến hành phỏng vấn 350 SV (150 

nam, 200 nữ) của trường Đại học An Giang. Qua phiếu hỏi về 3 mức độ: Thường xuyên 

(2-3 buổi/ tuần); không thường xuyên và không tập luyện thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng về mức độ tập luyện GDTC&TDTT của SV trường Đại học An Giang 

TT 
Giới 

tính 
n 

Thường xuyên 

(2 - 3 buổi/tuần) 

Không 

Thường xuyên 

Không 

tập luyện 

SL % SL % SL % 

1 Nam 150 19 12,67 33 22 98 65,33 

2 Nữ 200 41 20,5 59 29,5 100 50 

Tổng: 350 60 17,14 92 26,29 198 56,57 

Kết quả đánh giá qua số lượng sinh viên tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa còn 

thấp; tỷ lệ sinh viên tập luyện ngoại khóa năm học 2017 - 2018 chiếm 29,5%, và không 

tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa là quá cao 70,5%, năm học 2018 - 2019 chiếm 

32,8%, và không tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa cũng khá cao chiếm 67,2%. Từ sự 
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phân tích kết quả trên có thể giải thích do những yếu tố được đánh giá là ảnh hưởng đến 

tập luyện ngoại khóa của sinh viên là không có tổ chức, giáo viên hướng dẫn, không có 

điều cơ sở vật chất và điều kiện sân bãi, dụng cụ và cũng một phần do chương trình học tập 

nặng nề nên thiếu thời gian. 

Bảng 2. Thực trạng kết quả GDTC của sinh viên Trường Đại học An Giang 

TT Khối học 
Kết quả học tập 

Tốt - Khá Trung bình Không đạt 

1 Năm 2017 - 2018 (n=10.310) 38,5% 59,2% 2,3% 

2 Năm 2018 - 2019 (n=11.609) 39,9% 55,5% 4,6% 

  Tỷ lệ SV tập luyện TDTT ngoại khóa 

  Có tham gia Không tham gia 

3 Năm 2017 - 2018 (n=10.310) 29,5% 70,5% 

4 Năm 2018 - 2019 (n=11.609) 32,8% 67,2% 

Qua Bảng 2. cho thấy: Từ thực trạng kết quả học tập GDTC của của sinh viên trường 

Đại học An Giang hai năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 chủ yếu ở mức độ Trung bình 

năm học 2017 - 2018 chiếm 59,2% và năm học 2018 - 2019 chiếm 55,5% , tỷ lệ sinh viên 

đạt khá tốt chưa cao và còn nhiều sinh viên không đạt môn.  

Bảng 3. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động GDTC cho sinh viên  

Trường Đại học An Giang 

Qua Bảng 3 cho thấy: Trên thực tế mặc dù được ban giám hiệu nhà trường quan tâm 

đầu tư cơ sở vật chất hằng năm nhưng thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động 

GDTC của nhà trường còn chưa đáp ứng nhu cầu học tập và tập luyện của sinh viên. 

TT Sân bãi, dụng cụ 
Số 

lượng 
Tốt 

Trung 

bình 
Chất lượng 

1 Sân bóng đá mini 40 x 20m 02  02 Xi măng 

2 Sân bóng đá 7 người 50 x 25m 01  01 Cát 

3 Sân bóng chuyền 04 01 03 Ngoài trời 

4 Sân cầu lông 02  02 Ngoài trời 

5 Bàn bóng bàn 04 02 02 Bình thường 

6 Hố nhảy cao, nhảy xa 01  01 Bình thường 

7 Sân đá cầu 04  04 Ngoài trời 
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- Diện tích sân tập theo qui định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Đào tạo tất các 

trường Đại học và cao đẳng đều phải có sân tập đảm bảo từ 3,5m
2
 - 4m

2
/1 sinh viên, thực 

trạng cho thấy con số này ở trường Trường Đại học An Giang là khiêm tốn.   

- Qua Bảng 3, các sân bóng đá và bóng chuyền bề mặt sân đều là bê tông, sân bóng 

7 người là sân cát; sân cầu lông và đá cầu đều học ngoài trời chưa đảm bảo mức độ kỹ 

thuật cho sinh viên tham gia học tập; 01 thảm thể dục. Nhìn chung qua thống kê trên về cở 

sở vật chất cho toàn bộ sinh viên nhà trường học tập và phục vụ các hoạt động TDTT nội 

khóa và ngoại khóa thì còn thiếu, trong khi đó nhu cầu sinh viên tham gia tập thể dục và 

ngoại khoá ngày càng tăng. 

Tóm lại, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện GDTC cho sinh viên Trường Đại học An 

Giang còn thiếu cả về chất và lượng so hội nhập với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và 

học và tập luyện GDTC của Nhà trường.  

3.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên làm công tác GDTC cho sinh viên Trường Đại học 

An Giang 

Bảng 4. Thực trạng đội ngũ giảng viên làm công tác giáo dục thể chất  

tại trường Đại học An Giang 

TT Nội dung 
Năm học 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Số lượng giảng viên 13 13 12 

2 Giới tính 
Nam 09 09 09 

Nữ 04 04 03 

3 Tổng số sinh viên 10.310 11.609 9535 

4 Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 793,1 893 794,58 

5 Thâm niên công tác 
Dưới 5 năm 0 0 0 

Trên 5 năm 13 13 12 

6 
Trình độ chuyên 

môn 

Tiến sĩ 0 1 1 

Sau đại học 12 12 12 

Đại học 1 1 0 

7 Trình độ tin học 

A 10 11 12 

B 3 3 2 

C 0 0 1 

8 Trình độ ngoại ngữ 

A 0 0 0 

B 13 11 9 

C 0 2 3 
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Qua điều tra khảo sát đội ngũ giảng viên Trường Đại học An Giang chúng tôi thu 

được kết quả trình bày ở Bảng 4. 

Qua Bảng 4 cho thấy:  

- Đánh giá về trình độ giảng viên: Bộ môn GDTC thuộc Trường Đại học An Giang 

hiện nay tất cả đều đạt chuẩn theo qui định của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Đào tạo. 

Trường không có giảng viên ở trình độ Đại học. Có 09 giảng viên trình độ Thạc sĩ và trong  

năm học 2019-2020, Trong đó có 01 Tiến sĩ, 1 giảng viên chính và 02 giảng viên tham gia 

chương trình học tập nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, dự kiến hoàn thành chương 

trình vào năm 2019 và 2022. Điền này nói lên trình độ của giảng viên là một thế mạnh của 

nhà trường để có thể áp dụng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhà trường. 

Tóm lại, việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác GDTC của nhà trường hiện nay 

tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song nội dung, phương pháp tổ chức quá 

trình giáo dục mới chỉ phát huy trong các giờ chính khoá, còn việc tổ chức hoạt động ngoại 

khoá cho sinh viên lại chưa được quan tâm đúng mức. Việc nâng cao ý thức tự giác trong 

tập luyện cũng như nhận thức đúng về vai trò của TDTT trong việc củng cố và nâng cao 

sức khỏe trong quá trình đào tạo còn nhiều bất cập. Chưa có biện pháp động viên kịp thời 

khi các em sinh viên tham gia tập luyện ngoại khoá, cũng như chế độ cho cán bộ giảng dạy 

khi tham gia tổ chức tập luyện ngoài giờ chính khoá cho sinh viên. 

4. KẾT LUẬN 

Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, cho phép chúng tôi rút ra một số kết  

luận sau: 

1. Thực trạng hoạt động giáo dục thể chất và thể dục thể thao của sinh viên 

trường Đại học An Giang còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục như: 

- Việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục 

thể thao của nhà trường hiện nay tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song nội 

dung, phương pháp tổ chức quá trình giáo dục mới chỉ phát huy trong các giờ chính khoá, 

còn việc tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên lại chưa được quan tâm đúng mức. 

Việc nâng cao ý thức tự giác trong tập luyện cũng như nhận thức đúng về vai trò của giáo 

dục thể chất và thể dục thể thao trong việc củng cố và nâng cao sức khỏe trong quá trình 

đào tạo còn nhiều bất cập. Chưa có biện pháp động viên kịp thời khi các em sinh viên tham 

gia tập luyện lgoại khoá, cũng như chế độ cho cán bộ giảng dạy khi tham gia tổ chức tập 

luyện ngoài giờ chính khoá cho sinh viên. 

 2. Bất cập lớn nhất trong công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao của nhà 

trường là cơ sở vật. Do vậy mặc dù đã được lãnh đạo nhà trường quan tâm, đội ngũ giảng 

viên GDTC đã tích cực cố gắng nhưng chất lượng công tác GDTC và phong trào TDTT 

của nhà trường chưa thể đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đào tạo và nhu cầu nguyện vọng 
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của sinh viên. Thực trạng đó đòi hỏi phỉa có những giải pháp để khắc phục. 

- Nhận thức tốt hơn về vai trò của giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao đối 

với sức khoẻ và kết quả học tập vui chơi giải trí trong giờ học. 

- Được tập luyện giờ học thể dục chính khoá với những cải tiến về nội dung và cách 

thức tổ chức do giảng viên GDTC áp dụng. 

- Được tham gia các câu lạc bộ thể thao tự chọn ngoài giờ học và tham gia thi đấu 

các giải thể thao thường xuyên. 

- Muốn duy trì phát triển công tác GDTC của trường cần có nhiều các biện pháp và 

phải có sự phối hợp hài hoà để chất lượng GDTC của trường Đại học An Giang ngày càng 

phát triển có chất lượng tốt hơn. 

3. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao 

trong nhà trường, yếu tố có tính quyết định là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường 

trong việc định hướng toàn diện về quản lý chỉ đạo, tăng cường đội ngũ giảng viên GDTC, 

xây dựng cơ sở vật chất của TDTT trong nhà trường. Thứ hai là vai trò năng động sáng tạo 

của đội ngũ giảng viên GDTC. Sự phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, BCH đoàn trường, 

các phòng, khoa, ban, tổ môn và sự cố gắng của sinh viên trong việc tạo ra một phong trào 

thi đua học tập và rèn luyện giữa các khối lớp, các khoá, các chi đoàn với mục tiêu dạy thật 

tốt và học thật tốt. 

5. KIẾN NGHỊ 

Từ những kết luận nêu trên của đề tài, chúng tôi đi đến các kiến nghị sau: 

1 . Kết quả của đề tài cần được áp dụng các biện pháp đã đề xuất vào công tác GDTC 

của các Trường Cao đẳng, Đại học để không ngừng nâng cao chất lượng GD ngoại khóa 

cho sinh viên của nhà trường. 

2. Trên cơ sở các biện pháp ngoại khoá được đề xuất, đề tài cần được tiếp tục nghiên 

cứu và kiểm định với các giải pháp khác để nâng cao hơn nữa chất lượng GDTC của cả 

nước những năm tiếp theo. 

3. Đề tài cần thiết phải được tiếp tục nghiên cứu bổ sung mang tính toàn diện hơn về 

các chuyên môn phù hợp với từng nội dung học của GDTC và với điều kiện cơ sở vật chất 

của từng trường. Đề tài cũng cần nghiên cứu trên các đối tượng rộng hơn để có những kết 

luận khách quan và chính xác hơn về vấn đề nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác GDTC trong trường Cao đẳng, Đại học. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU ỨNG CỦA MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC 

CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CÂU LẠC BỘ VOVINAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TP. HỒ CHÍ MINH 

ASSESSING THE EFFECTS OF SOME PROFESSIONAL PHYSICAL 

DEVELOPMENT EXERCISES FOR MALE STUSENT AT VOVINAM CLUB 

OF FPT UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY  

Phan Văn Mạnh
1
, NCS. Lê Kim Vũ

2
, NCS. Trần Mạnh Hùng

2
, Hàng Long Nhựt

2 

1
Trường Đại học FPT TP.HCM    

2
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 

Tóm tắt: Qua lựa chọn và ứng dụng 24 bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho 

nam sinh viên câu lạc bộ Vovinam Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh 

trong thời gian 6 tháng, kết quả đã cho thấy 20 sinh viên nhóm thực nghiệm đã có sự 

tăng trưởng vượt trội về thể lực chuyên môn (so với nhóm đối chứng). Cụ thể là giá 

trị trung bình của tất cả 7/7 tiêu chí đánh giá có sự khác biệt rõ rệt mang ý nghĩa 

thống kê ở ngưỡng xác suất P <0,001. 

Từ khóa: Bài tập, phát triển, sinh viên, thể lực, vovinam,...  

Abstract: Through selecting and applying 24 professional physical development 

exercises for male students of Vovinam Club at FPT University in Ho Chi Minh City 

for 6 month-period, the results showed that students' professional fitness who 

participated in the experimental group had a remarkable growth compared to  

the students participated in the control group. Specifically, the average of all  

7 evaluation criteria had a statistically significant difference at probability threshold 

P < 0,001. 

Keywords: development, exercises, fitness, students, vovinam,... 

1. GIỚI THIỆU 

Trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh đã đưa Vovinam vào dạy nội khóa và 

ngoại khóa cho sinh viên từ năm 2008. Cho đến nay câu lạc bộ (CLB) Vovinam đã phát 

triển mạnh với hơn 100 sinh viên tham gia tập luyện. Nhưng nhìn chung, công tác giảng 

dạy và huấn luyện môn Vovinam ở đây còn mang tính nghiệp dư, hạn chế về tài liệu 

chuyên môn, trang thiết bị kiểm tra, dụng cụ tập luyện cũng như phương tiện nghiên cứu…  

Qua quá trình quan sát những lần tham dự tại các giải sinh viên, chúng tôi nhận thấy đội 

Vovinam Trường Đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh có kỹ thuật tốt, chiến thuật thi đấu 

đa dạng nhưng vẫn còn hạn chế về mặt thể lực. Do đó, thật cần thiết để tiến hành nghiên 

cứu lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên CLB 

Vovinam Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng nghiên cứu là một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh 

viên CLB Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM. 

- Khách thể nghiên cứu bao gồm 40 nam sinh viên có độ tuổi từ 18 - 22 tham gia 

CLB Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM, có thời gian tập luyện trên 06 tháng, được 

chia ngẫu nhiên thành 02 nhóm: (Nhóm đối chứng: 20 nam sinh viên CLB Vovinam, tập 

theo kế hoạch cũ trước đây); Nhóm thực nghiệm: 20 nam sinh viên CLB Vovinam tập theo 

nội dung và kế hoạch tập luyện mới được xây dựng). 

- Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019 tại 

Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Các phương pháp phổ biến được sử dụng trong quá trình thực hiện các nhiệm  

vụ nghiên cứu bao gồm: Tổng hợp và phân tích tài liệu liên quan; Kiểm tra sư phạm;  

Thực nghiệm sư phạm; Toán thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Lựa chọn một số tiêu chí đánh giá thể lực cho nam sinh viên câu lạc bộ Vovinam 

Trường Đại học FPT TP.HCM 

Trong môn võ Vovinam, các tố chất thể lực là rất quan trọng, đặc biệt là thể lực 

chuyên môn. Bởi vì, trong quá trình tập luyện và thi đấu ở các nội dung thi đấu của môn võ 

này phải thực hiện các kỹ thuật phải chuẩn, chính xác và đẹp mắt như: sức mạnh kỹ thuật, 

liên kết kỹ thuật, nhịp điệu động tác, thẩm mỹ trong bài quyền… Và cần phải luôn duy trì 

cường độ ở mức cao nhất. Điều này đòi hỏi sinh viên phải có trình độ thể lực tốt mới có thể 

đạt được thành tích mỹ mãn. 

Để có được những tiêu chí đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn cho nam sinh 

viên CLB Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM, đề tài đã tiến hành qua các bước sau: 

- Bước 1: Thu thập, thống kê và hệ thống các tiêu chí đã được sử dụng để đánh giá 

thể lực chuyên môn trong môn Vovinam. 

- Bước 2: Sơ lược một số tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn tại CLB Vovinam 

Trường Đại học FPT TP.HCM. 

- Bước 3: Phỏng vấn gián tiếp bằng phiếu để lấy ý kiến các chuyên gia và HLV 

nhằm lựa chọn một số tiêu chí đánh giá. 

- Bước 4: Xác định độ tin cậy và tính thông báo của các tiêu chí đã lựa chọn. 

Kểt quả tính toán cho thấy toàn bộ 7/7 ch  tiêu có trên 75  ý kiến lựa chọn đồng thời  

đảm bảo cơ sở khoa học với độ tin cậy giữa 2 lần thực hiện ch  tiêu với r > 0,8 (Bảng 1). 
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Bảng 1.  ết quả tính độ tin cậy các tiêu chí đánh giá thể lực chuyên môn  

của nam sinh viên câu lạc bộ Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM 

Nhóm Tiêu chí r 

Đòn 

đấm 

1. Đấm thẳng 2 tay liên tục vào mục tiêu 10s (số lần) 0,86 

2. Đấm móc 2 tay liên tục vào mục tiêu 10s (số lần) 0,88 

Đòn 

đá 

3. Đạp ngang chân trước vào mục tiêu 10s (số lần) 0,84 

4. Đá tạt chân sau vào mục tiêu 10s (số lần) 0,90 

5. Lướt đá tạt sang 2 bên  khoảng cách 3m trong 30s (số lần) 0,83 

Đòn 

phối 

hợp 

6. Lướt đạp ngang chân trước - Đá tạt chân sau vào mục tiêu 30s  

(số lần) 
0,88 

7. Đá tạt chân sau - đấm thẳng 2 tay liên tục vào mục tiêu 30s (số lần) 0,85 

Áp dụng 7 tiêu chí này để kiểm tra thực trạng thể lực của nam sinh viên CLB 

Vovinam Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, tất cả các tiêu chí đều 

có hệ số biến thiên đều nhỏ hơn 10 , độ lệch chuẩn của các tham số đều khá nhỏ so với số 

trung bình. Ch  số ε của mỗi tiêu chí đều nhỏ hơn 0,05, chứng tỏ giá trị trung bình ở mỗi 

tiêu chí đều có thể đại diện cho số trung bình tổng thể ở tiêu chí đó. Vì vậy, tập hợp mẫu có 

sự đồng nhất và đủ tính đại diện, nên có thể tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo. 

3.2. Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên CLB 

Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM 

Chọn lựa bài tập hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả 

của chương trình tập luyện. Việc xác định hệ thống bài tập, chọn lựa bài tập cụ thể cho 

từng chương trình phụ thuộc vào đặc thù của từng môn thể thao, mục tiêu tập luyện và giai 

đoạn huấn luyện. 

Tiến hành thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Thu thập, thống kê và hệ thống các bài tập đã được sử dụng để đánh giá 

thể lực chuyên môn trong môn Vovinam. 

- Bước 2: Sơ lược các bài tập phù hợp với điều kiện thực tiễn tại CLB Vovinam 

Trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bước 3: Phỏng vấn gián tiếp bằng phiếu để lấy ý kiến các chuyên gia. 

Kết quả đã lựa chọn được 24 bài tập để đưa vào ứng dụng thực nghiệm thuộc các 

nhóm: Các bài tập bổ trợ (7 bài tập); Các bài tập đòn tay (5 bài tập); Các bài tập đòn chân 

(9 bài tập); Các bài tập kết hợp, liên hoàn (3 bài tập). Các bài tập này được thể hiện cụ thể 

qua Bảng 2. 
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Bảng 2. Tổng hợp lựa chọn các bài tập ứng dụng để phát triển thể lực chuyên môn  

cho nam sinh viên CLB Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM 

Bài tập Mã hóa 

              A. Nhóm bổ trợ (7 bài tập)  

1. Chạy 30m  BT1 

2. Nằm sấp chống đẩy 20 lần theo nhịp tăng dần  BT2 

3. Đi 2 tay kút kít 10m  BT3 

4. Cõng người di chuyển 10m  BT4 

5. Bật cóc di chuyển 15m  BT5 

6. Chạy bậc thang 15m  BT6 

7. Bật nhảy nâng cao gối - nằm sấp chống đẩy 10 lần  BT7 

           B. Nhóm đòn tay (5 bài tập)  

8. Đấm thẳng tay trước vào mục tiêu trong 30s  BT8 

9. Đấm thẳng 2 tay liên tục vào mục tiêu trong 30s  BT9 

10. Đấm móc 2 tay liên tục vào mục tiêu trong 30s  BT10 

11. Đấm gió tự do trong 1 phút  BT11 

12. Đấm thẳng 2 tay liên tục với dây thun trong 1phút  BT12 

        C. Nhóm đòn chân (9 bài tập)  

13. Đá tạt tại chỗ trong 30s  BT13 

14. Đá tạt 2 chân liên tục vào mục tiêu trong 30s  BT14 

15. Đá tạt với dây thun trong 30s  BT15 

16. Lướt đá tạt chân trước vào mục tiêu trong 30s  BT16 

17. Lướt đá tạt 2 chân sang 2 bên  khoảng cách 3m trong 30s  BT17 

18. Đạp ngang chân trước vào mục tiêu trong 30s  BT18 

19. Lướt đạp ngang sang 2 bên khoảng cách 3m trong 30s BT19 

20. Đá tống thẳng liên tục trong 30s  BT20 

21. Đá tạt tại chỗ 2 chân liên tục vào mục tiêu trong 30s  BT21 

D. Nhóm kết hợp, liên hoàn (3 bài tập)  

22. Đạp ngang chân trước - Đá tạt chân sau vào mục tiêu trong 30s  BT22 

23. Đá tạt chân sau - đấm thẳng 2 tay liên tục vào mục tiêu trong 1phút BT23 

24. Lùi phản đòn chân sau trong 2phút BT24 
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3.3. Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng những bài tập lựa chọn nhằm phát triển thể lực 

chuyên môn cho nam sinh viên CLB Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM 

3.3.1. Tổ chức ứng dụng  

Các bài tập được lựa chọn được ứng dụng vào chương trình tập luyện ngoại khóa cho 

nam sinh viên CLB Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM.  

- Khách thể thực nghiệm bao gồm: Nhóm ĐC (20 SV) và nhóm TN (20 SV) cùng 

tham gia CLB Vovinam Trường Đại học FPT TP.HCM. 

- Nội dung tập luyện: Nhóm ĐC tập luyện các bài tập phát triển thể lực chuyên môn 

Vovinam theo chương trình hiện hành. Trong khi đó, Nhóm TN tập luyện theo chương 

trình mới với 24 bài tập được đề tài lựa chọn. 

- Thời gian khảo sát của cả hai nhóm là 6 tháng (từ tháng 6/2019 đến 12/2019).  

- Điều kiện tập luyện của hai nhóm là thống nhất; Cả hai nhóm tập đều HLV hướng 

dẫn (trình độ HLV tương đồng). Các HLV đã được tập huấn và thống nhất kế hoạch cũng 

như lượng vận động (khối lượng và cường độ) các bài tập lựa chọn áp dụng cho 2 nhóm là 

như nhau.  

- Do đặc điểm chính của nâng cao thể lực chuyên môn trong môn Vovinam chính là 

nâng cao khả năng yếm khí của cơ thể, do đó phải ứng dụng bài các bài tập theo phương 

pháp: Cường độ vận động xấp x  tối đa, tức là khoảng 90 - 95  tốc độ tối đa ở các bài tập 

tương ứng được sử dụng. Sau một số lần lặp lại ch  số tốc độ tuyệt đối có thể giảm một 

chút, nhưng vẫn được coi là xấp x  tốc độ tối đa trong trạng thái hiện có lúc đó của cơ thể; 

Thời gian mỗi lần lặp lại có thể từ 20s - 2 phút; Khoảng cách ngh  ngơi lên giảm dần sau 

mỗi lần lặp lại. Thí dụ giữa lần thứ nhất và lần thứ hai ngh  5 - 8phút; giữa lần hai và lần ba 

ngh  từ 3 - 4phút; giữa lần ba và tư ngh  2 - 3phút; Tính chất ngh  ngơi trong trường hợp 

này không cần phải ngh  ngơi tích cực, nhưng cũng cần tránh trạng thái hoàn toàn yên tĩnh; 

Số lần lặp lại trong hoạt động có quãng ngh  giảm dần thường không quá 3 - 4lần, vì trạng 

thái mệt mỏi tăng rất nhanh. Nếu tăng số lần lặp lại một cách liên tục thì tốc độ sẽ  

giảm dần, cơ chế cung cấp năng lượng sẽ chuyển dần sang các phản ứng có oxy. Bằng 

cách chia ra các nhóm, mỗi nhóm gồm 3 - 4lần lặp lại, giữa các nhóm có thời gian ngh  dài 

15 - 20phút, để hồi phục phần còn nợ oxy. 

- Sau mỗi giai đoạn (trước TN và sau TN), hai nhóm đều tiến hành kiểm tra đánh giá 

các ch  số phát triển thể lực chuyên môn theo 7 ch  tiêu thể lực chuyên môn đã được phỏng 

vấn lựa chọn.  

3.3.2. Trình độ thể lực ban đầu giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng nam sinh viên 

CLB Vovinam Trường Đại FPT TP.HCM 

Qua Bảng 3 nhận thấy, cả 7/7 ch  tiêu thể lực chuyên môn của hai nhóm đối chứng 

và thực nghiệm đều có t tính < t bảng, ở ngưỡng xác suất P > 0,05, sự khác biệt giá trị trung 
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bình không mang ý nghĩa thống kê. Điều này khẳng định trình độ thể lực chuyên môn của 

nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm ứng dụng một số bài tập phát 

triển thể lực chuyên môn là tương đồng. 

Bảng 3. So sánh trình độ thể lực ban đầu giữa sinh viên nhóm TN (n=20) và  

nhóm ĐC (n=20) tham gia CLB Vovinam Trường Đại FPT TP.HCM 

TT 

Nội dung 
Nhóm thực 

nghiệm 
Nhóm đối chứng So sánh 

 x TN 

+ST

N 

Cv x ĐC +SĐC Cv t P 

1 
Ch  tiêu đấm thẳng 2 tay liên 

tục vào mục tiêu 10s (lần) 
27,5 2,19 7,96 27,7 2,22 8,01 0,40 >0,05 

2 
Ch  tiêu đấm móc 2 tay liên 

tục vào mục tiêu 10s (lần) 
26,3 2,11 8,02 26,5 2,09 7,89 0,42 >0,05 

3 
Đá tạt chân sau vào mục tiêu 

10s (lần) 
10,6 0,87 8,21 10,4 0,89 8,56 1,01 >0,05 

4 

Lướt đá tạt 2 chân sang 2 bên 

khoảng cách 3m trong 30s 

(lần) 

17,7 1,25 7,06 17,7 1,22 6,89 0,72 >0,05 

5 
Đạp ngang chân trước vào 

mục tiêu 10s (lần) 
12,4 0,86 6,94 12,2 0,88 7,21 1,02 >0,05 

6 

Lướt đạp ngang chân trước - 

Đá tạt chân sau vào mục tiêu 

30s (lần) 

13,5 1,12 8,30 13,3 1,14 8,57 0,79 >0,05 

7 

Đá tạt chân sau – đấm thẳng 2 

tay liên tục vào mục tiêu 30s 

(lần) 

11,5 0,98 8,52 11,7 0,96 8,21 0,92 >0,05 

(Ghi chú: t0,05 = 2,021) 

3.3.3. Trình độ thể lực sau thời gian ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chuyên môn 

giữa sinh viên 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng CLB Vovinam Trường Đại FPT 

TP.HCM 

Kết quả nghiên cứu ghi nhận được, qua quá trình tập luyện, các ch  tiêu thể lực 

chuyên môn của 2 nhóm đều có sự phát triển. Song ở nhóm thực nghiệm có sự phát triển rõ 

rệt hơn so với nhóm đối chứng, cụ thể tất cả 7/7 tiêu chí thể lực chuyên môn của 2 nhóm 

có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,001 mà ưu thế vượt trội 

nghiêng về nhóm TN. Kết quả được trình bày cụ thể tại Bảng 4. 



Phan Văn Mạnh, Lê Kim Vũ, Trần Mạnh Hùng, Hàng Long Nhựt 

 

561 

Bảng 4. So sánh trình độ thể lực sau thực nghiệm giữa sinh viên nhóm TN (n=20)  

và nhóm ĐC (n=20) tham gia CLB Vovinam Trường Đại FPT TP. HCM 

TT Nội dung 

Nhóm thực 

nghiệm 
Nhóm đối chứng So sánh 

x TN +STN Cv x ĐC +SĐC Cv t P 

1 
Ch  tiêu đấm thẳng 2 tay liên 

tục vào mục tiêu 10s (lần) 
31,8 2,08 6,54 29,5 2,15 7,29 4,863 <0,001 

2 
Ch  tiêu đấm móc 2 tay liên 

tục vào mục tiêu 10s (lần) 
31,5 2,02 6,41 29,2 1,98 6,78 5,143 <0,001 

3 
Đá tạt chân sau vào mục tiêu 

10s (lần) 
12,7 0,85 6,69 11,5 0,86 7,48 6,277 <0,001 

4 

Lướt đá tạt 2 chân sang 2 bên 

khoảng cách 3m trong 30s 

(lần) 

19,8 1,15 5,81 18,5 1,25 6,76 4,841 <0,001 

5 
Đạp ngang chân trước vào 

mục tiêu 10s (lần) 
13,6 0,87 6,40 12,7 0,85 6,69 4,680 <0,001 

6 

Lướt đạp ngang chân trước - 

Đá tạt chân sau vào mục tiêu 

30s (lần) 

15,9 1,06 6,67 14,5 1,17 8,07 5,608 <0,001 

7 

Đá tạt chân sau – đấm thẳng 2 

tay liên tục vào mục tiêu 30s 

(lần) 

14,3 0,91 6,36 12,6 0,94 7,46 8,218 <0,001 

(Ghi chú: t0,001 = 3,551) 

Điều này càng rõ hơn khi đối sánh nhịp tăng trưởng giữa 2 nhóm TN và ĐC sau thời 

gian thời gian ứng dụng các bài tập thể lực đề tài đã lựa chọn. 

Nhìn chung, sau 6 tháng tập luyện các bài tập thể lực chuyên môn ở nhóm ĐC đều có 

sự phát triển ở tất cả các ch  tiêu và có 5/7 ch  tiêu kiểm tra có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng 

xác suất P < 0,05 (t tính > t 0,05 = 2,093). Song các ch  số về tăng trưởng thể lực chuyên môn 

của nhóm đối chứng chưa cao (W  = 3,86 ~ 10,05). Trong khi đó, sinh viên nhóm TN sau 

khi áp dụng các bài tập lựa chọn đã có sự tăng tiến thể lực vượt trội so với sinh viên nhóm 

ĐC (W  = 9,23 ~ 21,71).  

Như vậy, có thể khẳng định, 24 bài tập phát triển thể lực chuyên môn được đề tài lựa 

chọn ứng dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người tập.  
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Biểu đồ 1. Đối sánh nhịp tăng trưởng giữa 2 nhóm TN và ĐC sau thời gian ứng dụng các 

bài tập thể lực 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu, đề tài đã lựa chọn được 7 ch  tiêu đánh giá thể lực chuyên môn và 

24 bài tập phát triển thể lực chuyên môn (bao gồm: 7 bài tập bổ trợ, 5 bài tập đòn tay, 9 bài 

tập đòn chân và 3 bài tập kết hợp, liên hoàn) cho đối tượng này.  

Từ 24 bài tập đã lựa chọn, đề tài đã xây dựng kế hoạch ứng dụng thực nghiệm trong 

6 tháng nhằm đánh giá sự chuyển biến thể lực chuyên môn cho sinh viên, đồng thời chuẩn 

bị tiền đề để tham gia giải Vovinam sinh viên toàn quốc năm 2019. Kết quả kiểm tra sau  

6 tháng tập luyện cho thấy hiệu quả rõ rệt của 24 bài tập phát triển thể lực chuyên môn mà 

đề tài đã lựa chọn, thể hiện qua sự tăng trưởng vượt trội của các ch  tiêu đánh giá thể lực 

chuyên môn của nhóm TN.   
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO THÀNH TÍCH  

TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY MÔN BÓNG ĐÁ 5 NGƯỜI  

CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN SĨ  

QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH 

TS. Phạm Thái Vinh
1
, ThS. Trần Phước Thiện

2  

  1
Trường Đại học Sư Phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh 

 2
Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Bằng những phương pháp nghiên cứu cơ bản đề tài đã tiến hành phân tích 

thực trạng công tác giảng dạy môn bóng đá 5 người tại trường Tiểu học Lê Văn Sĩ 

Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở những dữ liệu đã phân tích, tiến hành 

đề ra những giải pháp thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả của công tác giải dạy 

môn bóng đá ở cơ sở. 

Từ khóa: Giải pháp, bóng đá 5 người, học sinh tiểu học.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây Bóng đá Việt Nam có nhiều tiến bộ nhảy vọt rất đáng 

khích lệ. Trong đó với những thành tích nổi bật như: Đại diện Châu Á tham dự vòng chung 

kết U20 Thế giới, Á quân U23 Châu Á, lọt vào bán kết Asian Cup, tham dự vòng chung 

kết Futsal thế giới, huy chương vàng bóng đá nam và nữ Seagame 30,…  

Cùng với sự phát triển đó trong thời gian qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

TP. Hồ Chí Minh cũng đã mạnh dạn phổ biến kế hoạch và chương trình huấn luyện Bóng 

đá học đường vào các trường phổ thông, bước đầu đã mang lại hiệu quả và nhận được sự 

ủng hộ của mọi người. Hằng năm, ngành Giáo dục và Dào tạo thường xuyên tổ chức Giải 

vô địch thể thao học sinh, Hội khỏe Phù Đổng các cấp trong đó có môn bóng đá đã tạo 

được sân chơi lành mạnh qua đó phát triển thể lực, trí lực, phẩm chất, đạo đức cho các em. 

Qua đó các nhà chuyên môn, những người làm công tác huấn luyện có thể phát hiện học 

sinh năng khiếu và đào tạo bồi dưỡng để các em có thể trở thành những VĐV chơi bóng đá 

đỉnh cao sau này.  

Với vai trò là một giáo viên, một huấn luyện viên đào tạo bóng đá nhi đồng và là 

người phụ trách phong trào bóng đá trường Tiểu học Lê Văn Sĩ cùng với mong muốn góp 

phần nâng cao thành tích, nâng cao trình độ kỹ thuật, thể lực cho các em học sinh. Do đó 

đề ra những giải pháp giúp công tác đào tạo và giảng dạy được hiệu quả, và giúp học sinh 

nâng cao ý thức tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thông qua tập luyện môn bóng đá 

5 người là việc làm cần thiết nhằm phát hiện, bồi dưỡng các em có năng khiếu có thể tham 
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gia vào đội tuyển của Quận và của Thành phố cũng như các Trung tâm Đào tạo bóng đá 

chuyên nghiệp trên cả nước. 

2. THỂ THỨC NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Nhóm thực trạng và giải pháp trong hoạt động giảng dạy 

bóng đá 5 người cho học sinh tiểu học. 

Khách thể nghiên cứu: Học sinh tiểu học khối 4-5 tham gia tập luyện môn bóng đá 

ngoại khóa của trường Tiểu học Lê Văn Sĩ quận Tân Bình - TP HCM. 

Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng những 

phương pháp nghiên cứu: Phương pháp sử dụng tài liệu; Phương pháp quan sát sư phạm; 

Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp trò chơi; Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Thực trạng công tác giảng dạy môn Bóng đá trong nhà trường 

Hiện nay, thành tích thi đấu bóng đá của học sinh trường Tiểu học Lê Văn Sĩ chưa 

cao vì nhiều lý do trong đó nổi bật là: 

- Môn bóng đá chưa thu hút được đông đảo học sinh tham gia tập luyện nên chưa có 

nhiều cơ hội lựa chọn học sinh năng khiếu. 

- Hàng năm, nhà trường chưa có chương trình, kế hoạch đào tạo huấn luyện bóng đá 

xuyên suốt có chiều sâu, chưa có kế hoạch thi đấu bóng đá giao hữu nên học sinh còn thiếu 

kinh nghiệm thi đấu. 

- Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học chưa có bằng cấp chuyên môn về bóng đá làm 

việc huấn luyện cho học sinh gặp nhiều khó khăn.  

- Tình trạng cơ sở vật chất còn thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu của huấn 

luyện, nhất là về sân bãi. 

- Trình độ kỹ thuật và thể lực học sinh còn yếu. 

3.2. Giải pháp thực hiện 

Để giải quyết những tồn tại trong thực tế hiện nay, tôi đã vận dụng những kinh 

nghiệm trong giảng dạy để đưa ra một số giải pháp như sau: 

 Giải pháp 1: Khuyến khích, động viên các em tham gia tập luyện bóng đá 

- Tổ chức lớp bóng đá cộng đồng nhằm tạo sân chơi cho các em vào thứ bảy, chủ 

nhật hàng tuần tại sân Bóng đá Thăng Long (Học sinh tự nguyện đăng ký tham gia). 

- Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các trò chơi liên quan đến môn bóng đá trong giờ 

học thể dục như dẫn bóng tiếp sức, sút trúng đích…; tổ chức giải bóng đá cấp trường để 

kích thích sự đam mê của các em. 
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- Cho các em xem tranh ảnh và video các em cầu thủ từng là học sinh của trường Lê 

Văn Sĩ đang tập luyện chuyên nghiệp tại các Câu lạc bộ chuyên nghiệp của Việt Nam như 

Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Lyon TP.HCM, Bình Dương, Juventus TP.HCM,… để các em 

lấy đó làm động lực, là nguồn hứng thú để các em tham gia tập luyện. 

                                 

 

 

 

 

 

 

Trần.V.D.Bảo (Lyon TP.HCM)                        Ninh Đình Nguyên (HAGL) 

 Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch và chương trình huấn luyện 

- Xây dựng kế hoạch và chương trình tập luyện cụ thể ngay từ đầu năm học. 

+ Chương trình thi đấu định kỳ trong một năm. 

+ Thông báo tổ chức lớp bóng đá học đường: đối tượng, thời gian, địa điểm tập luyện 

cho phụ huynh.  

+ Phổ biến điều lệ, luật thi đấu cho học sinh trước mỗi giải đấu. 

- Thiết kế chương trình huấn luyện về kỹ thuật, thể lực dựa vào đặc điểm về thể lực, 

tố chất và năng lực của mỗi học sinh. 

+ Đối với đối tượng tập ngoài sân cỏ: do đặc điểm mặt sân là cỏ, có cầu môn đúng 

chuẩn nên các em sẽ tập những bài tập về kỹ thuật nhiều hơn. 

+ Đối với đối tượng là học sinh học trong giờ chính khóa: đưa vào bài soạn các hoạt 

động trò chơi kết hợp rèn thể lực và kỹ thuật một cách nhẹ nhàng nhằm phát hiện học sinh 

năng khiếu. 

- Thường xuyên tham gia các giải thi đấu giao hữu nhằm học hỏi, cọ xát, tích lũy 

kinh nghiệm… 

 Giải pháp 3: Nâng cao trình độ huấn luyện viên 

- Lực lượng giáo viên cần được tham gia học các lớp huấn luyên viên, trọng tài bóng 

đá do Liên Đoàn Bóng Đá TP.HCM, Việt Nam tổ chức. Nhằm nâng cao trình độ chuyên 

môn và nắm vững về luật bóng đá. 
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- Tham khảo nhiều tài liệu huấn luyện và các phương pháp trong huấn luyện bóng đá 

trẻ để nghiên cứu áp dụng tại đơn vị mình. 

 Giải pháp 4: Đầu tư cở sở vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện đạt hiệu 

quả cao 

- Việc mua sắm đầy đủ các trang thiết bị dụng cụ tập luyện đầy đủ sẽ giúp các bài tập 

cho học sinh thêm phong phú và đa dạng hơn, đáp ứng được yêu cầu bài tập, (cường độ bài 

tập, chất lượng bài tập). Tham mưu lãnh đạo Nhà trường mua sắm trang thiết bị phục vụ 

việc huấn luyện bóng đá cho học sinh như bóng, trụ, thang dây, đồng hồ bấm giờ… vào 

mỗi đầu năm học. 

- Về sân bãi tâp luyện, do diện tích sân trường nhỏ hẹp, mặt sân lót gạch không phù 

hợp với môn bóng đá. Vì vậy lớp bóng đá học đường được tổ chức tại sân bóng đá nhân 

tạo Thăng Long (Số 2 đường Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình) từ nguồn xã 

hội hóa. 

 Giải pháp 5: Nâng cao trình độ kỹ thuật và thể lực cho học sinh 

- Nâng cao trình độ kỹ thuật. 

+ Cho học sinh tập kỹ thuật chuyền bóng bằng lòng bàn chân qua lại giữa 2 học sinh 

tự do. Sau đó nâng cao lên chuyền bóng qua 2 trụ làm tăng độ khó, giúp học sinh cải thiện 

được độ chuyền bóng chính xác. 

+ Dẫn bóng tốc độ, dẫn bóng luồn qua các trụ (động tác được thực hiện từ đơn giản 

đến phức tạp, từ dễ đến khó) bằng chân thuận, sau đó bằng chân nghịch, rồi bằng cả 2 chân 

khi dẫn bóng. Khi dẫn bóng qua các trụ yêu cầu cầu thủ hạ thấp trọng tâm, chân trụ hơi 

khuỵ gối để qua trụ được dễ dàng và nhanh hơn. 

      

Hình 5: Dẫn bóng tốc độ                                         Hình 6: Sút bóng 

+ Hoàn thiện kỹ thuật sút bóng bằng má trong bàn chân: Gồm 5 giai đoạn (chạy đà, 

đặt chân trụ, tiếp xúc bóng, vung chân lăng và sút, giữ thăng bằng). 
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- Nâng cao trình độ thể lực 

Các bài tập phát triển thể lực: 

+ Các bài tập phải được thực hiện từ dễ đến khó, từ cường độ thấp đến cao. 

+ Cho học sinh tập các bài tập thể lực với cường độ vừa phải đáp ứng với thể trạng 

của từng em, đảm bảo được lượng vận động.  

+ Giáo viên hướng dẫn học sinh một số bài tập nâng cao thể lực cho học sinh: 

o  Nhảy dây; 

o  Bật cóc; 

o  Chạy 600m/ngày; 

o  Nhảy lò cò; 

o  Chạy bứt tốc thối thiểu 10 lần/ngày; 

o  Single-leg squat (Ngồi xổm bằng một chân); 

o  Burpee pull-up (Bật nhảy). 

  

     Hình 7. Chạy tốc độ 30m                         Hình 8. Chạy 5 phút tùy sức 

Chế độ dinh dưỡng. 

Tham khảo một số tài liệu về dinh dưỡng phù hợp để hướng dẫn phụ huynh và học 

sinh thực hiện nhằm tăng thể lực cho các em. 

  Khẩu phần ăn đảm bảo hàm lượng tinh bột từ 60 - 70% như: Bánh mì, khoai tây, 

gạo, ngũ cốc,… 

  Các cầu thủ bóng đá nhi đồng nên ăn nhiều những loại thực phẩm giàu protein: 

như trứng, cá, sữa ít béo, đậu hũ,… Ngoài ra, hàm lượng calcium có trong sữa, sữa chua, 

phô mai cũng rất tốt cho xương, giúp giảm tình trạng chấn thương khi thi đấu. 
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  Cơ thể cũng cần được cung cấp đầy đủ chất xơ, chất khoáng và các vitamin, nhất là 

vitamin A (có trong cà rốt, xoài, cải xoăn, khoai lang,…), vitamin C (có trong đu đủ, dâu 

tây, kiwi, cam,…). Vitamin thường có nhiều trong rau quả, trái cây tươi vì thế tốt nhất nên 

ăn rau xanh và trái cây theo mùa. Đó là cách nâng cao thể lực giúp tăng cường sức đề 

kháng trong bóng đá rất hiệu quả. 

  Đặc biệt dầu cá giúp tăng khả năng tập trung. Dầu cá chính là yếu tố giúp các cầu 

thủ tăng khả năng ghi nhớ và tập trung của mình. Cầu thủ bóng đá nên thường xuyên bổ 

sung dầu cá hồi và các loại dầu thực vật. Ngoài ra, bạn cũng cần hạn chế các loại thịt màu 

đỏ, kem và sữa béo vì nó sẽ làm tăng trọng lượng cơ thể. 

3.3. Kết quả sau khi vận dụng các giải pháp  

Sau một năm vận dụng các giải pháp đề ra, tiếp tục tiến hành kiểm tra lấy số liệu về 

trình độ kỹ thuật và thể lực trên 15 em học sinh khối lớp Bốn Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ 

thu được kết quả như sau: 

Bảng 1. So sánh kết quả chỉ số các test kỹ thuật và thể lực trước và sau 1 năm 

Thành 

tích 

Test kỹ thuật Test thể lực 

Dẫn 

bóng 

luồn cọc 

30m (s) 

Chuyền 

bóng 15m 

(10 quả) 

Sút bóng 

10m 

(10 quả) 

Chạy 

30m 

(s) 

Bật xa 

(cm) 

Chạy  

5 phút  

tùy sức 

(m) 

X 
12,35 5,07 4,71 5,75 159,43 763,00 

11,78 6,67 5,64 5,59 161,86 788,82 

Xmax 
11,40 8,00 7,00 4,86 170,19 818,86 

11,15 9,00 8,00 4,37 176,22 827,81 

Xmin 
13,17 4,00 2,00 6,35 142,13 670,35 

12,77 6,00 4,00 6,08 152,17 710,32 

t 2.172 2. 217 2. 293 2. 149 2. 451 2. 181 

P < 0,05 

Qua phân tích kết quả ở Bảng 1 cho thấy kết quả kiểm tra của nhóm khách thể sau 

khi vận dụng các giải pháp thì thành tích về kỹ thuật và thể lực có sự tăng trưởng về giá trị 

trung bình thành tích, thể hiện qua ttính > tbảng  (tstudent = 2,145 với bậc tự do df = n - 1) Hay 

nói cách khác, các giải pháp vận dụng bước đầu đã thể hiện tính hiệu quả trong việc nâng 

cao kỹ thuật và thể lực cho nhóm khách thể nghiên cứu.  
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Biều đồ 1. Thành tích trung bình các test kỹ thuật trước và sau một năm tập luyện 

 

Biều đồ 2. Thành tích trung bình các test về thể lực trước và sau một năm tập luyện 
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Từ Biểu đồ 1 và 2 cho ta thấy: 

 Sau khi áp dụng những giải pháp đã đưa ra, ta thấy thành tích trung bình học sinh 

về kỹ thuật và thể lực năm học 2018 - 2019 so với năm học 2017 - 2018 tăng rõ rệt. Từ đó 

giúp học sinh rất hứng thú tập luyện, tư duy chơi bóng, thể trạng của học sinh cũng được 

cải thiện đáng kể.  

 Một số thành tích đạt được qua các giải đấu trong năm. 

Học sinh tham gia thi đấu các giải bóng đá cấp Quận, Thành Phố đạt kết quả cao 

như: Vô địch giải bóng đá Quận 7 mở rộng năm 2018, Vô địch giải bóng đá Tân Bình mở 

rộng 2019, vô địch giải bóng đá cúp Hoàng Anh Cup năm 2019. Đóng góp 3 cầu thủ vào 

đội tuyển bóng đá Quận tham Dự Hội khỏe Phù Đổng Thành Phố năm học 2019 - 2020. 

Nhiều cầu thủ trúng tuyển và đang tập luyện chuyên nghiệp tại các học viện, câu lạc 

bộ bóng đá nổi tiếng như: Nguyễn Hồng Quân (HAGL), Trần Vương Duy Bảo (Lyon 

TP.HCM), Nguyễn Huỳnh Minh Duy (Lyon TP.HCM), Nguyễn Hải đăng ( Juventus 

TP.HCM) 

      

Hình 8: Vòng chung kết U11 Quốc gia                 Hình 9: Các cầu thủ Lyon TP.HCM 

         

 Hình 10: Vô địch giải Hoàng Anh Cup 2019         Hình 11: Vô địch giải bóng đá Quận 7 
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4. KẾT LUẬN 

Với những thực trạng trong công tác giảng dạy môn bóng đá 5 người trong nhà 

Trường chúng tôi đã đề xuất và ứng dụng được 5 nhóm giải pháp. Qua quá trình thực hiện, 

góp phần thúc đẩy phong trào trong trường học, bên cạnh đó đã giúp các em có sự phát 

triển hơn về tư duy, trình độ kỹ thuật, thể lực và góp phần nâng cao thành tích của đội 

tuyển bóng đá trường qua các giải đấu cấp Quận và Thành phố. 
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THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  

MÔN HỌC CỜ VUA CHO ĐỐI TƢỢNG PHỔ TU KHÓA ĐẠI HỌC 13 

NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

         ThS. Đồng Thị Hƣơng 

                  Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 

Tóm tắt: Qua đánh giá thực trạng và kết quả của việc sử dụng các phương pháp 

giảng dạy cờ vua cho đối tượng phổ tu cho thấy. Phương pháp dạy học chủ yếu hiện 

nay của các giáo viên ở môn học cờ vua là phương pháp truyền thống còn nhiều hạn 

chế cụ thể được thể hiện qua các kết quả kiểm tra. Qua khảo sát cho thấy, trên 50% 

số giảng viên cho rằng dạy học theo phương pháp truyền thống sẽ làm sinh viên học 

thụ động, trong khi đó sử dụng phương pháp tích cực hoá trong giảng dạy sẽ làm 

tăng tính tích cực, chủ động học tập của sinh viên. Để nâng cao chất lượng giảng 

dạy cờ vua cho đối tượng nghiên cứu, đề tài đã sử dụng phương pháp tích cực hoá là 

một phương pháp đóng vai trò chủ đạo, quyết định đến sự tích cực hoá tư duy của 

sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay của 

nhà trường. 

Từ khoá: Thực trạng việc sử dụng các phương pháp giảng dạy môn học cờ vua. 

Abstract: The evaluation of the reality and results from ches teaching methods for 

unspecialized students indicates that these teaching methods still remain drawbacks. 

With the aim to enhance the quality of teaching chess for objects of this study, 

positivenes is used as the major research method in the study. This method of 

teaching activates students to think positively, which contributes to the quality of 

education quality of the current training system at the university. 

Keywords: The reality of applying chess teaching methods. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dạy học tích cực là một trong những phương pháp dạy học có xu hướng tập trung 

chủ yếu vào việc đổi mới phương pháp dạy học đại học, lấy người học làm trung tâm, giáo 

viên đóng vai trò là người hướng dẫn, người cố vấn hơn là chỉ đóng vai trò công cụ truyền 

đạt nội dung kiến thức. 

Trong những năm gần đây, giảng viên của môn học trong nhà trường đã được tiếp 

cận với phương pháp dạy học tích cực. Nhưng thực sự thì việc áp dụng phương pháp giảng 

dạy này đến đâu và sự đáp ứng của sinh viên với phương pháp dạy học này như thế nào thì 

vấn đề này hiện nay vẫn đang thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà chuyên môn 

và các nhà sư phạm.  
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Với những lý do nêu trên, chúng tôi tiến hành điều tra đánh giá: “Thực trạng việc sử 

dụng các phương pháp giảng dạy môn học cờ vua cho đối tượng phổ tu khóa đại học 13 

ngành gdtc tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nhằm giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn toạ đàm; 

phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng về chƣơng trình và nội dung giảng dạy môn học cờ vua cho đối tƣợng 

phổ tu 

Chương trình môn học cờ vua dành cho đối tượng sinh viên phổ tu các trường  

Đại học Thể dục Thể thao là một học phần nguyên vẹn với tổng số thời gian thực hiện 

chương trình là 54 giờ và bao gồm các giờ học lý thuyết, các giờ học kết hợp giữa lý thuyết 

và thực hành, các giờ học thực hành được bố trí xen kẽ trong suốt quá trình thực hiện 

chương trình. 

3.2. Thực trạng việc áp dụng các phƣơng pháp vào quá trình giảng dạy môn học  

 cờ vua 

Nhằm tìm hiểu thực trạng việc áp dụng các phương pháp giảng dạy môn học cờ vua 

cho sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, chúng tôi tiến hành khảo sát trên 

04 cán bộ, giáo viên làm công tác giảng dạy môn học cờ vua tại nhà trường (bao gồm cả 

các giáo viên được mời giảng) và 509 sinh viên hệ đại học trường Đại học Thể dục Thể 

thao Đà Nẵng (số sinh viên này hiện đang tham gia học tập tại trường, và đã hoàn thành 

chương trình môn học cờ vua). 

3.3. Kết quả khảo sát về việc sử dụng các phƣơng pháp giảng dạy môn học cờ vua của 

các giáo viên 

Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 1 và 2. 

Bảng 1. Thực trạng việc áp dụng các nhóm phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua cho 

đối tượng nghiên cứu của giáo viên (n = 4) 

TT Nhóm phƣơng pháp giảng dạy 

Nội dung 

Lý thuyết Thực hành 

n % n % 

1.  Dùng lời và chữ 4 100,00 2 50,00 

2.  Trực quan 2 50,00 2 50,00 

3.  Hành động thực tiễn 3 75,00 3 75,00 

4.  Tích cực 1 25,00 1 25,00 
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Bảng 2. Thực trạng việc áp dụng các nhóm phương pháp giảng dạy môn học Cờ vua  

cho đối tượng nghiên cứu của các giáo viên (n = 4). 

TT 
Phƣơng pháp  

giảng dạy 

Nội dung chƣơng trình môn học 

Tri thức cơ 

bản 

Các giai 

đoạn ván 

đấu 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

Phƣơng 

pháp tổ 

chức thi đấu 

trọng tài 

n % n % n % n % 

1.  Dùng lời và chữ 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

2.  Trực quan 3 75,00 6 85,71 3 75,00 2 50,00 

3.  Hành động thực tiễn 3 75,00 6 85,71 2 50,00 2 50,00 

4.  Tích cực 2 50,00 2 50,00 1 25,00 2 25,00 

Từ kết quả thu được ở bảng 2 và 3 cho thấy: 

- Khi tìm hiểu về việc sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy môn học cờ vua 

cho sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng cho thấy, đối với các nội dung lý 

thuyết và thực hành, đại đa số các giáo viên đều sử dụng các nhóm phương pháp giảng dạy 

truyền thống tập trung vào các nhóm phương pháp:  

Tóm lại, qua khảo sát thực tiễn việc áp dụng các nhóm phương pháp giảng dạy trong 

cờ vua cho thấy, hầu hết các giáo viên đều sử dụng nhóm các phương pháp giảng dạy 

truyền thống trong việc truyền thụ kiến thức môn học cờ vua cho đối tượng nghiên cứu. 

3.4. Kết quả khảo sát về việc sử dụng các phƣơng tiện giảng dạy môn học cờ vua của 

các giáo viên 

Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 3. 

Từ kết quả thu được ở Bảng 3 cho thấy: 

Thực trạng việc sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại như: Máy vi tính, đèn 

chiếu Projector, phần mềm cờ vua trên máy tính... thì chỉ có 01/04 giáo viên sử dụng chiếm 

tỷ lệ 25%. Đây cũng là một yếu tố phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. 

Chúng tôi cho rằng, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì việc sử 

dụng phương tiện hiện đại, trực quan trong giảng dạy môn cờ vua là một yếu tố quyết định 

phần lớn đến việc tự học tập, nghiên cứu và tiếp thu bài giảng của sinh viên. 
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Bảng 3. Thực trạng việc sử dụng các phương tiện giảng dạy môn Cờ vua cho đối tượng 

nghiên cứu (n = 4) 

T

T 

Phƣơng tiện 

giảng dạy 

Nội dung chƣơng trình môn học 

Tri thức cơ 

bản 

Các giai 

đoạn ván 

đấu 

Phƣơng 

pháp giảng 

dạy 

Phƣơng pháp 

tổ chức thi 

đấu trọng tài 

n % n % n % n % 

1.  Sách giáo khoa 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

2.  Tài liệu tham khảo 3 75,00 3 75,00 2 50,00 2 50,00 

3.  Máy vi tính 1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 

4.  
Các phần mềm máy 

tính 
1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 

5.  Máy chiều Projector 1 25,00 1 25,00 1 25,00 1 25,00 

6.  Bàn cờ treo 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

7.  Bàn, quân cờ 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

8.  Đồng hồ thi đấu 3 75,00 3 75,00 3 75,00 3 75,00 

9.  Đặt câu hỏi thảo luận 2 50,00 2 50,00 2 50,00 2 50,00 

10.  
Tổng kết kiến thức 

cuối bài 
2 50,00 2 50,00 2 50,00 2 50,00 

3.5. Ý kiến phản hồi của giáo viên về việc sử dụng các nhóm phƣơng pháp giảng dạy 

truyền thống và tích cực trong giảng dạy môn cờ vua 

Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Ý kiến phản hồi của giáo viên về việc sử dụng các nhóm phương pháp  

truyền thống và tích cực trong giảng dạy môn học Cờ vua (n = 4) 

TT Ý kiến phản hồi 

Nhóm các phƣơng pháp 

truyền thống 

Nhóm phƣơng pháp  

tích cực 

n % n % 

1.  Dễ giảng 4 100,00 2 50,00 

2.  Khó giảng 0 0,00 3 75,00 

3.  
Tốn ít thời gian chuẩn bị 

bài giảng 
0 0,00 4 100,00 

4.  
Tốn nhiều thời gian 

chuẩn bị bài giảng 
4 100,00 0 0,00 
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5.  
Sinh viên học thụ động, 

ít hiệu quả 
3 75,00 2 50,00 

6.  
Sinh viên học chủ động, 

hiệu quả cao 
1 25,00 3 75,00 

Từ kết quả thu được ở Bảng 4 cho thấy: 

- Đại đa số ý kiến của các giáo viên đều nhận thức được rằng, sử dụng phương pháp 

tích cực sẽ tốn ít thời gian chuẩn bị bài giảng của giáo viên (04/04 ý kiến chiến tỷ lệ 

100%), và sử dụng phương pháp này sẽ nâng cao được tính chủ động, tích cực học tập và 

đem lại hiệu quả cao trong học tập của sinh viên (03/04 ý kiến chiếm tỷ lệ 75%). 

3.6. Ý kiến phản hồi của sinh viên về các nhóm phƣơng pháp giảng dạy truyền thống 

và tích cực trong giảng dạy môn cờ vua 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp giảng dạy tích cực 

được trình bày tại Bảng 5. 

Bảng 5. Kết quả khảo sát thực trạng ý kiến phản hồi của sinh viên về sử dụng hình thức  

tổ chức, phương pháp tích cực trong giảng dạy môn Cờ vua (n = 509) 

TT 
Hình thức tổ chức, phƣơng pháp 

giảng dạy 

Ý kiến phản hồi 

Thích Không thích 

n % n % 

1 Thuyết trình 111 21,81 398 78,19 

2 Thuyết trình, đặt câu hỏi thảo luận 434 85,27 75 14,73 

3 
Học trên lớp kết hợp với tự học, tự 

nghiên cứu 
378 74,26 131 25,74 

Như vậy, từ những kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy: 

- Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra một thực tế là phần lớn sinh viên thích học theo 

cách thuyết trình kết hợp với đặt câu hỏi và phương pháp học trên lớp kết hợp với tự học, 

tự nghiên cứu. Cách thuyết trình kết hợp với đặt câu hỏi vừa giúp sinh viên có thể vẫn ghi 

chép đầy đủ các thông tin, vừa giúp sinh viên hiểu rõ hơn những vấn đề vừa phức tạp và 

vừa khó hiểu. Để có thể tự học, tự nghiên cứu được thì sinh viên phải có đầy đủ tài liệu, 

đầy đủ các thông tin cần thiết và cập nhật nhất. 

Sự khác nhau về mục tiêu và nội dung quy định sự khác nhau về phương pháp. 

Trong dạy học lấy giáo viên làm trung tâm, phương pháp chủ yếu là thuyết trình giảng giải, 

thày nói trò ghi. 

Trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm, người ta coi trọng việc tổ chức cho học 

sinh hoạt động độc lập hoặc theo nhóm (thảo luận, làm thí nghiệm, quan sát vật mẫu, phân 
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tích bảng số liệu…) thông qua đó học sinh vừa tự lực nắm các tri thức, kĩ năng mới, đồng 

thời được rèn luyện về phương pháp tự học, được tập dượt phương pháp nghiên cứu. Giáo 

viên quan tâm vận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân và của tập thể học 

sinh để xây dựng bài học. Giáo án được thiết kế theo kiểu phân nhánh. Những dự kiến của 

giáo viên phải được tập trung chủ yếu vào các hoạt động của học sinh và cách tổ chức các 

hoạt động đó, cùng với khả năng diễn biến các hoạt động của học sinh để khi lên lớp có thể 

linh hoạt điều chỉnh theo diễn tiến của tiết học, thực hiện giờ học phân hóa theo trình độ và 

năng lực của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho sự bộc lộ và phát triển tiềm năng của 

mỗi em. 

3.7. Thực trạng về kết quả học tập môn học cờ vua của đối tƣợng phổ tu tại trƣờng 

Đại học TDTT Đà Nẵng 

Kết quả thu được như trình bày ở  Biểu đồ 1 và 2. 

Từ kết quả thu được ở Biểu đồ 1 và 2 cho thấy, kết quả học tập môn cờ vua của sinh 

viên hệ đại học trường Đại học TDTT Đà Nẵng là tương đối thấp. Qua kiểm tra đánh giá 

trực tiếp các nội dung trong chương trình học tập môn cờ vua, đồng thời qua toạ đàm trực 

tiếp với đối tượng sinh viên, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các sinh viên đều biểu hiện mức 

độ yếu kém đối với nội dung giảng dạy ở giai đoạn trung cuộc. Đây là những nội dung  

đòi hỏi sực tích luỹ nhiều về yếu tố trình độ, yếu tố tính toán các phương án chiến thuật, 

chiến lược. 

 

Biểu đồ 1. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn cờ vua của nam sinh viên  

hệ đại học trường Đại học TDTT Đà Nẵng 
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Biểu đồ 2. Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn cờ vua của nữ sinh viên 

 hệ đại học trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

4. KẾT LUẬN 

Từ những thực trạng về việc áp dụng các phương pháp giảng dạy môn học cờ vua và 

kết quả kiểm tra đánh giá nên trên, cho phép đi đến một số nhận xét sau đây: 

- Phương pháp dạy học chủ yếu hiện nay của các giáo viên ở môn học cờ vua là 

phương pháp truyền thống kết hợp với đặt câu hỏi để sinh viên động não và thảo luận ở 

trên giảng đường. Đồng thời, phần lớn các giáo viên đã sử dụng các phương tiện giảng 

dạy, tuy nhiên đây mới chỉ là các phương tiện truyền thống (mang tính bắt buộc) như: Sách 

giáo khoa, tài liệu phát tay cho sinh viên, bàn cờ treo, máy vi tính, máy chiếu (projector)… 

vì vậy muốn nâng cao hiệu quả thì cần phải ứng dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại 

như: giáo án điện tử, các phần mềm hỗ trợ… 

- Qua khảo sát cho thấy, trên 60% số giảng viên cho rằng dạy học theo phương pháp 

truyền thống sẽ làm sinh viên học thụ động, trong khi đó sử dụng phương pháp tích cực 

hoá trong giảng dạy sẽ làm tăng tính tích cực, chủ động học tập của sinh viên. 

- Kết quả học tập môn cờ vua của sinh viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng còn thấp, 

tỷ lệ số sinh viên đạt điểm trung bình còn cao, mặt khác cờ vua là một môn thể thao trí tuệ, 

lượng vận động tác động trực tiếp vào tư duy của người học, hình thành tính tích cực, tự 

chủ, sáng tạo trong học tập của sinh viên, do đó kết quả học tập của môn cờ vua sẽ ảnh 

hưởng trực tiếp đến tư duy sáng tạo trong học tập các môn học của sinh viên. 

- Để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học trong nhà trường nói chung và môn 

cờ vua nói riêng cho đối tượng nghiên cứu, cần thiết phải sử dụng đa dạng các phương 
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pháp giảng dạy, trong đó phương pháp tích cực hoá là một phương pháp đóng vai trò chủ 

đạo, quyết định đến sự tích cực hoá tư duy của sinh viên, đồng thời để nâng cao hiệu quả 

của phương pháp này cần thiết phải sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong thực 

tiễn giảng dạy, đặc biệt là đối với môn học cờ vua. 
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NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THỂ CHẤT SINH VIÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

TS. Nguyễn Đức Thành, ThS. Trần Phong Vinh,  

ThS. Phạm Đức Hậu, ThS. Trần Văn Tuyền 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng việc kiểm tra, đánh giá thể chất sinh 

viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đề tài đã khảo sát mức độ hài 

lòng của sinh viên lẫn giảng viên đồng thời tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng từ đó 

đề xuất một số giải pháp khả thi để cải tiến cho hoạt động này.  

Từ khóa: đánh giá, giáo dục thể chất, kiểm tra, sinh viên, sư phạm kỹ thuật...  

1. GIỚI THIỆU 

Giáo dục thể chất là một trong những môn học quan trọng trong chương trình đào tạo 

chung với vai trò tạo ra một lớp người không những có tri thức mới, có năng lực, có phẩm 

chất chính trị mà còn có sức khỏe dồi dào để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp. 

Do đó, để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cùng với việc đổi 

mới, hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo thì cần phải đổi mới hình 

thức kiểm tra đánh giá thể chất của sinh viên. 

Nghị quyết 29 đã được Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI thông qua ngày 04/11/2013, 

chỉ rõ: “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo 

dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan”. Ngoài ra, “Chiến lược phát triển giáo dục 

2011 - 2020” cũng nhận định, một trong những bất cập, yếu kém của giáo dục Việt Nam 

giai đoạn vừa qua là “Nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, công tác thi, kiểm 

tra, đánh giá chậm được đổi mới”.  

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành, đa 

lĩnh vực theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng, trong đó một số lĩnh vực đào tạo theo hướng 

nghiên cứu - phát triển. Nhà trường được quản lý điều hành theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2000. Với quy mô hơn 20.000 người học ở các hệ, thế nhưng công tác kiểm tra, đánh 

giá thể chất của sinh viên Trường vẫn chưa quy củ; chưa có Quy chuẩn để đánh giá cụ thể 

năng lực thể chất của sinh viên định kỳ hàng năm; cũng chưa có các khảo sát, nghiên cứu 

nghiêm túc về công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá thể chất người học môn này. Từ những 

lý do trên, chúng tôi mong muốn thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu 

quả hoạt động kiểm tra đánh giá thể chất sinh viên trường đại học Sư phạm kỹ thuật 

TP.HCM”. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để đánh giá công tác thể chất sinh viên thường 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

582 

niên và là tiền đề để điều chỉnh, cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá vì lợi ích của 

người học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất học đường.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu bao gồm 19 cán bộ, giảng viên Trung tâm GDTC - ANQP (cơ 

hữu và thỉnh giảng) và 300 sinh viên nam, nữ có sức khỏe bình thường, tham gia học 

GDTC thuộc các ngành không chuyên của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 

2.2. Tiến hành 

Nghiên cứu được thực hiện từ 03/2018 đến 03/2019 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM.  

2.3. Công cụ đo lường 

Các phương pháp phổ biến được sử dụng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu bao gồm tổng hợp và phân tích phương pháp tài liệu liên quan; phương pháp 

quan sát; phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp thống kê và tính toán. 

Công cụ đánh giá bao gồm: 

- Thang điểm Likert - 5 mức độ 

Tiến hành phỏng vấn hai khách thể (sinh viên và giảng viên) bằng 2 bảng câu  

hỏi theo thang điểm Likert - 5 mức độ: Hoàn toàn đồng ý (5đ); Đồng ý (4đ); Bình  

thường (3đ); Không đồng ý (2đ); Hoàn toàn không đồng ý (1đ). Trong đó, giá trị khoảng 

cách = (maximun - minimun)/n = (5 - 1)/5 = 0,8.  

Đánh giá các giá trị trung bình theo khoảng 

Giá trị trung bình Ý nghĩa 

1,00 - 1,80 Hoàn toàn không đồng ý 

1,81 - 2,60 Không đồng ý  

2,61 - 3,4 Bình thường  

3,41 - 4,2 Đồng ý 

4,21 - 5,00 Hoàn toàn đồng ý  

- Đo lường độ tin cậy các biến quan sát bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

Hệ số Cronbach Alpha (Cronbach, 1951) là hệ số tin cây được sử dụng kiểm định 

thang đo lường tương quan giữa các cặp biến quan sát. Phương pháp này nhằm giúp loại 

bỏ các biến quan sát không đủ độ tin cậy (có hệ số tương biến và tổng biến nhỏ hơn 0,3). 

Hay nói cách khác, nếu một biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - 

Total Correlation) ≥ 0,3 thì biến đó đạt yêu cầu (Nguồn: Nunnally, J. (1978), Psychometric 
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Theory, New York, McGraw-Hill). Hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị biến thiên trong 

đoạn [0,1]. Về lý thuyết, hệ số này càng cao càng tốt (thang đo càng có độ tin cậy cao). 

Tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Hệ số Cronbach’s Alpha quá lớn (khoảng 

từ 0,95 trở lên) cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có khác biệt gì nhau, hiện 

tượng này gọi là trùng lắp trong thang đo. 

Mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha:   

Từ 0,8 đến gần bằng 1: thang đo lường rất tốt. 

Từ 0,7 đến gần bằng 0.8: thang đo lường sử dụng tốt. 

Từ 0,6 trở lên: thang đo lường đủ điều kiện.  

Đối với đề tài nghiên cứu này, tác giả chấp nhận hệ số Cronbach Alpha ≥ 0,6. 

Cũng cần chú ý đến giá trị của cột Cronbach's Alpha if Item Deleted, cột này biểu 

diễn hệ số Cronbach's Alpha nếu loại biến đang xem xét. Thông thường sẽ đánh giá cùng 

với hệ số tương quan biến tổng Corrected Item - Total Correlation, nếu giá trị Cronbach's 

Alpha if Item Deleted lớn hơn hệ số Cronbach Alpha và Corrected Item - Total Correlation 

< 0.3 thì sẽ loại biến quan sát đang xem xét để tăng độ tin cậy của thang đo.  

Sau khi kiểm tra độ tin cậy các biến quan sát theo các tiêu chí về công tác kiểm tra 

đánh giá môn học GDTC bằng hệ số Cronbach’s Alphakhảo sát, kết quả ghi nhận được 

như đã trình bày tại Bảng 1. 

Qua bảng 1 nhận thấy, sau khi loại biến, hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo 

đều ≥ 0,6 (từ 0,610 - 0,876), các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát trong 

thang đo đều > 0,4 và có hai trường hợp loại bỏ biến quan sát. Tất cả các biến quan sát 

được chấp nhận sẽ được sử dụng trong phân tích nhân tố tiếp theo. 

Bảng 1. Tổng hợp các nhân tố và các biến sau khi kiểm định qua hệ số Cronbach’s Alpha 

TT Nhân tố Ký hiệu 

Biến 

quan sát 

ban đầu 

Biến 

quan sát 

còn lại 

Cronbach’s 

Alpha 

Biến bị 

loại 

1 
Am hiểu về kiểm 

tra, đánh giá   
AH 5 5 .701  

2 
Yêu cầu của kiểm 

tra, đánh giá   
YC 5 5 .810  

3 
Nguyên tắc kiểm 

tra, đánh giá    
NT 5 5 .829  

4 
Phương pháp kiểm 

tra, đánh giá     
PP 5 5 .813  
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5 
Hình thức kiểm tra, 

đánh giá   
HT 5 5 .721  

6 
Nội dung kiểm tra, 

đánh giá   
ND 5 5 .763  

7 
Công cụ kiểm tra, 

đánh giá   
CC 6 6 .834  

8 
Biên soạn, ra đề 

thi/kiểm tra  
BS 5 5 .843  

9 
Phản hồi kết quả 

kiểm tra, đánh giá 
PH 5 5 .822  

10 
Điều chỉnh hoạt 

động dạy - học  
ĐC 5 4 .876 

1 biến 

(ĐC5_ 

Hoàn toàn 

không có 

điều chỉnh 

gì) 

11 

Lưu trữ dữ liệu kết 

quả kiểm tra, đánh 

giá 

LT 5 5 .806  

12 

Áp dụng các test 

theo QĐ 

53/2008/QĐ-

BGDĐT  

AD 6 6 .895  

13 Mức độ hài lòng HL 5 5 831  

14 

Nguyên nhân ảnh 

hưởng đến công tác 

kiểm tra, đánh giá  

NN 5 5 .797  

15 Giải pháp cải tiến   GP 6 5 .610 

1 biến 

(GP6_Ý 

kiến khác) 

- Chỉ số 
2 :  Dùng để đánh giá các đặc tính định tính (định danh, thứ bậc, tính chất, 

phạm trù...) trên các tần số không đòi hỏi các phân phối theo luật xác suất chuẩn. Trong 

nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng kiểm định này để so sánh ý kiến lựa chọn các biến quan 

sát giữa sinh viên và giảng viên. 

Dạng thống kê kiểm định thông dụng nhất là: 
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n

i E

EO

1

2
2 )(

  

Trong đó:     

+ O là tần số quan sát (dữ liệu đo đạc) 

+ E là tần số lý thuyết (giá trị dự đoán chính xác) 

- Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 mẫu độc lập (independent 

samples t-test) 

Sau khi tiến hành khảo sát các biến quan sát được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s 

Alpha, đề tài lần lượt phân tích đánh giá sự tương đồng của hai khách thể SV và GV bằng 

cách tiến hành kiểm định giả thuyết về trị trung bình của 2 mẫu độc lập (Independent 

Samples T-Test). 

Trong kiểm định Independent-samples T-test, ta cần dựa vào kết quả kiểm định sự 

bằng nhau của 2 phương sai tổng thể (kiểm định Levene). Phương sai diễn tả mức độ đồng 

đều hoặc không đồng đều (độ phân tán) của dữ liệu quan sát. 

- Nếu giá trị Sig. trong kiểm định Levene (kiểm định F) < 0.05 thì phương sai của 2 

tổng thể khác nhau thì sử dụng kết quả kiểm định t ở dòng Equal variances not assumed. 

- Nếu Sig. ≥ 0,05 thì phương sai của 2 tổng thể không khác nhau thì sử dụng kết quả 

kiểm định t ở dòng Equal variances assumed. 

- Nếu Sig. của kiểm định t ≤ α (mức ý nghĩa) thì có sự khác biệt có ý nghĩa về trung 

bình của 2 tổng thể và ngược lại. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái quát thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá thể chất tại Trường ĐH SPKT 

TP. Hồ Chí Minh 

Sau khi hoàn thành công cụ đánh giá, đề tài tiến hành thu thập và xử lý số liệu theo 

từng tiêu chuẩn cụ thể: 

- Về am hiểu của giảng viên và sinh viên về ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, 

đánh giá thể chất 

Cả GV và SV đều có sự am hiểu khá tốt và có sự đồng thuận cao về ý nghĩa, vai trò 

của công tác kiểm tra, đánh giá GDTC ở cả 5 biến quan sát với x = 3,76 ~ 4,21 (trong 

khoảng thang đo từ Đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).  

- Về thực trạng đảm bảo các yêu cầu của kiểm tra, đánh giá GDTC 

GV và SV đều có sự đồng thuận cao các yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá 

GDTC. Đó là các yêu cầu về: Tái hiện tri thức GDTC; Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vận 
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động; Phát triển năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo; Tạo ra sự chuyển biến thái độ, hành 

vi của SV đối với môn học; Rèn luyện cho SV khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề với 

x = 3,53 ~ 4,22 (trong khoảng thang đo từ Đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).  

- Về thực trạng đảm bảo các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá GDTC 

Các yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá GDTC bao gồm: Tái hiện tri thức 

GDTC; Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo vận động; Phát triển năng lực nhận thức, tư duy sáng 

tạo; Tạo ra sự chuyển biến thái độ, hành vi của SV đối với môn học; Rèn luyện cho SV khả 

năng phát hiện và giải quyết vấn đề với x = 3,53 ~ 4,22 (trong khoảng thang đo từ Đồng ý 

đến Hoàn toàn đồng ý).  

- Về thực trạng sử dụng các phương pháp kiểm tra, đánh giá thể chất sinh viên 

Mặc dù giữa GV và SV có nhiều khác biệt về ý kiến đối với các biến sử dụng các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá thể chất sinh viên ( x  = 1,95 ~ 4,89 nằm trong khoảng 

thang đo trải dài từ Không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý), nhưng nhìn chung, giữa họ có sự 

đồng thuận cao nhất về phương pháp kiểm tra thực hành. 

- Về thực trạng các hình thức kiểm tra, đánh giá thể chất sinh viên 

Có đến 35,7% SV đánh giá một số GV vẫn còn sử dụng các hình thức đánh giá chưa 

thống nhất. Tuy nhiên, cả GV và SV đều có sự đồng thuận cao về 2 hình thức tiến hành 

công tác kiểm tra, đánh giá GDTC. Đó là các hình thức: Đánh giá định kỳ và Đánh giá 

tổng kết. Các hình thức khác khá ít sử dụng.  x = 2,16 ~ 4,42 (trong khoảng thang đo trải 

dài từ Không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).  

- Về thực trạng nội dung kiểm tra, đánh giá thể chất sinh viên 

GV và SV có sự đồng thuận cao về 3 nội dung được sử dụng kiểm tra, đánh giá 

GDTC. Đó là: Kiến thức chung về môn học; Kỹ thuật; Thể lực. Riêng 2 nội dung Chiến 

thuật và Tâm lý ít được sử dụng hơn, x = 2,95 ~ 4,20 (trong khoảng thang đo trải dài từ 

Bình thường đến Hoàn toàn đồng ý).  

 - Về các công cụ được sử dụng để kiểm tra, đánh giá GDTC 

 Nhìn tổng thể, SV và GV đánh giá khá khác biệt về 6 biến quan sát, x = 2,79 ~ 

4,58 (trong khoảng thang đo trải dài từ Bình thường đến Hoàn toàn đồng ý), tuy nhiên, có 

sự đồng thuận cao về công cụ được sử dụng kiểm tra, đánh giá GDTC phổ biến là các test 

GDTC. 

- Về công tác biên soạn, ra đề thi kiểm tra, đánh giá GDTC 

Công tác biên soạn, ra đề thi kiểm tra, đánh giá GDTC hướng đến: Bám sát với 

những kiến thức chuyên môn; Gắn với kỹ năng được đào tạo, giảng dạy; Lưu tâm đến thái 

độ học tập; Kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của người học. x = 3,74 ~ 4,37 (trong khoảng 

thang đo trải dài từ Đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý).  
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- Về phân tích, xử lý kết quả kiểm tra đánh giá và phản hồi cho sinh viên 

Đánh giá của SV và GV khá khác biệt về 5 biến quan sát, x = 1,74 ~ 4,16 (trong 

khoảng thang đo trải dài từ Hoàn toàn không đồng ý đến Hoàn toàn đồng ý). Nhưng nhìn 

chung cả GV và SV có sự đồng thuận cao khi cho rằng việc phân tích, xử lý kết quả kiểm 

tra đánh giá và phản hồi diễn ra ngay sau buổi kiểm tra, đánh giá môn học GDTC.  

- Về sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá thể chất sinh viên để điều chỉnh hoạt động 

dạy - học 

Giữa GV và SV có sự đồng thuận cao khi cho rằng việc sử dụng kết quả kiểm tra, 

đánh giá thể chất sinh viên nhằm điều chỉnh nội dung môn học và phương pháp dạy học 

cũng như điều chỉnh nội dung và hình thức kiểm tra.  

- Về công tác lưu trữ dữ liệu kiểm tra, đánh giá GDTC 

SV và GV đánh giá khá khác biệt về 5 biến quan sát, x = 2,58 ~ 4,32 (trong khoảng 

thang đo trải dài trong mức Bình thường đến Hoàn toàn đồng ý). Tuy nhiên, qua phân tích, 

đối sánh nhận thấy, cả GV và SV có sự đồng thuận cao khi cho rằng, công tác lưu trữ dữ 

liệu kiểm tra, đánh giá GDTC chủ yếu qua sổ sách. 

- Về áp dụng các test kiểm tra đánh giá thể lực sinh viên theo QĐ 53/2008/QĐ-

BGDĐT 

Qua phân tích, đối sánh nhận thấy, cả GV và SV có sự đồng thuận về áp dụng 6 test 

kiểm tra, đánh giá thể lực sinh viên theo QĐ 53/2008/QĐ-BGDĐT. Cả SV và GV đều 

đánh giá cao cả 6 biến quan sát, x = 3,21 ~ 4,68 (trong khoảng thang đo Đồng ý và Hoàn 

toàn đồng ý).  

- Về sự hài lòng và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC  

Cả GV và SV có sự đồng thuận cao về mức độ hài lòng đối với công tác kiểm tra, 

đánh giá GDTC, cụ thể là: Đảm bảo tính khách quan, toàn diện, hệ thống, công khai, phát 

triển (cao nhất); Kế đến là Trình độ nghiệp vụ của GV; Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ kiểm tra đánh giá; Thái độ nghiêm túc, thân thiện, đúng mực của GV; Bản thân 

gặt hái nhiều lợi ích thể chất và tinh thần sau khi tham gia môn học. 

3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC  

Các kết quả phân tích thống kê và định lượng của đề tài đã khẳng định được thực tiễn 

là cả SV và GV đều có mức độ hài lòng nhất định đối với công tác kiểm tra, đánh giá 

GDTC. Tuy nhiên, xét về mức độ ảnh hưởng của các thành phần cấu thành thang đo chất 

lượng công tác này còn có những nhân tố được SV đánh giá ở mức chưa cao. Chính vì vậy, 

bước tiếp theo là cần tìm hiểu các nguyên nhân nhằm cải thiệt chất lượng công tác kiểm 

tra, đánh giá GDTC. 
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Khảo sát các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC được 

tiến hành qua 6 yếu tố, tương ứng với 5 nhận định trong bảng hỏi.  

Kết quả phỏng vấn được trình bày tại bảng 2 ghi nhận được, tỉ lệ SV đánh giá các 

nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC như sau: NN1_Sân bãi tập 

luyện, trang thiết bị phục vụ môn học (79%); NN2_Các ND, bài test dùng để đánh giá 

(75,3%); NN3_Phương tiện, máy móc, công cụ đo đạc đánh giá (70,3%); NN4_Trình độ, 

thái độ, PP thực hiện của GV (72,3%); NN5_Điều kiện thời tiết (71,3%). 

Bảng 2. Thực trạng nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC 

So sánh các biến quan sát trong cùng đối tượng SV nhận thấy, mức (hoàn toàn) đồng 

ý chiếm ưu thế hơn so với mức do dự và không đồng ý ở cả 5 biến thuộc tiêu chí nguyên 

nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC. Điều này thể hiện rõ qua các chỉ 

Tiêu chí 
Đối 

tượng 

Mức  

(hoàn toàn) 

đồng ý 

Mức do dự 

và không 

đồng ý 

So sánh cùng 

đối tượng 

So sánh 
2

giữa GV và 

SV 

in  % in  % 
2  P 

(Valu

e) 

(Sig

) 

NN1_Sân bãi 

tập luyện, trang 

thiết bị phục vụ 

môn học 

SV 237 79,0 63 21,0 200,4 <0,001 

.1563 .815 
GV 15 79,0 4 21,1 12,68 <0,001 

NN2_Các nội 

dung, bài test 

dùng để đánh 

giá 

SV 226 75,3 74 24,7 188,5 <0,001 

5.190 .268 
GV 11 57,9 8 42,1 9,73 <0,01 

NN3_Phương 

tiện, máy móc, 

công cụ đo đạc 

đánh giá 

SV 211 70,3 89 29,7 174,8 <0,001 

7.748 .101 
GV 9 47,4 10 52,6  9,52 <0,01 

NN4_Trình độ, 

thái độ, phương 

pháp thực hiện 

của GV 

SV 217 72,3 83 27,7 179,9 <0,001 

5.319 .256 
GV 11 57,9 8 42,1 9,73 <0,01 

NN5_Điều kiện 

thời tiết 

SV 214 71,3 86 28,7 177,3 <0,001 
4.871 .301 

GV 11 57,9 8 42,1 9,73 <0,01 
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số 
2  tính đều > 

2  bảng (sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với P<0.001). Trong khi 

đó, ngoại trừ biến NN4, các biến còn lại ý kiến của GV cũng tương tự như SV (P < 0,01 – 

0,001). 

Đối sánh nhận định các biến quan sát tương ứng giữa 2 đối tượng SV và GV nhận 

thấy, cả 5 biến thuộc nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC đều 

có sự tương đồng về ý kiến đánh giá. Điều này thể hiện rõ qua các chỉ số 
2  tính đều < 

2  bảng (sự khác biệt không đáng kể, không mang ý nghĩa thống kê với Sig = .101 - .815 

>.05).   

So sánh x các biến quan sát về nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh 

giá GDTC giữa SV và GV qua chỉ số t student (biểu đồ 1) nhận thấy; Có sự khác biệt 

mang ý nghĩa thống kê (Sig = .000 - .020 <.05) ở duy nhất biến NN3_Phương tiện, máy 

móc, công cụ đo đạc giữa ý kiến của SV và GV (Sig =.014 <.05); Còn 4  biến còn lại có sự 

tương đồng cao (Sig = .495 - .585 > .05). Tuy nhiên nhìn tổng thể, cả SV và GV đều đánh 

giá cao cả 5 biến quan sát, x = 3.32 ~ 4.26 (trong khoảng thang đo từ Bình thường đến 

Hoàn toàn đồng ý).  

 

Biểu đồ 1. So sánh giá trị trung bình đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác 

kiểm tra, đánh giá GDTC  

Như vậy, qua phân tích, đối sánh nhận thấy, cả GV và SV có sự đồng thuận cao khi 

nhận định các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá GDTC là: Sân 

bãi tập luyện, trang thiết bị phục vụ môn học (cao nhất); Kế đến là các Nội dung, bài test 

dùng để đánh giá; Phương tiện, máy móc, công cụ đo đạc đánh giá; Trình độ, thái độ, PP 

thực hiện của GV; Điều kiện thời tiết. 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

NN1_Sân bãi tập 

luyện, trang thiết 

bị  

NN2_Các nội 

dung, bài test 

đánh giá 

NN3_Phương 

tiện, máy móc, 

công cụ đo đạc  

NN4_Trình độ, 

thái độ, phương 

pháp thực hiện 

của GV 

NN5_ Điều kiện 

thời tiết 

4,13 4,01 3,9 3,97 4 4,26 
3,89 

3,32 
3,79 3,84 

Tiêu chí 

SV GV
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3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá GDTC ở Trường Đại 

học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM 

Sau khi tìm hiểu các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh  

giá GDTC, đề tài tiếp tục thực hiện bước cuối là khảo sát ý kiến của SV và GV để tìm ra 

các giải pháp nâng cao hiệu của công tác kiểm tra, đánh giá GDTC. Nhân tố này được  

tiến hành qua 5 yếu tố, tương ứng với 2 nhận định trong bảng hỏi (Đồng 1: 1đ; Không 

đồng ý: 0đ).  

Kết quả phỏng vấn (phụ lục 1 và 2) được trình bày tại Bảng 3, ghi nhận được, tỉ lệ lựa 

chọn các giải pháp như sau: GP1_Tăng cường đầu tư CSVC, sân bãi, trang thiết bị phục vụ 

dạy - học (93,3%); GP2_Nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ của lực lượng GV khi 

kiểm tra, đánh giá (87%); GP3_Cập nhật tài liệu, giáo trình giảng dạy (80,3%); GP4_Đổi 

mới PP giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học (85,7%); GP5_Thay đổi ND, chương 

trình giảng dạy theo sở thích người học để nâng cao hứng thú của SV (90,3%). 

Bảng 3. Thực trạng lựa chọn giải pháp để nâng cao công tác kiểm tra đánh giá GDTC  

Tiêu chí 
Đối 

tượng 

Đồng ý 
Không đồng 

ý 

So sánh 

cùng đối tượng 

So sánh 
2  

giữa GV và 

SV 

in  % in  % 
2  P (Value) (Sig) 

GP1_Tăng 

cường đầu tư 

CSVC, sân 

bãi, trang thiết 

bị phục vụ dạy 

- học 

SV 280 93,3 20 6,7 262,6 <0,001 

1.351 .619 
GV 19 100,0 0 0,0 19 <0,001 

GP2_Nâng cao 

trình độ 

chuyên môn và 

thái độ của lực 

lượng GV khi 

kiểm tra, đánh 

giá 

SV 261 87,0 39 13,0 232,1 <0,001 

2.814 .145 
GV 19 100,0 0 0.0 19 <0,001 

GP3_Cập nhật 

tài liệu, giáo 

trình giảng dạy 

SV 241 80,3 59 19,7 205,2 <0,001 

.965 .546 
GV 17 89,5 2 10,5 15,42 <0,001 
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So sánh các biến quan sát trong cùng đối tượng SV nhận thấy, mức (hoàn toàn) đồng 

ý chiếm ưu thế hơn so với mức do dự và không đồng ý ở cả 5 biến thuộc tiêu chí giải pháp 

nâng cao hiệu của công tác kiểm tra, đánh giá GDTC. Điều này thể hiện rõ qua các chỉ số 
2  tính đều > 

2  bảng (sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với P<0,001). Song song đó, 

ý kiến của GV cũng tương tự như SV (P < 0,001). 

Đối sánh nhận định các biến quan sát tương ứng giữa 2 đối tượng SV và GV nhận 

thấy, cả 5 biến thuộc giải pháp đều có sự tương đồng về ý kiến đánh giá. Điều này thể hiện 

rõ qua các chỉ số 
2  tính đều < 

2  bảng (sự khác biệt không đáng kể, không mang ý 

nghĩa thống kê với Sig = .145 - .619 > .05).   

So sánh x các biến quan sát về Mức độ hài lòng của GV và SV về giải pháp để nâng 

cao công tác  kiểm tra đánh giá GDTC qua chỉ số t student nhận thấy: Có sự khác biệt x
mang ý nghĩa thống kê giữa ý kiến của SV và GV ở GP2_Nâng cao trình độ chuyên môn 

và thái độ của lực lượng GV khi kiểm tra, đánh giá (Sig = .000 < .05) và GP5_Thay đổi 

ND, chương trình GD theo sở thích người học để nâng cao hứng thú của  SV (Sig = .000 < 

.05). Nhưng với 3 giải pháp còn lại thì không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa ý 

kiến của SV và GV (Sig = .121 - .246 > .05). Nhìn tổng thể, cả SV và GV đều đánh giá cao 

cả 5 biến quan sát, x = .86 ~ 1.00 (trong khoảng thang đo gần sát với mức Đồng ý).  

Như vậy, qua phân tích, đối sánh nhận thấy, cả GV và SV có sự đồng thuận cao về 5 

biến lựa chọn giải pháp để nâng cao công tác kiểm tra đánh giá GDTC, cụ thể là:  

- Tăng cường đầu tư CSVC, sân bãi, trang thiết bị phục vụ dạy - học GDTC.  

- Nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ của lực lượng GV khi kiểm tra, đánh giá. 

- Cập nhật tài liệu, giáo trình giảng dạy;  

- Đổi mới PP giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học.   

GP4_Đổi mới 

PP giảng dạy 

theo hướng 

tích cực hóa 

người học 

SV 257 85,7 43 14,3 226,3 <0,001 

1.236 .490 
GV 18 94,7 1 5,3 15,42 <0,001 

GP5_Thay đổi 

ND, chương 

trình GD theo 

sở thích người 

học để nâng 

cao hứng thú 

của  SV 

SV 271 90,3 29 9,7 247,6 <0,001 

2.020 .236 
GV 19 100,0 0 0,0 19 <0,001 
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- Thay đổi ND, chương trình GD theo sở thích người học để nâng cao hứng thú  

của SV. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã khái quát về thực trạng công tác GDTC tại Trường Đại học 

Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Đồng thời đã xác định được các nguyên nhân ảnh hưởng đến 

công tác kiểm tra, đánh giá là do: Sân bãi tập luyện, trang thiết bị phục vụ môn học; Các 

nội dung, bài test dùng để đánh giá; Phương tiện, máy móc, công cụ đo đạc đánh giá; Trình 

độ, thái độ, phương pháp thực hiện của GV; Điều kiện thời tiết.  

Từ đó đã tiến hành khảo sát ý kiến của SV và GV để đề xuất được 5 giải pháp nâng 

cao hiệu của công tác kiểm tra, đánh giá thể chất sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật TP.HCM, đó là:  

- Tăng cường đầu tư CSVC, sân bãi, trang thiết bị phục vụ dạy - học GDTC.  

- Nâng cao trình độ chuyên môn và thái độ của lực lượng GV khi kiểm tra, đánh giá.  

- Cập nhật tài liệu, giáo trình giảng dạy.  

- Đổi mới PP giảng dạy theo hướng tích cực hóa người học.  

- Thay đổi nội dung, chương trình giảng dạy theo sở thích người học để nâng cao 

hứng thú của SV. 
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NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN KỸ THUẬT CHO  

ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ FUTSAL NAM SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH 

 TS. Hàng Quang Thái
1
, TS. Đoàn Tiến Trung

2
  

1
Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 

2
 Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh  

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp tài liệu, đặc biệt là kết quả nghiên cứu đánh 

giá thực trạng sử dụng hệ thống các bài tập của nam VĐV bóng đá Futsal Trường 

Đại học Sư phạm TP HCM, thực trạng cơ sở lý luận và cơ sở khoa học và phương 

pháp thực tiễn để tiến hành lựa chọn các bài tập hoàn thiện kỹ thuật cơ bản môn 

bóng đá Futsal cho đội tuyển Nam sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh, phân tích các cách triển khai cụ thể. 

Từ khóa: Bóng đá Futsal, GDTC, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay bóng đá 5 người là loại hình mới mẻ của bóng đá hiện đại. FIFA (Liên 

Đoàn Bóng Đá thế Giới) đã tổ chức giải vô địch bóng đá 5 người tại Hà Lan năm 1989. 

Gần đây nhất là năm 2008 giải vô địch bóng đá 5 người thế giới đươc tổ chức tại Brazin. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay hàng năm tổ chức rất nhiều giải bóng đá  

5 người thuộc tổ chức liền đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh và các giải bóng đá 

truyền thống 5 người của học sinh, sinh viên và giáo viên. 

Bóng đá đã mang đến cho chúng ta một tinh thần lành mạnh, sức khỏe để học tập và 

lao động. Bóng đá 5 người dễ tổ chức, thực hiện, thu hút đông đảo đối tượng tham gia nhất 

là học sinh, sinh viên. 

Hiện nay bóng đá 5 người đã trở thành một phong trào rộng lớn, nhưng chưa được 

đưa vào chương trình giảng dạy của các trường có chuyên ngành Giáo dục thể chất. Nhằm 

đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện thân thể của sinh viên, cũng như đáp ứng điều kiện 

giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất. Thông qua đó đáp ứng nhu cầu 

rèn luyện phát triển phong trào bóng đá của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí 

Minh. Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:“Nghiên 

cứu hoàn thiện kỹ thuật cho đội tuyển bóng đá Futsal nam sinh viên trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp gồm: Phương pháp đọc và phân tích 

tài liệu tham khảo; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; 
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Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán học  

thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật cơ bản của Futsal 

Trong thi đấu bóng đá, việc đánh giá kỹ thuật của các vận động thật sự không hề dễ 

dàng với bất cứ HLV nào. Kỹ thuật của VĐV thay đổi theo từng tình huống thi đấu trên 

sân, vì vậy mà việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cũng như quan sát kỹ thuật đánh giá chỉ 

mang tính định hướng (đánh giá bằng cảm tính thông qua quan sát) mà không thể định 

lượng được. Mặt khác, trong kỹ thuật bóng đá và trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, đề 

tài chỉ tập trung đánh giá các kỹ thuật của VĐV với bóng. Theo đó đề tài xây dựng bảng  

hướng dẫn kỹ thuật bóng đá futsal cho VĐV theo 3 mức.  

Kỹ thuật A: Kỹ thuật tốt; B: Kỹ thuật trung bình; C: Kỹ thuật yếu 

Bảng 1. Hướng dẫn đánh giá kỹ thuật bóng đá Futsal 

Kỹ thuật 
Hƣớng dẫn đánh giá 

Kỹ thuật A Kỹ thuật B Kỹ thuật C 

Kỹ thuật đá (đá lòng, 

đá mu giữa, đá mu 

trong, đá mu ngoài) 

Thực hiện tốt 5 giai đoạn trên kỹ 

thuật 

Thực hiện tốt 

4 trong 5 giai 

đoạn trên 

Thực hiện tốt 

3 trong 5 giai 

đoạn trên 

Kỹ thuật dẫn bóng 

(dẫn bóng bằng lòng 

bàn chân, bằng mu 

trong bàn chân, mu 

giữa bàn chân) 

Thực hiện tốt trong 3 giai đoạn Thực hiện tốt 

2 trong 3 giai 

đoạn 

Thực hiện tốt 

ít nhất một 

giai đoạn 

Kỹ thuật dừng bóng 

(dừng bóng bằng 

lòng bàn chân, mu 

giữa bàn chân) 

Thực hiện tốt trong 3 giai đoạn Thực hiện tốt 

2 trong 3 giai 

đoạn 

Thực hiện tốt 

ít nhất một 

giai đoạn 

Kỹ thuật tranh cướp 

bóng  

Thực hiện tốt trong 3 yêu cầu Thực hiện tốt 

2 trong 3 yêu 

cầu 

Thực hiện tốt 

ít nhất yêu 

cầu 

Kỹ thuật qua người - Dùng tốc độ vượt nhanh qua 

người 

- Dùng động tác giả qua người 

- Thay đổi hướng bóng để dẫn 

qua người 

Thực hiện tốt 

ít nhất 4 kỹ 

thuật 

Thực hiện tốt 

ít nhất 2 kỹ 

thuật 
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- Thay đổi đột ngột tốc độ để dẫn 

qua người 

- Đẩy bóng qua háng để qua 

người 

- Người, bóng chia hai hướng để 

qua người 

3.1.1. Thực trạng kỹ thuật cơ bản của đội tuyển nam sinh viên Trường Đại học Sư 

phạm TP. HCM 

Để có thể đánh giá được kỹ thuật bóng đá của đội tuyển nam sinh viên Trường Đại 

học Sư phạm TP. HCM, đề tài tiến hành quan sát 10 buổi tập luyện và thi đấu, đồng thời 

đối chiếu với kết quả trên bảng hướng dẫn đánh giá kỹ thuật. Kết quả quan sát phân loại kỹ 

thuật được trình bày tại Bảng 2. 

Bảng 2. Thực trạng kỹ thuật bóng đá Futsal đội tuyển nam sinh viên  

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

Kỹ thuật A Kỹ thuật B Kỹ thuật C 

n Tỷ lệ n Tỷ lệ n Tỷ lệ 

4 16 7 28 14 56 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, kỹ thuật của đội tuyển nam bóng đá Futsal của Trường Đại 

học Sư phạm TP HCM chưa được tốt, số sinh viên xếp kỹ thuật C (kỹ thuật kém) có 14 

sinh viên chiếm tỷ lệ 56%. Đây thực sự là khó khăn trong huấn luyện và thi đấu bóng đá 

Futsal. Đặc biệt cần phải điều chỉnh, bổ sung các bài tập phù hợp. góp phần nâng cao và 

hoàn thiện kỹ thuật bóng đá.  

Các nhóm kỹ thuật cơ bản thường được sử dụng trong thi đấu và tập luyện bóng đá 

Futsal. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, kỹ thuật thủ là một kỹ thuật đặc 

thù vì vậy mà đề tài chưa nghiên cứu trong đề tài này. Theo đó đề tài sử dụng 5 nhóm kỹ 

thuật trong việc hoàn thiện kỹ thuật bóng đá cho nam VĐV bóng đá đội tuyển sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm TP HCM. Các nhóm kỹ thuật gồm: Nhóm kỹ thuật chạy (chạy 

ngang, chạy giật lùi, chạy chữ chi); Kỹ thuật đá (đá lòng, đá mu giữa, đá mu trong, đá mu 

ngoài); Kỹ thuật dẫn bóng (dẫn bóng bằng lòng bàn chân, bằng mu trong bàn chân, mu 

giữa bàn chân); Kỹ thuật dừng bóng (dừng bóng bằng lòng bàn chân, mu giữa bàn chân); 

Kỹ thuật tranh cướp bóng; Kỹ thuật qua người. 

3.1.2. Đánh giá thực trạng kỹ thuật Futsat cơ bản của đội tuyển nam sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm TP HCM 

3.1.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật cơ bản của Futsal 

Trong thi đấu bóng đá, việc đánh giá kỹ thuật của các vận động thật sự không hề dễ 

dàng với bất cứ HLV nào. Kỹ thuật của VĐV thay đổi theo từng tình huống thi đấu trên 
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sân, vì vậy mà việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá cũng như quan sát kỹ thuật đánh giá chỉ 

mang tính định hướng (đánh giá bằng cảm tính thông qua quan sát) mà không thể định 

lượng được. Mặt khác, trong kỹ thuật bóng đá và trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, đề 

tài chỉ tập trung đánh giá các kỹ thuật của VĐV với bóng. Theo đó đề tài xây dựng bảng  

hướng dẫn kỹ thuật bóng đá Futsal cho VĐV theo 3 mức.  

Kỹ thuật A: Kỹ thuật tốt; B: Kỹ thuật trung bình; C: Kỹ thuật yếu. 

3.1.2.2. Thực trạng kỹ thuật cơ bản của đội tuyển nam sinh viên Trường Đại học Sư phạm 

TP HCM 

Để có thể đánh giá được kỹ thuật bóng đá của đội tuyển nam sinh viên Trường Đại 

học Sư phạm TP HCM, đề tài tiến hành quan sát 10 buổi tập luyện và thi đấu, đồng thời 

đối chiếu với kết quả trên bảng hướng dẫn đánh giá kỹ thuật. Kết quả quan sát phân loại kỹ 

thuật được trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Thực trạng kỹ thuật bóng đá futsal đội tuyển nam sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

Kỹ thuật A Kỹ thuật B Kỹ thuật C 

n Tỷ lệ n Tỷ lệ n Tỷ lệ 

4 16 7 28 14 56 

Kết quả Bảng 3 cho thấy, kỹ thuật của đội tuyển nam bóng đá futsat của Trường Đại 

học Sư phạm TP HCM chưa được tốt, số sinh viên xếp kỹ thuật C (kỹ thuật kém) có 14 

sinh viên chiếm tỷ lệ 56%. Đây thực sự là khó khăn trong huấn luyện và thi đấu bóng đá 

Futsal. Đặc biệt cần phải điều chỉnh, bổ sung các bài tập phù hợp. góp phần nâng cao và 

hoàn thiện kỹ thuật bóng đá.  

Bảng 4. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập hoàn thiện kỹ thuật bóng đá Futsal  

cho đội tuyển nam sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

STT Tên bài tập 

Ƣu tiên 1 Ƣu tiên 2 Ƣu tiên 3 

Số 

phiếu 
Điểm % 

Số 

phiếu 
Điểm % 

Số 

phiếu 
Điểm % 

I Nhóm bài tập không bóng 

1 Di chuyển ngang sân 12 36 80 2 4 8,89 1 1 2,22 

2 Chạy luồn cọc 13 39 86,67 1 2 4,44 1 1 2,22 

3 
Chạy luồn cọc theo chiều  

trước sau 
14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

4 Chạy đảo chân quanh cọc 14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

5 Chạy đảo chân luồn cọc 15 45 100 0 0 0 0 0 0 

6 Bật xa tại chỗ 10 30 66,67 3 6 13,33 2 2 4,44 
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7 Bật nhảy bước bục 8 24 53,33 4 8 17,78 3 3 6,67 

8 Nằm sấp chống đẩy 7 21 46,67 5 10 22,22 3 3 6,67 

9 Ke bụng 8 24 53,33 4 8 17,78 3 3 6,67 

II Nhóm bài tập có bóng 

1 Mô phỏng đá bóng chết  12 36 80 2 4 8,89 1 1 2,22 

2 Đá bóng nằm tại chỗ 13 39 86,67 1 2 4,44 1 1 2,22 

3 Đá bóng lăn sệt 14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

4 Đá bóng nửa lảy 14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

5 Đá chuyền cho nhau 15 45 100 0 0 0 0 0 0 

6 Chạy song song chuyền bóng  13 39 86,67 2 4 8,89 0 0 0 

7 
Phối hợp đồng đội tập sút  

cầu môn  
12 36 80 2 4 8,89 1 1 2,22 

8 
Bài tập dẫn bóng chậm theo 

đường thẳng 
13 39 86,67 1 2 4,44 1 1 2,22 

9 
Bài tập dẫn bóng tự do trong 

khu vực nhất định 
14 42 93,33 1 2 4.44 0 0 0 

10 Bài tập dẫn bóng luồn cọc 14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

11 Dẫn bóng hình tam giác 15 45 100 0 0 0 0 0 0 

12 Bài tập kéo bóng 13 39 86,67 2 4 8,89 0 0 0 

13 Bài tập thay đổi chân kéo bóng 12 36 80 2 4 8,89 1 1 2,22 

14 Tập đẩy bóng 13 39 86,67 1 2 4,44 1 1 2,22 

15 Tập luyện kết hợp chặt đẩy 14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

16 Tập kết hợp kéo đẩy 14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

17 Cướp bóng chính diện 15 45 100 0 0 0 0 0 0 

18 
Va chạm hợp lý cướp bóng từ 

hai bên 
13 39 86,67 2 4 8,89 0 0 0 

19 
Chuyền bóng 2 người có 1 

người truy cản 
12 36 80 2 4 8,89 1 1 2,22 

20 
Chuyền bóng 3 người có 1 

người truy cản 
13 39 86,67 1 2 4,44 1 1 2,22 

21 
Chuyền bóng 4 người có 2 

người truy cản 
14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 

22 Chuyền bóng hình ZicZac 14 42 93,33 1 2 4,44 0 0 0 
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23 
Chuyền bóng hình ZicZac có 

người truy cản 
15 45 100 0 0 0 0 0 0 

24 Bài tập thi đấu 13 39 86,67 2 4 8,89 0 0 0 

25 Tâng bóng 10 30 66,67 3 6 2 2 0 4,44 

26 Chuyền bóng chéo sân 8 24 53,33 4 8 17,78 3 3 6,67 

27 Chuyền bóng xa 7 21 46,67 5 10 22,22 3 3 6,67 

28 
Hai người di chuyển chuyền 

bóng 
8 24 53,33 4 8 17,78 3 3 6,67 

29 Bài tập theo nhóm 3 người 10 30 66,67 3 6 13,33 2 2 4,44 

30 Chuyền bóng qua lại tại chỗ 8 24 53,33 4 8 17,78 3 3 6,67 

31 
Dẫn bóng luồn cọc, chuyền 

bóng sau đó sút cầu môn 
8 24 53,33 4 8 17,78 3 3 6,67 

32 Chuyền bóng vòng tròn 10 30 66,67 3 6 13,33 2 2 4,44 

33 Nhảy tiến lùi qua bóng 8 24 53,33 4 8 17,78 3 3 6,67 

34 
Ba cầu thủ chuyền bóng cho 

nhau bằng 2 bóng 
7 21 46,67 5 10 22,22 3 3 6,67 

Kết quả Bảng 4 cho thấy, đa số các huấn luyện viên ít nhiều đều có sử dụng các bài 

tập mà đề tài đưa ra để hoàn thiện kỹ thuật cho nam đội tuyến bóng đá Futsal. Tuy nhiên, 

để đảm bảo tính nhất trí cao của số liệu phỏng vấn đề tài thu được 29 bài tập có số phiếu 

tán thành từ 75-100% làm bài tập sử dụng để hoàn thiện kỹ thuật cho nam đội tuyển bóng 

đá Futsal. Các bài tập được đề tài lựa chọn gồm:  

* Nhóm bài tập không bóng. 

* Nhóm bài tập có bóng. 

                         

Biểu đồ 1. Trình độ học vấn của                         Biểu đồ 2. Thâm niên công tác của 

đối tượng tham gia phỏng vấn                                đối tượng tham gia phỏng vấn 

Sau khi lựa chọn được 29 bài tập kể trên, nhằm đảm bảo tính khách quan và nâng cao 

độ tin cậy của kết quả nghiên cứu đề tài tiến hành khảo sát đối tượng phỏng vấn dưới góc 

độ trình độ học vấn, thâm niên công tác. Trong tổng số 15 người phỏng vấn: Về học vị; có 

01 tiến sĩ (chiếm 6,67%), 5 Thạc sĩ (chiếm 33,33%) và 9 cử nhân (chiếm 60%); Về thâm 
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niên công tác có 4 người <5 năm (chiếm 26,7%), 6 người từ 5-10 năm (chiếm 40%)  

và 5 người >10 năm (chiếm 33,33%). Kết quả khảo sát được trình bày tại Biểu đồ 1 và 

Biểu đồ 2. 

Với thành phần phỏng vấn trên đã cho thấy, đối tượng tham gia phỏng vấn có trình 

độ học vấn sau đại học chiếm tỷ lệ 40% và có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên chiếm tỷ 

lệ 73,33%. Kết quả phỏng vấn khẳng định được độ tin cậy của các số liệu đề tài lựa chọn. 

Các yêu cầu về lượng vận động của 29 bài tập được trình bày dưới đây. 

A. Nhóm kỹ thuật không bóng: (Số lần: 5 lần x 2 tổ, nghỉ giữa các tổ: 2-3 phút) 

B. Nhóm kỹ thuật có bóng: (Số lần thực hiện: Mỗi kỹ thuật thực hiện 15 lần x 2 tổ, 

nghỉ giữa các tổ: 2-3 phút). 

Bảng 5. So sánh kỹ thuật bóng đá giữa 2 nhóm trước thực nghiệm 

Nhóm 

Kỹ thuật 

Kỹ thuật A Kỹ thuật B Kỹ thuật C 

n Tỷ lệ n Tỷ lệ n Tỷ lệ 

Nhóm thực nghiệm (n = 12) 2 16,67 3 25,00 7 58,33 

Nhóm đối chứng (n = 13) 2 15,38 4 33,33 7 53,85 

Bảng 6. Thành tích thi đấu của 2 nhóm trước thực nghiệm (n = 10) 

Nhóm 
Số trận 

thắng 
Số trận hoà 

Số trận 

thua 

Tổng số 

bàn thắng 

Tỷ lệ bàn 

thắng/trận 

Thực nghiệm 3 4 3 14 1,4 

Đối chứng 3 4 3 15 1,5 

Bảng 5 cho thấy, số VĐV xếp loại kỹ thuật A, B, C là tương đương nhau giữa  

2 nhóm. Điều này khẳng định cách phân chia nhóm đảm bảo ngẫu nhiên khách quan trong 

nghiên cứu. Khi so sánh giữa tỷ lệ VĐV xếp loại kỹ thuật giữa 2 nhóm cao nhất là tỷ lệ 

VĐV xếp loại kỹ thuật C, tiếp đến là kỹ thuật B và thấp nhất là nhóm kỹ thuật A. Điều này 

đặt ra cho các huấn luyện viên trong công tác huấn luyện cần nâng cao mức độ hoàn thiện 

kỹ thuật cho các VĐV. 

Bảng 6 cho thấy, trong thi đấu tỷ lệ thắng bại giữa 2 nhóm là tương đương nhau. Số 

bàn thắng giữa 2 đội đạt được là không nhiều 14 và 15 giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối 

chứng. Tỷ lệ bàn thắng/trận đấu lần lượt là 1,4 và 1,5. Điều này khẳng định một lần nữa là 

kết quả phân chia nhóm mang tính ngẫu nhiên đảm bảo khách quan trong nghiên cứu. Hay 

nói cách khác, trình độ tập luyện giữa 2 nhóm trước thực nghiệm là tương đương nhau. 

3.1.2.3. Đánh giá sau thực nghiệm 

Để có thể đánh giá được hiệu quả tác động của các bài tập tới việc hoàn thiện kỹ 

thuật nói riêng của các VĐV cũng như nâng cao trình độ tập luyện nói chung, đề tài tiến 
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hành tổ chức thực nghiệm. Sau thời gian thực nghiệm đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá kỹ 

thuật của 2 nhóm. Kết quả kiểm tra đánh giá được trình bày tại Bảng 7. 

Bảng 7. So sánh kỹ thuật bóng đá giữa 2 nhóm sau thực nghiệm 

Nhóm 

Kỹ thuật 

Kỹ thuật A Kỹ thuật B Kỹ thuật C 

n Tỷ lệ n Tỷ lệ n Tỷ lệ 

Nhóm thực nghiệm (n=12) 5 41,67 4 33,33 3 25,00 

Nhóm đối chứng (n=13) 3 23,08 6 50,00 4 30,77 

Kết quả Bảng 7 cho thấy, sau thực nghiệm kỹ thuật của VĐV 2 nhóm đã được cải 

thiện theo chiếu hướng tích cực hoàn thiện. Tuy nhiên, mức độ hoàn thiện cũng như tỷ lệ 

VĐV xếp loại thành tích giữa 2 nhóm khác nhau. Số vận động viên xếp loại kỹ thuật A 

(mức hoàn thiện kỹ thuật cao nhất) của nhóm thực nghiệm (5) cao hơn hẳn nhóm đối 

chứng (30) tương ứng với tỷ lệ 41,67% và 23,08%. Tỷ lệ VĐV xếp loại kỹ thuật C (đang 

hoàn thiện kỹ thuật) của nhóm thực nghiệm (3) tốt hơn nhóm đối chứng (4) tương ứng với 

tỷ lệ 25% và 30,77%. Kết quả phân loại kỹ thuật của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm đã 

khẳng định hiệu quả của các bài tập đề tài lựa chọn.  

Để khẳng định hơn nữa về hiệu quả của các bài tập đề tài tiến hành kiểm tra trình độ 

tập luyện của VĐV 2 nhóm thông qua thành tích thi đấu. Kết quả kiểm tra đánh giá được 

trình bày tại Bảng 8. 

Bảng 8. Thành tích thi đấu của 2 nhóm sau thực nghiệm (n=10) 

Nhóm 
Số trận 

thắng 
Số trận hoà 

Số trận 

thua 

Tổng số 

bàn thắng 

Tỷ lệ bàn 

thắng/trận 

Thực nghiệm 6 1 3 30 3 

Đối chứng 3 1 6 13 1,3 

Kết quả bảng 8 cho thấy, sau 10 trận đấu tập kết quả thắng thua của 2 đội đã có sự 

thay đổi đáng kê giữa 2 nhóm. Nhóm thực nghiệm thắng 6 thua 3 tỷ lệ bàn thắng 3 

bàn/trận. Nhóm đối chứng thắng 3 và thua 6 tỷ lệ bàn thắng 1,3 bàn/trận. Trong 10 trận đấu 

chỉ có một trận đấu hoà giữa 2 đội. Kết quả này một lần nữa khẳng định ưu thế của các bài 

tập đề tài lựa chọn và ứng dụng trong việc hoàn thiện kỹ thuật nói riêng và nâng cao trình 

độ tập luyện nói chung cho VĐV. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, đề tài rút ra các kết luận sau: 
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Thực trạng trình độ kỹ thuật của đội tuyển bóng đá futsal nam sinh viên Trường Đại 

học Sư phạm TP HCM còn thấp.  

Thực trạng sử dụng các bài tập nhằm hoàn thiện kỹ thuật bóng đá Futsal còn  

hạn chế… 

Đề tài đã lựa chọn được 29 bài tập nhằm hoàn thiện kỹ thuật bóng đá Futsal cho 

VĐV. Trong đó có 5 bài tập không bóng và 24 bài tập có bóng như trên. 

Sau thực nghiệm kỹ thuật của VĐV 2 nhóm đã được cải thiện theo chiếu hướng tích 

cực hoàn thiện. Số vận động viên xếp loại kỹ thuật A (mức hoàn thiện kỹ thuật cao nhất) 

của nhóm thực nghiệm (5) cao hơn hẳn nhóm đối chứng (30) tương ứng với tỷ lệ 41,67% 

và 23,08%. Tỷ lệ VĐV xếp loại kỹ thuật C (đang hoàn thiện kỹ thuật) của nhóm thực 

nghiệm (3) tốt hơn nhóm đối chứng (4) tương ứng với tỷ lệ 25% và 30,77% 

Thành tích thi đấu của 2 nhóm sau thực nghiệm như sau: Sau 10 trận đấu tập kết quả 

thắng thua của 2 đội đã có sự thay đổi đáng kê giữa 2 nhóm. Nhóm thực nghiệm thắng  

6 thua 3 tỷ lệ bàn thắng 3 bàn/trận. Nhóm đối chứng thắng 3 và thua 6 tỷ lệ bàn thắng  

1,3 bàn/trận. Trong 10 trận đấu chỉ có một trận đấu hoà giữa 2 đội. 

4.2. Kiến nghị 

Từ các kết luận trên, đề có có các kiến nghị sau: 

- Thực trạng kỹ thuật của VĐV bóng đá nam Futsal của đội tuyển nam sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm TP HCM còn thấp, đề nghị các huấn luyện viên cần tăng cường 

các biện pháp nhằm nâng cao và hoàn thiện kỹ thuật cho các VĐV. 

- Các bài tập đề tài lựa chọn đã phát huy được hiệu quả tích cực, các huấn luyện viên 

cần sử dụng các bài tập này trong quá trình huấn luyện nhằm kiểm định hơn nữa hiệu quả 

của các bài tập trong thời gian dài hơn.  
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HIỆU QUẢ VIỆC ỨNG DỤNG, CẢI TIẾN CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 

MÔN VOVINAM CHÍNH KHÓA CHO SINH VIÊN  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG THỰC HÀNH FPT POLYTECHNIC TP. HỒ CHÍ MINH  

Nguyễn Quốc Cƣờng
1
, ThS. Nguyễn Thanh Bình

2
, Trần Thị Thanh Huyền

2 

1
Trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic TP. Hồ Chí Minh 

2
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM 

Tóm tắt: Chương trình giảng dạy môn Vovinam hiện tại tại Trường Cao đẳng thực 

hành FPT Polytechnic TP.HCM còn nhiều bất cập. Điều này thể hiện rõ qua nhiều 

mặt hạn chế như: Nội dung giảng dạy chưa có tính ứng dụng cao; Khâu kiểm tra, 

đánh giá còn mang tính chủ quan; Phương pháp giảng dạy chưa phong phú, chưa 

thu hút người học; Việc phân bổ chương trình môn học chưa hợp lý; Thể lực sinh 

viên sau khi tham gia khóa học chỉ đạt mức trung bình.... Qua nghiên cứu xây dựng 

chương trình môn Vovinam cải tiến, đề tài bước đầu đã cho thấy chương trình mới 

này có nhiều ưu điểm vượt trội. Đặc biệt, sau thời gian áp dụng thử nghiệm, các 

chỉ tiêu thể lực của sinh viên nam, nữ nhóm thực nghiệm (học theo chương trình 

cải tiến) được cải thiện rõ rệt so với sinh viên nhóm đối chứng (học theo chương 

trình cũ). Điều đó có thể khẳng định tính hiệu quả của chương trình giảng dạy môn 

Vovinam mới mang lại.  

Từ khóa: Cải tiến, chương trình, FPT Polytechnic, sinh viên, ứng dụng, vovinam,...  

1. GIỚI THIỆU 

Trường Cao đẳng thực hành FPTPolytechnic cơ sở tại Quận Phú Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh trực thuộc tập đoàn FPT với triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghiệp”, sử 

dụng phương pháp học tập qua dự án với mục tiêu lớn nhất là “Tốt nghiệp - Tốt nghề”. Kể 

từ khi thành lập đến nay, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic với sứ mệnh cung cấp dịch 

vụ đào tạo tốt trên các tiêu chí: phù hợp với năng lực học tập của sinh viên; đáp ứng nhu 

cầu lớn của doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn mực. Cho nên việc Giáo dục 

thể chất cho sinh viên một cách khoa học và sáng tạo để nâng cao sức khỏe là một nhiệm 

vụ rất quan trọng và cần thiết của nhà trường. 

Tuy nhiên, hiện nay trong chương trình GDTC chính khóa của sinh viên các trường 

đại học, cao đẳng nói chung và đặc biệt ở Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic 

TP.HCM còn nhiều hạn chế, chất lượng giảng dạy còn thấp, các hình thức và phương  

pháp giảng dạy chưa được phong phú, đa dạng, dẫn đến chưa kích thích được sự yêu  

thích và tự giác tập luyện của sinh viên. Vì vậy tiến hành nghiên cứu đổi mới chương  

trình GDTC chính khóa mà cụ thể cần mạnh dạn đầu tư, điều chỉnh môn học tự chọn võ 

thuật - Vovinam để nâng cao hiệu quả môn học GDTC là cần thiết.  
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khách thể nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu bao gồm 140 SV (70 nam, 70 nữ) SV năm thứ hai của Trường 

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic cơ sở tại Phú Nhuận, TP. HCM học môn Vovinam 

trong giờ học GDTC chính khóa năm học 2019 - 2020. 

2.2. Tiến hành 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 11/2018 đến tháng 07/2020 tại Trường Cao 

đẳng thực hành FPT Polytechnic TP. Hồ Chí Minh.  

2.3. Phƣơng pháp  

Các phương pháp phổ biến được sử dụng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu bao gồm: Tổng hợp và phân tích tài liệu liên quan; Điều tra xã hội học; Kiểm 

tra sư phạm; Thực nghiệm sư phạm; Thống kê và tính toán. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Khái quát thực trạng chƣơng trình giảng dạy môn Vovinam chính khóa cho sinh 

viên Trƣờng Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP. HCM 

Chương trình giảng dạy hiện nay được biên soạn theo “Hệ thống huấn luyện và kiểm 

tra tín chỉ” của Hội Vovinam Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này đã được giảng viên 

phụ trách môn soạn thảo và áp dụng vào giảng dạy từ năm 2015 - 2018 được trình bày  

tại Bảng 1. 

Bảng 1. Chương trình giảng dạy Vovinam hiện hành 

Nội dung Số tiết 

1. Lý thuyết 9 

- Nguồn gốc, lịch sử phát triển, của môn Vovinam 3 

- Tiêu chí tầm quan trọng của môn võ Vovinam 4 

- Hệ thống cấp đai và bài quyền trong Vovinam 2 

2. Thực hành 48 

- Các kỹ thuật cơ bản: kỹ thuật tấn, kỹ thuật tay, kỹ thuật chân 15 

- Kỹ thuật quyền: Khởi quyền, nhập môn quyền 18 

- Các thế chiến lược: 10 thế chiến lược từ 1-10 12 

- Những bài tập phát triển thể lực 3 

3. Kiểm tra, đánh giá 3 

Tổng: 60 
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- Ƣu điểm:  

Chương trình bám sát theo qui định “Hệ thống kiểm tra tín chỉ và cấp đai” của Hội 

Vovinam TP.Hồ Chí Minh. 

Đảm bảo được tính thống nhất, tính kế thừa trong suốt quá trình giảng dạy. 

Nội dung giảng dạy khá toàn diện bao gồm các đòn và thế tấn căn bản trong 

Vovinam và trang bị cho SV kiến thức cơ bản về lịch sử, nguồn gốc, tinh thần của môn 

Vovinam. 

- Hạn chế: 

Nội dung giảng dạy chưa có tính ứng dụng và cọ xát cao, sinh viên chỉ được tập 

luyện các bài quyền là chủ yếu.  

Phần lý thuyết chiếm thời lượng khá nhiều. 

Hình thức vấn đáp dễ mang tính chủ quan của gỉang viên. 

Phương pháp chưa phong phú và sinh động, chưa hấp dẫn được sinh viên. 

Phân bổ chương trình môn học chưa hợp lý, khiến người học dễ nhàm chán. 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn sinh viên đã học xong chương trình GDTC chính khóa  

môn Vovinam tại Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP. HCM (n = 200) 

TT Nội dung phỏng vấn 
Kết quả 

Số phiếu % 

1 

Sự hứng thú trong tập luyện môn Vovinam 

- Thích  40 20 

- Không thích 30 15 

- Bình thường 130 65 

2 

Nhận thức về nâng cao sức khỏe, và phát triển tố chất thể lực   

- Rất quan trọng 4 2 

- Quan trọng 70 35 

- Bình thường 110 55 

- Không quan trọng 16 8 

3 

Nội dung thích nhất trong các nội dung của chương trình tập luyện môn võ 

Vovinam đã học 

- Các kỹ thuật cơ bản 40 20 

- Kỹ thuật quyền 30 15 
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- Các thế chiến lược 80 40 

- Những bài tập phát triển thể lực 50 25 

4 

Nội dung nên thêm vào chương trình giảng dạy 

- Tự vệ tay không 100 50 

- Song đấu tự do 80 40 

- Hai bạn giao đòn đánh có qui ước 20 10 

5 

Sau khi hoàn thành chương trình Vovinam tại Trường, người học có ý định sẽ 

tiếp tục tập Vovinam? 

- Chắc chắn có 40 20 

- Nếu sắp xếp được thời gian 140 70 

- Không quan tâm 20 10 

Qua phỏng vấn sinh viên đã học xong chương trình GDTC chính khóa môn 

Vovinam, trình bày Bảng 2 cho thấy: 

- Về tỉ lệ hứng thú tập luyện của SV, có khoảng 20%, không thích 15% và cảm thấy 

bình thường 65%. Như vậy đa số SV có thiện ý với môn võ này (85%). 

- Về ý thức tập luyện Vovinam nhằm nâng cao sức khỏe ở các SV là chưa cao; khi 

chỉ có 2% số SV được hỏi là rất quan trọng -35% là quan trọng -55% cảm thấy bình 

thường -8%. 

- Về mong muốn của SV đối với nội dung chương trình giảng dạy môn Vovinam, 

20% thích nội dung kỹ thuật cơ bản, 15% thích nội dung quyền, 40% thích nội dung các 

thế chiến lược, 25% thích những bài tập phát triển thể lực, 50% cho rằng thêm phần tự vệ 

tay không, 40% cho rằng thêm phần song đấu tự do, 10% cho rằng thêm phần hai bạn giao 

đòn đánh có qui ước. 

- Về ý định sẽ tiếp tục tập Vovinam, có 20% chắc chắn các em sẽ tiếp tục tập luyện 

Vovinam, 70% cho là nếu sắp xếp được thời gian và 10% là không quan tâm. Như vậy số 

có mong muốn tiếp tục tập môn võ này là 90%. 

Nhận xét: Qua phỏng vấn cho thấy các SV có ý thức tập luyện Vovinam nhưng chưa 

cao; Chương trình nội dung học môn Vovinam còn chưa thu hút được SV, chưa thể hiện 

được hết ước muốn cũng như nhu cầu của SV. Do đó việc nghiên cứu xây dựng một 

chương trình mới để nâng cao hiệu quả thể chất và hứng thú của người học là cần thiết. 

3.2. Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng chương trình giảng dạy môn Vovinam chính khóa 

cho sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP. HCM 

Từ những lý do trên cho thấy rất cần thiết phải xây dựng lại chương trình giảng dạy 

mới cho phù hợp với tình hình thực tế và giúp cho các em SV cảm thấy thoải mái, ham 

thích tập luyện môn Vovinam hơn. 
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Để đổi mới và hoàn thiện nội dung chương trình giảng dạy môn Vovinam chính khóa 

của Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP. HCM thu được kết quả cao, đề tài 

tiến hành phỏng vấn 30 giảng viên, huấn luyện viên có trình độ chuyên môn và nhiều kinh 

nghiệm, hiểu rõ về tính đặc thù môn Vovinam. Nguyên tắc đổi mới chương trình phải đảm 

bảo: Tính pháp lý; Tính khoa học; Tính thống nhất; Tính thực tiễn; Tính sư phạm; Tính cập 

nhật; Tính khả thi. 

Những nội dung được lựa chọn để tiếp tục khảo sát là những nội dung có kết quả trên 

75% số người đồng tình trở lên và có sự nhất quán sau 2 lần phỏng vấn, m i lần cách nhau 

01 tháng. Đúc kết phỏng vấn xây dựng nội dung chương trình Vovinam mới được trình 

bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Phân phối nội dung giảng dạy chương trình Vovinam mới  

tại Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP. HCM 

Nội dung Số tiết 

1. Lý thuyết 4 

1.1. Ý nghĩa, tác dụng và lịch sử ra đời, phát triển của môn võ Vovinam 1 

1.2. Những nghi lễ trong môn võ Vovinam 1 

1.3. Nguyên lý cơ bản của các kỹ thuật trong môn võ Vovinam 1 

1.4. Luật thi đấu Vovinam 1 

2. Thực hành 52 

2.1. Kỹ thuật cơ bản 12 

- Nghi thức dành cho võ sinh mới tập, kỹ thuật tay cơ bản: đấm, đỡ, chém 

cạnh tay, đánh chỏ, đánh gối 
3 

- Kỹ thuật tấn: trung bình tấn, đinh tấn, trảo mã tấn, cung tiễn tấn, qui tấn 2 

- Kỹ thuật chân: đá thẳng, đá tạt, đạp, đá cạnh 4 

- Phối hợp các kỹ thuật đỡ và tấn 3 

2.2. Kỹ thuật quyền 10 

2.3. Thế chiến lược (5 thế chiến lược từ 1 - 5) 8 

2.4. Kỹ thuật thi đấu 6 

- Di chuyển với các đòn phản - tấn công 2 

- Song đấu tự do 4 

2.5. Khóa gỡ 10 

- Bóp cổ trước lối 1 và 2, bóp cổ sau 3 

- Nắm ngực áo lối 1 và 2, ôm trước không tay và cả tay 3 
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- Ôm sau không tay và cả tay, ôm ngang, khóa tay dắt lối 1 và 2 4 

2.6. Thể lực 6 

- Các bài tập căng cơ, ép dẻo, các bài tập phát triển tay, chân 2 

- Trò chơi vận động 4 

3. Kiểm tra, đánh giá 4 

Tổng: 60 

3.3. Tổ chức ứng dụng chƣơng trình 

- Khách thể thực nghiệm: nhóm ĐC và nhóm TN, m i nhóm gồm 70 SV năm 2  

(35 SV nam, 35 SV nữ), có trình độ thể lực tương đồng và chưa từng tập Vovinam. 

- Nội dung giảng dạy: nhóm ĐC tập luyện Vovinam theo chương trình hiện hành 

(Bảng 1). Nhóm TN tập theo chương trình đổi mới (Bảng 2).  

- Thời gian ứng dụng thực nghiệm: 6 tháng của học kỳ I, năm học 2019 - 2020, từ 

tháng 09/2019 đến tháng 12/2019, gồm 15 tuần, 60 tiết, m i tuần 4 tiết. 

- Địa điểm thực nghiệm và kiểm tra: Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic 

TP. HCM. 

- Thời điểm tiến hành so sánh: Các nhóm tham gia ứng dụng chương trình đều được 

tiến hành kiểm tra đánh giá 2 lần (trước thực nghiệm và sau thực nghiệm) các chỉ số phát 

triển tố chất thể lực theo tiêu chuẩn đánh giá rèn luyện thân thể.  

- Công cụ đánh giá: Để đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng chương trình giảng dạy 

môn võ Vovinam cho SV trường Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP. HCM, 

đề tài ứng dụng sáu chỉ tiêu kiểm tra đánh giá trình độ thể lực của SV theo Quyết định số 

53/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

3.4. Đánh giá hiệu quả ứng dụng chƣơng trình qua sự phát trƣởng thể lực của các 

nhóm tham gia thực nghiệm 

3.4.1. Đánh giá trước khi ứng dụng chương trình 

Trình độ thể lực của nhóm đối chứng (nam và nữ) và nhóm thực nghiệm (nam và nữ)  

trước thực nghiệm tương đối đồng đều. Tất cả 6/6 chỉ số thể lực của các nhóm đối chứng 

và thực nghiệm đều có ttính < tbảng, ở ngưỡng xác suất P > 0,05, sự chênh lệch của từng chỉ 

tiêu giữa hai nhóm là không đáng kể. Điều này khẳng định trình độ thể lực của các nhóm 

trước khi ứng dụng chương trình mới là tương đồng. 

3.4.2. Đánh giá sau khi ứng dụng chương trình 

Để đánh giá hiệu quả của chương trình đổi mới, đề tài sử dụng phương pháp đối sánh 

giữa các nhóm đối chứng và thực nghiệm. Đồng thời cũng tự đối chiếu trong cùng một 
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nhóm trước thực nghiệm và sau thực nghiệm để so sánh nhịp tăng trưởng thể lực của sinh 

viên tham gia chương trình.  

a. Đánh giá sự phát triển thể lực sau thực nghiệm giữa các nhóm sinh viên nam  

Kết quả nghiên cứu trình bày tại Bảng 4 cho thấy, sau thời gian TN, có 5/6 các test 

thể lực của nhóm TN vượt trội hơn nhóm ĐC với P < 0,05. Riêng test Chạy tùy sức 5 phút, 

thành tích nhóm TN dù có tốt hơn nhóm ĐC1 nhưng sự khác biệt giá trị x  giữ 2 nhóm 

không có ý nghĩa thống kê (P > 0,05). 

Bảng 4. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu của nam sinh viên ở nhóm thực nghiệm  

và nhóm đối chứng sau thời gian ứng dụng chương trình mới  

TT Test 

Nhóm ĐC 

(n = 35) 

Nhóm TN 

(n = 35) 
So sánh 

x 1 +S1 x 2 +S2 t P 

1 Lực bóp tay thuận (Kg) 44,2 2,16 45,5 1,99 2,42 <0,05 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 21,5 1,81 23,2 1,79 3,65 <0,05 

3 Bật xa tại ch  (cm) 224 7,78 230 7,65 3,01 <0,05 

4 Chạy 30m XPC (s) 4,96 0,37 4,73 0,36 2,44 <0,05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 11,91 0,51 11,61 0,49 2,32 <0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 1015 72,7 1033 70,4 0,97 >0,05 

b. Đánh giá sự phát triển thể lực sau thực nghiệm giữa các nhóm sinh viên nữ  

Tương tự, kết quả nghiên cứu được trình bày ở Bảng 5 cho thấy, sau TN ngoài test 

Chạy 30m XPC, 5/6 test thể lực ở nhóm TN nữ đều tăng cao hơn nhóm ĐC nữ, sự chênh 

lệch có ý nghĩa thống kê (P<0,05).   

Bảng 5. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu của nữ sinh viên ở nhóm thực nghiệm  

và nhóm đối chứng sau thời gian ứng dụng chương trình mới  

TT Test 

Nhóm ĐC 

(n=35) 

Nhóm TN 

(n=35) 
So sánh 

xĐC +SĐC x TN +STN t P 

1 Lực bóp tay thuận (Kg) 27,3 2,40 28,7 2,54 2,370 <0,05 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 15,8 1,54 16,6 1,58 2,145 <0,05 

3 Bật xa tại ch  (cm) 160 7,55 168 8,87 4,063 <0,05 

4 Chạy 30m XPC (s) 6,15 0,41 5,95 0,36 2,169 >0,05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,38 0,67 12,12 0,61 1,698 <0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 905 66,5 941 62,5 2,334 <0,05 
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Như vậy, sau một học kỳ ứng dụng chương trình giảng dạy Vovinam chính khóa, 

thành tích kiểm tra thể lực của sinh viên hai nhóm TN nam và nữ tăng rõ rệt so với  

sinh viên hai nhóm TN nam và nữ ở cả 5/6 test và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất  

P < 0,05.  

c. Đánh giá sự nhịp tăng trưởng thể lực sau thực nghiệm trong mỗi nhóm sinh viên nam  

Qua Bảng 6 nhận thấy, sau thực nghiệm nhóm đối chứng nam có sự tăng trưởng ở tất 

cả các test thể lực nhưng chỉ có 3/6 test khảo sát (bao gồm các test: Lực bóp tay thuận; Bật 

xa tại ch ; Chạy 30m XPC), sự khác biệt giá trị trung bình mang ý nghĩa thống kê, ở 

ngưỡng xác suất P < 0,05 (ttính > t0,05 = 2,03).     

Bảng 6. Nhịp tăng trưởng các test thể lực của nam sinh viên nhóm đối chứng trước và sau 

ứng dụng chương trình đổi mới (n=35) 

TT Test xĐC1 +SĐC1 xĐC2 +SĐC2 W t P 

1 Lực bóp tay thuận (Kg) 42,6 2,24 44,2 2,16 3,69 2,81 <0,05 

2 
Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30s) 
20,8 2,11 21,5 1,81 3,31 1,37 >0,05 

3 Bật xa tại ch  (cm) 218,5 8,35 224 7,78 2,49 2,64 <0,05 

4 Chạy 30m XPC (s) 5,16 0,39 4,95 0,37 -4,15 2,14 <0,05 

5 Chạy con thoi 4 × 10m (s) 12,06 0,54 11,91 0,51 -1,25 1,10 >0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 999 78,7 1015 72,7 1,59 0,81 >0,05 

Phân tích tương tự kết quả trình bày tại bảng 7 nhận thấy, sau thời gian ứng dụng 

chương trình đổi mới, nhóm thực nghiệm nam có sự tăng trưởng ở tất cả các test thể lực, 

cụ thể là 6/6 test khảo sát có sự khác biệt giá trị trung bình mang ý nghĩa thống kê, ở 

ngưỡng xác suất P < 0,05 (ttính > t0,05 = 2,03).  

Bảng 7. Nhịp tăng trưởng các test thể lực của nam sinh viên nhóm thực nghiệm  

trước và sau ứng dụng chương trình đổi mới (n=35) 

TT Test x TN1 +STN1 x TN2 +STN2 W t P 

1 Lực bóp tay thuận (Kg) 42,4 2,23 45,5 1,99 7,05 5,68 <0,05 

2 
Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30s) 
20,6 2,13 23,2 1,79 11,87 5,11 <0,05 

3 Bật xa tại ch  (cm) 218,7 8,36 230 7,65 5,04 5,46 <0,05 

4 Chạy 30m XPC (s) 5,14 0,39 4,82 0,36 -6,43 3,30 <0,05 

5 Chạy con thoi 4 × 10m (s) 12,1 0,55 11,61 0,49 -4,13 3,64 <0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 991 78,6 1033 70,4 4,15 2,18 <0,05 
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d. Đánh giá sự nhịp tăng trưởng thể lực sau thực nghiệm trong mỗi nhóm sinh  

viên nữ 

Sau ứng dụng chương trình đổi mới, nhóm đối chứng nữ có sự tăng trưởng ở tất cả 

các test thể lực nhưng chỉ có 3/6 test khảo sát (bao gồm các test: Lực bóp tay thuận; Nằm 

ngửa gập bụng; Bật xa tại ch ), sự khác biệt giá trị trung bình mang ý nghĩa thống kê, ở 

ngưỡng xác suất P < 0,05 (ttính > t0,05 = 2,03). Kết quả trình bày tại Bảng 8     

Bảng 8. Nhịp tăng trưởng các test thể lực của nữ sinh viên nhóm đối chứng  trước và sau 

ứng dụng chương trình đổi mới (n = 35) 

TT Test x TN1 +STN1 x TN2 +STN2 W t P 

1 Lực bóp tay thuận (Kg) 25,8 2,41 27,3 2,4 5,65 2,41 <0,05 

2 
Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30s) 
14,7 1,88 15,8 1,54 7,21 2,47 <0,05 

3 Bật xa tại ch  (cm) 
155,

4 
9,48 160 7,55 2,92 2,07 <0,05 

4 Chạy 30m XPC (s) 6,32 0,45 6,15 0,41 -2,73 1,53 >0,05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,53 0,77 12,38 0,67 -1,20 0,80 >0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 890 72,6 905 66,5 1,67 0,83 >0,05 

Sau ứng dụng chương trình đổi mới, nhóm thực nghiệm nữ có sự tăng trưởng tốt ở tất 

cả 6/6 test khảo sát, sự khác biệt giá trị trung bình mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác. 

suất P < 0,05 (ttính > t0,05 = 2,03).  

Bảng 9. Nhịp tăng trưởng các test thể lực của nữ sinh viên nhóm thực nghiệm  

trước và sau ứng dụng chương trình đổi mới (n=35) 

TT Test x TN1 
+ST

N1 
x TN2 

+STN

2 
W t P 

1 Lực bóp tay thuận (Kg) 25,6 2,39 28,7 2,54 11,42 5,25 < 0,05 

2 
Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30s) 
14,9 1,89 16,6 1,58 10,79 4,08 < 0,05 

3 Bật xa tại ch  (cm) 156 9,46 168 8,87 7,41 5,47 < 0,05 

4 Chạy 30m XPC (s) 6,34 0,52 5,95 0,47 -6,35 3,29 < 0,05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,57 0,74 12,12 0,67 -3,65 2,66 < 0,05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 894 73,3 941 70,2 5,12 2,74 < 0,05 
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Biểu đồ 1. So sánh nhịp tăng trưởng thể lực của các nhóm sinh viên sau khi ứng dụng 

chương trình đổi mới 

Tóm lại, tiến hành so sánh sự tăng trưởng của các nhóm thực nghiệm và đối chứng 

sau một học kỳ học tập, kết quả cũng ghi nhận được, thể lực của sinh viên nam nữ các 

nhóm tham gia ứng dụng chương trình đều có sự tăng tiến so với ban đầu nhưng 2 nhóm 

thực nghiệm (nam và nữ) có sự cải thiện rõ rệt qua từng giai đoạn học tập, sự phát triển thể 

lực cao hơn so với sinh viên nam và nữ của nhóm đối chứng tương ứng. Điều đó hoàn toàn 

có thể khẳng định tính hiệu quả của chương trình giảng dạy môn Vovinam mới so với 

chương trình cũ. 

4. KẾT LUẬN 

Thực trạng chương trình giảng dạy môn Vovinam chính khóa hiện hành của 

Trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic TP.HCM còn nhiều bất cập về nhiều mặt 

như: Nội dung giảng dạy; Khâu kiểm tra, đánh giá; Phương pháp giảng dạy; Phân bổ 

chương trình; Thể lực sinh viên… Do đó, cần được nghiêm túc nghiên cứu để cải tiến. 

Qua phỏng vấn cho thấy các SV có ý thức tập luyện Vovinam nhưng chưa cao; Chương 

trình nội dung học môn Vovinam còn chưa thu hút được SV, chưa thể hiện được hết ước 

muốn cũng như nhu cầu của SV. 

Sau thời gian ứng dụng chương trình đổi mới, kết quả kiểm tra cho thấy, các chỉ 

tiêu thể lực của sinh viên hai nhóm thực nghiệm nam và nữ đã được cải thiện rõ rệt và 

tăng trưởng cao cách biệt hơn so với của sinh viên hai nhóm đối chứng nam và nữ tương 

ứng. Điều đó đã minh chứng cho tính hiệu quả của chương trình giảng dạy môn Vovinam 

mới mang lại cho người học. 
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ 

TRONG MÔN BÓNG NÉM CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KHOA 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ 

A STUDY ON SELECTING EXERCISES TO IMPROVE SPEED ENDURANCE 

IN HANDBALL FOR MALE STUDENTS OF SCHOOL OF PHYSICAL 

EDUCATION-HUE UNIVERSITY 

TS. Lê Cát Nguyên, TS. Lê Trần Quang, ThS. Lê Thị Bích Đào  

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT thường quy, đề tài đã 

nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng được 10 bài tập thuộc 03 nhóm: nhóm bài tập 

không bóng, nhóm bài tập với bóng, nhóm bài tập trò chơi và thi đấu để phát triển 

sức bền tốc độ (SBTĐ) trong môn Bóng ném cho nam sinh viên (SV) chuyên ngành 

Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) - Đại học Huế (ĐHH). 

Từ khóa: Bóng ném; Sức bền tốc độ; Sinh viên; Giáo dục thể chất; Thể lực. 

Abstract: By using regular research methods of physical training and sports, the 

study has selected and applied 10 exercises belonging to 03 groups: Exercises 

without the ball group, Exercises with balls group, Game exercises and competitions 

group to improve speed endurance in handball for male students in School of 

Physical Education - Hue University. 

Key words: Handball; Speed endurance; Student; Physical education; physical 

strength. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các hoạt động tập luyện, thi đấu trong môn Bóng ném thường xuyên được thực hiện 

một cách liên tục, khẩn trương. Do đó để việc tập luyện, thi đấu môn Bóng ném đạt hiệu 

quả cao thì tố chất SBTĐ đóng vai trò rất quan trọng. Qua thực tiễn giảng dạy môn Bóng 

ném cho SV chuyên ngành Khoa GDTC-ĐHH, chúng tôi nhận thấy thể lực chuyên môn 

nói chung và SBTĐ nói riêng của nam SV còn yếu. Trong khi đó, mặc dù vấn đề phát triển 

thể lực chuyên môn trong môn Bóng ném đã có một số tác giả quan tâm nghiên cứu nhưng 

về vấn đề lựa chọn bài tập để phát triển SBTĐ cho SV chuyên ngành Khoa GDTC-ĐHH 

thì chưa có tác giả nào thực hiện. Vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và 

học tập môn Bóng ném cho SV chuyên ngành Khoa GDTC, chúng tôi tiến hành nghiên 

cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ trong môn Bóng ném 

cho nam sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế”. 
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp 

phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn, Phương pháp quan sát sư phạm, 

Phương pháp kiểm tra sư phạm, Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán 

học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá thực trạng sức bền tốc độ trong môn Bóng ném của nam SV chuyên 

ngành Khoa GDTC 

3.1.1. Đánh giá thực trạng sức bền tốc độ của nam SV chuyên ngành Khoa GDTC qua 

quan sát sư phạm 

Nhằm đánh giá thực trạng SBTĐ của SV, chúng tôi tiến hành quan sát SV qua các 

buổi tập và các trận đấu giao hữu. Kết quả trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng SBTĐ của SV qua quan sát các biểu hiện bên ngoài (n =18) 

TT Biểu hiện bên ngoài Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

1 Mất mồ hôi nhiều 14 77,78 

2 Da tái 08 44,44 

3 Khả năng tập trung chú ý giảm 12 66,67 

4 Khả năng phối hợp vận động giảm 12 66,67 

Kết quả Bảng 1 cho thấy, sau các buổi tập và trận đấu giao hữu có 77,78% SV bị mất 

mồ hôi nhiều; 66,67% bị giảm sút Khả năng phối hợp vận động và Khả năng tập trung chú 

ý giảm; 44,44% có biểu hiện da tái. Qua những biểu hiện bên ngoài đó phần nào cho thấy 

sức bền chung và SBTĐ của SV chuyên ngành Khoa GDTC còn yếu. 

3.1.2. Đánh giá thực trạng SBTĐ của nam SV chuyên ngành Khoa GDTC bằng các test 

đã lựa chọn 

3.1.2.1. Lựa chọn các test đánh giá trình độ SBTĐ của nam SV chuyên ngành Khoa GDTC 

Ðể lựa chọn các test đánh giá SBTĐ của SV, đề tài đã tham khảo các tài liệu chuyên 

môn và tìm hiểu thực trạng công tác đánh giá trình độ thể lực của VĐV Bóng ném, chúng 

tôi bước đầu tổng hợp được 07 test đánh giá SBTĐ của SV. Sau đó, đề tài tiến hành phỏng 

vấn các chuyên gia, giảng viên, huấn luyện viên có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy 

và huấn luyện môn Bóng ném thông qua các phiếu phỏng vấn. Những test có từ 75% ý 

kiến đồng ý trở lên, trong đó có trên 50% ý kiến lựa chọn xếp ở mức độ rất quan trọng sẽ 

được lựa chọn. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá SBTĐ của nam SV  

chuyên ngành Khoa GDTC (n = 15) 

TT Nội dung phỏng vấn 

Số ngƣời 

lựa chọn 

Kết quả phỏng vấn  

Rất 

quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Không 

quan 

trọng  

n % n % n % n % n % 

1 
Chạy con thoi 5 lần  30m 

(s) 
13 86,67 11 73,33 1 6,67 1 6,67 0 0,00 

2 Chạy tốc độ 10 lần  20m (s) 8 53,33 4 26,67 2 13,33 1 6,67 1 6,67 

3 Chạy tốc độ 100 m (s) 7 46,67 3 20,00 3 20,00 1 6,67 0 0,00 

4 
Dẫn bóng luồn cọc ném cầu 

môn 5 quả liên tục (s) 
10 66,67 7 46,67 2 13,33 1 6,67 0 0,00 

5 
Dẫn bóng hình con thoi 

200m (s) 
13 86,67 12 80,00 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

6 
Dẫn bóng di chuyển ném 

bóng cầu môn(s) 
12 80,00 11 73,33 1 6,67 0 0,00 0 0,00 

7 
Dẫn bóng di chuyển chuyền 

bóng ném bóng cầu môn (s) 
14 93,33 12 80,00 1 6,67 1 6,67 0 0,00 

Từ kết quả thu được ở Bảng 2 cho thấy, đa số các chuyên gia đều lựa chọn 04 test: 

Chạy con thoi 5 lần  30m (s), Dẫn bóng hình con thoi 200m (s), Dẫn bóng di chuyển ném 

bóng cầu môn (s), Dẫn bóng di chuyển chuyền Bóng ném bóng cầu môn (s). Cả 4 test trên 

đều có từ 80% ý kiến lựa chọn trở lên, trong đó trên 70% ý kiến lựa chọn xếp chúng ở mức 

độ rất quan trọng. 

3.1.2.2. Xác định tính thông báo và độ tin cậy của các test đã lựa chọn 

3.1.2.2.1. Xác định tính thông báo các test đánh giá 

Bảng 3. Mối tương quan giữa các test với kết quả học thực hành môn bóng ném  

của nam SV chuyên ngành Khoa GDTC (n = 18) 

TT Test Hệ số tƣơng quan (r) p 

1 Chạy con thoi 5 lần  30m (s) 0,839 < 0,05 

2 Dẫn bóng hình con thoi 200m (s) 0,736 < 0,05 

3 Dẫn bóng di chuyển ném bóng cầu môn (s) 0,788 < 0,05 

4 
Dẫn bóng di chuyển chuyền bóng ném bóng 

cầu môn (s) 
0,797 < 0,05 
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Để xác định tính thông báo của các test đã lựa chọn, chúng tôi tiến hành xác định 

mối tương quan giữa các test đã lựa chọn với kết quả học tập môn Bóng ném của đối tượng 

nghiên cứu. Kết quả được trình bày ở Bảng 3. 

Kết quả thu được ở Bbảng 3 cho thấy cả 4/4 test đã lựa chọn đều thể hiện mối tương 

quan mạnh, có đầy đủ tính thông báo (|r| > |0,6| với P < 0,05) có thể ứng dụng trong thực 

tiễn đánh giá khả năng SBTĐ cho nam SV chuyên ngành Khoa GDTC. 

3.1.2.2.2. Xác định độ tin cậy của các test trên đối tượng nghiên cứu 

Nhằm mục đích xác định độ tin cậy của các test đã lựa chọn, đề tài sử dụng phương 

pháp retest (các test trên được tiến hành kiểm tra 2 lần trong điều kiện như nhau và trong 

cùng một thời điểm). Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả xác định độ tin cậy của các test đánh giá SBTĐ cho nam SV Khoa GDTC  

(n = 18) 

TT Các test kiểm tra 
Lần 1 

x  

Lần 2 

x  
rtc 

1 Chạy con thoi 5 lần  30m (s) 25,62  0,58 25,25  0,66 0,822 

2 Dẫn bóng hình con thoi 200m (s) 42,96  0,52 42,64  0,47 0,938 

3 Dẫn bóng di chuyển ném bóng cầu môn (s) 26,96  0,73 26,58  0,67 0,956 

4 
Dẫn bóng di chuyển chuyền bóng ném 

bóng cầu môn (s) 
32,80  0,63 33,05  0,59 0,844 

Từ kết quả thu được ở Bảng 4 cho thấy: Cả 04 test đều thể hiện hệ số tin cậy giữa 2 

lần kiểm tra ở mức độ rất cao (r > 0,800 với P < 0,05).  

Điều đó cho thấy các test được lựa chọn đều thể hiện mối tương quan mạnh, có đầy 

đủ tính thông báo, đủ độ tin cậy, mang tính khả thi để đánh giá trình độ SBTĐ của đối 

tượng nghiên cứu. 

3.1.2.3. Đánh giá thực trạng sức bền tốc độ của SV chuyên ngành Khoa GDTC bằng các 

test đã lựa chọn 

Bảng 5. Thực trạng SBTĐ của nam SV chuyên ngành Khoa GDTC (n = 18) 

TT Test Thành tích trung bình 

1 Chạy con thoi 5lần  30 m(s) 25,43  0,49 

2 Dẫn bóng hình con thoi 200m (s) 42,80  0,63 

3 Dẫn bóng di chuyển ném bóng cầu môn (s) 26,77  0,60 

4 
Dẫn bóng di chuyển chuyền Bóng ném bóng cầu  

môn (s) 
32,89  0,62 
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Sau khi lựa chọn được 4 test như trên, đề tài tiến hành kiểm tra thực trạng trình độ 

SBTĐ của SV chuyên ngành Khoa GDTC. Kết quả được trình bày ở Bảng 5.  

Từ kết quả thu được ở Bảng 5 cho thấy, trình độ SBTĐ của SV Khoa GDTC còn 

thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. 

3.2. Thực trạng sử dụng các bài tập để phát triển SBTĐ cho nam SV chuyên ngành Khoa  

  GDTC - ĐH Huế 

Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng SBTĐ của SV Khoa GDTC còn thấp, đề 

tài tiến hành tìm hiểu thực trạng sử dụng các bài tập để phát triển SBTĐ cho nam SV chuyên 

ngành Khoa GDTC. Kết quả cho thấy, trong 15 giáo án lên lớp thì có 11 giáo án có sử dụng 

các bài tập phát triển SBTĐ. Tuy nhiên trong 11 giáo án đó chỉ sử dụng lặp đi lặp lại 04 bài 

tập có tác dụng phát triển SBTĐ với thời lượng 8-12 phút/giáo án. Điều đó cho thấy việc 

sử dụng các bài tập phát triển SBTĐ cho SV còn hạn chế cả về số lượng bài tập lẫn thời 

lượng sử dụng. 

Bảng 6. Thực trạng sử dụng các bài tập phát triển SBTĐ  

cho nam SV chuyên ngành Khoa GDTC trong 15 giáo án  

Số bài tập đƣợc sử dụng 

trong 15 giáo án  

Thời điểm  

sử dụng 

Thời gian 

sử dụng 

Tổng số 

 bài tập/giáo án 

04 bài tập Phần cơ bản 8-12 phút/giáo án 0-2 bài tập 

Để thấy rõ hơn việc sử dụng các bài tập phát triển SBTĐ cho nam SV chuyên ngành 

Khoa GDTC, đề tài phân tích cụ thể từng bài tập được sử dụng qua các giáo án. Kết quả 

thể hiện qua Bảng 7. 

Bảng 7. Thực trạng sử dụng các bài tập phát triển SBTĐ cho nam SV chuyên ngành  

Khoa GDTC qua từng giáo án (nGiáo án = 15) 

TT Tên bài tập Số giáo án sử dụng % 

1 
Kỹ thuật di động chuyền bắt bóng 2 người,  

3 người 
2 13,33 

2 Kỹ thuật dẫn bóng kết hợp 3 bước ném cầu môn 6 40,00 

3 Kỹ thuật dẫn bóng tốc độ 30m 5 33,33 

4 
Thi đấu: áp dụng chiến thuật tấn công nhanh, 

phòng thủ cơ bản 
4 26,67 

Qua Bảng 7 cho thấy số bài tập được sử dụng để phát triển SBTĐ cho SV rất hạn chế 

(4 bài tập, bao gồm cả nội dung thi đấu), số lần sử dụng không nhiều, mỗi bài tập chỉ được 

sử dụng trong 2-6 giáo án (chiếm từ 13,33% đến 40%). 
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3.3. Lựa chọn các bài tập phát triển SBTĐ cho nam SV chuyên ngành Khoa  

GDTC - ĐHH 

Qua tham khảo các tài liệu chuyên môn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, qua 

khảo sát công tác giảng dạy-huấn luyện SV, VĐV Bóng ném tại các Trung tâm thể thao, 

các trường Đại học, Cao đẳng TDTT, chúng tôi đã bước đầu tổng hợp được 19 bài tập 

nhằm phát triển SBTĐ cho SV chuyên ngành Khoa GDTC. Để lựa chọn các bài tập ứng 

dụng trong quá trình giảng dạy nhằm phát triển SBTĐ cho SV Khoa GDTC, chúng tôi tiến 

hành phỏng vấn các chuyên gia, các giáo viên hiện đang làm công tác giảng dạy - huấn 

luyện môn Bóng ném. Những bài tập nhận được từ 70% ý kiến đồng ý trở lên sẽ được lựa 

chọn để ứng dụng trong quá trình giảng dạy nhằm phát triển SBTĐ cho SV Khoa GDTC. 

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 8.  

Bảng 8. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các bài tập nhằm phát triển SBTĐ  

cho nam SV Khoa GDTC (n = 20) 

Bài tập 

Số ý kiến 

lựa chọn 

Kết quả phỏng vấn  

theo mức độ ƣu tiên 

Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 

n % n % n % n % 

Nhóm bài tập không bóng 

Bài tập 1: Chạy con thoi 05 

lần30m (s) 
18 90,00 16 80,00 1 5,00 1 5,00 

Bài tập 2: Chạy đi và về trong cự 

ly 25m (1 phút) 
19 95,00 15 75,00 2 10,00 2 10,00 

Bài tập 3: Chạy biến tốc 10-15m 

theo hiệu lệnh (1 phút 30 giây) 
14 70,00 11 55,00 2 10,00 1 5,00 

Bài tập 4: Chạy tốc độ cao ở các 

cự ly 20, 40, 60m (s) 
12 60,00 9 45,00 2 10,00 1 5,00 

Bài tập 5: Chạy 100m xuất phát 

cao (s) lặp lại 3 lần 
17 85,00 13 65,00 3 15,00 1 5,00 

Bài tập 6: Bài tập chạy 200m với 

quãng nghỉ thu ngắn dần 
19 95,00 14 70,00 3 15,00 2 10,00 

Bài tập 7: Chạy tốc độ bứt lên  

đầu hàng 
13 65,00 7 35,00 4 20,00 2 10,10 

Nhóm bài tập với bóng  

Bài tập 8: Dẫn bóng tốc độ  

dọc biên và lao vào ném bóng cầu 

môn (s) 

14 70,00 9 45,00 4 20,00 1 5,00 
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Bài tập 9: Dẫn bóng tốc độ ném 

cầu môn 05 quả liên tục (s) 
19 95,00 16 84,21 2 10,00 1 5,00 

Bài tập 10: Dẫn bóng tốc độ 30m 

(s) và lặp lại 05 lần 
18 90,00 16 88,88 1 5.56 1 5,56 

Bài tập 11: Dẫn bóng luồn cọc ném 

cầu môn 05 quả liên tiếp (s) 
17 85,00 12 70,59 3 17,65 2 11,76 

Bài tập 12: Chạy tốc độ và ném 

bóng vào cầu môn 10 quả liên tiếp 
16 80,00 14 87,50 1 6,25 1 6,25 

Bài tập 13: Dẫn bóng di chuyển 

ném bóng cầu môn 
12 60,00 11 55,00 0 00,00 1 5,00 

Bài tập 14: Dẫn bóng di chuyển 

chuyền Bóng ném bóng cầu môn 
12 60,00 8 40,00 2 10,00 2 10,00 

Nhóm bài tập trò chơi và thi đấu 

Bài tập 15: Trò chơi đuổi bắt theo 

tín hiệu thời gian 1 phút 
10 50,00 6 30,00 1 5,00 3 15,00 

Bài tập 16: Trò chơi thi đấu nhưng 

không được dẫn bóng 
18 90,00 14 77,78 2 11,11 2 11,11 

Bài tập 17: Trò chơi ôm bóng truy 

đuổi nhau thời gian 1 phút 
14 70,00 9 45,00 3 30,00 2 10,00 

Bài tập 18: Thi đấu cầu môn nhỏ 

với các điều kiện khác nhau 
18 90,00 16 88,88 1 5,56 1 5,56 

Bài tập 19: Thi đấu 7x7 người 19 95,00 16 84,21 2 10,53 1 5,26 

Từ kết quả thu được ở Bảng 8 cho thấy, có 10 bài tập nhận được từ 70% ý kiến lựa 

chọn trở lên, và phần lớn đều xếp ở mức độ ưu tiên 1. Cụ thể như sau:  

Bài tập không có bóng (4 bài tập). Tên bài tập, lượng vận động (LVĐ) và quãng 

nghỉ (QN) của các bài tập như sau: 

Bài tập 1: Chạy con thoi 5 lần 30m x QN = 3 phút. 

Bài tập 2: Chạy đi và về trong cự ly 25m x 1 phút x QN = 4 phút. 

Bài tập 5: Chạy 100m xuất phát cao (s) x 3 lần x QN = 3 phút. 

Bài tập 6: Bài tập chạy 200m với quãng nghỉ thu ngắn dần (Sau lần 1 = 3 phút, giữa 

lần 1 và lần 2 = 2 phút, giữa lần 2 và lần 3  = 1 phút). 

Bài tập với bóng (04 bài tập). Tên bài tập, LVĐ và QN của các bài tập như sau: 

Bài tập 9:  Dẫn bóng tốc độ ném cầu môn 5 quả liên tục x 3 lần x QN = 2 phút. 

Bài tập 10: Dẫn bóng tốc độ 30m 5 lần x 3 tổ x QN = 2 phút. 
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Bài tập 11: Dẫn bóng luồn cọc ném cầu môn 5 quả liên tiếp (s)x3 lần x QN = 3 phút 

Bài tập 12: Chạy tốc độ và ném bóng vào cầu môn 5 quả liên tiếpx2 tổ x QN = 3 phút. 

Bài tập trò chơi và thi đấu (02 bài tập). Tên bài tập, LVĐ và QN của các bài tập 

như sau: 

Bài tập 16: Trò chơi thi đấu nhưng không được dẫn bóng. 

Bài tập 19: Thi đấu 7x7 người. 

Xây dựng tiến trình thực nghiệm ứng dụng các bài tập đã lựa chọn 

Nhằm xây dựng tiến trình thực nghiệm của các bài tập đã lựa chọn, đề tài đã tiến 

hành phỏng vấn 10 HLV, giảng viên môn Bóng ném; Hình thức phỏng vấn: trực tiếp. Kết 

quả thu được như sau: 

- Về thời điểm ứng dụng bài tập: 10/10 ý kiến cho rằng, các bài tập không bóng và 

các bài tập trò chơi và thi đấu cần ứng dụng vào cuối phần cơ bản mỗi giáo án giảng dạy 

(kết hợp với phần huấn luyện thể lực), còn các bài tập với bóng sẽ thực hiện vào giữa phần 

cơ bản (kết hợp với các nội dung huấn luyện kỹ thuật) 

- Về thời lượng dành cho nội dung thực nghiệm: 8/10 ý kiến lựa chọn thời gian dành 

cho nội dung thực nghiệm là từ 15 - 30 phút/1 giáo án (tùy từng giáo án cụ thể);  

- Về số lượng bài tập được ứng dụng trong 1 giáo án: 8/10 ý kiến cho rằng nên ứng 

dụng từ 2-4 bài tập trên 1 giáo án. 

Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu trên và căn cứ vào kế hoạch học tập chương trình 

môn học Bóng ném, đề tài đã xây dựng tiến trình thực nghiệm như trình bày tại Bảng 9. 

Bảng 9. Tiến trình thực nghiệm ứng dụng các bài tập đã lựa chọn 

TT Bài tập 
Giáo án 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Bài tập 1 + +  + +           

2 Bài tập 2 +  +  +  +         

3 Bài tập 5 +  + +  +          

4 Bài tập 6  +  + +  +         

5 Bài tập 9         + + +  +   

6 Bài tập 10     + + + +  +      

7 Bài tập 11           + + + +  

8 Bài tập 12         +  + +   + 

9 Bài tập 16       +  + +      

10 Bài tập 19            + + + + 
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3.3.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn  

3.3.3.1. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

Việc ứng dụng các bài tập đã lựa chọn được tiến hành trong học kỳ I năm học  

2017 - 2018. Đối tượng thực nghiệm sư phạm gồm 36 SV lớp QP12, Khoa GDTC - ĐHH.  

3.3.3.2. Kết quả và phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 

Kết quả kiểm tra trƣớc thực nghiệm 

Trước khi tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra bằng các test đã lựa 

chọn nhằm đánh giá mức độ đồng đều giữa 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Kết 

quả thu được như trình bày ở Bảng 10. 

Bảng 10. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm 

TT Test 

Kết quả kiểm tra ( x ) 

t P Nhóm ĐC 

(n = 18) 

Nhóm TN 

(n = 18) 

1 Chạy con thoi 5 lần  30m (s) 26,950,77 26,790,74 0,400 >0,05 

2 Dẫn bóng hình con thoi 200m (s) 43,402,05 42,821,74 0,569 >0,05 

3 
Dẫn bóng di chuyển ném bóng 

cầu môn(s) 
27,581,24 27,291,35 0,420 >0,05 

4 
Dẫn bóng di chuyển chuyền Bóng 

ném bóng cầu môn (s) 
33,291,42 33,181,22 0,155 >0,05 

Từ kết quả thu được ở Bảng 10 cho thấy: Kết quả kiểm tra bằng các test được lựa 

chọn giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng không có sự khác biệt, ttính < tbảng = 1,960 ở 

ngưỡng xác suất P > 0,05, điều đó chứng tỏ rằng trước khi tiến hành thực nghiệm, khả 

năng SBTĐ của 2 nhóm là tương đồng. 

Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm 

Bảng 11. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm 

TT Test 

Kết quả kiểm tra ( x ) 

t P Nhóm ĐC 

(n = 18) 

Nhóm TN 

(n = 18) 

1 Chạy con thoi 5 lần  30m (s) 25,480,86 24,560,71 2,190 <0,05 

2 Dẫn bóng hình con thoi 200m (s) 40,690,65 38,900,66 5,114 <0,05 

3 
Dẫn bóng di chuyển ném bóng 

cầu môn (s) 
25,850,64 24,970,21 3,385 <0,05 

4 
Dẫn bóng di chuyển chuyền 

bóng ném bóng cầu môn (s) 
32,921,04 30,650,41 4,000 <0,05 
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Sau khi kết thúc quá trình thực nghiệm, chúng tôi tiến hành đánh giá trình độ SBTĐ 

của 2 nhóm thông qua các test đã lựa chọn. Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 11. 

Bảng 12. Nhịp tăng trưởng của nhóm thực nghiệm (n = 18) 

TT Test 

Kết quả kiểm tra qua các 

giai đoạn thực nghiệm  

( x ) 
Nhịp tăng 

trƣởng (W%) 
Trƣớc thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 

1 Chạy con thoi 5 lần  30m (s) 26,790,74 24,560,71 8,685 

2 Dẫn bóng con thoi 200m (s) 42,821,74 38,900,66 9,594 

3 
Dẫn bóng di chuyển ném bóng 

cầu môn. 
27,291,35 24,970,21 8,879 

4 
Dẫn bóng di chuyển chuyền 

bóng ném bóng cầu môn 
33,181,22 30,650,41 7,927 

Bảng 13. Nhịp tăng trưởng của nhóm đối chứng (n = 18) 

TT Test 

Kết quả kiểm tra qua các giai 

đoạn thực nghiệm ( x ) Nhịp độ tăng 

trƣởng (W%) Trƣớc thực 

nghiệm 

Sau thực 

nghiệm 

1 Chạy con thoi 5 lần  30m (s) 26,950,77 25,480,86 5,607 

2 Dẫn bóng hình con thoi 200m (s) 43,402,05 40,690,65 6,445 

3 
Dẫn bóng di chuyển ném bóng 

cầu môn. 
27,581,24 25,850,64 6,476 

4 
Dẫn bóng di chuyển chuyền 

bóng ném bóng cầu môn 
33,291,42 32,921,04 1,118 

Từ kết quả thu được ở các Bảng 11, 12 và 13 cho thấy: Ở kết quả kiểm tra trình độ 

SBTĐ của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng đã có sự khác biệt, ttính đều > tbảng = 1,960 ở 

ngưỡng xác suất P < 0,05. Nhịp tăng trưởng của nhóm thực nghiệm cũng lớn hơn so với 

nhóm đối chứng. Điều này cho thấy việc ứng dụng các các bài tập mà đề tài lựa chọn đã 

phát huy hiệu quả trong việc phát triển SBTĐ cho nam SV Khoa GDTC. 

4. KẾT LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi có những kết luận sau: 
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1. Thực trạng SBTĐ của SV Khoa GDTC-ĐHH còn hạn chế, thời lượng dành cho 

nội dung này ở mỗi giáo án còn quá ít, số lượng bài tập sử dụng chỉ có 04 bài tập, bài tập 

sử dụng không có sự thay đổi... 

2. Đề tài đã lựa chọn được 04 test để đánh giá trình độ SBTĐ của nam SV chuyên 

Khoa GDTC, gồm: Chạy con thoi 5 lần  30m (s), Dẫn bóng hình con thoi 200m (s), Dẫn 

bóng di chuyển ném bóng cầu môn (s), Dẫn bóng di chuyển chuyền Bóng ném bóng cầu 

môn (s). 

3. Đề tài đã lựa chọn được 10 bài tập thuộc 03 nhóm nhằm phát triển SBTĐ cho nam 

SV chuyên ngành Khoa GDTC gồm: Nhóm bài tập không bóng (04 bài tập) ,Nhóm bài tập 

với bóng (04 bài tập), Nhóm bài tập trò chơi và thi đấu (02 bài tập). Qua quá trình thực 

nghiệm sư phạm, đề tài đã đánh giá được sự hiệu quả của các bài tập đã lựa chọn trong 

việc phát triển SBTĐ, thể hiện ở sự khác biệt về các test kiểm tra (ttính > tbảng ở ngưỡng xác 

xuất P < 0,05). 
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LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN  

CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN SÂU ĐIỀN KINH CỰ LY TRUNG BÌNH 

NGÀNH HLTT TRƢỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP. HỒ CHÍ MINH 

TS. Phạm Thanh Giang, ThS. Hồ Văn Cƣơng, ThS. Đinh Văn Quyên 

                                       Trường Đại học Tài chính - Marketing   

Tóm tắt: Qua các bước nghiên cứu Đề tài đã lựa chọn được 26 bài tập phát triển thể 

lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu Điền kinh cự ly trung bình trường Đại học 

TDTT TP. HCM. Bước đầu ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào thực tế để đánh 

giá hiệu quả sau một học kỳ học tập và tập luyện. Kết quả sau một học kỳ áp dụng 

các bài tập đã lựa chọn vào tập luyện thì cho thấy thể lực chuyên môn cuả các sinh 

viên chuyên sâu cự ly trung bình có sự tăng tiến rõ rệt, cải thiện được thể lực cho 

các em rất nhiều. 

Từ khóa: Thể lực chuyên môn, các bài tập, Điền kinh, Đại học TDTT TP. HCM 

Abstract: Through research steps The topic has selected 26 exercises to develop 

professional fitness for specialized students Athletics with average distance of 

HCMC University of Sports. HCM City. Initially apply the selected exercises into 

practice to evaluate the effectiveness after a semester of learning and practice. The 

results after one semester of applying the selected exercises to practice showed that 

the professional fitness of the average distance intensive students has improved 

significantly, improving their fitness much. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Một trong những lĩnh vực đóng vai trò chủ đạo cần ưu tiên phát triển trước một bước 

đó là giáo dục. Ở Việt Nam giáo dục - đào tạo được xem là “quốc sách” hàng đầu rất được 

Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhiều năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tục, không 

ngừng chỉ đạo và tổ chức việc cải tiến, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp 

học nói chung và đào tạo đại học rói riêng. Do vậy công tác nghiên cứu khoa học theo 

hướng ứng dụng công nghệ, nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho 

phù hợp với từng môn học trong chương trình đào tạo của nhà trường để đáp ứng được sự 

phát triển vượt bậc của nền khoa học hiện đại. Việc thường xuyên cải tiến cập nhật chương 

trình, giáo trình giảng dạy luôn được nhà trường quan tâm và là mục tiêu hàng đầu để nâng 

cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, với mong muốn đóng góp việc phát triển thành tích, 

nâng cao thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên ngành môn điền kinh đặc biệt là cự ly 

trung bình. Vì vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài “ lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên 
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môn cho nam sinh viên chuyên sâu điền kinh cự ly trung bình ngành HLTT trường Đại học 

TDTT TP. HCM”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để giải quyết những nhiệm vụ nêu trên đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

sau đây: Phương pháp đọc tổng hợp và phân tích tài liệu có liên quan, Phương pháp phỏng 

vấn (phiếu an két), Phương pháp kiểm tra sư phạm, Phương pháp toán thống kê. 

- Đối tƣợng nghiên cứu: Các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh 

viên chuyên sâu điền kinh chạy cự ly trung bình. 

- Khách thể nghiên cứu: Là 16 sinh viên nam khóa 41 chuyên sâu điền kinh chạy 

cự ly trung bình trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nghiên cứu lựa chọn chỉ tiêu đánh giá thực trạng trình độ thể lực chuyên môn 

cho nam sinh viên chuyên sâu điền kinh cự ly trung bình ngành HLTT trƣờng 

Đại học TDTT TP HCM 

Bảng 1. Kết quả lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá thể lực chuyên môn cho nam sinh viên 

chuyên sâu điền kinh cự ly trung bình ngành HLTT trường ĐH TDTT TP.HCM 

TT Test 

Lần 1 

(n=25) 

Lần 2 

(n=25) 

Tổng 

điểm 
T       

Tổng 

điểm 
T       

Tốc độ 

1 Chạy 30m XPT (s) 80 64% 79 63% 

2 Chạy 30m XPC (s) 115 92% 116 93% 

3 Chạy 60 XPC (s) 84 67% 84 67% 

4 Chạy 100m XPT (s) 92 74% 91 73% 

5 Chạy 100m XPC (s) 116 93% 116 93% 

Sức  ền tốc độ 

6 Chạy     30m (s)  110 88% 109 87% 

7 Chạy 6 x 35m (s) 89 71% 88 70% 

8 Chạy 300m (s) 90 72% 89 71% 

9 Chạy 400m (s) 87 70% 86 69% 
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Với 25 phiếu phỏng vấn, điểm tối đa 1 test đạt được sẽ là 125 điểm, đề tài quy ước 

lựa chọn các test có điểm đạt trên 75% tổng điểm tối đa (tương ứng với 94 điểm). Qua đó, 

đề tài đã lựa chọn được 10 chỉ tiêu dùng để đánh giá thể lực chuyên môn sinh viên chuyên 

sâu điền kinh cự ly trung bình trường ĐH TDTT TP.HCM, bao gồm:  

- Đánh giá tốc độ 2 chỉ tiêu: chạy 30m XPC (s), Chạy 100m XPC (s). 

- Đánh giá sức bền tốc độ 3 chỉ tiêu: chạy 5 x 30m, Chạy 800m (s), Chạy 1500m (s). 

- Đánh giá sức bền chung 1 chỉ tiêu:  huttle run test (VO2max).Đánh giá sức mạnh 

tốc độ 2 chỉ tiêu: Bật 3 bước tại chỗ (cm), Bật 10 bước tại chỗ (m). 

- Đánh giá sức mạnh bền 2 chỉ tiêu: gập bụng 1 ph t (lần), Duỗi lưng 1 ph t (lần). 

Đề tài tiến hành kiểm định Wilcoxon để đảm bảo có sự đồng nhất ý kiến giữa 2 lần 

phỏng vấn. Kết quả kiểm định được trình bày ở Bảng 2: 

10 Chạy 600m (s) 87 70% 86 69% 

11 Chạy 800m (s) 120 96% 120 96% 

12 Chạy 1000m (s) 76 61% 75 60% 

13 Chạy 1 00m (s) 120 96% 121 97% 

Sức  ền chung 

14 Chạy 5 ph t (m),  68 54% 67 54% 

15 Chạy 20 ph t (m) 81 65% 80 64% 

16 Chạy 3000 m (s) 82 66% 83 66% 

17 Chạy 5000m (s) 78 62% 77 62% 

18 Cooper test (m) 91 73% 91 73% 

19 Shuttle run test (VO2max) 110 88% 109 87% 

Sức mạnh tốc độ 

20 Bật xa tại chỗ (cm) 90 72% 91 73% 

21 Bật cao tại chỗ (cm) 90 72% 91 73% 

22 Bật 3 bước tại chỗ (cm) 112 90% 111 89% 

23 Bật 10 bước tại chỗ (m) 112 90% 111 89% 

24 Giật tạ 20kg (sl/p) 82 66% 80 64% 

Sức mạnh  ền 

25  ập b ng 1 ph t (  n) 100 80% 101 81% 

26 Duỗi  ưng 1 ph t (  n) 100 80% 101 81% 
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Bảng 2. Kết quả kiểm định Wilconxon giữa 2 lần phỏng vấn test. 

Test Statistics
b
 Phỏng vấn Test lần 2 - Phỏng vấn Test lần 1 

Z -1.505
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .137 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Đặt giả thiết H0: Hai trị trung bình của 2 tổng thể là như nhau. 

Từ kết quả trên, ta thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn 

test là sig. = 0,137 > 0,05. Do đó ta chấp nhận giả thiết H0. Kết luận r t ra: theo kiểm định 

Wilcoxon, có tính trùng hợp và ổn định giữa 2 lần phỏng vấn. 

3.2. Lựa chọn và ứng dụng thực nghiệm các bài tập phát triển thể lực chuyên môn 

cho nam sinh viên chuyên sâu điền kinh cự ly trung  ình ngành HLTT trƣờng 

đại học TDTT TP HCM năm học 2018 - 2019. 

-     chọn c c b i tập ph t triển thể   c chuy n m n cho n m sinh vi n chuy n 

s u đi n  inh c   y trung b nh  

Bƣớc 1: Hệ thống hóa các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho sinh viên 

chuyên sâu chạy cự ly trung bình. 

Bƣớc 2:  ơ bộ lựa chọn hệ thống các bài tập theo kinh nghiệp bản thân dựa trên các 

điều kiện giảng dạy của bộ môn, trình độ tập luyện của sinh viên cũng như cấu trúc giờ học 

của chương trình. 

Bƣớc 3: Phỏng vấn các chuyên gia, huấn luyện viên để xác định các bài tập phát 

triển thể lực chuyên môn cho sinh viên chuyên sâu cự ly trung bình.     

- Phỏng vấn c c chuy n gi  để   c định các bài tập phát triển thể l c chuyên môn 

cho sinh viên chuyên sâu chạy c  ly trung bình. 

Đề tài tiến hành phỏng vấn gửi đến 25 chuyên gia cũng như các giáo viên, huấn 

luyện viên có kinh nghiệm trong huấn luyện, giảng dạy cự ly trung bình và nhận lại được 

25 phiếu. Qua 3 bước lựa chọn các bài tập, đề tài đã lựa chọn được 26 bài tập và được xếp 

theo nhóm tố chất thể lực đặc trưng sau: 

- Bài tập phát triển sức mạnh bền: 

1 Đạp sau 30 - 50 m tính bước, 5 lần, nghỉ giữa 2 ph t. 

2 Bật xa 3 bước không đà, 5 - 7 lần, nghỉ giữa 1 ph t. 

3 Bật xa 5 bước không đà, 5 - 7 lần, nghỉ giữa 1 ph t. 

4 Bật xa 10 bước không đà, 5 - 7 lần, nghỉ giữa 1 ph t. 
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- Ứng dụng thực nghiệm kế hoạch huấn luyện cho nam sinh viên chuyên sâu cự 

ly trung  ình ngành HLTT trƣờng đại học TDTT TP. HCM. 

Việc thực nghiệm sư phạm được tiến hành trong 1 học kỳ, năm học 2018 - 2019 gồm 

5 tháng, từ tháng 9/2018 đến tháng 1/2019 ( 20 tuần) tập mỗi tuần 3 buổi, gồm 60 giáo án, 

mỗi giáo án 2 giờ được thực hiện trong 100 phút, tổng cộng 120 giờ tập.  

5 Bật cóc 50 m x 5 lần, nghỉ giữa 3 ph t. 

6 Gánh tạ 10 – 30 kg bật đổi chân bục cao 40 - 50cm, 15 lần x 3 tổ nghỉ giữa 2 ph t. 

7 Gánh tạ 30 kg nhảy đổi chân với tần số nhanh, 30 lần x 3 tổn ghỉ giữa 2 ph t. 

8 Chạy lên cầu thang 20 ph t. 

 - Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ: 

9 Chạy 200 m x 5 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 3 ph t, giữa tổ chạy 15 ph t. 

10 Chạy 300 m x 5 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 3 ph t, giữa tổ chạy 15 ph t. 

11 Chạy 400 m x 5 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 3 ph t, giữa tổ chạy 15 ph t. 

12 Chạy lên dốc từ 30 - 50 m, 3 - 5 lần nghỉ giữa 3 - 5 phút. 

13 Chạy lên dốc từ 60 – 100m, 3 - 4 lần, nghỉ giữa 2 ph t, tốc độ tối đa. 

14 Chạy lên dốc từ 100 - 150 m, 3 - 5 lần nghỉ giữa 4 ph t. 

 - Bài tập phát triển tốc độ: 

15 Chạy XPC đoạn từ 30 - 100m, 5 -7 lần, nghỉ giữa hồi phục. 

16 Chạy XPC đoạn từ 80m (95 - 100%), 5 -7 lần, nghỉ giữa hồi phục. 

17 Chạy XPC đoạn từ 80m (90 - 94 %), 4 -5 lần, nghỉ giữa 2 ph t 

18 Chạy biến tốc 100m nhanh - 100m chậm, 3 tổ x 3 vòng, nghỉ giữa 4 ph t. 

19 Chạy XPC 120m, 3 - 4 lần, nghỉ giữa 3 ph t, tốc độ 80%. 

20 Chạy XPC 150m, 3 - 4 lần, nghỉ giữa 3 ph t, tốc độ 80%. 

21 Chạy XPC 200m, 2 - 3 lần, nghỉ giữa 3 ph t, tốc độ 80%. 

 - Bài tập phát triển sức bền tốc độ: 

22 Chạy 600 m x 3 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 3 ph t, giữa tổ chạy 15 ph t. 

23 Chạy lặp lại 1000 m x 7 lần (nghỉ giữa 3 ph t) 100% sức. 

24 Chạy lặp lại 1200 m x 5 lần (nghỉ giữa 3 ph t) 100% sức. 

25 Chạy lặp lại 2000 m x 4 lần (nghỉ giữa 3 ph t) 100% sức. 

26 Chạy 30 phút (80 % - 90 % sức). 
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3.3. Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng thực nghiệm các bài tập phát triển thể lực 

chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu điền kinh cự ly trung bình ngành 

HLTT trƣờng đại học TDTT TP HCM sau Học kỳ 1 

3.3.1. Th c trạng thể l c chuy n m n trước th c nghi m giữa 2 nhóm th c nghi m và 

đối chứng 

Để đánh giá thành tích ban đầu giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng trước thực 

nghiệm, đề tài tiến hành ứng dụng các chỉ tiêu so sánh giá trị trung bình thành tích kiểm tra 

giữa 2 nhóm đánh giá đã lựa chọn để kiểm tra. 

Qua Bảng 4, ta thấy: ở tất cả 10/10 chỉ tiêu giữa 2 nhóm đều có sự tương đồng về 

thành tích, không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê với ngư ng xác suất P   0,05, do 

cả 10/10 tets đều có ttính  = 0,036 - 0,786 < tbảng  = 2,365 ứng với p > 0,05. 

Bảng 4.  o sánh thành tích trước thực nghiệm c a 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

TT Test 
Thực nghiệm Đối chứng 

t P 
 ̅1 δ1 Cv%  ̅2 δ2 Cv% 

1 
Tốc 

độ 

Chạy 30m 

XPC (s) 
4,00 0,13 3,3 4,01 0,15 3,8 0,229 > 0,05 

2 
Chạy 100m 

XPC (s) 
12,90 0,23 1,8 12,97 0,14 1,1 0,786 > 0,05 

3 

Sức 

 ền 

tốc độ 

Chạy 5 x 30m 

(s) 
26,95 0,75 2,8 27,17 0,64 2,4 0,606 > 0,05 

4 Chạy 800m (s) 179,1 2,9 1,6 178,3 4,0 2,2 0,508 > 0,05 

5 
Chạy 1500m 

(s) 
324,6 9,8 3,0 324,9 12,2 3,8 0,045 > 0,05 

6 

Sức 

 ền 

chung 

VO2max 

(ml.kg.min) 
42,2 3,6 8,6 42,4 3,4 8,1 0,128 > 0,05 

7 Sức 

mạnh 

tốc độ 

Bật 3 bước  

tại chỗ (m) 
8,17 0,22 2,6 8,14 0,20 2,5 0,301 > 0,05 

8 
Bật 10 bước 

tại chỗ (m) 
25,15 0,57 2,3 25,19 0,59 2,3 0,151 > 0,05 

9 Sức 

mạnh 

 ền 

 ập bụng  

1 ph t (lần) 
39,9 3,6 8,9 40,5 4,1 10,1 0,325 > 0,05 

10 
Duỗi lưng  

1 ph t (lần) 
56,4 6,9 12,3 56,5 7,0 12,4 0,036 > 0,05 

Ghi chú: n = 8 , độ tự do n-1,  t0,05 = 2,365, t0,01  = 3,499,   t0,001 = 5,408 
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3 3 2  Đ nh gi  hi u qu  vi c ứng d ng th c nghi m c c b i tập ph t triển thể   c 

chuy n m n cho n m sinh vi n chuy n s u đi n  inh c   y trung b nh chuy n 

ng nh   TT - Trường Đ  TDTT TP  C  

- Đánh giá sự phát triển thể lực sau thực nghiệm của 2 nhóm thực nghiệm và đối 

chứng:  au khi kết th c chương trình thực nghiệm, đề tài tiến hành sử dụng các test đã lựa 

chọn để kiểm tra lần 2 thể lực chuyên môn sau thực nghiệm của 2 nhóm, để tính toán nhịp 

tăng trưởng của các chỉ tiêu theo từng giai đoạn theo công thức tính của S.Brody. 

Nh m thực nghiệm: Kết quả tính toán các test thể lực được trình bày ở Bảng 5: 

Bảng 5. Nhịp tăng trư ng các test thể lực sau học kỳ   c a nhóm thực nghiệm 

TT Test 

Ban đầu Cuối học kỳ 1 Nh p tăng trƣ ng 

 ̅1 δ1 
Cv

% 
 ̅2 δ2 

Cv

% 

W

% 
t P 

1 

Tốc độ 

Chạy 30m 

XPC (s) 
4,00 0,13 3,3 3,86 0,12 3,1 -3,4 7,407 < 0,001 

2 
Chạy 100m 

XPC (s) 
12,90 0,23 1,8 12,76 0,15 1,1 -1,6 3,464 < 0,05 

3 
Sức 

 ền tốc 

độ 

Chạy 5 x 30m 

(s) 
26,95 0,75 2,8 26,86 0,76 2,8 -1,1 3,143 < 0,05 

4 Chạy 800m (s) 179,1 2,9 1,6 173,0 2,4 1,4 -3,5 11,158 < 0,001 

5 
Chạy 1500m 

(s) 
324,6 9,8 3,0 317,6 9,9 3,1 -2,2 12,347 < 0,001 

6 

Sức 

 ền 

chung 

VO2max 

(ml.kg.min) 
42,2 3,6 8,6 47,0 3,6 7,7 10,8 19,867 < 0,001 

7 Sức 

mạnh 

tốc độ 

Bật 3 bước tại 

chỗ (cm) 
8,17 0,22 2,6 8,29 0,21 2,5 2,0 2,614 < 0,05 

8 
Bật 10 bước tại 

chỗ (m 
25,15 0,57 2,3 25,26 0,58 2,3 1,4 3,202 < 0,05 

9 Sức 

mạnh 

 ền 

 ập bụng 1 

ph t (lần) 
39,9 3,6 8,9 49,1 3,9 7,9 20,8 22,458 < 0,001 

10 
Duỗi lưng 1 

ph t (lần) 
56,4 6,9 12,3 62,9 6,9 11,0 10,9 17,197 < 0,001 

Ghi chú: n = 8, độ tự do n-1,  t0,05 = 2,365, t0,01 = 3,499,   t0,001 = 5,408 
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Biểu đồ 1. Nhịp tăng trư ng các chỉ tiêu thể lực chuyên môn sau học kỳ    

c a nhóm thực nghiệm 

Sau học kỳ I cả 10/10 chỉ tiêu của nhóm thực nghiệm đều có sự tăng trưởng r  rệt và 

mang ý nghĩa thống kê, trong đó có 6/10 test khác biệt ở ngư ng xác suất P   0,001và 4/10 

test khác biệt ở ngư ng xác suất P   0,05 sau khi tập luyện theo chương trình thực nghiệm. 

Nh m đối chứng: Kết quả tính toán các test thể lực được trình bày ở Bảng 6: 

Bảng 6. Nhịp tăng trư ng sau học kỳ   c a nhóm đối chứng 

TT Test 

Ban đầu Cuối học kỳ 1 
Nh p tăng 

trƣ ng 

 ̅1 δ1 
Cv

% 
 ̅2 δ2 

Cv

% 

W

% t P 

1 
Tốc 

độ 

Chạy 30m XPC 

(s) 
4,01 0,15 3,8 3,91 0,17 4,2 -2,7 3,359 < 0,05 

2 
Chạy 100m XPC 

(s) 
12,97 0,14 1,1 12,84 0,12 0,9 -1,0 1,717 > 0,05 

3 Sức 

 ền 

tốc độ 

Chạy 5 x 30m (s) 27,17 0,64 2,4 27,00 0,69 2,6 -0,6 1,615 >0,05 

4 Chạy 800m (s) 178,3 4,0 2,2 173,4 3,0 1,7 -2,8 10.167 < 0,001 

5 Chạy 1500m (s) 324,9 12,2 3,8 319,8 12,2 3,8 -1,6 7,69 < 0.001 

6 

Sức 

 ền 

chung 

VO2max 

(ml.kg.min) 
42,4 3,4 8,1 43,1 3,4 7,8 1,6 7,18 < 0,001 
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7 Sức 

mạnh 

tốc độ 

Bật 3 bước tại 

chỗ (cm) 
8,14 0,20 2,5 8,26 0,19 2,3 1,4 2.333 > 0,05 

8 
Bật 10 bước tại 

chỗ (m 
25,19 0,59 2,3 25,35 0,58 2,3 0,6 2.325 > 0,05 

9 Sức 

mạnh 

 ền 

 ập bụng 1 ph t 

(lần) 
40,5 4,1 10,1 45,3 2,8 6,2 11,1 6.545 < 0,001 

10 
Duỗi lưng 1 ph t 

(lần) 
56,5 7,0 12,4 60,0 7,2 12,0 6,0 4.492 < 0,001 

 hi ch : n = 8 , độ tự do n-1,  t0,05 = 2,365, t0,01  = 3,499,  t0,001 = 5,408 

 

Biểu đồ 2. Nhịp tăng trư ng các chỉ tiêu thể lực chuyên môn sau học kỳ I  

c a nhóm đối chứng 

 au học kỳ I cả 10/10 test nhóm đối chứng đều có sự tăng trưởng, trong đó có 4/10 

test sự tăng trưởng có sự khác biệt r  rệt có ý nghĩa thống kê ở ngư ng xác suất P < 0,001 

và 1/10 test ở ngư ng xác suất P   0,05, còn lại 4/10 test  chỉ có (Chạy 100m XPC và chạy 

5 x 30m, bật 3 bước tại chỗ m, bật 10 bước tại chỗ  sự tăng trưởng không có sự khác biệt r  

rệt mang ý nghĩa thống kê ở ngư ng xác  suất P   0,05. 

3.3.3.  o s nh th nh t ch c   2 nh m s u th c nghi m 

Để làm r  hơn hiệu quả của các bài tập cùng chương trình kế hoạch của nhóm thực 

nghiệm so với nhóm đối chứng, đề tài tiến hành so sánh ngang thành tích sau thực nghiệm 

sau học kỳ 1. Kết quả so sánh được trình bày quá Bảng 7. 
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Bảng  .  o sánh thành tích sau học kỳ   c a 2 nhóm 

TT Test 
Thực nghiệm Đối chứng 

t P 
 ̅1 δ1 Cv%  ̅2 δ2 Cv% 

1 
Tốc 

độ 

Chạy 30m XPC 

(s) 
3,86 0,12 3,1 3,91 0,17 4,2 0,607 > 0,05 

2 
Chạy 100m XPC 

(s) 
12,76 0,15 1,1 12,84 0,12 0,9 1,179 > 0,05 

3 Sức 

 ền 

tốc độ 

Chạy 5 x 30m (s) 26,86 0,76 2,8 27,00 0,69 2,6 0,395 > 0,05 

4 Chạy 800m (s) 173,0 2,4 1,4 173,4 3,0 1,7 0,275 > 0,05 

5 Chạy 1500m (s) 317,6 9,9 3,1 319,8 12,2 3,8 0,382 > 0,05 

6 

Sức 

 ền 

chung 

VO2max 

(ml.kg.min) 
47,0 3,6 7,7 43,1 3,4 7,8 2,441 < 0,05 

7 Sức 

mạnh 

tốc độ 

Bật 3 bước tại 

chỗ (cm) 
8,29 0,21 2,5 8,26 0,19 2,3 0,372 > 0,05 

8 
Bật 10 bước tại 

chỗ (m 
25,26 0,58 2,3 25,35 0,58 2,3 0,324 > 0,05 

9 Sức 

mạnh 

 ền 

 ập bụng 1 ph t 

(lần) 
49,1 3,9 7,9 45,3 2,8 6,2 2,390 < 0,05 

10 
Duỗi lưng 1 ph t 

(lần) 
62,9 6,9 11,0 60,0 7,2 12,0 0,816 > 0,05 

 hi ch : n = 8, độ tự do n-1,  t0,05 = 2,365, t0,01  = 3,499,   t0,001 = 5,408 

Từ Bảng 7 ta thấy, qua ứng dụng chương trình thực nghiệm học kỳ I, tất các các chỉ tiêu 

đánh giá thể lực chuyên môn của nhóm thực nghiệm đều cao hơn nhóm đối chứng, tuy nhiên 

chỉ có 2/10 chỉ tiêu có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở ngư ng xác suất P   0,05 là: 

 huttle run test (VO2max) và gập bụng 1 ph t. Qua đó có thể khẳng định là hiệu quả của  

26 bài tập cùng kế hoạch tập luyện bước đầu ứng dụng hiệu  nghiệm đã đem lại kết quả 

khả quan. 

4. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu, đề tài có những kết luận sau: 

1. Qua nghiên cứu đã lựa chọn được hệ thống  10 test đánh giá trình độ thể lực 

chuyên môn chon nam sinh viên chuyên sâu cự ly trung bình gồm: Chạy 30m XPC (s), 

Chạy 100m XPC (s), Chạy 5 x 30m (s), Chạy 800m (s), Chạy 1500m(s), VO2max 
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(ml.kg.min), Bật 3 bước tại chỗ (m), Bật 10 bước tại chỗ (m), Gập bụng 1 ph t (lần), Duỗi 

lưng 1 ph t (lần). 

2. Đề tài đã chọn lọc được 26 bài tập cũng như xây dựng được kế hoạch tập luyện 

trên cơ sở chu kỳ huấn luyện năm đảm bảo tính khoa học để giảng dạy - huấn luyện nâng 

cao thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu chạy cự ly trung bình. 

3. Qua đánh giá hiệu quả việc ứng dụng hệ thống các bài tập đã lựa chọn được vào 

giảng dạy - huấn luyện cho nam sinh viên chuyên sâu chạy cự ly trung bình, bước đầu cho 

thấy hiệu quả của hệ thống 26 bài tập cùng kế hoạch tập luyện, có thể thấy là phù hợp với 

trương trình giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên sâu cự ly 

trung bình của nhà trường. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC VŨ HÌNH ĐỘNG TÁC  

NHẰM NÂNG CAO KỸ THUẬT NHẢY DANCE SPORT CHO SINH VIÊN 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG 

             ThS. Hồ Thị Thắm 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu các vũ hình động tác nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy 

Dancesport, bằng các phương pháp nghiên cứu thường quy, ứng dụng các vũ hình 

động tác nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên Trường Đại học 

Thể dục thể thao Đà Nẵng. Tổ hợp vũ hình khiêu vũ đề tài áp dụng trong giờ tập 

ngoại khóa cho sinh viên CLB Bạn và Tôi Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã có tác 

động hiệu quả đến việc nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho Sinh viên. Kết quả 

điều tra sau thực nghiệm cho thấy trình độ kỹ thuật nhảy Dancesport của các em 

nhóm Thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Sự khác biệt hai số trung bình so sánh 

có ý nghĩa thống kê đạt độ tin cậy P < 0,05.  

Từ khóa: vũ hình động tác, nhảy Dancesport, sinh viên. 

Abstract: Based on the basic study of dance moves to improve the Dancesport 

techniques, by means of routine research, We apply dance moves to improve the 

Dancesport techniques for You and Me club students of Danang Sport University. 

Dance moves applied during extra-curricular practice for You and Me club students 

of Danang Sport University has had an impact on improving the Dancesport 

techniques students. After the experimental period, the results of the control group 

and the experimental group showed high growth. All students in the experimental 

group achieved stronger performance. The difference in mean of two comparisons 

was statistically significant at P < 0,05. 

Keywords: dance moves, Dancesport, student. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ở Việt Nam khiêu vũ thể thao đã khá phát triển, dành được những thành tích đáng kể 

trong các giải thi đấu thế giới. Bạn có thể bắt gặp người chơi khiêu vũ ở rất nhiều nơi, từ 

các công viên, bờ hồ vào mỗi buổi sáng sớm, tới các câu lạc bộ của các cơ quan, trường 

học, và của những người yêu thích khiêu vũ lập lên. Tại trường Đại Học Thể Dục Thể 

Thao Đà Nẵng môn học khiêu vũ thể thao đã được đưa vào trong khung chương trình 

giảng dạy nhằm đào tạo phục vụ cho những sinh viên đam mê môn nghệ thuật này.  

Có thể thấy rằng: Việc cụ thể hóa hay nói cách khác là quá trình chuyên môn hóa hẹp 

áp dụng cho lĩnh vực ứng dụng môn Khiêu vũ vào nghiên cứu khoa học cụ thể nhằm nâng 

cao kết quả học tập môn khiêu vũ cho học sinh, sinh viên là điều hết sức quan trọng.  
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Hơn nữa, tuy KVTT là môn học mới được đưa vào giảng dạy tại Trường Đại học TDTT 

Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay, song KVTT có ảnh hưởng khá tích cực tới đông đảo cán bộ 

giáo viên, sinh viên và VĐV ở Trung tâm thi đấu. 

Để có thể phát huy tối đa ưu thế của môn thể thao này chúng tôi mạnh dạn tiến hành 

nghiên cứu với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng các vũ hình động tác nhằm nâng cao 

kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, 

Phương pháp phỏng vấn, Phương pháp quan sát sư phạm, Phương pháp kiểm tra sư phạm, 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm, Phương pháp toán học thống kê. 

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá thực trạng quá trình tập luyện môn Dancesport của sinh viên chuyên 

ngành thể thao giải trí (TTGT) Trƣờng ĐH TDTT Đà Nẵng 

Qua khảo sát đối với sinh viên các em vào trường đối với môn Dancesport là khá 

mới mẻ, hầu hết là những em chưa qua tập luyện, thậm chí còn có những sinh viên chưa có 

khái niệm thế nào là khiêu vũ. Do đó, trong quá trình học tập, tập luyện môn này gặp rất 

nhiều khó khăn, trở ngại. 

Với mục đích tìm hiểu thực trạng tập luyện môn học khiêu vũ thể thao của sinh viên 

chuyên ngành TTGT trường Đại học TDTT Đà Nẵng, thông qua đó tìm ra những cách thức 

để ứng dụng các vũ hình động tác nhằm nâng cao được hiểu quả kỹ thuật trong nhảy 

Dancesport đối với 3 vũ điệu: Rumba, Chachacha, Samba đề tài tiến hành đánh giá những 

nội dung sau đây: 

3.1.1. Thực trạng tập luyện khiêu vũ Dancesport của sinh viên chuyên ngành TTGT 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Để đánh giá được thực trạng tập luyện đề tài tiến hành khảo sát chương trình tập 

luyện môn Dancesport nhằm tìm hiểu được chính xác ảnh hưởng cũng như tác dụng và 

mức độ yêu thích của sinh viên đối với môn thể thao này.  

Đề tài đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi tới 12 chuyên gia (01 giáo viên tại bộ 

môn Thể dục thuộc trường Đại học TDTT Đà Nẵng, 4 VĐV Dancesport của Đà Nẵng,  

2 Giáo viên KVTT của Trường Phan Châu Trinh ĐN và 2 Kiện tượng Dancesport của ĐN, 

3 HLV môn KVTT tại Trung tâm Đào tạo KV CLB KV Luân Oanh, và nhà Văn hóa lao 

động Đà Nẵng. 

Kết quả được chúng tôi trình bày tại Bảng 1. 
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Bảng 1. Thực trạng chương trình và nội dung tập luyện môn KVTT của sinh viên TTGT 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

TT Nội dung Cơ bản Nâng cao % 

1 Chương trình chung (Latinh) 29 G/án 26 G/án 
100 

2 Giảng dạy các điệu Latinh  = 55 G/án (1 tuần = 3 G/án) 

3 Chachacha 6 G/án 6 G/án 21,8 

4 Samba 6 G/án 6 G/án 21,8 

5 Rumba 6 G/án 6 G/án 21,8 

6 Jive 6 G/án 4 G/án 18,2 

7 Passo 5 G/án 4 G/án 16,3 

 Tổng thời gian học 4,6 tháng (01 tháng = 12 G/án) 

Qua Bảng 1 cho thấy:  

Sinh viên tập luyện KVTT 1 tuần 3 buổi và cứ trung bình trong 1 tháng sinh viên học 

được 1 điệu. Thời gian cho tập luyện các buổi phụ thuộc vào độ khó của vũ điệu môn học. 

Ví dụ như với các điệu dễ cần độ phóng khoáng, thoái mái, chưa vận dụng nhiều trong các 

buổi thi đấu biểu diễn như Jive, Passo thì 10 giáo án có thể hoàn thành. Ngược lại, để có 

thể nhảy được các điệu yêu cầu chặt chẽ về mặt thể lực, kỹ thuật thì thời gian đầu tư phải 

dài hơn là 01 tháng cho cả cơ bản và nâng cao.  

Qua phỏng vấn tọa đàm và quan sát các sinh viên chuyên ngành TTGT tập luyện 

chúng tôi nhận thấy: 

* Ưu điểm: 

+ Giáo viên lên lớp nhiệt tình, chất lượng chuyên môn tốt, vốn kỹ năng và phát triển 

bài tập đa dạng. 

+ Sinh viên chuyên ngành TTGT Trường Đại học TDTT có khả năng tiếp thu khá 

nhanh các vũ hình mới.  

+ Ham học hỏi, tập luyện cần cù và rất hòa đồng trao đổi giữa Thầy với Trò. 

* Nhược điểm: 

+ Thường hay vội vã về kỹ thuật nên sớm hình thành những kỹ thuật xấu thiếu thẩm 

mỹ cần thiết cho môn KVTT. 

+ Hạn chế trong kỹ thuật ghép các tổ hợp vũ hình mới. 

+ Nghe và vào với Âm nhạc vẫn chưa đúng...  

Như vậy có thể thấy rằng kết quả Bảng 1 đã bộc lộ các nhược điểm trong quá trình 

sinh hoạt CLB  như:  
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+ Thời gian tập luyện các điệu khó ít, chiếm trung bình 12 G/án với tỷ lệ 21,8%. 

+ Giáo viên ít tập trung tới các điệu thông dụng phù hợp với phong trào khiêu vũ 

giao tiếp như: Chacha, Rumba, Samba...  

+ Chưa có nhiều những vũ hình bổ trợ cho việc nâng cao kỹ thuật cho sinh viên để 

ghép hoàn thiện bài với âm nhạc. 

Từ những nhận định trên cho thấy việc cụ thể hóa quá trình tập luyện nhằm nâng cao 

kỹ thuật cho 3 điệu nhảy Dancesport Chachacha, Rumba, samba cho sinh viên là hết sức 

quan trọng. Đây cũng là cơ sở cơ bản để chúng tôi tiến hành các bước nghiên cứu tiếp theo. 

3.1.2. Nhu cầu tập luyện nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Kỹ thuật nhảy Dancesport chỉ có thể được nâng cao thông qua tập luyện tích cực. 

Nội dung câu hỏi được trình bày và hình thành từ kết quả của việc thu nhập và phân tích 

các tài liệu tham khảo, quan sát sư phạm và tọa đàm. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở 

Bảng 2. 

Bảng 2. Nhu cầu tập luyện nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport  

cho sinh viên chuyên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (n = 12) 

TT Nội dung câu hỏi Số phiếu Tỷ lệ % 

1 Tập luyện các vũ hình của điệu nhảy (Rumba, Chachacha, samba) có ý nghĩa như 

thế nào đối với việc nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport? 

+ 

+ 

Quan trọng 

Không quan trọng 

12 

0 

100 

0 

2 Để nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport nên tổ chức tập luyện các vũ hình của 

điệu nhảy (Rumba, Chachacha, samba) vào thời gian nào? 

+ 

+ 

+ 

+ 

Phần khởi động 

Phần cơ bản 

Phần kết thúc 

Cả 3 phần trên 

0 

10 

0 

2 

0 

83,3 

0 

16,7 

+ 

+ 

Giờ chính khóa 

Giờ ngoại khóa 

1 

11 

8,33 

91,7 

3 Thời gian của mỗi buổi tập là: 

+ 

+ 

+ 

Từ 25’ – 30 phút 

Từ 30’ – 35 phút 

Từ 60’ – 80 phút 

1 

2 

9 

8,33 

16,7 

75 
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+ Từ 90’ – 120 phút 0 0 

4 Số buổi tập trong một tuần là:   

+ 

+ 

+ 

2 buổi trong 1 tuần 

3 buổi trong 1 tuần 

Cả tuần 

1 

11 

0 

8,33 

91,7 

0 

Qua Bảng 2 cho thấy: 

Hầu hết các giáo viên, HLV, VĐV đều đồng nhất quan điểm cho rằng: 

Tập luyện các vũ hình động tác của các điệu nhảy (Rumba, Chachacha, samba) có ý 

nghĩa rất quan trọng đối với việc nâng cao kỹ thuật trong nhảy Dancesport cho sinh viên. 

Với 83,3% ý kiến cũng cho rằng, để nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport nên phân bổ tổ 

chức tập luyện các vũ hình của các điệu nhảy vào thời gian của phần cơ bản vì phần cơ bản 

mới đủ thời gian cho các em nắm sâu và hiểu kỹ thuật, yếu lĩnh tổ hợp yêu cầu của  

động tác. Hơn nữa 91,7% các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên cần phải dành thời gian 

này cho tập ngoại khóa mới có hiệu qua cao cho việc nâng cao kỹ thuật trong nhảy 

Dancesport. Thời gian tập luyện phù hợp từ 60’ - 90 phút 1 giáo án và 3 giáo án trên một 

tuần tỷ lệ này chiếm từ 75 - 91,7%.  

3.1.3. Mức độ quan trọng các yếu tố kỹ thuật trong nhảy Dancesport đối với sinh viên 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Đề tài đã tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi tới 12 chuyên gia GV, HLV, VĐV. 

Các chuyên gia được hỏi sẽ trả lời theo 3 mức độ ưu tiên của từng lĩnh vực cụ thể:  Ưu tiên 

1 : 5 điểm - Ưu tiên 2 : 3 điểm - Ưu tiên 3 : 1 điểm. 

Số phiếu phát ra 12 thu về 12 chiếm tỷ lệ 100%, kết quả phỏng vấn được chúng tôi 

trình bày cụ thể tại Bảng 3. 

Bảng 3. Mức độ ưu tiên sử dụng các yếu tố kỹ thuật trong nhảy Dance sport (n=12) 

 

TT Nội dung kiểm tra 

Kết quả phỏng vấn 

Ƣu tiên 1 

(5 điểm) 

Ƣu tiên 2 

(3 điểm) 

Ƣu tiên 3 

(1 điểm) 

 

Điểm 
% 

1 Khả năng liên kết độc tác 11 1 0 58 96,6 

2 Khả năng định hướng 8 2 2 48 80 

3 Khả năng thăng bằng và ổn định 9 2 1 52 86,6 

4 Khả năng phản ứng và tốc độ 11 1 0 58 96,6 

5 Khả năng nhịp điệu động tác 12 0 0 60 100 
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Qua kết quả phỏng vấn tại Bảng 3 chứng tỏ:  

Kết quả đạt từ 48 - 60 điểm chiếm tỷ lệ 80 - 100%. Hầu hết các giáo viên, HLV và 

các VĐV đều thống nhất quan điểm, để đạt được kết quả cao trong kỹ thuật nhảy 

Dancesport cho sinh viên TTGT, cần phải ưu tiên phát triển từng yếu tố nâng cao kỹ thuật 

như: Khả năng nhịp điệu động tác, khả năng phản ứng và tốc độ, khả năng liên kết động 

tác trong vũ hình, khả năng thăng bằng và ổn định của cơ thể, khả năng định hướng khi 

nhảy. Các khả năng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nhảy Dancesport. Bởi lẽ, nó 

đòi hỏi rất nhiều sự hòa hợp khác nhau trong quá trình thực hiện các vũ hình phức tạp của 

các động tác vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới các phần cơ thể cũng như quan hệ chặt chẽ với 

các thông số động tác về không gian, thời gian và động lực. 

3.1.4. Lựa chọn bài tập đánh giá nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh 

viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Qua phân tích, tổng hợp cơ sở lý luận của các nhà khoa học, các nhà chuyên môn 

trong và ngoài nước và thực tiễn tập luyện, nhằm đánh giá các yếu tố đặc trưng ảnh hưởng 

trực tiếp đến kỹ thuật nhảy Dance sport của sinh viên như: Tâm - sinh lý, tố chất thể lực và 

kỹ thuật, ở các lứa tuổi khác nhau làm cơ sở lựa chọn bài tập. Song sự lựa chọn, ứng dụng 

các bài thử đánh giá phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: 

Nguyên tắc 1: Phải đánh giá được toàn diện về mặt tố chất, kỹ thuật, phù hợp tâm 

sinh lý của người được đánh giá. 

Nguyên tắc 2: Các bài tập phải đảm bảo về độ tin cậy và mang tính thông báo cần 

thiết, phù hợp với đối tượng nghiên cứu. 

Nguyên tắc 3: Các bài tập lựa chọn phải có các chỉ tiêu đánh giá cụ thể, có hình thức 

tổ chức đơn giản, phù hợp với điều kiện thực tế. 

Từ các cơ sở lý luận trên đề tài tiến tiến hành phỏng vấn các giáo viên, chuyên gia về 

nhu cầu sử dụng bài tập thử nghiệm nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh 

viên TTGT Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 

Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả phỏng vấn nhu cầu sử dụng bài tập đánh giá nhằm nâng cao  

kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (n = 12) 

TT Nội dung kiểm tra Số phiếu Tỷ lệ % 

1 Khả năng liên kết các động tác 

2 
Bài thử 8 bước kết hợp âm nhạc (điểm) 

Bài tập nhảy uốn mình quay chân (Natural Roll) (điểm) 

11 

8 

91,6 

66,6 

3 Khả năng định hướng di chuyển 

4 Bước gậy khúc côn cầu (Hockey strick) (điểm) 9 83,3 
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5 Kỹ thuật quay vòng phải (Natural soin turn) (giây) 11 91,6 

6 Thăng bằng và ổn định của cơ thể   

7 Quay tròn phải (The Natural Top) (giây) 8 66,6 

8 Bước nhảy mở sang phải (natura openning) (điểm) 11 91,6 

9 Tốc độ và phản ứng cơ thể 

10 Thử nghiệm thay đổi nhịp điệu với tần số nhạc (điểm) 12 100 

11 Cảm nhận nhịp điệu với bước nhảy 

12 Nghe và chọn tín hiệu âm nhạc đúng (lần) 12 100 

Kết quả phỏng vấn Bảng 4 cho thấy 5/8 nội dung bài tập nhằm mục đích nâng cao kỹ 

thuật nhảy Dancesport cho sinh viên TTGT Trường Đại học TDTT Đà Nẵng được số phiếu 

tán đồng 66,6 - 100% bao gồm: 

Nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên TTGT Trường Đại học TDTT Đà 

Nẵng (n = 12) 

1. Bài thử 8 bước kết hợp âm nhạc (điểm); 

2. Bước gậy khúc côn cầu (Hockey strick) (điểm); 

3. Bước nhảy mở sang phải (natura openning) (điểm);  

4. Thử nghiệm thay đổi nhịp điệu với tần số nhạc (điểm);  

5. Nghe và chọn tín hiệu âm nhạc đúng (lần).  

3.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên 

Trƣờng Đại học TDTT Đà Nẵng 

3.2.1. Căn cứ lựa chọn vũ hình động tác nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho 

sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Qua tổng hợp và phân tích các cơ sở lý luận về nguyên tắc lựa chọn bài tập nhằm 

nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên TTGT đề tài xác định trên cơ sở mục 

đích và các căn cứ để lựa chọn các bài tập đảm bảo toàn diện các yêu cầu: 

- Vũ hình và các tổ hợp lựa chọn nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh 

viên TTGT cần đảm bảo 5 yếu tố như đã nghiên cứu. 

- Căn cứ vào đối tượng là sinh viên chuyên ngành TTGT Trường Đại học TDTT  

Đà Nẵng. 

- Đặc điểm đánh giá kỹ thuật của Dancesport. 

- Điều tra thực tiễn việc sử dụng bài tập (thông qua hình thức phỏng vấn bằng phiếu hỏi). 

- Phát triển thể chất toàn diện. 
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- Cảm nhận về âm nhạc và nghệ thuật bài tập. 

* Cấu trúc vũ hình: 

Số lượng các vũ hình động tác theo quy định của môn tập Dancesport nhưng phải 

phù hợp với đối tượng, đặc điểm trình độ của sinh viên câu lạc bộ. Vũ hình động tác tập 

phải bắt đầu đơn giản về cấu trúc chuyển động, không đòi hỏi căng thẳng và chú ý quá cao, 

sau đó là các vũ hình khó hơn cuối cùng là vũ hình phức tạp cần khả năng phối hợp cao. 

- Không được sắp xếp các vũ hình khó gần nhau. 

- Phương pháp dạy động tác. 

- Phương pháp dùng lời nói. 

- Phân tích giảng giải động tác. 

- Khẩu lệnh hô. 

- Âm nhạc. 

- Phương pháp trực quan. 

- Thị phạm. 

- Xem băng hình. 

- Kết hợp xem băng hình với phân tích giảng giải. 

- Lượng vận động. 

- Thời gian từ tuần 01 đến tuần 3 giới thiệu bài mật độ động chuẩn từ 40-45% 

- Thời gian từ tuần 4 đến tuần 8 lượng vận động tăng lên mật độ động chiếm từ  

60-65%. 

- Tần số nhạc theo bản nhạc đã được quy định trong điệu nhảy Dancesport. 

- Các loại điệu nhảy. 

- Vũ điệu Rumba. 

- Vũ điệu chachacha. 

- Vũ điệu samba. 

Trên cơ sở phân tích trên đề tài lựa chọn được 22 vũ hình trong mỗi điệu nhảy để 

giảng dạy cho sinh viên Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 

Để đánh giá tính khách quan các vũ hình đã lựa chọn, đề tài tiến hành phỏng vấn các 

giáo viên có chuyên môn về Dancesport, các VĐV , HLV KVTT trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. 

Với 22 vũ hình chachacha được lựa chọn đưa vào phỏng vấn, chúng tôi thu được  

20 vũ hình có số phiếu tán thành từ 83 - 100%. Các vũ hình được đưa vào sử dụng để 

giảng dạy cho sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng bao gồm: 
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- Điệu nhảy Chachacha; 

- Tiến trước và lùi cơ bản (Open Basic Chacha Back); 

- Vũ hình ngang và tiến trước (Chasse to Spot Turn); 

- Vũ hình tiến và lùi quay 360 (Basic Turn); 

- Vũ hình bước chéo (Shaulder to Shaulder); 

- Xoay hông tư thế đóng (closed Hip twist); 

- Vũ hình bước bắt chéo cơ bản (cross basic); 

- Vũ hình bài thi đấu quy định; 

- Điệu nhảy Rumba; 

- Tiến trước và lùi cơ bản (Open Basic Chacha Back); 

- Vũ hình ngang và tiến trước (Chasse to Spot Turn); 

- Vũ hình tiến và lùi quay 360 (Basic Turn); 

- Vũ hình quay 360
0 

(Switch Turn); 

- Vũ hình bước quay tròn phải (natural Top); 

- Vũ hình xoay hông tư thế mở (Open hip twist); 

- Vũ hình bài sáng tác tự chọn; 

- Vũ điệu Samba; 

- Tiến trước và lùi cơ bản (Basic movement); 

- Vũ hình bước nhảy sang trái, phải (whisks); 

- Vũ hình quay trái (reverse turn); 

- Vũ hình bước tách đôi (Corta Jaca); 

- Điệu bước ngang Samba. 

3.2.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Vũ hình điểm tiến (Travellinh bota fogo). 

Xây dựng tiến trình thực nghiệm. 

Để xây dựng tiến trình thực nghiệm một cách hợp lý cho đối tượng nghiên cứu  

là sinh viên chuyên ngành TTGT Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, đề tài dựa trên 5 cơ  

sở sau: 

Kế hoạch ngoại khoá của sinh viên. 

Dựa vào trình độ đối tượng nghiên cứu. 

Dựa vào mục đích yêu cầu và số lượng bài tập để xây dựng tiến trình thực nghiệm. 
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Khi xây dựng tiến trình đề tài tuân thủ theo nguyên tắc xen kẽ giữa các bài tập từ dễ 

đến khó. 

Cường độ và số lần lặp lại bài tập phụ thuộc vào nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể của 

từng buổi tập. 

Thực nghiệm được diễn ra trong 4 tháng, mỗi tuần 3 G/án, mỗi tháng 12 G/án và 

tổng số G/án kiểm tra với thực hành là 48 G/án. Kết quả xây dựng tiến trình thực nghiệm 

được chúng tôi trình bày cụ thể ở Phụ lục 1 của đề tài. 

- Đề tài tiến hành tổ chức thực nghiệm tại phòng tập Dancesport Bộ môn Thể thao 

giải trí. 

* Hiệu quả vũ hình Dancesport đề tài tiến hành song song trên 2 nhóm nghiên cứu.  

- Nhóm đối chứng: gồm 20 em (10 đôi gồm 10 Nam và 10 Nữ) tập theo phương pháp 

của các tổ hợp Dancesport đã lựa chọn.  

- Nhóm thực nghiệm: gồm 22 em (11 đôi gồm 11 Nam và 11 Nữ) tập theo giáo án 

của CLB. 

Để xác định được tính đồng đều của 2 nhóm thực nghiệm và đối chiếu trước khi thực 

nghiệm chúng tôi tiến hành phân nhóm một cách ngẫu nhiên dựa trên kết quả đã kiểm tra 

về thực trạng kỹ thuật nhảy Dancesport của đối tượng nghiên cứu. Kết quả trước thực 

nghiệm của 2 nhóm nghiên cứu được trình bày tại Bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả kiểm tra kỹ thuật nhảy Dancesport của nhóm thực nghiệm  

và nhóm đối chứng trước thực nghiệm 

TT 

Nội dung kiểm tra 
Nhóm Đối 

chứng (n=10) 

Nhóm Thực 

nghiệm (n=11) 
t p 

Đối với nam     
 

  

1 
Bài thử 8 bước kết hợp âm 

nhạc (điểm) 
5,8 0,22 5,6 0,32 1,681 >0,05 

2 
Nghe và chọn tín hiệu âm 

nhạc đúng (lần) 
22,3 0,36 22,5 0,4 1,206 >0,05 

3 

Thử nghiệm thay đổi nhịp 

điệu quay sport với tần số 

nhạc (điểm) 

5,5 0,15 5,4 0,12 1,676 >0,05 

4 
Bước nhảy mở sang phải 

(natura openning) (điểm) 
5,2 0,12 5,1 0,14 1,762 >0,05 

5 

Thử nghiệm thay đổi nhịp 

điệu quay sport với tần số 

nhạc (điểm) 

5,9 0,16 5,8 0,13 1,562 >0,05 
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TT 

Nội dung kiểm tra 
Nhóm Đối 

chứng (n=10) 

Nhóm Thực 

nghiệm (n=11) 
t p 

Đối với nữ       

1 
Bài thử 8 bước kết hợp âm 

nhạc (điểm) 
6,4 0,31 6,2 0,25 1,617 >0,05 

2 
Nghe và chọn tín hiệu âm 

nhạc đúng (lần) 
22,5 0,42 22,6 0,46 0,521 >0,05 

3 

Thử nghiệm thay đổi nhịp 

điệu quay sport với tần số 

nhạc (điểm) 

6,1 0,15 6 0,17 1,432 >0,05 

4 
Bước nhảy mở sang phải 

(natura openning) (điểm) 
5,7 0,18 5,8 0,24 1,086 >0,05 

5 

Thử nghiệm thay đổi nhịp 

điệu quay sport với tần số 

nhạc (điểm) 

6,1 0,25 6 0,23 0,951 >0,05 

Tất cả các chỉ số kiểm tra trước thực nghiệm của 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng là ngang bằng nhau. Sự khác biệt 2 số trung bình không ý nghĩa thống kê (P>0,05). 

Điều này chứng tỏ phân chia 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng là ngẫu nhiên, khách quan 

và có trình độ về khả năng PHVĐ tương đương nhau. 

Đánh giá hiệu quả sau 4 tháng thực nghiệm các vũ hình động tác của vũ điệu nhằm 

nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên TTGT Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Để đánh giá hiệu quả sau 4 tháng thực nghiệm của nghiệm các vũ hình động tác của 

vũ điệu nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên TTGT Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng, đề tài tiến hành kiểm tra sau thực nghiệm của 2 nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng (Bảng 7). 

Bảng 7. Kết quả sau 4 tháng thực nghiệm các vũ hình động tác nhằm nâng cao kỹ thuật 

nhảy Dancesport cho sinh viên Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

TT 
Nội dung kiểm tra 

Nhóm Đối 

chứng (n=10) 

Nhóm Thực 

nghiệm 

(n=11) t p 

Đối với nam     
 

  

1 
Bài thử 8 bước kết hợp âm 

nhạc (điểm) 
5,8 0,21 6,2 0,31 3,489 <0,05 

2 
Nghe và chọn tín hiệu âm nhạc 

đúng (lần) 
22,5 0,33 22,9 0,4 2,508 <0,05 
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3 

Thử nghiệm thay đổi nhịp điệu 

quay sport với tần số nhạc 

(điểm) 

5,8 0,19 6 0,18 2,470 <0,05 

4 
Bước nhảy mở sang phải 

(natura openning) (điểm) 
5,3 0,17 5,6 0,15 4,270 <0,05 

5 

Thử nghiệm thay đổi nhịp điệu 

quay sport với tần số nhạc 

(điểm) 

6,1 0,15 6,3 0,19 2,689 <0,05 

TT 
Nội dung kiểm tra 

Nhóm Đối 

chứng (n=10) 

Nhóm Thực 

nghiệm 

(n=11) 

t p 

Đối với nữ 
 

 
 

 
  

1 
Bài thử 8 bước kết hợp âm 

nhạc (điểm) 
6,3 0,31 6,6 0,25 2,426 <0,05 

2 
Nghe và chọn tín hiệu âm nhạc 

đúng (lần) 
22,6 0,42 23,1 0,46 2,604 <0,05 

3 

Thử nghiệm thay đổi nhịp điệu 

quay sport với tần số nhạc 

(điểm) 

6 0,15 6,3 0,17 4,296 <0,05 

4 
Bước nhảy mở sang phải 

(natura openning) (điểm) 
5,6 0,18 5,9 0,24 3,258 <0,05 

5 

Thử nghiệm thay đổi nhịp điệu 

quay sport với tần số nhạc 

(điểm) 

6 0,25 6,4 0,23 3,804 <0,05 

Sau thời gian thực nghiệm thành tích nhóm Thực nghiệm tốt hơn thành tích nhóm 

Đối chứng ở cả Nam và Nữ, sự khác biệt 2 số trung bình so sánh có ý nghĩa thống kê ở 

ngưỡng xác suất p = 0,05, độ tự do là 19. 

Như vậy dưới tác động của các vũ hình của các Vũ điệu Chachacha, Rumba, samba 

được tập luyện thêm trong giờ học ngoài giờ tại CLB Bạn và Tôi đã có tác động đáng kể 

đến việc nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên Trường Đại học TDTT  

Đà Nẵng.  

4. KẾT LUẬN 

1. Đề tài đã nghiên cứu đánh giá thực trạng tập luyện Dancesport của sinh viên 

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Kết quả kiểm tra chứng tỏ các vũ hình động 

tác  nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport  cho sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể 
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thao Đà Nẵng là rất cần thiết. Các Giáo viên chuyên môn, HLV và VĐV đều đồng nhất 

quan điểm về 5 yếu tố kỹ thuật quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc tới việc tập luyện các vũ 

điệu Dancesport. 

2. Đề tài đã lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả của các vũ hình động tác  nhằm 

nâng cao kỹ thuật nhảy Dancesport cho sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà 

Nẵng. Tổ hợp vũ hình khiêu vũ đề tài áp dụng trong giờ tập ngoại khóa cho sinh viên 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đã có tác động hiệu quả đến việc nâng cao kỹ thuật nhảy 

Dancesport cho Sinh viên. Kết quả điều tra sau thực nghiệm cho thấy trình độ kỹ thuật 

nhảy Dancesport của các em nhóm Thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng. Sự khác biệt 

hai số trung bình so sánh có ý nghĩa thống kê đạt độ tin cậy P< 0,05.  
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NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ  

CÁC PHƢƠNG PHÁP, HÌNH THỨC DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ THUYẾT 

CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ 

EFFICIENCY EVALUATION OF SOME METHODS AND FORMS OF 

TEACHING THEORETICAL COURSES FOR STUDENTS OF TEACHING 

EDUCATION - HUE UNIVERSITY 

ThS. Lê Hải Yến
1
, TS. Nguyễn Thế Tình

1
, ThS. Mai Thị Thúy

2 

1
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

2
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng 

vấn; Phương pháp kiểm chứng sư phạm thực tiễn; Phương pháp toán thống kê kết 

hợp phần mềm SPSS để xử lý các số liệu thu thập được. Đề tài đã lựa chọn được các 

phương pháp dạy học phù hợp như: Phương pháp trò chơi; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp thuyết trình; Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 

và các hình thức dạy học như: Hình thức làm việc nhóm; Hình thức semina; Hình 

thức ngoại khóa (dạy học ngoài lớp); Hình thức dạy học cá nhân (tự học, tự nghiên 

cứu); Hình thức dạy học cả lớp. Thông qua kiểm chứng bước đầu đã thu được những 

kết quả tích cực là nhóm thực nghiệm có kết quả học tập các môn lí thuyết cao hơn 

nhóm đối chứng và cao hơn các khóa học trước đó. 

Từ khóa: Đánh giá hiệu quả; Phương pháp dạy học; Hình thức dạy học; Môn lý 

luận; Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế. 

Abstract: By method of analyzing and synthesizing documents; Interview method; 

Methods of verifying practical pedagogy;  Statistical math method combines SPSS 

software to process the collected data. The topic has selected appropriate teaching 

methods such as: Game method; Group teaching method; Presentation method; 

Method of detecting and solving the problem and forms of teaching include: Form of 

group work; Form of seminar; Extracurricular (teaching outside the classroom); 

Forms of individual teaching (self-study, self-study); Form of classroom 

teaching.Through initial validation, the positive results were that the experimental 

group had higher results in the study of theoretical subjects than the control group 

and higher than the previous courses. 

 Keywords: Evaluating effectiveness; Teaching methods; Forms of teaching;  

Theoretical subject; School of Physical Education - Hue University. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực chất của đổi mới phương pháp ((PP) và hình thức dạy học (HTDH) là sự cải 

tiến hoàn thiện các PP và HTDH đang sử dụng để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu 

quả dạy học (DH), là việc bổ sung phối hợp nhiều PP và HTDH, để khắc phục mặt hạn chế 

của các PP và HTDH đang sử dụng nhằm đạt được mục tiêu DH đã đề ra, đồng thời là sự 

thay thế PP và HTDH đang sử dụng bằng PP và HTDH mới tối ưu, kết hợp với việc sử 

dụng các phương tiện, trang thiết bị DH hiện đại từ đó hình thành nên các „„kiểu” DH mới 

với mong muốn đem lại hiệu quả cao hơn. Cho dù đổi mới ở mức độ nào thì việc DH cũng 

phải hướng đến “lấy người học làm trung tâm”. Thực hiện có hiệu quả phương châm „„học 

đi đôi với hành”, „„lý luận gắn với thực tiễn” phải khai thác tối đa kinh nghiệm của người 

học. Chỉ có đổi mới PP và HTDH mới là động lực làm thay đổi căn bản chất lượng đào tạo 

nguồn nhân lực toàn diện đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đặt ra.  

Nh ng năm gần đây, hệ thống giáo dục đào tạo phát triển mạnh m  cả về số lượng và 

chất lượng. Sự cạnh tranh càng gay gắt trong toàn  ã hội, sự cạnh tranh gi a các sinh viên 

(SV) trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm, cạnh tranh gi a các cơ sở đào tạo diễn ra 

ngày càng khốc liệt thể hiện trong công tác tuyển sinh, trong công tác đào tạo và chất 

lượng sản phẩm qua đào tạo. Sự cạnh tranh khốc liệt này không chỉ diễn ra gi a các cơ sở 

đào tạo trong nước, mà c n là sự cạnh tranh gi a các cơ sở đào tạo trong nước với cơ sở 

đào tạo của nước ngoài, bởi PP đào tạo và chất lượng sản phẩm của họ tạo ra sức thuyết 

phục hơn, chất lượng cao hơn, SV ra trường dễ dàng hơn trong tìm kiếm việc làm. Vì vậy 

đổi mới PP và HTDH ở các cơ sở đào tạo của Việt Nam là một tất yếu. Nhận thức được 

tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn với tất các trường Đại học nói chung và Khoa Giáo dục 

thể chất ((GDTC) - Đại học Huế (ĐHH). Để việc đổi mới PP và HTDH là điều cần thiết 

phải được tiến hành ngay, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả 

các phương pháp và hình thức dạy học các môn lí thuyết cho SV Khoa Giáo dục thể 

chất - Đại học Huế” để làm cơ sở khoa học nhằm áp dụng các phương pháp và hình thức 

phù hợp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo SV chuyên ngành GDTC tại 

ĐH Huế trong thời gian tới. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Lựa chọn một số phƣơng pháp và hình thức dạy học các môn lí thuyết cho SV 

Khoa GDTC - ĐHH 

Để lựa chọn một số PP và HTDH phù hợp đề tài tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 15 

giảng viên (GV), chuyên gia giảng dạy lý luận tại Khoa GDTC - ĐHH và một số GV thỉnh 

giảng từ các trường khác giảng dạy cho Khoa GDTC- ĐHH. Kết quả thu được tại Bảng 1 

sau đây: 
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn việc lựa chọn các phương pháp và hình thức dạy học cho SV 

Khoa GDTC - ĐHH (n = 15) 

TT Nội dung phỏng vấn Số lƣợng % 

Các phƣơng pháp dạy học cho SV Khoa GDTC – ĐHH 

1 Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học 9 60,00 

2 Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình 8 53,33 

3 Phương pháp tr  chơi 13 86,67 

4 Phương pháp dạy học theo tình huống 11 73,33 

5 Phương pháp dạy học theo nhóm 14 93,33 

6 Phương pháp bàn tay nặn bội 9 60,00 

7 Phương pháp thuyết trình 13 86,67 

8 Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 12 80,00 

9 Phương pháp đóng vai 7 46,67 

Các hình thức dạy học cho SV Khoa GDTC - ĐHH 

1 Hình thức làm việc nhóm 14 93,33 

2 Hình thức semina 12 80,00 

3 Hình thức ngoại khóa (dạy học ngoài lớp) 13 86,67 

4 Hình thức dạy học cá nhân (tự học tự nghiên cứu) 12 80,00 

5 Hình thức dạy học cả lớp 15 100 

6 Hình thức dạy kèm 8 53,33 

Từ kết quả trả lời của các chuyên gia, GV đề tài quyết định lựa chọn nh ng PP và 

HTDH có 80% GV đồng ý trở lên để áp dụng vào quá trình DH các môn lí luận cho SV 

Khoa GDTC - ĐHH. Cụ thể như sau: 

2.1.1. Về các PPDH đề tài lựa chọn những PP, gồm 

a. Phương pháp trò chơi 

Bản chất của phương pháp sử dụng tr  chơi học tập là dạy học thông qua việc tổ 

chức hoạt động cho SV. Dưới sự hướng dẫn của GV, SV được hoạt động bằng cách tự chơi 

tr  chơi trong đó mục đích của tr  chơi chuyển tải mục tiêu của bài... Sử dụng trò chơi học 

tập để hình thành kiến thức, kỹ năng mới hoặc củng cố kiến thức, kỹ năng đã học. Trong 

thực tế dạy học, GV thường tổ chức trò chơi học tập để củng cố kiến thức, kỹ năng. Tuy 
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nhiên việc tổ chức cho SV chơi các trò chơi để hình thành kiến thức, kỹ năng mới là rất 

cần để tạo hứng thú học tập cho SV ngay từ khi bắt đầu bài học mới. 

 Tr  chơi học tập là loại tr  chơi có tác dụng gắn với nội dung bài học và phục vụ 

cho mục đích học tập, giúp SV khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân. Tr  chơi học tập 

giúp rèn luyện cả về trí tuệ và nhân cách cho SV. Thông qua tr  chơi SV được rèn luyện 

các giác quan, sự thông minh, nhạy cảm, sáng tạo, hoạt bát và đặc biệt là được giao lưu học 

hỏi với các bạn trong nhóm, trong tổ. Với cách học này SV rất thoải mái, tiếp thu bài học 

một cánh nhẹ nhàng, tự nhiên đồng thời giúp SV có được thói quen hợp tác trong học tập 

theo các hình thức khác như: nhóm, tổ, lớp. SV mạnh dạn, tự tin và có nhiều cơ hội rèn 

luyện kỹ năng nghe - nói. 

b. Phương pháp dạy học theo nhóm 

PP dạy học theo nhóm giúp SV chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập. Là PPDH 

trong đó SV dưới sự hướng dẫn của GV làm việc cùng nhau trong nh ng nhóm nhỏ để 

hoàn thành mục đích học tập chung của cả nhóm đặt ra. Như vậy GV s  chia SV thành 

nh ng nhóm học tập nhỏ phù hợp với điều kiện của lớp học và môn học. Mỗi thành viên 

trong nhóm học tập này vừa có trách nhiệm tự hoạc tập, vừa có trách nhiệm hỗ trợ các 

thành viên khác trong nhóm hoàn thành mục tiêu học tập chung của cả nhóm. Học tập 

trong môi trường nhóm s  thúc đẩy sự tích cực suy nghĩ của cá nhân, tạo sự gắn kết trong 

một “cộng đồng”.  

c. Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp thuyết trình - bao gồm các dạng của nó là giảng thuật (trần 

thuật), giảng giải và giảng diễn (diễn giải) - là phương pháp dạy học mà phương tiện cơ 

bản dùng để thực hiện là lời nói sinh động của GV. 

- Phương pháp thuyết trình có nhiều ưu điểm: 

+ Phương pháp thuyết trình cho phép GV truyền đạt nh ng nội dung lí thuyết tương 

đối khó, phức tạp mà SV không dễ dàng tự mình tìm hiểu lấy được. 

+ Nội dung học tập được trình bày có logic và lập luận chặt ch . Phương pháp cho 

phép GV trình bày một mô hình mẫu của tư duy logic, của cách đề cập và lí giải một vấn 

đề khoa học. Do đó phương pháp này giúp SV mô hình mẫu của tư duy khoa học, qua đó 

s  giúp tr  phát triển trí tuệ. 

+ Lời giảng của GV có thể gây cảm  úc mạnh m  và ấn tượng sâu sắc. Sức truyền 

cảm mạnh của lời nói GV cùng với toàn bộ nhân cách của GV khi tiếp  úc trực tiếp s   

giúp SV hình thành nh ng tư tưởng và tình cảm lành mạnh, cao đẹp, nh ng niềm tin và 

hoài bão. 

+ Tiết kiệm thời gian nhất. Có thể truyền đạt một lượng thông tin lớn cùng một lúc 

cho nhiều SV trong một khoảng thời gian hạn chế. 
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 - Phương pháp thuyết trình có nhiều nhược điểm: 

Chỉ đ i hỏi một quá trình nhận thức thụ động ở SV; không giúp tr  phát triển ngôn 

ng  nói vì SV chỉ nghe; chỉ cho phép SV đạt tới trình độ tái hiện sự lĩnh hội. 

d. Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là PPDH trong đó GV tạo ra nh ng tình 

huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, 

sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt 

được nh ng mục đích học tập khác. Đặc trưng cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết 

vấn đề là “tình huống gợi vấn đề” vì “Tư duy chỉ bắt đầu khi  uất hiện tình huống có vấn 

đề” (Rubinstein). 

2.1.2. Về các hình thức dạy học gồm có các hình thức, gồm 

a. Hình thức làm việc nhóm  

Giờ làm việc nhóm được sử dụng như một HTDH nhằm rèn luyện và phát triển kỹ 

năng làm việc hợp tác, tư duy tích cực, tinh thần trách nhiệm của SV, khắc phục nh ng 

nhược điểm trong kiểu DH tổng lực, toàn lớp (Total learning) và DH cá nhân (Individual 

learning). Lớp môn học được chia thành các nhóm học tập với số lượng SV hợp lý trong 

mỗi nhóm. Nội dung, nhiệm vụ học tập được chia thành các vấn đề giao cho các nhóm 

thực hiện. Tuỳ thuộc vào mục tiêu và nội dung môn học, các nhóm có thể nhận cùng hoặc 

các nhiệm vụ khác nhau và làm việc dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của GV. Các kết quả làm 

việc nhóm được trình bày công khai, chia sẻ với các nhóm khác trong lớp. Giờ làm việc 

nhóm nên tiến hành triển khai sau giờ lý thuyết, trước giờ seminar (hoặc kết hợp đan  en 

với các giờ thực hành, thực tập, thí nghiệm...). Trong giờ làm việc nhóm GV đóng vai tr  

người hướng dẫn, hỗ trợ, điều khiển, giám sát và quản lý. 

b. Hình thức seminar 

Đây là HTDH bắt buộc trong đào tạo theo tín chỉ, được triển khai sau các giờ lên lớp 

lý thuyết. Các vấn đề của nội dung môn học s  được GV giao trước để SV tự nghiên cứu 

tìm t i và tranh luận công khai trên lớp. GV đóng vai tr  người hướng dẫn, điều khiển 

(cũng có thể giao cho một nhóm nào đó thực hiện vai tr  này), tổng kết (điều chỉnh, bổ 

sung) và đánh giá. Tạo cơ hội đào sâu, mở rộng và củng cố các kiến thức lý thuyết cho SV, 

Tăng cơ hội vận dụng các kiến thức lý luận vào thực tế. Rèn luyện kỹ năng lập luận, biện 

giải và bảo vệ các quan điểm, ý kiến cá nhân, kỹ năng chia sẻ, hợp tác. Tạo “sức ép” tích 

cực cho người học.  

Tính hiệu quả của giờ lên lớp seminar phụ thuộc vào các yếu tố sau: nội dung của 

các vấn đề (tính thời sự, hấp dẫn, độc đáo, khả năng liên hệ thực tế...), cách thức điều khiển 



 Lê Hải Yến, Nguyễn Thế Tình, Mai Thị Thúy 

 

655 

của GV, mức độ chuẩn bị và tính tích cực của SV. Nội dung triển khai trong giờ lên lớp 

seminar cần đảm bảo: tính “có vấn đề”, tính  ác thực, tính khả thi và không trùng lặp với 

các nội dung đã được trình bày trong giờ lý thuyết. HT triển khai seminar cần phong phú, 

đa dạng tránh gây tâm lý nhàm chán, đơn điệu cho người học (bởi số giờ seminar trong 

chương trình gần tương đương với giờ lý thuyết).  

c. Hình thức ngoại khóa (dạy học ngoài lớp) 

Hoạt động ngoại khóa là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở 

trên lớp, một trong nh ng mảng hoạt động giáo dục quan trọng ở nhà trường phổ thông. 

Hoạt động này có nghĩa hỗ trợ cho giáo dục nội khóa, góp phần phát triển và hoàn thiện 

nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và tài năng sáng tạo của HS. Nội dung ngoại khóa rất 

phong phú và đa dạng, nhờ đó các kiến thức tiếp thu được trên lớp có cơ hội được áp dụng, 

mở rộng thêm trên thực tế, đồng thời có tác dụng nâng cao hứng thú học tập nội khóa. Khi 

hoạt động ngoại khóa, HS có thể tham quan học tập, tổ chức thảo luận theo chuyên đề, tổ 

chức các buổi dạ hội… 

d. Hình thức dạy học cá nhân (tự học, tự nghiên cứu) 

Với triết lý tăng tính chủ động, tích cực của người học trong đào tạo việc tự học, tự 

nghiên cứu của SV là một hoạt động bắt buộc nhằm đảm bảo sự cân đối hợp lý gi a tải 

trọng kiến thức và thời gian tiếp  úc trực tiếp gi a GV và SV, được coi là một HTDH bằng 

chính các hoạt động học tập của người học. Mục tiêu chính của việc tổ chức HTDH này là 

rèn luyện cho SV khả năng tự nghiên cứu, học hỏi, khả năng độc lập phát hiện và giải 

quyết vấn đề với các nguồn tài liệu, kinh nghiệm và nh ng kiến thức, kỹ năng được triển 

khai ở trên lớp.  

e. Hình thức dạy học cả lớp 

Hoạt động DH được tiến hành chung cho cả lớp, SV trong lớp thuộc cùng lứa tuổi, 

có trình độ nhận thức gần như nhau để đảm bảo cho hoạt động DH được tiến hành phù hợp 

với năng lực chung của cả lớp. Lớp học có thành phần không đổi trong mỗi giai đoạn của 

quá trình DH với một số lượng SV nhất định phù hợp với khả năng quản lí, bao quát của 

GV. Nội dung môn học được chia thành từng bài, mỗi bài dạy trong một hoặc một số tiết 

học. Các tiết học được sắp  ếp theo nh ng nguyên tắc nhất định. 

+Ưu điểm: Cùng một lúc dạy được nhiều SV, nhờ đó đáp ứng được yêu cầu của phổ 

cập giáo dục, mở rộng được quy mô đào tạo; Đảm bảo sự thống nhất trong cả nước về kế 

hoạch và nội dung DH. 

+ Nhược điểm: SV dễ bị thụ động trong quá trình học tập, khó có điều kiện để chú ý 

đến đặc điểm nhận thức riêng của từng SV, do đó khó điều chỉnh việc DH cho phù hợp với 

từng em hay từng nhóm. 
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2.2. Đánh giá hiệu quả một số phƣơng pháp và hình thức dạy học các môn lí thuyết 

cho SV Khoa GDTC - ĐHH 

2.2.1. Xây dựng chương trình thực nghiệm trên cơ sở hệ thống các phương pháp và 

hình thức dạy học đã lựa chọn 

Để đánh giá được hiệu quả của hệ thống các PP đã lựa chọn, nhằm đổi mới PP và 

HTDH các học phần lý luận cho SV Khoa GDTC - ĐHH.  

- Đối tượng thực nghiệm: Đề tài tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên và thực nghiệm trên 

24 SV tại Khoa GDTC - ĐHH chia làm 02 nhóm: 

+ Nhóm thực nghiệm: Bao gồm 12 SV ngành GDTC khóa 14 (tuyển sinh năm 2016) 

được áp dụng hệ thống các PP và HTDH đã lựa chọn, và hệ thống các PP và HTDH này 

được coi là nh ng biện pháp chính, sắp  ếp khoa học trong từng giai đoạn, từng thời kỳ 

được ứng dụng vào nhóm thực nghiệm.  

+ Nhóm đối chứng: Bao gồm 12 SV ngành GDTC khóa 15 (tuyển sinh năm 2017) áp 

dụng hệ thống các PP và HTDH truyền thống ở các môn lí thuyết được các GV sử dụng từ 

trước đến nay. 

- Thời gian thực nghiệm: Toàn bộ quá trình thực nghiệm được tiến hành từ tháng 

3/2019 - 6/2019. 

- Phương pháp đánh giá: Đề tài tiến hành so sánh song song kết quả học tập mà SV 

của 2 nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. 

2.2.2. Đánh giá hiệu quả một số phương pháp và hình thức dạy học các môn lí thuyết 

cho SV Khoa GDTC - ĐHH 

Để đánh giá hiệu quả của một số phương pháp và hình thức dạy học các môn lí 

thuyết cho SV Khoa GDTC - ĐHH đề tài đã tiến hành so sánh kết quả học tập các môn lí 

thuyết trong năm học 2018-2019 của SV ngành GDTC khóa 14 và khóa 15. Kết quả thể 

hiện ở Bảng 2 sau đây: 

Bảng 2. Bảng kết quả học tập của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng  

Đối tƣợng 
Điểm trung bình chung các môn lí thuyết % 

Giỏi Khá T. Bình TB. Yếu Kém 

Nhóm thực nghiệm (n=12) 37,5 25 12,5 25 0 

Nhóm đối chứng (n=12) 4,6 25 33,3 16,6 20,5 

Qua Bảng 3 cho thấy kết quả điểm thi kết thúc học phần của SV ở nhóm thực nghiệm 

cao hơn nhóm đối chứng. Kết quả học tập các môn lí thuyết của SV ngành GDTC khóa 14 

sau thực nghiệm tỷ lệ SV kém giảm rõ, SV ngành GDTC khóa 15 chiếm 20,8% nhóm thực 

nghiệm 0%; Tỷ lệ SV đạt điểm trung bình của SV ngành GDTC khóa 15 là 33,3%, SV 
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ngành GDTC khóa 14 tỷ lệ giảm c n 12,5% (Giảm 20,8%). Trong khi đó tỷ lệ SV khá 

ngành GDTC khóa 14 và khóa 15 giống nhau (đều chiếm 25%), tỷ lệ SV giỏi của ngành 

GDTC khóa 14 tăng 32,9% so với tỷ lệ SV ngành GDTC khóa 15.  

Để khẳng định tính hiệu quả của các PP và HTDH đề tài đã lựa chọn, mang lại hiệu 

quả cho SV trong học tập, đề tài tiến hành so sánh kết quả học các môn lí thuyết kỳ II năm 

học 2018 - 2019 ngành GDTC khóa 14 và kết quả học các môn lí thuyết kỳ II năm học 

2017 - 2018 ngành GDTC khóa 13, kết quả thu được ở Bảng 3 dưới. 

Qua Bảng 3 cho thấy kết quả điểm của SV ở nhóm thực nghiệm cao hơn khóa trước 

thể hiện điểm trung bình các môn học lý thuyết giống nhau nhưng điểm ở nhóm thực 

nghiệm không có điểm kém, điểm giỏi của SV ngành GDTC khóa 14 cao hơn SV ngành 

GDTC khóa 13 là 34,56%, điểm khá của SV ngành GDTC khóa 14 thấp thấp hơn của SV 

ngành GDTC khóa 13 là 16,2%, điểm trung bình của SV ngành GDTC khóa 14 thấp thua 

của SV ngành GDTC khóa 13 là 1,47%, của SV ngành GDTC khóa 14 không có  

điểm kém. 

Bảng 3. Bảng kết quả học tập của SV ngành GDTC khóa 14 và SV ngành GDTC khóa 13 

Đối tƣợng 
Điểm trung bình chung các môn lí thuyết (%) 

Giỏi Khá Trung Bình TB. Yếu Kém 

SV ngành GDTC khóa 14 37,5 25 12,5 25 0 

SV ngành GDTC khóa 13 2,94 41,17 26,47 26,47 2,95 

Từ những kết quả nghiên cứu nêu trên, cho phép rút ra những nhận xét sau: 

- Để đổi mới PP và HTDH các môn lí thuyết cho SV đề tài đã tham khảo các GV, kết 

hợp với thực tiễn GD đề tài tiến hành lựa chọn, áp dụng  các PP và HTDH mới khắc phục 

nh ng hạn chế của một số PP và HTDH truyền thống, phát huy tính tích cực chủ động của 

SV, nhằm nâng cao kết quả học tập. 

- Qua kết quả kiểm tra sư phạm, sau quá trình áp dụng một số PP và HTDH đưa vào 

cho đối tượng thực nghiệm, căn cứ theo kế hoạch GD năm 2018 - 2019, Việc đổi mới PP 

và HTDH áp dụng vào thực tiễn ở khách thể nghiên cứu được khắc phục rõ rệt. 

Ngoài so sánh dưới góc độ sử dụng PP và HTDH nghiên cứu là chính,  em  ét dưới 

góc độ kết quả học tập đề tài đều nhận thấy khách thể nghiên cứu đều đạt hiệu quả cao. 

3. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài rút ra được các kết luận sau: 

1. Thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên 15 GV, chuyên gia giảng dạy lý luận tại Khoa 

GDTC - ĐHH và một số GV thỉnh giảng từ các trường khác giảng dạy cho Khoa GDTC- 

ĐHH đề tài đã lựa chọn được các phương pháp dạy học phù hợp như: Phương pháp tr  
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chơi; Phương pháp dạy học theo nhóm; Phương pháp thuyết trình; Phương pháp phát hiện 

và giải quyết vấn đề và các hình thức dạy học như: Hình thức làm việc nhóm; Hình thức 

semina; Hình thức ngoại khóa (dạy học ngoài lớp); Hình thức dạy học cá nhân (tự học, tự 

nghiên cứu); Hình thức dạy học cả lớp. 

2. Thông qua kiểm chứng bước đầu đã thu được nh ng kết quả tích cực là nhóm thực 

nghiệm có kết quả học tập các môn lí thuyết cao hơn nhóm đối chứng và cao hơn các khóa 

học trước đó. Cụ thể: Kết quả học tập các môn lí thuyết của SV ngành GDTC khóa 14 sau 

thực nghiệm tỷ lệ SV kém giảm rõ, ngành GDTC khóa 15 chiếm 20,8% nhóm thực nghiệm 

0%. Tỷ lệ SV đạt điểm trung bình ngành GDTC khóa 15 là 33,3 % ngành GDTC khóa 14 

tỷ lệ giảm c n 12,5% (Giảm 20,8 %). Trong khi đó tỷ lệ SV khá ngành GDTC khóa 15 và 

khóa 14 giống nhau, tỷ lệ SV giỏi của ngành GDTC khóa 14 tăng 32,9% so với tỷ lệ SV 

ngành GDTC khóa 15. So sánh dưới góc độ sử dụng PP và HTDH nghiên cứu là chính, 

 em  ét dưới góc độ kết quả học tập đề tài đều nhận thấy kết quả điểm của SV ở nhóm 

thực nghiệm cao hơn  khóa trước thể hiện điểm trung bình các môn học lý thuyết giống 

nhau nhưng điểm ở nhóm thực nghiệm không có điểm kém, điểm giỏi của ngành GDTC 

khóa 14 cao hơn ngành GDTC khóa 13 là 34,56%, điểm khá ngành GDTC khóa 14 thấp 

hơn thể chất 13 là 16,2%, điểm trung bình ngành GDTC khóa 14 thấp hơn ngành GDTC 

khóa 13 là 1,47%, ngành GDTC khóa 14 không có điểm kém. 
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THỰC TRẠNG NHU CẦU HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA 

SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

                                                     ThS. Chu Thị Bảo Châu  

                                                    Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Tóm tắt: Biết được thực trạng nhu cầu của mỗi cá nhân người học sẽ làm người học 

được học môn mình yêu thích, người học sẽ đam mê, tự giác tích cực trong học tập 

và rèn luyện. Việc thỏa mãn nhu cầu học tập Giáo dục thể chất (GDTC) của sinh 

viên không chỉ đáp ứng yêu cầu nâng cao thể lực mà còn đáp ứng cả nhu cầu, sở 

thích của sinh viên, giảm bớt căng thẳng sau thời gian học tập lý luận ở trên lớp. 

Qua đó giúp sinh viên hoàn thành, phát triển những phẩm chất và năng lực cần thiết, 

đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội, hoàn thiện nhân cách người cán bộ trong tương 

lai. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành tìm hiểu nhu cầu học tập môn 

GDTC của sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (ĐHTDM). 

Từ khóa: Thực trạng, nhu cầu, nâng cao chất lượng, giáo dục thể chất.     

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) là một quá trình sư phạm nhằm bảo vệ, tăng cường sức 

khỏe, hoàn thiện thể chất, rèn luyện nhân cách và trang bị những kỹ năng vận động cần 

thiết cho mỗi cá nhân trong cuộc sống. Thể chất và sự phát triển thể chất là một bộ phận 

quan trọng của giáo dục sức khỏe. Thể chất phát triển theo qui luật tự nhiên và chịu ảnh 

hưởng rất lớn của giáo dục. Trong đó GDTC đóng vai trò quyết định đến quá trình phát 

triển thể chất và tăng cường sức khỏe cho con người. Trong những năm gần đây cùng với 

sự lớn mạnh của nền kinh tế Thế giới và các nước trong khu vực đã tạo tiền đề thúc đẩy 

nền kinh tế Việt Nam đi trên con đường công nghiệp hoá đất nước. Để làm tốt điều này 

Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm đến việc phát triển giáo dục.  

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác GDTC, trường 

ĐHTDM đã nghiêm túc triển khai chương trình giảng dạy các môn học trong chương trình 

giáo dục thể chất cho sinh viên. Theo xu hướng chung của ngành Giáo dục và Đào tạo, 

trong nhiều năm qua nhà trường đã tiến hành đổi mới hình thức tổ chức, quản lý, phương 

pháp dạy và học các môn học nói chung và môn học GDTC nói riêng và đã đạt được 

những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường về 

yếu tố cơ sở vật chất, nguồn nhân lực... và một số điều kiện khách quan khác, chúng tôi 

nhận thấy hiệu quả của các giờ học chính khoá đối với môn học GDTC cũng như phát triển 

thể lực chung cho sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ đáp ứng được việc tiếp thu kỹ thuật 

cơ bản. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này nhưng theo chúng tôi, nguyên nhân 
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quan trọng là sinh viên chưa được học những môn học mà mình đam mê, yêu thích nên 

không tự giác tích cực học tập. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng 

hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp toán 

học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Khái quát về nhu cầu học tập 

Nhu cầu là một hiện tượng tâm lý của con người; là đòi hỏi, mong muốn,  

nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển. Tùy theo trình 

độ nhận thức, môi trường sống, những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu 

khác nhau. 

Nhu cầu học tập là một trong những nhu cầu tinh thần đặc trưng của con người. Nhu 

cầu học tập đòi hỏi của người học đối với sự lĩnh hội nội dung tri thức và các quá trình, 

phương pháp học tập - những cái chưa từng có trong kinh nghiệm cá nhân - cần được thỏa 

mãn để tồn tại và phát triển. 

Ý nghĩa của nhu cầu học tập: Nhu cầu học tập là nguồn gốc tính tích cực nhận thức 

của sinh viên và ảnh hưởng lớn tới kết quả của hoạt động này. Tính tích cực học tập có ảnh 

hưởng trước tiên đối với hành động không nhỏ đối với quá trính thực hiện hành động, nó 

như một đòn bẫy sức mạnh suy trì tính tích cực của chủ thể. 

3.2. Thực trạng nội dung chƣơng trình đào tạo theo học chế tín chỉ môn GDTC của 

Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một 

3.2.1. Nội dung chương trình môn GDTC chính khóa 

Chương trình môn GDTC đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên Trường 

ĐHTDM được thực hiện trong 3 tín chỉ tương đương 2 học phần lý thuyết và thực hành, 

trong đó lý thuyết 2 tín chỉ và thực hành 1 tín chỉ. Học phần thực hành bao gồm 5 môn: 

Aerobic, cầu lông, đá cầu, Vovinam, Karate. Qua đó cho thấy học thực hành còn hơi đơn 

điệu chưa thật sự đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên đa phần các môn học đều là những 

môn cá nhân, chưa có những môn mang tính đồng đội cao. 

3.2.2. Thực trạng đội ngũ giảng viên dạy môn Giáo dục thể chất 

Đội ngũ giảng viên GDTC của Trường Đại học Thủ Dầu Một đều tốt nghiệp đại học 

TDTT, trong đó 98% là Thạc Sĩ và 01% Tiến Sĩ chuyên ngành và 01% nghiên cứu sinh.  

Về thâm niêm công tác cán bộ giảng dạy hiện nay của bộ môn GDTC cho thấy GV 

có thâm niên giảng dạy trên 10 năm. Như vậy đội ngũ cán bộ giảng viên hiện nay cơ bản 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_ch%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADn_th%E1%BB%A9c
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có đủ trình độ và năng lực đáp ứng nhu cầu và giải quyết các nhiệm vụ GDTC trong nhà 

trường. Các giảng viên có sự phân đều theo các chuyên ngành đào tạo như: điền kinh, bóng 

đá, bóng chuyền, bơi lội, thể dục, bóng rổ, cầu lông, karate, vovinam... Đây là tiềm năng 

rất lớn về giảng dạy, huấn luyện các sinh viên để phát triển phong trào góp phần nâng cao 

chất lượng GDTC. 

3.2.3. Thực trạng về cơ sở vật chất 

 Cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ của nhà trường phục vụ cho công tác giảng dạy và 

học tập môn GDTC giữ vai trò quan trọng, nó là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới 

chất lượng giờ học.  

Kết quả khảo sát thực trạng về cơ sở vật chất được trình bày ở Bảng 1 

Bảng 1. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC  

tại trường Đại học Thủ Dầu Một 

TT Sân bãi - dụng cụ Số lƣợng Chất lƣợng 

1 Vợt cầu lông 50 Kém 

2 Kamli (vợt đá) 18 Kém 

3 Sân cầu lông 05 Tốt 

4 Lưới cầu lông 05 Tốt 

5 Giáp Vovinam 2 Kém 

6 Nón thi đấu Vovinam 2 Kém 

7 Bàn bóng bàn 3 Tốt 

8 Găng Vovinam 2 Kém 

9 Giáp Karate 4 Kém 

10 Thước đo 12 Tốt 

11 Cột cầu lông di động (bộ) 07 Kém 

Từ kết quả bảng khảo sát Bảng 1 cho thấy rằng cơ sở vật chất còn thiếu về số lượng 

và kém về chất lượng, cũng như diện tích sân bãi, công trình thể thao phục vụ cho nhu cầu 

tự tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể của sinh viên còn khiêm tốn. Cơ sở vật chất, sân 

bãi, dụng cụ của nhà trường phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập về số lượng chưa 

nhiều và nhiều dụng cụ đã hư hỏng nhiều. Các em sinh viên phải học tập môn cầu lông ở 

ngoài trời, giờ học các môn võ karatedo hay Vovinam chính là đường đi của trường... 

Chính những điều này là trở ngại, giảm hứng thú khi tập luyện. Từ đó dẫn tới việc các em 

thực hiện bài tập theo kiểu chống đối, qua loa... Nếu như chất lượng được đảm bảo và số 

lượng được đầy đủ thì sẽ giúp các em học sinh hứng thú học tập hơn. 
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3.3. Nhu cầu học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên trƣờng Đại học Thủ  

Dầu Một 

Chúng tôi đi sâu vào tìm hiểu trực tiếp nhu cầu của sinh viên về việc học tập môn 

GDTC. Sau khi tiến hành phỏng vấn 250 sinh viên năm I (2016-2017), năm II (2017-2018) 

và năm III (2018-2019) về việc xây dựng chương trình môn học GDTC tại ĐHTDM và 

nhu cầu về học tập môn GDTC của sinh viên theo hướng tự chọn.  

Kết quả phỏng vấn được thể bảng 2 và 3. 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn sinh viên về sự cần thiết xây dựng chương trình tự chọn  

môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (n = 250) 

TT Nội dung phỏng vấn 
Ý kiến (%) 

2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017 

 

-  Nhất thiết theo những quy định 

chung của Bộ GD-ĐT 

- Nên vận dụng cho phù hợp với 

hoàn cảnh của nhà trường 

- Tuân thủ quy định của Bộ 

GD&ĐT nhưng vận dụng phù 

hợp với nhà trường 

17 

 

28 

 

55 

11 

 

24 

 

65 

6 

 

17 

 

77 

Bảng 3. Kết quả phỏng vấn sinh viên về sự cần thiết xây dựng chương trình tự chọn  

môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một (n = 250) 

TT Nội dung phỏng vấn 
Ý kiến (%) 

2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017 

 

 

 

- Rất cần thiết 

- Cần thiết 

- Chưa cần thiết 

- Không cần thiết 

50 

24 

15 

11 

56 

37 

5 

2 

68 

31 

1 

0 

Từ kết quả bảng phỏng vấn 2 và 3 cho thấy rằng phần lớn sinh viên (trên 50% ý kiến 

sinh viên đồng ý) việc thực hiện nội dung chương trình môn GDTC cho sinh viên trường 

ĐHTDM cần phải tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT nhưng vận dụng phù hợp với hoàn 

cảnh nhà trường. Thấy được sự cần thiết phải xây dựng chương trình mới môn GDTC (thể 

hiện sinh viên năm thứ nhất có 74% sinh viên cho rằng việc xây dựng chương trình tự chọn 

môn GDTC là cần thiết, trong đó có 50% là rất cần thiết; sinh viên năm thứ hai có 93% 

sinh viên cho rằng việc xây dựng chương trình tự chọn môn GDTC là cần thiết, trong đó có 

56% là rất cần thiết; sinh viên năm thứ ba đã học kết thúc chương trình môn GDTC có 
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99% sinh viên cho rằng việc xây dựng chương trình tự chọn môn GDTC là cần thiết, trong 

đó có 68% là rất cần thiết). Tuy nhiên vẫn còn có sinh viên (11% sinh viên năm thứ nhất và 

2% sinh viên năm thứ 2) cho rằng việc xây dựng chương trình tự chọn môn GDTC là 

không cần thiết. Những con số đó phản ánh một phần thực trạng những sinh viên chưa 

nhận thức được rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của môn học GDTC và dạy môn học 

GDTC tự chọn trong các nhà trường ở bậc đại học hiện nay. 

Để tìm hiểu rõ thực trạng nhu cầu học tập các môn thể thao của sinh viên trường 

ĐHTDM theo hướng tự chọn, chúng tôi tiếp tục thực hiện điều tra cụ thể nhu cầu sinh viên 

về nội dung môn học này 

Kết quả phỏng vấn về lựa chọn môn học GDTC được trình bày ở Bảng 4 .  

Bảng 4. Khảo sát ý kiến của sinh viên về việc lựa chọn các môn GDTC phù hợp  

với sinh viên trường ĐHTDM trong giai đoạn hiện nay (n = 250) 

TT 
A. Nội dung môn 

học phần bắt buộc 

Rất phù 

hợp 

Phù 

hợp 

Bình 

thƣờng 

Không 

phù 

hợp 

Không 

có ý 

kiến 

Tổng 

phiếu 
Điểm 

Sắp xếp 

TT 

1 Cầu lông 80 100 55 10 05 250 990 1 

2 Bóng chuyền 75 109 40 16 10 250 973 2 

3 Bóng đá 80 69 58 32 11 250 925 3 

4 Vovinam 55 90 80 15 10 250 915 5 

5 Đá cầu 30 70 70 50 30 250 770 7 

6 Bơi lội 25 60 81 60 24 250 752 8 

7 Aerobic 55 90 82 13 10 250 905 6 

8 Karate 30 90 81 24 25 250 922 4 

Từ kết quả phỏng vấn ở Bảng 4 cho thấy: Các nội dung học GDTC tự chọn theo nhu 

cầu của sinh viên sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp đó là: Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng 

đá, Karate, Vovinam , Aerobic, Đá cầu, Bơi lội,... đây là cơ sở quan trọng để xây dựng 

môn học GDTC ở nội dung tự chọn. 

4. KẾT LUẬN 

Qua kết quả điều tra thực trạng về nhu cầu học môn GDTC tự chọn ở trường Đại học 

Thủ Dầu Một, chúng tôi nhận thấy: 

Chương trình môn học GDTC đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên trường Đại 

học Thủ Dầu Một về số lượng môn học GDTC tự chọn còn quá đơn điệu dẫn đến sinh viên 

ít có sự lựa chọn. 
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Các điều kiện cơ sở vật chất cho công tác GDTC còn nhiều khó khăn. Điều này ảnh 

hưởng tới việc xây dựng các môn học GDTC tự chọn cho sinh viên cũng như phong trào 

tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong nhà trường. 

Nhu cầu cần thiết phải xây dựng một chương trình môn GDTC học theo hình thức tự 

chọn đáp ứng đa số nhu cầu học tập của sinh viên. 

Bộ môn GDTC cần xây dựng đa dạng nội dung môn học GDTC tự chọn đáp ứng  

nhu cầu người học, động viên khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao trong 

sinh viên. 

Từ việc nghiên cứu thực trạng nhu cầu học tập môn GDTC làm cơ sở cho các nhà 

quản lý, các giảng viên xây dựng chương trình môn học GDTC cho phù hợp với sinh viên 

nhà trường trong những năm học tiếp theo. 
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NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO  

BÓNG ĐÁ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ 

A STUDY ON SOLUTIONS TO DEVELOP FOOTBALL MOVEMENTS  

FOR STUDENTS OF LAW UNIVERSITY, HUE UNIVERSITY  

ThS. Trịnh Xuân Hồng, TS. Lê Cát Nguyên, ThS. Phạm Đức Thạnh 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT thường quy, đề tài  

đã xác định được thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và lựa chọn được 06 giải pháp  

để phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên (SV) trường Đại học Luật, Đại học 

Huế (ĐHH). 

Từ khóa: Bóng đá; Phong trào; Sinh viên; Đại học Luật; Đại học Huế. 

Abstract: By using regular research methods of physical training and sports,  

this study has identified the current situation, find out the source and selected  

06 solutions to develop the football movement for students of the University of Law, 

Hue University. 

Key words: Football; Movement; Student; University of Law; Hue University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bên cạnh các hoạt động đào tạo chuyên ngành thì Trường Đại học (ĐH) Luật, ĐHH 

rất muốn phát triển phong trào TDTT của SV nhằm phục vụ cho công tác quảng bá về 

trường cũng như tạo sân chơi cho SV. Trong đó, bóng đá nổi lên như là một môn thể thao 

được rất nhiều bạn SV yêu thích. Hằng năm, nhà trường đều tổ chức giải bóng đá nam, nữ 

SV và thu hút rất đông SV tham gia. Tuy vậy, theo những người có chuyên môn đánh giá 

thì chất lượng giải đấu chưa cao. Khi giải kết thúc thì không còn nhiều SV thường xuyên 

tham gia tập luyện môn bóng đá nữa. Những SV thường xuyên tham gia tập luyện thì các 

em tập một cách tự phát, không có bài bản và không có tổ chức. Điều này dẫn đến thành 

tích thi đấu của đội bóng nhà trường khi tham gia giải Bóng đá Hội Thể Thao Đại học và 

chuyên nghiệp Huế không cao. Điều này cho thấy phong trào tập luyện môn bóng đá của 

SV ĐH Luật chưa phát triển một cách bền vững và rộng khắp. Xuất phát từ thực trạng trên, 

để góp phần phát triển phong trào bóng đá cho SV trường ĐH Luật, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu những giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho sinh 

viên trường Đại học Luật, Đại học Huế. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp 

phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn tọa đàm, Phương pháp quan sát sư 

phạm, Phương pháp kiểm chứng sư phạm và Phương pháp toán học thống kê. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng phong trào bóng đá của sinh viên trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế 

3.1.1. Thực trạng đội ngũ giảng viên giảng dạy, tổ chức, quản lý  phong trào TDTT cho 

sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế 

Đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) là những người trực tiếp giảng 

dạy, tổ chức, quản lý phong trào TDTT trong toàn ĐHH. Vì vậy đây là lực lượng tác động 

trực tiếp tới sự phát triển phong trào TDTT của ĐH Luật nói riêng và ĐHH nói chung. 

Thực trạng đội ngũ giảng viên của Khoa GDTC được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng đội ngũ giảng viên Khoa GDTC - ĐHH (n = 44) 

TT Giảng viên 
Số 

lƣợng 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Trình độ  

đào tạo 

TS ThS ĐH 

1 Giảng viên quản lý 2 4,55 2 0 0 

2 Giảng viên chuyên sâu bóng đá 2 4,55 0 2 0 

3 Giảng viên không chuyên sâu bóng đá 40 90,9 5 30 5 

Tổng 44 100 7 32 5 

(Thống kê của Tổ KT-ĐBCLGD Khoa GDTC-ĐHH) 

Qua kết quả của Bảng 1 cho thấy tổng số giảng viên của Khoa GDTC là 44 người, 

trong đó có 07 Tiến sĩ, 34 Thạc sĩ, 05 Cử nhân. Trong số 44 giảng viên, chỉ có 02 giảng 

viên có trình độ thạc sĩ thường xuyên giảng dạy và huấn luyện môn bóng đá, gồm 01 giảng 

viên được đào tạo chuyên sâu và 01 giảng viên tốt nghiệp ngành Sư phạm TC-GDQP có sở 

trường về môn bóng đá. Kết quả thống kê trên cho thấy đội ngũ giảng viên giảng dạy và 

huấn luyện môn bóng đá cho SV ĐHH nói chung và SV ĐH Luật còn quá ít. 

3.1.2. Thực trạng tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế 

Để đánh giá thực trạng hoạt động TDTT ngoại khoá của SV ĐH Luật, đề tài tiến 

hành phỏng vấn vấn 967 em sinh viên ở 2 khóa tuyển sinh 2017 và 2018 về thời gian tập 

luyện TDTT ngoại khóa. Kết quả được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Nhu cầu tập luyện TDTT ngoại khóa của SV ĐH Luật, Đại học Huế (n = 967) 

TT Nội dung 
Chọn Không chọn 

n % n % 

1 Bạn có thích tập TDTT ngoại khóa không? 831 85,94 136 14,06 

2 
Số buổi tập TDTT ngoại khoá trung bình trong  

một tuần? 
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2.1 Không tập buổi nào 534 55,22   

2.2 Một buổi/1 tuần 280 28,96   

2.3 Hai buổi/1 tuần 107 11,06   

2.4 Trên hai buổi/1 tuần 46 4,76   

Qua Bảng 2 cho thấy: Có 85,94% SV thích tập luyên TDTT ngoại khoá, nhưng có tới 

55,22% SV không tập buổi nào. Số SV tập luyện 1 buổi/tuần chiếm 28,96%, 02 buổi/tuần 

chiếm 11,06% và trên 02 buổi/tuần chiếm 4,76%. 

3.1.3. Thực trạng nhu cầu tập luyện bóng đá của sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế 

Để đánh giá nhu cầu tập luyện bóng đá của SV ĐH Luật, đề tài tiến hành phỏng vấn 

967 SV, kết quả khảo sát được trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Môn thể thao SV ĐH Luật có nhu cầu tha gia tập luyện (n = 967) 

TT MÔN SỐ SV LỰA CHỌN TỶ LỆ % 

1 Cầu lông 290 29,8 

2 Bơi lội 155 15,83 

3 Bóng đá 149 15,2 

4 Bóng chuyền 125 12,76 

5 Võ thuật 61 6,74 

6 Bóng rổ 59 6,09 

7 Cờ vua 47 4,9 

8 Bóng bàn 35 3,65 

9 Khiêu vũ TT 33 3,4 

10 Đá cầu 13 1,4 

Kết quả khảo sát cho thấy có 04 môn thể thao SV có nhu cầu tham gia tập luyện 

nhiều nhất theo thứ tự là: Cầu lông, Bơi lội, Bóng đá và Bóng chuyền. Như vậy môn bóng 

đá là môn thể thao xếp thứ 3 trong số các môn thể thao SV có nhu cầu tập luyện cao nhất. 

3.1.4. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ việc giảng dạy môn học GDTC của sinh viên 

Đại học Luật, Đại học Huế 

Đề tài đã khảo sát điều kiện cơ sở vật chất của Khoa GDTC phục vụ việc học tập 

môn GDTC của SV ĐHH (toàn bộ SV ĐHH, trong đó có SV ĐH Luật đều học môn GDTC 

tại Khoa GDTC). Kết quả được trình bày tại Bảng 4. 
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Bảng 4. Thực trạng cơ sở vật chất, phục vụ tập luyện TDTT tại ĐHH 

Stt Sân tập Số lƣợng Chất lƣợng 

1 Bóng chuyền 05 Tốt 

2 Bóng đá 02 Trung bình 

3 Bàn Bóng bàn 20 Tốt 

4 Bóng ném 01 Trung bình 

5 Bàn rổ 02 Khá 

6 Xà kép 04 Khá 

7 Xà lệch 04 Khá 

8 Hố nhảy cao 03 Trung bình 

9 Hố nhảy xa 06 khá 

10 Cầu lông 06 Tốt 

11 Thể dục tay không 08 Khá 

12 Đường chạy 100m 03 Khá 

13 Đường chạy 400m 01 Trung bình 

14 Nhà đa chức năng 02 Tốt 

(Số liệu tính đến tháng 6 năm 2019 của Khoa GDTC - ĐHH báo cáo Bộ GDĐT: 

Tổng diện tích sàn xây dựng: 4729,68 m
2
)
 

Nhìn chung, số lượng sân bãi tạm thời đáp ứng cho SV học tập các môn học trong 

chương trình GDTC. Trong đó chỉ có 03 môn có điều kiện sân bãi tốt nhất là: Cầu Lông, 

Bóng chuyền, Bóng bàn. Còn lại những môn khác điều kiện sân bãi vẫn chỉ ở mức trung 

bình. Môn bóng đá nằm trong nhóm các môn mà cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu tập 

luyện của SV. Cụ thể, mỗi suất học tối đa có thể có tới 250 SV, tối thiểu cũng có khoảng 

100 SV trên một sân bóng đá 7 người. Với đặc thù cần không gian rộng của môn bóng đá 

thì việc tập luyện sẽ không có hiệu quả trong điều kiện đó. Trong khuôn viên ĐH Luật 

cũng có 04 sân cỏ nhân tạo, tuy nhiên đây là của tư nhân thuê làm kinh doanh, SV muốn 

tập luyện hay thi đấu thì phải bỏ tiền thuê. Đây là nguyên nhân khiến nhiều bạn SV không 

thể tham gia tập luyện môn bóng đá và là một phần khiến phong trào bóng đá của SV 

trường ĐH Luật chưa phát triển. 

3.1.5. Chương trình môn học GDTC của sinh viên Đại học Huế 

Theo thông tư số: 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14/10/2015 của Bộ GDĐT,  căn cứ vào 

điều kiện thực tế của ĐHH, chương trình môn học GDTC được bố trí gồm 4 tín chỉ tương 

ứng với 4 học kỳ như sau: 
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- Học kỳ 1 - Tương ứng với tín chỉ 1; 

- Học kỳ 2 -Tương ứng với tín chỉ 2; 

- Học kỳ 3 - Tương ứng với tín chỉ 3; 

- Học kỳ 4 - Tương ứng với tín chỉ 4. 

(01 tín chỉ đươc quy đổi tương ứng 30 tiết thực hành trên lớp). 

Chương trình GDTC của ĐHH có 04 tín chỉ được giảng dạy trong 04 học kỳ của năm 

01 và năm 02. Trong đó, tín chỉ 1 dạy môn Phương pháp tập luyện TDTT là tín chỉ bắt 

buộc, còn 3 tín chỉ còn lại là các môn học tự chọn 3 trong 8 môn là: Bóng chuyền, bóng đá, 

bóng ném, bóng rổ, cờ vua, nhảy cao, nhảy xa, Thể dục tay không và thể dục dụng cụ. 

Như vậy, môn bóng đá chỉ được dạy trong 30 tiết nên giảng viên không thể truyền 

đạt hết, SV không thể lĩnh hội hết những nguyên lý cơ bản trong bóng đá, không thể nắm 

và vận dụng được hết luật thi đấu, không hình thành được kỹ năng chơi bóng cơ bản… 

Muốn cải thiện được điều này bắt buộc phải có những giờ ngoại khóa cho SV tập luyện và 

thi đấu bóng đá. 

3.1.6. Nguyên nhân khiến phong trào bóng đá của sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế 

chưa phát triển 

Bảng 5. Nguyên nhân dẫn đến việc phong trào tập luyện môn bóng đá  

của sinh viên Đại học Luật chưa phát triển 

TT Nguyên nhân 
Ngƣời 

đánh giá 

Mức độ ảnh hƣởng 

χ
2
 Không ảnh 

hƣởng 
Ảnh hƣởng 

1 
GV giảng dạy chuyên sâu 

môn bóng đá ít còn ít 

CG (n=32) 12 (37,5%) 20 (62,5%) 
4,8 

SV  (n=385) 80 (20,78%) 305 (79,22%) 

2 
Nhận thức của SV về tác dụng  

của môn bóng đá chưa sâu sắc 

CG (n=32) 3 (9,38) 29 (90,63) 
0,3 

SV  (n=385) 57 (14,81) 328 (85,19) 

3 Thời gian học môn bóng đá ít 
CG (n=32) 8 (25%) 24 (75%) 

0,1 
SV  (n=385) 89 (23,12%) 296 (76,88%) 

4 
Thiếu cơ sở vật chất phục vụ 

cho môn bóng đá 

CG (n=32) 7 (21,88%) 25 (78,13%) 
0,1 

SV  (n=385) 93 (24,16%) 292 (75,84%) 

5 
Nhu cầu SV tập luyện môn 

bóng đá còn ít 

CG (n=32) 11 (34,38%) 21 (65,63%) 
27 

SV  (n=385) 295 (76,62%) 90 (23,38%) 

6 
Điều kiện thời tiết khí hậu  

khắc nhiệt 

CG (n=32) 14 (43,75%) 18 (56,25%) 
14 

SV  (n=385) 287 (74,55%) 98 (25,45%) 
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Các kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy thực trạng phong trào tập luyện môn bóng 

đá của SV ĐH Luật chưa đáp ứng được nhu cầu SV. Vì vậy, việc tìm hiểu nguyên nhân sẽ 

là cơ sở để đề tài nghiên cứu các giải pháp phát triển phong trào bóng đá của SV ĐH Luật.  

Qua trao đổi với các chuyên gia, đề tài đã bước đầu xác định được các nguyên nhân 

sau: Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho môn bóng đá, GV giảng dạy chuyên sâu môn bóng 

đá ít, Thời gian học môn bóng đá ít, Nhu cầu SV tập luyện môn bóng đá còn ít, Điều kiện 

thời tiết khí hậu khắc nghiệt, Nhận thức của SV về tác dụng của môn bóng đá chưa  

sâu sắc. 

Với 6 nguyên nhân trên, đề tài tiến hành phỏng vấn các giảng viên, các nhà chuyên 

môn, các nhà quản lý (gọi chung là CG) và SV về mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân 

trên. Những nguyên nhân nào được đối tượng phỏng vấn đánh giá cao sẽ được đề tài lựa 

chọn là nguyên nhân dẫn đến thực trạng mà đề tài đã khảo sát. Kết quả trình bày ở Bảng 5. 

Qua Bảng 5 cho thấy: 

- Trong 6 nguyên nhân, có 3 nguyên nhân, trong đó 2 đối tượng đánh giá không đồng 

nhất với χ
2
 > 3,84 ở ngưỡng P<0,05 là các nguyên nhân “GV giảng dạy môn bóng đá ít”, 

“Điều kiện thời tiết khí hậu khắc nhiệt”, “Nhu cầu SV tập luyện môn bóng đá còn ít”. Ví 

dụ: ở nguyên nhân “Nhu cầu SV tập luyện môn bóng đá còn ít” CG cho rằng ảnh hưởng 

chiếm 65,63% nhưng SV cho rằng ảnh hưởng chiếm chỉ 23,38%. 

- Có 3 nguyên nhân cả 2 đối tượng đánh giá tương đồng ở ngưỡng P>0,05 đó là các 

nguyên nhân: “Nhận thức của SV về tác dụng của môn bóng đá”, “thời gian học môn bóng 

đá ”, “Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho môn bóng đá”. Như vậy, qua khảo sát 2 đối tượng 

liên quan là CG và SV, cho thấy những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng phong trào 

tập luyện bóng đá của SV ĐH Luật, ĐHH còn yếu là do: 

1. Nhận thức của SV về tác dụng của môn bóng đá còn thấp. 

2. Thời gian học môn bóng đá ít. 

3. Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho môn bóng đá. 

4. Giảng viên giảng dạy và phụ trách môn bóng đá ít. 

5. Chưa có chế độ khuyến khích sinh viên tập luyện và thi đấu bóng đá. 

3.2. Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên 

trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế 

3.2.1. Những căn cứ để lựa chọn giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho SV  

ĐH Luật, Đại học Huế 

- Căn cứ vào chủ trương và các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước về công tác 

GDTC và thể thao trường học;  
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- Căn cứ vào định hướng phát triển của nhà trường và các điều kiện đảm bảo về cơ sở 

vật chất, kinh phí, đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng như khả năng tổ chức hoạt động TDTT 

của nhà trường; 

- Căn cứ vào các kết quả nghiên cứu khoa học TDTT liên quan đến vấn đề xây dựng 

và phát triển phong trào tập luyện TDTT ngoại khóa cho SV nói chung và phong trào tập 

luyện môn Bóng đá nơi riêng; 

- Căn cứ vào nhu cầu tập luyện TDTT của SV ĐH Luật; 

- Căn cứ ý kiến của các chuyên gia và các nhà quản lý trong lĩnh vực TDTT.  

3.2.2. Lựa chọn các giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên Đại học Luật, 

Đại học Huế 

3.2.2.1. Những yêu cầu khi lựa chọn các giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho SV 

ĐH Luật, Đại học Huế 

Khi lựa chọn giải pháp để ứng dụng vào quá trình nghiên cứu phải tuân theo các 

nguyên tắc sau: 

- Giải pháp có tính khả thi; 

- Giải pháp mang tính thực tiễn;  

- Giải pháp phải phù hợp với cơ sở lý luận và khoa học; 

- Giải pháp phải mang tính toàn diện;  

- Giải pháp phải có tính đồng bộ. 

3.2.2.2. Lựa chọn một số giải pháp nhằm phát triển phong trào bóng đá cho sinh viên  

Đại học Luật, Đại học Huế 

Đề tài  đã  tiến  hành phỏng vấn cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, các nhà sư phạm 

hiện đang trực tiếp làm công tác quản lý, giảng dạy môn GDTC trong và ngoài ĐHH. Căn 

cứ vào kết quả phỏng vấn, đề tài tiến hành lựa chọn và xây dựng nội dung chi tiết cho các 

giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho SV ĐH Luật, qua đó góp phần nâng cao chất 

lượng công tác GDTC trong ĐHH một cách có hiệu quả.   

Sau đó đề tài tiến hành phỏng vấn 32 chuyên gia, HLV, giảng viên, nhà quản lý 

TDTT trong ĐHH và trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế để tìm ra những giải pháp hợp lý 

cho vấn đề mà đề tài hướng tới. Những giải pháp nào có tỷ lệ tán thành cao trên 70% sẽ 

được đề tài lựa chọn. Kết quả phỏng vấn được trình bày cụ thể ở Bảng 6. 
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Bảng 6. Giải pháp phát triển phong trào bóng đá cho SV ĐH Luật, ĐHH (n=32) 

TT Nội dung 

Số ngƣời  

lựa chọn 

n  % 

1 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với việc tập luyện bóng 

đá ngoại khóa theo hình thức thành lập các CLB bóng đá SV 
29 90,6% 

2 Tăng cường tổ chức nhiều giải bóng đá hàng năm cho sinh viên. 20 62,5% 

3 
Cử giảng viên có chuyên môn hƣớng dẫn, tổ chức các hoạt 

động bóng đá ngoại khóa 
32 100% 

4 
Cải tạo, mua sắm, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bóng 

đá, dụng cụ tập luyện 
29 90,6% 

5 
Tạo cơ chế chính sách hợp lý, thỏa đáng cho cán bộ, giảng 

viên tham gia tổ chức hoạt động bóng đá ngoại khóa cho SV 
30 93,8% 

6 
Mở rộng và tăng cƣờng các hoạt động thi đấu Bóng đá trong 

sinh viên, xây dựng các đội tuyển bóng đá cho trƣờng 
30 93,8% 

7 
Có chế độ khuyến khích cho SV tham gia tập luyện và thi 

đấu bóng đá ngoại khóa  
32 100% 

Qua kết quả phỏng vấn được tổng hợp ở bảng 6, đề tài chỉ chọn những giải pháp có 

tỷ lệ tán thành trên 70%. Kết quả chọn được 06 biện pháp đó là: 

* Giải pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của SV và cán bộ, giảng viên về tác 

dụng của việc tập luyện bóng đá đối với sức khỏe và tinh thần của con người. 

-  Mục đích: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo nhà 

trường, các tổ chức đoàn thể, phòng ban có liên quan đến phong trào TDTT của nhà 

trường, cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức tập luyện TDTT của SV để SV nhận thức 

đúng về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện Bóng đá.  

- Nội dung: 

+ Tuyên truyền phổ biến khoa học TDTT; 

+ Phổ biến lợi ích và luật chơi Bóng đá;  

+ Phối hợp cùng phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, hội sinh viên để phổ 

biến các chỉ thị TDTT và GDTC. 

- Hình thức: Hội nghị, hội thảo, tranh cổ động, áp phích, bản tin TDTT… 

- Nội dung và cách thực hiện: 

+ Phối hợp các phòng ban chức năng đặc biệt là Đoàn Thanh Niên trường quán  

triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT trong trường học. 
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Làm cho lực lượng cán bộ quản lí, giáo viên, SV hiểu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước 

về công tác GDTC trong trường học các cấp. 

+ Tuyên truyền bằng hệ thống hình ảnh, pano, áp phích về tầm quan trọng của bóng 

đá nói riêng và TDTT nói chung với sức khỏe. 

+ Giảng viên giảng dạy GDTC phải có nhiệm vụ thông qua bài giảng liên hệ với thực 

tế giúp SV hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng và lợi ích của tập luyện môn bóng đá. 

+ Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về TDTT, phổ biến kiến thức khoa học về TDTT thông 

qua hội thỏa, tạo đàm. Giao cho Đoàn thanh niên và hội sinh viên thực hiện. 

+ Khuyến khích SV theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày, đọc 

sách báo... để tìm hiểu các thông tin TDTT của nước ta và thế giới. 

* Giải pháp 2: Cử giảng viên có chuyên môn hướng dẫn, tổ chức các hoạt động 

bóng đá ngoại khóa. 

- Mục đích: Giúp SV tập luyện một cách bài bản và khoa học, qua đó kích thích lòng 

đam mê, hứng thú trong từng SV. 

- Nội dung và cách thực hiện: Giảng viên có vai trò rất quan trọng trong việc phát 

động phong trào TDTT. Chúng tôi tiến hành phân công các giảng viên trẻ tham gia hướng 

dẫn tập luyện bóng đá ngoại khóa (1 giảng viên/30 - 35 SV) và trực tiếp hướng dẫn chuyên 

môn tại các CLB bóng đá. 

* Giải pháp 3: Cải tạo, mua sắm, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bóng, dụng 

cụ tập luyện. 

- Mục đích: Nâng cao chất lượng công tác GDTC và thể thao SV,  nâng cấp, cải tạo 

cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, đảm bảo những điều kiện cần thiết phục vụ cho giảng dạy 

chính khóa, cũng như các hoạt động ngoại khóa môn Bóng đá của SV. 

- Nội dung biện pháp: 

+ Tu sửa, nâng cấp sân tập để đảm bảo độ an toàn tập luyện và thu hút số lượng SV 

tham gia. 

+ Cải tạo nâng cấp và làm thêm sân bóng đá, ít nhất là phải thêm 01 sân 11 người để 

có thể tận dụng tối đa điều kiện của ĐHH phục vụ giảng dạy và tập luyện. 

+ Đảm bảo mua sắm đầy đủ trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho công tác giảng dạy và 

tập luyện môn bóng đá, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy và tập luyện. 

+ Khuyến khích các cá nhân SV, tập thể lớp mua sắm dụng cụ tập luyện cá nhân. 

+ Định mức hoá kinh phí cho kế hoạch phát triển phong trào bóng đá cùng với việc 

tăng cường công tác xã hội hoá các hoạt động TDTT của SV. 

* Giải pháp 4:  Tạo cơ chế chính sách hợp lý, thỏa đáng cho cán bộ, giảng viên tham 

gia tổ chức hoạt động bóng đá ngoại khóa cho SV. 
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- Mục đích: Cải tiến chế độ, chính sách thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên 

tham gia hoạt động tập luyện và thi đấu môn bóng đá. 

- Nội dung và cách thực hiện: 

+ Tiếp tục vận dụng các chế độ chính sách đã được thực hiện, xây dựng và ban hành 

chính sách đãi ngộ cụ thể, trước mắt và lâu dài để đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của 

cán bộ, giảng viên. 

+ Huy động tài trợ, tài chính, giải thưởng… 

+ Có chế độ động viên khen thưởng kịp thời, thỏa đáng, tạo động cơ thúc đẩy quá 

trình huấn luyện, giảng dạy, tập luyện và thi đấu của cán bộ, giảng viên. Mỗi một năm giáo 

viên được tính tiết ngoại khóa và được hỗ trợ huấn luyện các đội tuyển tham gia thi đấu ở 

các giải bóng đá của ĐHH, của ĐH Luật. Những giảng viên tham gia hướng dẫn và huấn 

luyện sẽ được đánh giá thi đua và xếp loại lao động hàng năm. 

Bên cạnh đó có những hình thức giáo dục, kỷ luật nhằm giữ vững kỷ cương trong 

công tác giáo dục bồi dưỡng những phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong cho những 

người chủ của tương lai đất nước. 

* Giải pháp 5: Mở rộng và tăng cường các hoạt động thi đấu bóng đá trong SV, xây 

dựng các đội tuyển bóng đá cho nhà trường. 

- Mục đích: Để tăng tính hấp dẫn cho hoạt động môn Bóng đá, nhằm thu hút đông 

đảo SV tham gia hoạt động môn bóng đá, nhà trường cần tổ chức hoạt động thi đấu hàng 

năm để xây dựng các đội tuyển tham gia thi đấu giao hữu với các trường thành viên hoặc 

các giải nghành. 

- Nội dung và cách thực hiện: Trong những năm qua, chúng tôi đã phối hợp với 

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, giảng viên Khoa GDTC tổ chức thi đấu thành công các 

giải Bóng đá SV các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế, giải Bóng đá truyền thống của trường ĐH Luật. Việc tổ chức thi đấu Thể Thao 

cho SV dựa trên đặc điểm, truyền thống của nhà trường và kết hợp đưa các môn thể thao 

mới vào thi đấu tạo sự thích thú, sôi nổi, tăng cường giao lưu đoàn kết trong SV góp phần 

nâng cao thể lực cho các em 

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, trong nhà trường tổ chức tốt phong trào thi 

đua “Dạy tốt, học tập và rèn luyện tốt”. Phong trào này đã thu hút đông đảo sự chú ý của 

SV và giáo viên, tạo không khí sôi nổi trong hoạt động dạy và học của nhà trường, nhiều 

SV đã tự vươn lên khắc phục khó khăn, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và động 

cơ đúng đắn trong học tập và rèn luyện, biết tận dụng và sử dụng thời gian hợp lý để học 

tập và rèn luyện nâng cao hiệu quả đào tạo của nhà trường. 

Khoa GDTC phối hợp cùng phòng quản lý SV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, lập 

kế hoạch đề xuất ý kiến với lãnh đạo tổ chức các giải trong trường nhân các ngày lễ, ngày 
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truyền thống, ngày kỷ niệm… Như 3/2; 26/3 và 27/3; 1/5; 20/11; 22/12… nhằm giáo dục 

tư tưởng và nhận thức chính trị cho sinh viên, đồng thời thu hút và cổ vũ động viên đông 

đảo sinh viên tham gia, hạn chế những tiêu cực và tệ nạn xã hội len lỏi vào nhà trường, mỗi 

đơn vị lớp, khoa đều có đội tuyển sẵn sàng tham gia giao lưu thi đấu khi trường tổ chức. 

* Giải pháp 6:  Có chế độ khuyến khích cho SV tham gia tập luyện và thi đấu bóng 

đá ngoại khóa 

- Mục đích: Động viên khích lệ tinh thần thái độ tập luyện và tạo điều kiện khuyên 

khích SV đam mê tập luyện bóng đá ngoại khóa để thấy rõ ý nghĩa của nó. 

- Nội dung và cách thực hiện: Để khuyến khích SV tập luyện bóng đá, chúng tôi đề 

xuất với nhà trường phương án thưởng điểm rèn luyện cho những SV tham gia tập luyện 

ngoại khoá. Cụ thể, đối với SV tham gia đội tuyển sẽ được hưởng điểm giỏi của học phần 

bóng đá trùng với thời gian diễn ra giải mà SV đó tham gia thi đấu. Ngoài ra, còn được 

thưởng điểm rèn luyện và tặng giấy khen của nhà trường khi thi đấu có thành tích. Trong 

thời gian SV tham gia tập luyện, thi đấu ở đội tuyển sẽ được nhà trường hỗ trợ kinh phí. 

Trên đây là những giải pháp cần thiết mà đề tài lựa chọn đƣợc để áp dụng 

nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá cho SV ĐH Luật, ĐHH.  

4. KẾT LUẬN  

Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi có những kết luận sau: 

1. Phong trào bóng đá của SV trường ĐH Luật tuy đã có những bước phát triển song 

còn ở mức độ thấp. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó đặc biệt là 

do cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ giảng viên phụ trách chuyên môn môn bóng đá 

còn ít, nhận thức vai trò, vị trí, tính cần thiết của hoạt động TDTT trong cán bộ, SV chưa 

cao, kinh phí đầu tư cho hoạt động tập luyện, thi đấu... còn nghèo nàn. Đây cũng là vấn đề 

ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển phong trào bóng đá của SV ĐH Luật, ĐHH. 

2. Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã lựa chọn được 06 giải pháp và các giải pháp 

này đã phần nào phát huy tác dụng, góp phần phát triển phong trào bóng đá cho SV ĐH 

Luật, ĐHH. 
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NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ SAU MỘT NĂM HỌC TẬP 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

A STUDY ON THE  PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS  

OF HUE UNIVERSITY OF EDUCATION AFTER ONE YEAR STUDYING 

PHYSICAL EDUCATION PROGAM 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, TS. Lê Cát Nguyên  

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế 

Tóm tắt: Việc phát triển thể lực của sinh viên (SV) chịu sự chi phối của nhiều yếu tố 

khác nhau như di truyền, chế độ tập luyện, chế độ dinh dưỡng, yếu tố môi trường… 

Để đánh giá tác động của việc học tập chương trình giáo dục thể chất (GDTC) đối 

với sự phát triển thể lực của SV, bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT 

thường quy, đề tài đã nghiên cứu diễn biến phát triển thể lực của SV trường Đại học 

Sư phạm (ĐHSP), Đại học Huế sau một năm học tập chương trình GDTC. 

Từ khóa: Diễn biến; Thể lực; Sinh viên; Giáo dục thể chất; Đại học Sư phạm. 

Abstract: The physical development of students is influenced by many different 

factors such as genetics, exercise regimen, nutrition, environmental factors... To 

assess the impact of learning physical education on students' physical development, 

by using regular scientific research methods of physical training and sports, the 

topic has studied the physical development happennings of Pedagogical University’s 

students, Hue University after one year of studying the physical education program. 

Keywords: Developments; Physical; Student; Physical education; University of 

Education. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

GDTC là một quá trình sư phạm mang tính chuyên biệt, tác động trực tiếp lên người 

học qua hệ thống các phương tiện chuyên môn để tạo ra những biến đổi có chủ đích. Việc 

nắm bắt được diễn biến phát triển thể lực của SV là vấn đề rất quan trọng để có thể đánh 

giá được hiệu quả của chương trình GDTC hiện hành và từ đó có những điều chỉnh một 

cách kịp thời. Từ mục tiêu đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu diễn biến 

phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế sau một năm học 

tập chương trình GDTC”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau: Phương 

pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn, Phương pháp quan sát sư 

phạm và Phương pháp kiểm tra sư phạm. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Lựa chọn các test đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

Để lựa chọn được những test phù hợp với các điều kiện thực tiễn tại Đại học Huế 

cũng như đảm bảo tính đồng bộ và toàn diện để đánh giá sự phát triển thể lực của SV 

trường ĐHSP, đề tài tiến hành phỏng vấn 30 chuyên gia là các giảng viên và các nhà 

chuyên môn đang công tác tại Khoa GDTC - ĐH Huế và các trường Đại học, Cao đẳng 

khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Những test nào được 80% chuyên gia đồng ý trở 

lên sẽ được đề tài lựa chọn để sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Kết quả thu được thể 

hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Lựa chọn các test đánh giá diễn biến phát triển thể lực của sinh viên  

trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (n = 30) 

TT Các test đánh giá 
Đồng ý Không đồng ý 

SL % SL % 

1 Chạy 30m XPC (s) 24 80,00 6 20,00 

2 Chạy 100m XPT (s) 18 60,00 12 40,00 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 27 90,00 3 10,00 

4 Bật cao tại chỗ (cm) 18 60,00 12 40,00 

5 Chạy tùy sức 5 phút (m) 28 93,33 2 66,66 

6 Chạy 12 phút tùy sức (m) 8 26,67 22 73,33 

7 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 26 86,66 4 23,34 

8 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 25 83,33 5 16,66 

9 Nằm sấp chống đẩy (lần) 10 33,33 20 66,67 

Qua Bảng 1, đề tài lựa chọn được 05 test có trên 80% chuyên gia lựa chọn để đánh 

giá sự phát triển thể lực của SV Trường ĐHSP gồm: Chạy 30m XPC(s); Bật xa tại  

chỗ (cm); Chạy tùy sức 5 phút (m); Chạy con thoi 4 x 10m (s); Nằm ngửa gập bụng 30 

giây (lần). 

3.2. Thực trạng thể lực của sinh viên Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế vào đầu 

năm học thứ nhất 

Nhằm xác định thực trạng thể lực của SV năm 1 trường ĐHSP, đề tài tiến hành kiểm 

tra thể lực của 128 sinh viên (gồm 50 SV Nam và 78 SV Nữ) ngay khi SV vừa nhập học. 

Kết quả thu được thể hiện ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Thực trạng thể lực của sinh viên Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế  

vào đầu năm học thứ nhất 

TT Các test đánh giá 

Nam 

(n=50) 

Nữ 

(n=78) 

x  ±  x  ±  

1 Chạy 30m XPC (s) 5,79 0,82 6,82 0,92 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 202,7 12.2 142,2 11,2 

3 Chạy tùy sức 5 phút (m) 927,0 33,0 785,0 36,0 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,51 1,21 14,01 1,31 

5 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 18,20 1,75 15,20 1,75 

3.3. Diễn biến phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế 

sau một học kỳ học tập môn GDTC 

Sau một học kỳ học tập môn GDTC, đề tài tiến hành kiểm tra sự phát triển thể lực 

của 128 SV bằng 5 test đã lựa chọn. Kết quả thu được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả kiểm tra thể lực của sinh viên Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế  

sau một học kỳ học tập môn GDTC 

TT Các test đánh giá 

Nam 

(n=50) 

Nữ 

(n=78) 

x  ±  x  ±  

1 Chạy tốc độ 30m XPC (s) 5,72 0,89 6,77 0,73 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 209,2 13,5 148,7 12,4 

3 Chạy 5 phút tùy sức (m) 933,0 45,0 793,0 55,0 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,45 1,01 13,85 1,52 

5 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 20,8 1,98 17,70 1,98 

Để xem xét diễn biến phát triển thể lực của SV trường ĐHSP sau một học kỳ học tập 

môn GDTC, đề tài tiến hành so sánh thể lực của SV tại thời điểm đầu năm học thứ nhất và 

sau khi kết thúc một học kỳ học tập môn GDTC. Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 
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Bảng 4. So sánh sự phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế 

thời điểm đầu năm học thứ nhất và sau một học kỳ học tập môn GDTC 

Giới 

tính 
TT Các test đánh giá 

Kết quả 

W1,2  t1,2 P Đầu năm 

thứ nhất 

Sau 1 kỳ 

tập luyện 

Nam 

1 Chạy 30m XPC (s) 5,79±0,82 5,72±0,89 -1,90 2,78 <0,05 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 202,7±12,2 209,2±13,5 2,80 2,44 <0,05 

3 Chạy 5 phút tùy sức (m) 927,0±33,0 933,0±45,0 3,39 4,52 <0,05 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,51±1,21 12,45±1,01 -2,43 3,67 <0,05 

5 
Nằm ngửa gập bụng 30 giây 

(lần) 
18,20±1,75 20,8±1,98 2,49 3,68 <0,05 

Nữ 

1 Chạy 30m XPC (s) 6,82±0,92 6,77±0,73 -3,16 3,22 <0,05 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 142,2±11,2 148,7±12,4 2,94 2,32 <0,05 

3 Chạy 5 phút tùy sức (m) 785,0±36,0 793,0±55,0 3,41 3,62 <0,05 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 14,01±1,31 13,85±1,52 -2,10 4,23 <0,05 

5 
Nằm ngửa gập bụng 30 giây 

(lần) 
15,20±1,75 17,70±1,98 2,49 3,68 <0,05 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy các chỉ số về thể lực của SV trường ĐHSP sau một học 

kỳ đều phát triển hơn so với thời điểm mới vào trường. Cụ thể là: 

- Chạy 30m XPC thành tích được rút ngắn không đáng kể. Đối với nam, kết quả 

kiểm tra chạy 30m XPC vào đầu năm học thứ nhất là x  = 5,79 (s) và kết quả kiểm tra chạy 

30m XPC khi kết thúc kỳ học thứ nhất là x  = 5,72(s) có sự khác biệt thống kê ở ngưỡng 

xác suất P   0,05. Đối với nữ, kết quả kiểm tra chạy 30m XPC vào đầu năm học thứ nhất 

là x  = 6,82(s) và kết quả kiểm tra chạy 30m XPC khi kết thúc kỳ học thứ nhất là x  = 

6,77(s) có sự khác biệt  thống kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. 

- Bật xa tại chỗ của nam và nữ cũng tăng lên qua so sánh kết quả vào đầu năm học và 

khi kết thúc kỳ học thứ nhất. Đối với nam, kết quả kiểm tra bật xa tại chỗ vào đầu năm học 

thứ nhất là x  = 202,7 (cm) và kết quả kiểm tra bật xa tại chỗ khi kết thúc kỳ học thứ nhất 

là x  = 209,2 (cm) có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. Đối với nữ, kết quả 

kiểm tra bật xa tại chỗ vào đầu năm học thứ nhất là x  = 142,2 (cm) và kết quả kiểm tra bật 

xa tại chỗ khi kết thúc kỳ học thứ nhất là x  = 148,7 (cm) có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng 

xác suất P   0,05.  
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- Kết quả chạy tùy sức 5 phút của nam và nữ SV cũng tăng lên không đáng kể. Đối 

với nam, kết quả kiểm chạy tùy sức 5 phút vào đầu năm học thứ nhất là x  = 927(m) và kết 

quả kiểm chạy tùy sức 5 phút khi kết thúc kỳ học thứ nhất là x  = 933(m) có ý nghĩa thống 

kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. Đối với nữ, kết quả kiểm chạy tùy sức 5 phút vào đầu năm 

học thứ nhất là x  = 785 (m) và kết quả kiểm chạy tùy sức 5 phút khi kết thúc kỳ học thứ 

nhất là x  = 793 (m) có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. 

- Chạy con thoi 4x10m của nam và nữ về thời gian có giảm không đáng kể. Đối với 

nam, kết quả vào đầu năm học thứ nhất là x  = 12,51 (s) và kết quả kiểm tra khi kết thúc kỳ 

học thứ nhất là x  = 12,45 (s), có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. Đối với nữ, 

kết quả kiểm tra chạy con thoi 4x10m vào đầu năm học thứ nhất là x  = 14,01 (s) và kết 

quả kiểm tra chạy con thoi 4x10m khi kết thúc kỳ học thứ nhất là x  = 13,85 (s) có ý nghĩa 

thống kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. 

- Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) của nam và nữ SV có tăng nhưng không đáng kể. 

Đối với nam, kết quả kiểm tra vào đầu năm học thứ nhất là x  = 18,20 (lần) và kết quả 

kiểm tra nằm ngửa gập bụng từ ngồi co gối trong thời gian 30 giây (lần) khi kết thúc kỳ 

học thứ nhất là x  = 20,8 (lần) có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. Đối với 

nữ, kết quả kiểm tra nằm ngửa gập bụng từ ngồi co gối trong thời gian 30 giây (lần) vào 

đầu năm học thứ nhất là x  = 15,20 (lần) và kết quả kiểm tra nằm ngửa gập bụng từ ngồi co 

gối trong thời gian 30 giây (lần) khi kết thúc kỳ học thứ nhất là x  = 17,70  (lần) có ý nghĩa 

thống kê ở ngưỡng xác suất P   0,05. 

3.4. Diễn biến phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

sau một năm học 

Bảng 5. Kết quả kiểm tra thể lực của sinh viên  

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế sau một năm học 

TT Các test đánh giá 

Nam 

(n = 50) 

Nữ 

(n = 78) 

x  ±  x  ±  

1 Chạy 30m XPC (s) 5,66 1,02 6,50 0,83 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 221,2 16,3 158,4 15,3 

3 Chạy 5 phút tùy sức (m) 947,0 39,0 860,0 36,0 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,22 0,98 13,50 1,86 

5 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 22,8 1,98 19,70 1,25 
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Sau khi SV kết thúc năm học thứ nhất, đề tài tiếp tục tiến hành kiểm tra sự phát triển 

thể lực của 128 SV bằng 5 test đã lựa chọn. Kết quả thu được thể hiện ở Bảng 5. 

Sau đó, để biết được diễn biến phát triển thể lực của SV trường ĐHSP sau một năm 

học tập môn GDTC như thế nào, đề tài tiến hành so sánh thể lực của SV tại thời điểm đầu 

năm học thứ nhất và thời điểm sau khi kết thúc học kỳ 1 với thời điểm kết thúc năm học. 

Kết quả được trình bày ở Bảng 6, Bảng 7 và Bảng 8. 

Bảng 6. So sánh sự phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

thời điểm kết thúc học kỳ 1 và thời điểm kết thúc năm học 

Giới 

tính 
TT Các test đánh giá 

Kết quả 

W2,3 t2,3 P 
Thời điểm 

kết thúc 

học kỳ 1 

Thời điểm 

kết thúc 

năm học 

Nam 

1 Chạy 30m XPC (s) 5,72±0,89 5,66±1,02 - 2,81 3,89 <0,05 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 209,2±13,5 221,2±16,3 1,45 2,65 <0,05 

3 Chạy 5 phút tùy sức (m) 933,0±45,0 947,0±39,0 2,82 3,18 <0,05 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 12,45±1,01 12,22±0,98 -1,40 4,52 <0,05 

5 Nằm ngửa gập 30 giây (lần) 20,8±1,98 22,8±1,98 4,22 3,04 <0,05 

Nữ 

1 Chạy 30m XPC (s) 6,77±0,73 6,50±0,83 -1,93 3,45 <0,05 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 148,7±12,4 158,4±15,3 1,46 3,67 <0,05 

3 Chạy 5 phút tùy sức (m) 793,0±55,0 860,0±36,0 2,83 2,57 <0,05 

4 Chạy con thoi 4 x 10m (s) 13.85±1,52 13,50±1,86 -1,07 4,52 <0,05 

5 
Nằm ngửa gập bụng 30 giây 

(lần) 
17,70±1,98 19,70±1,25 3,95 3,04 <0,05 

Bảng 7. So sánh sự phát triển thể lực của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

thời điểm đầu năm học và thời điểm kết thúc năm học 

Giới 

tính 
TT Các test đánh giá 

Kết quả 

W1,3 t1,3 P 
Thời điểm 

đầu năm học 

thứ nhất 

Thời điểm 

kết thúc  

năm học 

Nam 

1 Chạy 30m XPC (s) 5,79 ± 0,82 5,66 ± 1,02 -4,71 2,69 <0,05 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 202,7 ± 12,2 221,2 ± 16,3 4,25 2,82 <0,05 

3 
Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
927,0 ± 33,0 947,0 ± 39,0 6,21 2,78 <0,05 
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4 
Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
12,51 ± 1,21 12,22 ± 0,98 -3,83 2,92 <0,05 

5 
Nằm ngửa gập bụng 

30 giây (lần) 
18,20 ± 1,75 22,8 ± 1,98 6,71 3,08 <0,05 

Nữ 

1 Chạy 30m XPC (s) 6,82 ± 0,92 6,50 ± 0,83 -4,86 2,66 <0,05 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 142,2 ± 11,2 158.4 ± 15.3 4.27 3,45 <0,05 

3 
Chạy 5 phút tùy sức 

(m) 
785,0 ± 36,0 860,0 ± 36,0 6,24 4,76 <0,05 

4 
Chạy con thoi 4x10m 

(s) 
14,01±1,31 13,50 ± 1,86 -3,17 3,37 <0,05 

5 
Nằm ngửa gập bụng 

30 giây (lần) 
15,20±1,75 19,70 ± 1,25 6,45 4,56 <0,05 

Bảng 8. Nhịp tăng trưởng các tố chất thể lực của sinh viên  

Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế sau một năm học 

Đối 

tượng 
Test 

Ban đầu 
Kết thúc 

HK 1 

Kết thúc 

năm 1 w1,2 w2,3 w1,3 

x ±  x ±  x ±  

Nam 

(n = 50) 

Chạy 30m XPC (s) 5,79±0,82 5,72±0,89 5,66±1,02 - 1,90 - 2,81 - 4,71 

Bật xa tại chỗ (cm) 202,7±12,2 209,2±13,5 221,2±16,3 2,80 1,45 4,25 

Chạy 5 phút tùy 

sức (m) 
927,0±33,0 933,0±45,0 947,0±39,0 3,39 2,82 6,21 

Chạy con thoi 4 x 

10m (s) 
12,51±1,21 12,45±1,01 12,22±0,98 -2,43 -1,40 -3,83 

Nằm ngửa gập 

bụng 30s (lần) 
18,20±1,75 20,8±1,98 22,8±1,98 2,49 4,22 6,71 

Nữ 

(n = 78) 

Chạy 30m XPC (s) 6,82±0,92 6,77±0,73 6,50±0,83 -3,16 -1,93 -4,86 

Bật xa tại chỗ (cm) 142,2±11,2 148,7±12,4 158,4±15,3 2,94 1,46 4,27 

Chạy 5 phút tùy 

sức (m) 
785,0±36,0 793,0±55,0 860,0±36,0 3,41 2,83 6,24 

Chạy con thoi 4 x 

10m (s) 
14,01±1,31 13,85±1,52 13,50±1,86 -2,10 -1,07 -3,17 

Nằm ngửa gập 

bụng 30s (lần) 
15,20±1,75 17,70±1,98 19,70±1,25 2,49 3,95 6,45 
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Qua Bảng 6, 7 và 8 cho thấy thể lực của SV Trường ĐHSP, Đại học Huế sau một 

năm học tập đã có sự phát triển đáng kể, cụ thể: 

*  Chạy 30m XPC (s) 

- Đối với nam: thời gian chạy giảm từ 5,79 (s) ở đầu năm 1 xuống còn 5,72 (s) ở cuối 

kỳ 1 và 5,66 (s) ở cuối năm 1. 

- Đối với nữ: thời gian chạy giảm từ 6,82 (s) ở đầu năm 1 xuống còn 6,77 (s) ở cuối 

kỳ 1 và 6,50 (s) ở cuối năm 1. 

Kết quả này phù hợp với thực tiễn giảng dạy tại Khoa, vì học kỳ đầu tiên của năm 1, 

SV được học học phần điền kinh. 

*  Bật xa tại chỗ (cm) 

- Đối với nam: Thành tích bật xa tại chỗ (cm) có sự tăng trưởng là 4,25% so với mức 

ban đầu và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

- Đối với nữ: Thành tích bật xa tại chỗ (cm) có sự tăng trưởng là 4,27% so với mức 

ban đầu và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

* Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 

- Đối với nam: Thành tích Chạy 5 phút tùy sức (m) có sự tăng trưởng cao là 6,21% 

so với mức ban đầu và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

- Đối với nữ: Thành tích Chạy 5 phút tùy sức (m) có sự tăng trưởng cao là 6,24% so 

với mức ban đầu và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

* Chạy con thoi 4 x 10m (s) 

- Đối với nam: thời gian chạy con thoi 4 x 10m (s) giảm từ 12,51 (s) ở đầu năm  

1 xuống còn 12,45 (s) ở cuối kỳ 1 và 12,22 (s) ở cuối năm 1. 

- Đối với nữ: thời gian chạy con thoi 4 x 10m (s) giảm từ 14,01(s) ở đầu năm  

1 xuống còn 13,85 (s) ở cuối học kỳ 1 và 13,50 (s) ở cuối năm 1. 

* Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 

- Đối với nam: Thành tích nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) có sự tăng trưởng cao là 

6,71% so với mức ban đầu và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

- Đối với nữ: Thành tích nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) có sự tăng trưởng cao là 

6,45% so với mức ban đầu và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. Đây là một 

trong những chỉ số có sự tăng trưởng lớn nhất.  
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Biểu đồ 1. Thành tích chạy 30m XPC (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2. Thành tích bật xa tại chỗ (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3. Thành tích chạy tùy sức 5 phút (s) 
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Biểu đồ 4. Thành tích chạy con thoi 4x10m (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5. Thành tích nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 

4. KẾT LUẬN  

Từ kết nghiên cứu đề tài rút ra một số kết luận sau: 

1. Quá trình nghiên cứu đã xác định được 05 test kiểm tra trình độ thể lực của SV 

Trường ĐHSP, Đại học Huế gồm: Chạy tốc độ 30m (s), Bật xa tại chỗ (cm), Chạy tùy sức 

5 phút (m), Chạy con thoi 4x10 (s), Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần). 

2. Sau một năm học tập chương trình GDTC, kết quả kiểm tra bằng 05 test được lựa 

chọn cho thấy trình độ thể lực của nam và nữ SV Trường ĐHSP đều có sự phát triển so với 

thành tích kiểm tra ban đầu và có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05, trong đó 

test có thành tích phát triển nhiều nhất là Nằm ngửa gập bụng 30s (lần). 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CHƢƠNG TRÌNH 

GIẢNG DẠY NGOẠI KHÓA MÔN BÓNG CHUYỀN  

CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM TRUNG ƢƠNG NHA TRANG 

ThS. Nông Công Nhất, ThS. Nguyễn Hồng Tín 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang  

Tóm tắt: Đề tài đã xây dựng được chương trình ngoại khóa môn Bóng chuyền  

 45 ti t  cho sinh vi n Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang. K t quả 

nghi n cứu của đề tài đã cho th y hi u quả và t nh ph  hợp của chương trình đ i v i 

sự phát triển thể lực của nữ sinh vi n khoa giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung Ương Nha Trang qua 6 test thể lực. 

Từ khóa: Chương trình ngoại khóa, môn bóng chuyền, Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương Nha Trang, sinh viên. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Bộ môn GDTC thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang, ngoài việc 

được nhà trường phân công giảng dạy theo chương trình khung chính khoá của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, cũng như tiến hành tổ chức các giải thể thao truyền thống toàn trường, Bộ 

môn còn tổ chức và động viên sinh viên tham gia tập luyện ngoại khoá.Theo quy định hiện 

nay của bộ Giáo dục và Đào tạo chương trình GDTC cho sinh viên không chuyên chỉ được 

thực hiện đến hết học kỳ thứ tư. Như vậy, hai học kỳ còn lại sinh viên ít có điều kiện tham 

gia tập luyện TDTT, và điều này gián tiếp làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của nhà 

trường. Chính vì vậy, việc tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho sinh viên có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng. Song thực tế cho đến nay việc tổ chức hoạt động ngoại khoá cho 

sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang còn kém hiệu quả. Vấn đề 

này theo chúng tôi thì việc tổ chức hoạt động ngoại khoá của trường hiện nay còn nhiều bất 

cập như: Chưa nâng cao được nhận thức của sinh viên về vai trò, tác dụng của việc tập 

luyện TDTT, chưa có những biện pháp khuyến khích sinh viên tham gia ngoại khoá và đặc 

biệt là chưa có chế độ đãi ngộ đối với giáo viên hướng dẫn hoạt động ngoại khoá cho sinh 

viên… Trước những bất cập và khó khăn Nhà trường đã tạo điều kiện cho các sinh viên 

được học tập ngoại khoá môn bóng chuyền nhằm nâng cao thể lực chung cho sinh viên 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang. Xuất phát từ những lý do trên, chúng 

tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng chương trình 

giảng dạy ngoại khóa môn bóng chuyền cho sinh viên khoa giáo dục mầm non trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang”. 
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu đề tài đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích 

và tổng hợp tài liệu; Phương pháp quan sát; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương 

pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Lựa chọn các nội dung chƣơng trình ngoại khóa môn Bóng chuyền cho sinh viên 

khoa giáo dục mầm non Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung Ƣơng Nha Trang 

Để hoàn thiện và thay đổi nội dung chương trình giảng dạy môn bóng chuyền  

vào giờ học ngoại khóa cho sinh viên khoa giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung Ương Nha Trang. Đề tài tiến hành phỏng vấn 30 giáo viên giảng dạy môn giáo  

dục thể chất trường Đại học  hánh  òa, Đại học Nha Trang và Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung Ương Nha Trang và các trường lân cận, đề tài đã lựa chọn được nội dung giảng  

dạy và tiến hành  ây dựng đề cương chi tiết môn  óng chuyền vào giờ thể dục tự chọn  

như sau: 

*Đề cƣơng chi tiết học phần 

1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần:  ÓNG C UYỀN 

- Mã học phần: C0411 

- Số tín chỉ: 02-45 (4-2) 

- Tính chất học phần: Ngoại khóa   

- Các học phần tiên quyết:  hông 

- Các học phần kế tiếp:  hông 

- Yêu cầu đối với học phần: Phòng học l  thuyết, sân bóng chuyền. Trang phục đ ng 

qui định. 

- Phân phối thời gian cho các hoạt động: 

Các hoạt động Thời gian 

- L  thuyết  4 tiết 

- Thực hành 32 tiết 

- Tự học 9 tiết 

- Tổng cộng 45 tiết 

2. Mục tiêu chung của học phần: Sau khi học  ong học phần này, sinh viên sẽ: Có 

kiến thức, kỹ năng cơ bản về môn bóng chuyền; có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào 

công tác trọng tài môn bóng chuyền.  
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3. Chuẩn đầu ra của chƣơng trình: 

-  iến thức: 

 T1: Trình bày được phương pháp tổ chức thi đấu môn bóng chuyền. 

KT2: Phân tích được nguyên l  kỹ thuật cơ bản của môn bóng chuyền. 

KT3: Giải thích được luật bóng chuyền 

-  ỹ năng: 

KN1: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền. 

KN2: Vận dụng được luật vào công tác trọng tài bóng chuyền. 

- Thái độ:  

TĐ1: Có   thức rèn luyện kỹ thuật bóng chuyền. 

4. Tóm tắt nội dung học phần: 

Các khái niệm về kỹ chiến thuật trong môn bóng chuyền. Sinh viên thực hiện được 

kỹ thuật: Chuyền bóng, phát bóng, đập bóng cơ bản, chiến thuật tấn công và công tác trọng 

tài môn bóng chuyền. 

5. Mối quan hệ giữa nội dung và chuẩn đầu ra của học phần: 

TT Nội dung 
Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

KT1 KT2 KT3 KN1 KN2 TĐ1 

1 
 ài 1: Chương I: Nguyên l  kỹ bóng 

chuyền 
x x     

2  ài 2:  ỹ thuật di chuyển  x  x   

3 Bài3:  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay  x  x  x 

4 Bài 4:  ỹ thuật chuyền bóng cao tay  x  x  x 

5 Bài 5:  ỹ thuật phát bóng thấp tay  x  x  x 

6 Bài 6:  ỹ thuật phát bóng cao tay  x  x  x 

7 Bài 7:  ỹ thuật đập bóng  x  x  x 

8 
Bài 8: Chương II: Chiến thuật bóng 

chuyền 
x x    x 

9 
Bài 9: Chương III:  Phương pháp tổ 

chức thi đấu và luật bóng chuyền 
  x  x  
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6. Mục tiêu, nội dung cụ thể của học phần: 

TT Nội dung chi tiết Mục tiêu 

1 

Bài 1: Kỹ thuật bóng chuyền: 

I.  hái niệm kỹ thuật bóng chuyền 

II.  ỹ thuật tấn công 

III.  ỹ thuật phòng thủ 

- Trình bày được khái niệm về kỹ thuật 

bóng chuyền. 

- Phân tích được kỹ thuật chuyền bóng, 

phát bóng và đập bóng cơ bản trong môn 

bóng chuyền. 

2 

Bài 2:  ỹ thuật di chuyển trong 

môn bóng chuyền 

- Thực hiện được  T di chuyển trong quá 

trình tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền. 

- Có   thức rèn luyện kỹ thuật bóng chuyền. 

3 

Bài 3:  ỹ thuật chuyền bóng  

thấp tay 

- Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 

thấp tay. 

- Có   thức rèn luyện kỹ thuật bóng 

chuyền. 

4 

Bài 4:  ỹ thuật chuyền bóng cao 

tay  trong môn bóng chuyền 

- Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 

cao tay. 

- Có   thức rèn luyện kỹ thuật bóng chuyền. 

5 

Bài 5:  ỹ thuật phát bóng thấp tay  

trước mặt 

- Thực hiện được kỹ thuật phát bóng thấp 

tay trước mặt. 

- Có   thức rèn luyện kỹ thuật bóng chuyền. 

6 

Bài 6:  ỹ thuật phát bóng cao tay  

trước mặt 

- Thực hiện  được kỹ thuật phát bóng cao 

tay trước.  

- Có   thức rèn luyện kỹ thuật bóng chuyền. 

7 

Bài 7:  ỹ thuật đập bóng trong 

môn bóng chuyền 

- Thực hiện được kỹ thuật đập bóng cơ bản 

trong môn bóng chuyền.  

- Có   thức rèn luyện kỹ thuật bóng chuyền. 

8 

Bài 8: Chiến thuật bóng chuyền: 

I.  hái niệm chiến thuật  

bóng chuyền 

II. Chiến thuật tấn công 

III. Chiến thuật phòng thủ 

- Trình bày được khái niệm về chiến thuật 

bóng chuyền. 

 

9 

Bài 9: Luật bóng chuyền 

Luật bóng chuyền 

- Giải thích được các điều luật trong thi 

đấu bóng chuyền. 

- Thực hiện được công tác trọng tài môn 

bóng chuyền. 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

692 

7. Tài liệu: 

- Tài liệu bắt buộc:  

  Trường Đ  SP TDTT  à Nội  2010    iáo trình  óng chuyền, NXB TDTT,  

 à Nội.  

  Tổng Cục TDTT  2009   Luật bóng chuyền  luật bóng chuyền bãi biển, NXB 

TDTT,  à Nội. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Liên Đoàn  óng chuyền Việt Nam  2000 , Hỏi đáp luật bóng chuyền, NXB  

TDTT,  à Nội. 

  Nguy n  ữa   ng  2001 , Hu n luyện thể l c cho  Đ   óng chuyền, NXB 

TDTT,  à Nội. 

8. Hình thức tổ chức dạy học 

Nội dung 

Hình thức tổ chức 

Tổng cộng 
Lên lớp Tự học,  

tự nghiên cứu  

kiểm tra 
Lý thuyết 

Thảo luận/Thực hành,  

Bài tập 

Bài 1 2   2 

Bài 2  2  2 

Bài 3  4 2 6 

Bài 4  6 2 8 

Bài 5  2  2 

Bài 6  2  2 

Bài 7 2   2 

Bài 8  10 3 13 

 ài 9  6 2 8 

Tổng 

cộng 
4 32 9 45 
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9. Tiến trình giảng dạy môn bóng chuyền: 

Nội dung giảng dạy 
Tuần 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Lý thuyết   

Nguyên l  kỹ thuật môn  óng chuyền + 
    

  
 

 +       

Chiến thuật thi đấu bóng chuyền 
     

    
 

+ + 
 

Luật thi đấu  óng chuyền 
     

  
     

Thực hành 
     

    
    

 ỹ thuật di chuyển + - - 
        

Những động tác bổ trợ + - - 
        

 ỹ thuật chuyền bóngthấp 
 

+ - - - k - - - - k 

 ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt 
  

+ - - - k - - - k 

 ỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt 
   

+ - - 
     

 ỹ thuậ phát bóng cao tay trước mặt 
    

+ - 
 

- - - k 

 ỹ thuật đập bóng 
     

+ + + - - 
 

Thi đấu 
        

+ - 
 

Các bài tập phát triển thể lực chung 
 

+ 
  

- - 
     

Các bài tập phát triển thể lực chuyên môn 
  

+ - 
  

- - - 
  

Ghi chú: +: Nội dung học;     -: Nội dung ôn luyện;     K: Nội dung kiểm  

10. Phân phối chƣơng trình giảng dạy môn bóng chuyền 

Tuần Tiết Hình thức Nội dung giảng dạy 

1 

0102  ọc - Các nguyên l  kỹ thuật môn bóng chuyền 

0304  ọc 

- Tư thế đứng và di động. 

-  ỹ thuật di chuyển bước chéo và bước lướt. 

-  ài tập phát triển thể lực chung: gập bụng, cơ lưng. 

2 0506 

Ôn 
-  ỹ thuật di chuyển. 

-  ỹ thuật di chuyển bước chéo và bước lướt. 

 ọc 
-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản. 

-  ài tập phát triển thể lực chung: cơ bụng, cơ lưng, cơ đ i. 
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0708 

 

 

Ôn 
-  ỹ thuật di chuyển bước chéo và bước lướt. 

-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt. 

Ôn 

-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt.  

-  ài tập phát triển thể lực chung: phát triển sức mạnh; 

bật nhảy, chống đẩy. 

3 

0910 

Ôn 
-  ỹ thuật di chuyển bước lướt , bước chéo 

-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt. 

 ọc 

-  ài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ài tập phát triển thể lực chuyên môn: phát triển sức 

nhanh, chạy 30m lặp lại 3 lần. 

1112 

Ôn 
-  ài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước 

mặt. 

 ọc 
-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

- Tập luyện cơ bụng, cơ lưng, cơ đ i. 

4 

1314 

Ôn 
-  ài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước. 

-  ỹ thuật tr chuyền bóng thấp tay trước mặt. 

Ôn 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt 

-  ài tập phát triển sức nhanh chuyên môn: 9-3-6-3-9, 

phản  ạ với bóng. 

1516 

Ôn 
-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật đệm bóng trước mặt. 

 ọc 
-  ài tập bổ phát bóng thấp tay trước mặt 

-  ài tập phát triển sức mạnh bền: chạy cự ly 1.500m 

5 
1718 

Ôn 

-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật bổ trợ phát bóng thấp tay trước mặt. 

 ọc 
-  ỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt. 

-  ài tập phát triển sức nhanh: chạy con thoi 4 10m. 

1920 Ôn -  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay. 
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-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt. 

 ọc 

-  ài tập bổ trợ kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ài tập phát triển sức nhanh chuyên môn: 9-3-6-3-9, 

phản  ạ với bóng. 

6 

 

 

2122 

Ôn 

-  ỹ thuật - chuyền bóng thấp tay. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  iểm tra chuyền bóng thấp tay trước mặt. 

 ọc 
-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ài tập phát triển sức mạnh: lò cò, đẩy  e c t kít. 

2324 
Ôn 

-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ài tập phát triển sức bền tốc độ: chạy biến tốc 

1500m. 

 ọc -  ài tập bổ trợ đập bóng. 

7 

2526 Ôn 

-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  iểm tra chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ài tập bổ trợ đập bóng. 

2728  ọc 
-  ỹ thuật đập bóng  giai đoạn chạy đà bật nhảy . 

-  ài tập bật tam cấp. 

8 

2930 Ôn 

-  ỹ thuật chuyền bóng thấp tay. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

- Chạy đà bật nhảy. 

3132 
 ọc 

 

-  ỹ thuật đập bóng 

-  ài tập phát triển sức nhanh chuyên môn: 9-3-6-3-9, 

phản  ạ với bóng. 
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9 

3334 Ôn 

-  ỹ thuật đệm bóng. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật đập bóng. 

3536 
 ọc  

 

- Một số điều luật trong môn trong môn bóng chuyền. 

-  ài tập phát triển sức nhanh chuyên môn. 

10 

2738 Ôn 

-  ỹ thuật đệm bóng. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật đập bóng. 

3940 
 ọc 

 

- Một số điều luật trong môn trong môn bóng chuyền 

- Thi đấu 

11 

4142 Ôn 

-  ỹ thuật đệm bóng. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật đập bóng. 

- Một số điều luật trong môn trong môn bóng chuyền. 

- Thi đấu. 

4344 

Ôn 

 

 

-  ỹ thuật đệm bóng. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật đập bóng.  

- Một số điều luật trong môn trong môn bóng chuyền. 

- Thi đấu. 

45  iểm tra 

-  ỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt. 

-  ỹ thuật đệm bóng trước mặt. 

-  ỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt. 
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2.2. Ứng dụng thực nghiệm chƣơng trình tập luyện ngoại khóa môn Bóng chuyền cho 

sinh viên khoa giáo dục mầm non Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng  

Nha Trang 

2.2.1. Trước th c nghiệm 

Trường đã tuyển sinh được 120 sinh viên năm thứ nhất khoa giáo dục mầm non: 

Nhóm đối chứng 60 em tập theo chương trình ngoại khóa của nhà trường; Nhóm thực 

nghiệm 60 em tập theo chương trình ngoại khóa môn  óng chuyền được đề tài  ây dựng. 

  Thời gian áp dụng: Trong vòng 1 học kỳ. 

+  ọc kỳ 2 của sinh viên năm thứ nhất  01/10/2018 - 27/02/2019). 

  Thời gian tập từ 15h30 -17h30. 

   ai buổi 1 tuần thứ  3 và thứ 7. 

  Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng trường cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang. 

   iểm tra đánh giá: Đối tượng thực nghiệm được kiểm tra vào thời điểm trước và 

sau thực nghiệm bằng các test kiểm tra theo tiêu chuẩn của  ộ Giáo dục và Đào tạo năm 

2008  ban hành kèm theo quyết định số 53/2008/QĐ- GDĐT năm 2008 của  ộ trưởng  ộ 

Giáo dục và Đào tạo .  ết quả như sau. 

Bảng 1. K t quả kiểm tra trư c thực nghi m  n = 120) 

TT Nội dung các test 

Nhóm thực nghiệm 

(n = 60) 

Nhóm đối chứng 

(n = 60) t P 

 

  Cv% 
 

  Cv% 

1 
Lực bóp thuận tay 

(kg) 
28,05 1,71 6,09 28,44 1,75 6,16 0,91 >0,05 

2 
Nằm ngửa gập bụng 

 lần  
16,05 1,27 7,95 16,20 1,36 8,40 0,84 >0,05 

3  ật  a tại chỗ  cm  159,9 7,79 4,87 158,4 8,53 5,38 0,51 >0,05 

4 
Chạy 30m  uất phát 

cao (s) 
6,52 0,47 7,32 6,47 0,47 7,38 0,46 >0,05 

5 Chạy thoi 4x10m (s) 12,73 0,48 3,81 12,69 0,47 3,74 1,42 >0,05 

6 
Chạy t y sức 5 ph t 

(m) 
858,5 30,65 3,57 861,5 33,13 3,84 0,71 >0,05 

 ết quả kiểm tra trước thực nghiệm cho thấy ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng giá trị trung bình  về thành tích đạt được tương đối đồng đều nhau. Xét theo chỉ số 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

698 

tstudent thì kết quả trên giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng không có sự khác biệt đáng 

kể với P > 0,05. 

2.2.1. Sau th c nghiệm 

Bảng 2. So sánh trư c thực nghi m và sau thực nghi m ở nhóm đ i chứng  n = 60) 

TT Nội dụng test 

Lần 1 Lần 2 

W% t P 

 

  Cv% 
 

  Cv% 

1 
Lực bóp thuận 

tay (kg) 
28,44 1,75 6,16 29,25 1,92 6,57 2,79 2,63 <0,05 

2 
Gập bụng 30s 

 lần  
16,2 1,36 8,40 16,75 1,48 8,84 3,33 2,87 <0,05 

3 
 ật  a tại chỗ 

(cm) 
158,4 8,53 5,38 161,5 8,07 4,99 1,93 2,18 <0,05 

4 
Chạy 30m 

XPC (giây) 
6,47 0,47 7,38 6,22 0,45 7,35 -3,86 3,13 <0,05 

5 
Chạy thoi 

4x10m (giây) 
12,69 0,47 3,74 12,73 0,41 3,33 -2,15 3,34 <0,05 

6 
Chạy t y sức 

5 phút (m) 
861,5 33,13 3,84 848,5 28,92 3,72 2,63 2,3 <0,05 

Qua thực nghiệm nhóm đối chứng có sự phát triển về thể lực khá tốt thể hiện qua 

mức độ phát triển thành tích của 6/6 test đều có sự khác biệt có   nghĩa thống kê, ở ngưỡng 

 ác suất P<0,05, điều này chứng tỏ chương trình GDTC tại trường có tác dụng nâng cao 

thể lực hiệu quả cho sinh viên. 

Bảng 3. So sánh trư c thực nghi m và sau thực nghi m ở nhóm thực nghi m  n = 60) 

TT Nội dụng test 

Lần 1 Lần 2 

W% t P 

 

  Cv% 
 

  Cv% 

1 Lực bóp thuận tay (kg) 28,05 1,71 6,09 30,59 1,29 4,24 8,64 7,84 <0,05 

2 Gập bụng  lần  16,05 1,27 7,95 17,8 1,10 6,20 10,33 7,73 <0,05 

3  ật  a tại chỗ  cm  159,9 7,79 4,87 166,7 6,91 4,14 4,16 5,08 <0,05 

4 Chạy 30m XPC s  6,52 0,47 7,32 5,90 0,43 7,39 -10,01 7,51 <0,05 

5 Chạy thoi 4 10m  s  12,73 0,48 3,81 12,18 0,36 2,99 -4,38 7,17 <0,05 

6 Chạy t y sức 5 ph t  m  858,5 30,6 3,75 905,5 31,19 3,44 5,32 6,87 <0,05 
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Qua thực nghiệm nhóm thực nghiệm có sự phát triển về thể lực rất tốt thể hiện qua 

mức độ phát triển thành tích của 6/6 test đều có sự khác biệt có   nghĩa thống kê, ở ngưỡng 

 ác suất P<0,05, điều này chứng tỏ chương trình thực nghiệm được đề tài  ây dựng đem 

lại hiệu quả tốt trong việc nâng cao thể lực cho đối tượng thực nghiệm. 

Bảng 4. So sánh hai nhóm thực nghi m và đ i chứng sau thực nghi m  n = 120) 

TT Nội dung các test 

Nhóm đối chứng 

(n = 60) 

Nhóm thực nghiệm 

(n = 60)  t P 

 

  Cv% 
 

  Cv% 

1 Lực bóp thuận tay kg  29,25 1,92 6,57 30,59 1,29 4,24 3,59 >0,05 

2 Gập bụng  lần  16,75 1,48 8,84 17,8 1,10 6,20 3,76 <0,05 

3  ật  a tại chỗ  cm  161,5 8,07 4,99 166,7 6,91 4,14 2,21 <0,05 

4 Chạy 30m  s  6,22 0,45 7,35 5,90 0,43 7,37 3,77 <0,05 

5 Chạy thoi 4 10m  s  12,42 0,41 3,33 12,18 0,36 2,29 2,01 <0,05 

6 
Chạy t y sức 5 phút 

(m) 
885 28,9 3,72 905,5 31,19 3,44 2,33 <0,05 

Như vậy, sau thời gian thực nghiệm áp dụng chương trình ngoại khóa môn bóng 

chuyền thì các chỉ tiêu đánh giá thể lực nữ sinh viên ở nhóm thực nghiệm đều có sự tăng 

tiến tốt hơn nhóm đối chứng. 

4. KẾT LUẬN 

1. Đề tài đã  ây dựng được chương trình ngoại khóa môn  óng chuyền: 

 45 tiết  cho sinh viên khoa giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung 

Ương Nha Trang bao gồm các nội dung l  thuyết và thực hành với cấu tr c chặt chẽ, được 

sắp  ếp theo đề cương chi tiết, tiến trình biểu rõ ràng, có tính hệ thống. 

2.  ết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy hiệu quả và tính ph  hợp của chương 

trình đối với sự phát triển thể lực của nữ sinh viên khoa giáo dục mầm non Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang qua 6 test thể lực  theo Quyết định số 53/2008/QĐ-

 GDĐT ngày 18/9/2008 của  ộ trưởng  ộ Giáo dục và Đào tạo , thể lực của nữ sinh viên 

được cải thiện có   nghĩa thống kê so với trước khi tập luyện, thể lực có sự tăng trưởng tốt 

và có   nghĩa thống kê với P < 0,05.  
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG  

HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ THUYẾT  

CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ 

EFFICIENCY ASSESSMENT OF SKILLS IMPROVEMENT MEASURES 

GROUP ACTIVITIES IN LEARNING THEORY SCHOOL OF  

PHYSICAL EDUCATIONAL STUDENT - HUE UNIVERSITY 

TS. Nguyễn Thế Tình 

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

Tóm tắt: Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng 

vấn; Phương pháp kiểm chứng sư phạm thực tiễn; Phương pháp toán thống kê kết 

hợp phần mềm SPSS để xử lý các số liệu thu thập được. Đề tài đã lựa chọn được 5 

biện pháp và ứng dụng để đánh giá hiệu quả của các biện pháp nâng cao kỹ năng 

hoạt động nhóm trong học tập các môn lý thuyết của sinh viên. Qua đó cho thấy sinh 

viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế có sự tiến bộ, khả năng làm việc nhóm tự 

tin hơn, nhạy bén hơn, khả năng thuyết trình trước tập thể, phản biện 1 vẫn đề có 

tính logic hơn. Đặc biệt các kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phân công nhiệm vụ, kỹ 

năng hợp tác, kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu,... có sự tiến bộ rõ rệt. 

Từ khóa: Đánh giá hiệu quả; Biện pháp; Kỹ năng; Hoạt động nhóm; Khoa Giáo dục 

thể chất - Đại học Huế. 

Abstract: By method of analyzing and synthesizing documents; Interview method;  

Methods of verifying practical pedagogy;  Statistical math method combines SPSS 

software to process the collected data. The thesis has selected 5 measures and 

applied them to evaluate the effectiveness of measures to improve teamwork skills in 

studying theoretical subjects of students. This shows that students of the School of 

Physical Education - Hue University.  Have the progress, the ability to work in a 

more confident, more sensitive group, the ability to present in front of a group, the 

critic 1 is still more logical.  Especially, listening skills, task assignment skills, 

cooperation skills, document self-study skills, etc. have marked progress. 

Keywords: Evaluating effectiveness; Solution; Skill; Group activities; School of 

Physical Education - Hue University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chúng ta không phủ nhận các cách học truyền thống cũng như hình thức thảo luận theo 

sự hướng dẫn của giáo viên ở các trường đại học. Nhưng hiện nay với yêu cầu đổi mới 

phương pháp học theo hướng tăng cường tính chủ động, tích cực, tự làm việc, tự tìm tòi, 

khám phá chân lý khoa học của người học nhằm phát triển tri thức và các kĩ năng thiết thực 
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cho người học thì phương pháp học tập theo nhóm chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Học 

tập theo nhóm trong và ngoài giờ học sẽ là một phần bổ sung quan trọng cho các bài giảng, 

giúp SV nắm vững các khái niệm và áp dụng vào các tình huống cần đến các kỹ năng đào 

sâu suy nghĩ. Học tập theo nhóm không những đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp học 

tập mà còn rất có ý nghĩa đối với việc tự học của mỗi người. Các nhà  nghiên cứu đã từng 

tuyên bố rằng, “cho dù nội dung môn học như thế nào thì SV làm việc theo từng nhóm nhỏ 

cũng có khuynh hướng học được nhiều hơn những gì được dạy và nhớ lâu hơn so với các 

hình thức dạy học khác’’ (Theo Barbara Gross Davis, Tools for Teaching). 

Hiện nay, học tập theo nhóm vừa là một yêu cầu vừa là một phương pháp học được 

khuyến khích áp dụng rộng rãi, nhất là đối với sinh viên. Trong xu thế hội nhập của đất 

nước, vai trò của phương pháp học này càng trở nên quan trọng trong việc góp phần nâng 

cao hiệu quả học tập của người học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Phương 

pháp học tập này đã được nhiều tác giả, nhiều nhà khoa học nghiên cứu, đề cập tới trong 

các công trình nghiên cứu của mình và đã đem lại những đóng góp to lớn với những thành 

tựu đáng kể, giúp SV tìm thấy niềm đam mê, hứng thú và chủ động hơn trong quá trình 

học tập, tích lũy kiến thức, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhưng nó vẫn còn 

mang tính chung chung hoặc chỉ có thể áp dụng cho những đối tượng cụ thể, với những 

môn học riêng lẻ. Như chứng ta biết trong thời đại mới, khi khoa học kỹ thuật ngày càng 

phát triển, làm việc theo nhóm là yêu cầu quan trọng, cần thiết được đặt ra đối với tất cả 

mọi người. Đặc biệt đối với sinh viên, học tập theo nhóm là một trong các phương pháp 

học tập hiệu quả để qua đó rèn cho SV khả năng hợp tác, chia sẻ, tư duy phản biện... Đó là 

những điều cần thiết đối với một công dân của thế kỉ 21. Do đó, mỗi SV cần được trang bị 

ngay từ trong Khoa để khi ra trường có thể sống và làm việc trong các tổ chức một cách 

tích cực. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả ứng dụng các biện pháp đã lựa chọn đề đã tài tiến 

hành nghiên cứu: “Đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm 

trong học tập các môn lý thuyết của SV Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế”. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Lựa chọn các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các 

môn lý thuyết của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

Để lựa chọn được các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các 

môn lý thuyết của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế, đề tài tiến hành phỏng 

vấn ngẫu nhiên 15 chuyên gia, giảng viên giảng dạy các học phần lý thuyết cho sinh viên 

Khoa GDTC. Kết quả thu được tại Bảng 1 sau đây: 
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm 

trong học tập các môn lý thuyết của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế  

(n = 15) 

TT 
Các giải pháp nâng cao 

kỹ năng hoạt động nhóm 

Mức độ cần thiết (%) Tính khả thi (%) 

Rất 

CT 

Cần 

thiết 
BT 

Chưa 

CT 

Rất 

cao 
Cao BT 

Chưa 

KT 

1 

Trang bị các chuyên đề nhằm 

nâng cao nhận thức về học tập 

theo nhóm  

46,67 40,00 13,33 0,00 40,00 33,33 13,33 13,33 

2 
Tăng cường rèn luyện các kỹ 

năng học tập theo nhóm 
33,33 46,67 13,33 6,67 40,00 46,67 13,33 6,67 

3 

Phát huy vai trò của đội ngũ 

cán bộ lớp và nhóm trưởng 

trong học tập 

26,67 20,00 33,33 20,00 20,00 13,33 33,33 33,33 

4 
Lựa chọn, sử dụng kết hợp các 

hình thức học tập theo nhóm 
40,00 33,33 20,00 13,33 40,00 40,00 20,00 0,00 

5 

Có chế độ khuyến khích đối 

với sinh viên học tập và hoạt 

động nhóm tích cực 

20,00 20,00 33,33 26,67 26,67 20,00 13,33 40,00 

6 

Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin vào hoạt động 

học tập theo nhóm 

33,33 40,00 13,33 13,33 40,00 46,67 6,67 6,67 

7 

Khuyến khích giảng viên giảng 

dạy theo phương pháp học tập 

theo nhóm 

33,33 26,67 26,67 13,33 33,33 33,33 20,00 13,33 

8 
Tổ chức thi đua trong học tập 

của các nhóm  
46,67 33,33 13,33 6,67 40,00 40,00 6,67 13,33 

9 

Giảng viên cần điều chỉnh nội 

dung và hình thức phù hợp với 

phương pháp hoạt động nhóm 

26,67 20,00 20,00 33,33 20,00 26,67 33,33 20,00 

Qua Bảng 1 thấy rằng, hầu hết các biện pháp đều được các chuyên gia, giảng viên 

lựa chọn để nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm cho sinh viên. Tuy nhiên, để đảm bảo sự 

cần thiết, tính khả thi và hiệu quả trong quá trình ứng dụng, đề tài chỉ lựa chọn những biện 

pháp có mức độ rất cần thiết và cần thiết cao từ 70% ý kiến lựa chọn trở lên và tính khả thi 
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cao và rất cao từ 70% ý kiến lựa chọn trở lên. Căn cứ vào kết quả bảng trên đề tài quyết 

định lựa chọn 5 biện pháp sau: 

Biện pháp 1: Trang bị các chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về học tập  

theo nhóm. 

Biện pháp 2: Tăng cường rèn luyện các kỹ năng học tập theo nhóm. 

Biện pháp 3: Lựa chọn, sử dụng kết hợp các hình thức học tập theo nhóm. 

Biện pháp 4: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học tập  

theo nhóm. 

Biện pháp 5: Tổ chức thi đua trong học tập của các nhóm. 

2. Ứng dụng và đánh giá các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học 

tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế. 

2.1. Ứng dụng các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các 

môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế. 

a. Mục đích ứng dụng các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học 

tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

- Nhằm kiểm chứng tính ưu việt của một số biện pháp đã được lựa chọn nhằm  

nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - 

ĐH Huế. 

- Góp phần nâng cho kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các môn lý thuyết của 

SV Khoa GDTC - ĐH Huế. 

b. Nội dung ứng dụng các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học 

tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

Đề tài đã lựa chọn 3/5 biện pháp được lựa chọn để ứng dụng vào thực tiễn để kiểm 

chứng tính ưu việt, đánh giá hiệu quả của các biện pháp sau đây: 

- Tăng cường rèn luyện các kỹ năng học tập theo nhóm. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học tập theo nhóm. 

- Tổ chức thi đua trong học tập của các nhóm. 

c. Tổ chức thực hiện ứng dụng các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm 

trong học tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

- Đối tượng ứng dụng: Đề tài đã tổ chức ứng dụng để kiểm chứng 3 biện pháp trên 

trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho nhóm SV ngành GDTC khóa 16 (năm thứ 2, tuyển 

sinh khóa 2018). 

- Thời gian ứng dụng: Từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019. 
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2.2. Đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập 

các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

a. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm 

Theo tiến sĩ M.Ballot thuộc trung tâm tư vấn việc làm ở Massachuset, có 15 tiêu 

chuẩn để đánh giá kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Lòng tin: Bạn có tin tưởng vào khả năng hoàn thành công việc của đồng  

nghiệp không? 

- Bình tĩnh: Trong thời gian vô cùng gấp rút, bạn có khả năng giải quyết tình huống 

một cách bình tĩnh không? 

- Tôn trọng: Ý kiến của đồng nghiệp có được bạn quan tâm không? Bạn có rút ra 

được những ý tưởng của bản thân từ những ý kiến đó? 

- Hợp tác: Khả năng hoà nhập của bạn như thế nào với đồng nghiệp từ những lĩnh 

vực, khả năng, thậm chí quốc tịch khác nhau? 

- Tổ chức: Bàn làm việc của bạn có gọn gàng không? Bạn có làm việc theo kế hoạch 

đã vạch? 

- Khả năng làm việc dưới áp lực: Bạn có phát huy được tốt nhất khả năng khi làm 

việc dưới áp lực không? 

- Khả năng giao tiếp: Bạn thích tiếp xúc với nhiều người? Bạn luôn luôn thu hút 

được sự chú ý của mọi người trong mọi câu chuyện. 

- Khả năng kiểm soát tình huống: Khi một tình huống ngoài dự kiến xảy ra, bạn luôn 

luôn đưa ra được những bước cần thiết để giải quyết. 

- Khả năng thuyết phục: Bạn có đưa ra được những lý lẽ thích hợp để bảo vệ ý kiến 

của mình? 

- Lạc quan: Bạn có luôn tin rằng mình có khả năng tìm ra giải pháp khi “bị dồn đến 

chân tường”? 

- Trách nhiệm: Bạn luôn sẵn sàng tiên phong cho việc chung? 

- Kiên trì: Khi công việc đình trệ bạn sẽ cố gắng tiếp tục được bao lâu? 

- Quyết tâm: Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi kết quả không được như mong muốn? 

Từ bỏ hay tìm một hướng giải quyết khác. 

- Nhạy bén: Bạn có dự tính được những tình huống khác nhau có thể xảy ra trong 

công việc? Bạn có khả năng giải quyết linh hoạt những tình huống đó không? 

- Lắng nghe: Bạn không ngắt lời đồng nghiệp khi họ đang muốn đưa ra ý kiến? Bạn 

có luôn khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình? 
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b. Hiệu quả các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập các môn 

lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

Để đánh giá hiệu quả của các các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong 

học tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế đề tài đã tiến hành đánh giá 

thông qua việc chấm điểm dựa trên các tiêu chí đã đặt ra, phổ biến cho giảng viên và SV 

nắm rõ, nắm chắc nội dung các tiêu chí, sau đó mỗi giảng viên, sinh viên được chọn tự 

chấm điểm trước khi ứng dụng (tháng 9/2019) và quá trình ứng dụng các biện pháp 03 

tháng (tháng 11/2019). Cách chấm điểm theo thang điểm 10. Kết quả thu được tại Bảng 2 

sau đây: 

Bảng 2. Kết quả đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong 

học tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

TT Tiêu chí 

Trước ứng dụng  

các biện pháp 

Sau ứng dụng  

các biện pháp 

SV tự 

đánh 

giá 

(n=12) 

Giảng 

viên 

đánh giá 

(n=15) 

Tổng 

SV tự 

đánh 

giá 

(n=12) 

Giảng 

viên 

đánh 

giá 

(n=15) 

Tổng 

1 Lòng tin 74 124 198 110 138 248 

2 Bình tĩnh 68 112 180 93 122 215 

3 Tôn trọng 89 89 178 104 135 239 

4 Hợp tác 76 94 170 91 128 219 

5 Tổ chức 67 104 171 112 123 235 

6 
Khả năng làm việc 

dưới áp lực 
75 112 187 107 129 236 

7 Khả năng giao tiếp 80 98 178 99 132 231 

8 
Khả năng kiểm soát 

tình huống 
54 89 143 108 125 233 

9 Khả năng thuyết phục  47 66 113 92 89 181 

10 Lạc quan 56 86 142 89 105 194 

11 Trách nhiệm 74 97 171 102 120 222 

12 Kiên trì 86 56 142 99 104 203 

13 Quyết tâm 79 78 157 106 98 204 

14 Nhạy bén 65 64 129 97 125 222 

15 Lắng nghe 68 89 157 120 147 267 
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Qua Bảng 2 cho thấy tổng điểm của các tiêu chí đánh giá hiệu quả kỹ năng làm việc 

nhóm, hoạt động học tập theo nhóm của SV Khoa GDTC - ĐH Huế có sự thay đổi đáng 

kể. Sự đánh giá của giảng viên và SV đều có sự tiến bộ như: Tiêu chí lắng nghe đã tăng 

110 điểm từ 157 lên 267 điểm; SV thể hiện sự nhạy bén hơn (từ 129 tăng lên 222 điểm); 

SV đã thể hiện mình là người biết kiểm soát tình huống tốt hơn (từ 143 tăng len 233 điểm); 

Khả năng thuyết phục người khác cũng được đánh giá tăng lên đáng kể (từ 113 lên 181), 

mặc dù tiêu chí này không được đánh giá cao, nhưng đã thấy sự tiến bộ trong quá trình 

hoạt động nhóm của sinh viên... Điều đó cho thấy những biện pháp được ứng dụng trong 

quá trình tổ chức hoạt động nhóm giúp SV rèn luyện tốt hơn các kỹ năng làm việc nhóm, 

hoạt động hiệu quả hơn. 

c. Đánh giá mức độ thực hiện các kỹ năng làm việc nhóm của SV Khoa Giáo dục thể 

chất - Đại học Huế 

Để đánh giá được hiệu quả các biện pháp đã ứng dụng cho sinh viên, đề tài tiến hành 

khảo sát mức độ thực hiện các kỹ năng làm việc nhóm của SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

bằng việc tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 12 SV ngành GDTC khóa 16 (năm thứ 2, tuyển 

sinh khóa 2018). Kết quả thu được tại Bảng 3 như sau: 

Bảng 3. Kết quả tự đánh giá mức độ thực hiện các kỹ năng làm việc nhóm  

của SV Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế (n=12) 

TT Kỹ năng hoạt động nhóm 

Mức độ thực hiện các kỹ năng (%) 

Thành 

thạo 

Tương đối 

thành thạo 

Chưa 

thành thạo 

Không 

thành thạo 

1 
Kỹ năng lập kế hoạch hoạt  

động nhóm 
16,67 16,67 58,33 8,33 

2 
Kỹ năng xây dựng nội quy hoạt 

động nhóm 
8,33 41,67 16,67 33,33 

3 
 Kỹ năng phân công nhiệm vụ rõ 

ràng, hợp lý 
25,00 50,00 16,67 8,33 

4 
Kỹ năng thảo luận. trao đổi 

thông tin 
16,67 41,67 25,00 16,67 

5 Kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu 16,67 50,00 16,67 16,67 

6 
Kỹ năng chia sẻ trách nhiệm 

chia sẻ thông tin 
25,00 41,67 16,67 16,67 

7 
Kỹ năng lắng nghe một cách chủ 

động, tích cực 
16,67 66,67 16,67 0,00 
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8 Kỹ năng hợp tác  16,67 58,33 25,00 0,00 

9 Kỹ năng giải quyết xung đột 8,33 50,00 16,67 25,00 

10 
Kỹ năng tự kiểm tra - đánh giá 

hoạt động của nhóm 
16,67 41,67 33,33 8,33 

11 Khác 0 0 0 0 

Qua Bảng 3 thấy rằng thông qua tự đánh giá của SV về các kỹ năng làm việc nhóm, 

SV đã có sự tiến bộ về các kỹ năng ở những mức độ khác nhau, đặc biệt ở mức độ tương 

đối thành thạo tỉ lệ này đều tăng lên, ở mức độ không thành thạo được giảm xuống. Cụ thể: 

ở kỹ năng hợp tác có đến 58,33% cho rằng tương đối thành thạo và 16,67% thành thạo; Kỹ 

năng phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý có đến 75% cho rằng tương đối thành thạo và 

thành thạo; Kỹ năng lắng nghe một cách chủ động tích cực có đến 66,67% ý kiến được hỏi 

cho rằng tương đối thành thạo. Qua những kết quả đó cho thấy các biện pháp được lựa 

chọn có tính ưu việt, đã tác động đến hiệu quả, khả năng làm việc nhóm của SV Khoa 

GDTC - ĐH Huế một cách tích cực. 

d. So sánh kết quả học tập của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế 

Để tái khẳng định hiệu quả các biện pháp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong 

học tập các môn lý thuyết của SV Khoa GDTC - ĐH Huế, đề tài đã tiến hành so sánh kết 

quả học tập trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 của nhóm SV ngành GDTC gồm: Khóa 17 

(năm thứ 1, tuyển sinh khóa 2019); Khóa 16 (năm thứ 2, tuyển sinh khóa 2018); Khóa 15 

(năm thứ 3, tuyển sinh khóa 2017); Khóa 14 (năm thứ 4, tuyển sinh khóa 2016). Kết quả 

thu được tại Bảng 4 sau đây:  

Bảng 4. Kết quả học tập trong học kỳ 1 năm học 2019-2020  

của nhóm SV Khoa GDTC - ĐH Huế 

Đối tượng 
Điểm trung bình chung các môn lý thuyết (%) 

Xuất sắc Giỏi Khá Trung Bình Kém 

Khóa 14 (n=12) 3,4 33,5 35,5 27,6 0 

Khóa 15 (n=13) 4,6 24,6 44,5 26,3 0 

Khóa 16 (n=12) 5,2 42,2 32,6 20,0 0 

Khóa 17 (n=14) 1,5 27,3 47,9 23,3 0 

Qua Bảng 4 cho thấy: Sinh viên ngành GDTC khóa 14 có 3.4% điểm các môn lý 

thuyết đạt loại xuất sắc, loại giỏi 33,5%, loại khá 35,5% và loại trung bình có 27,6%; Sinh 

viên ngành GDTC khóa 15 loại xuất sắc 4,6%, loại giỏi 24,6%, loại khá 44,5% và loại 

trung bình có 26,3%; Sinh viên ngành GDTC khóa 16 loại xuất sắc 5,2%, loại giỏi 42,2%, 
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loại khá 32,6% và loại trung bình có 23,3%; Sinh viên ngành GDTC khóa 17 loại xuất sắc 

1,5%, loại giỏi 27,3%, loại khá 47,9% và loại trung bình có 23,3%. Qua kết quả này cho 

thấy, sinh viên năm 3 (khóa 16) có kết quả xuất sắc, giỏi cao hơn 3 khóa còn lại, loại trung 

bình lại ít hơn. Kết quả điểm khá nhiều nhất, xuất sắc ít nhất là sinh viên năm 1 (khóa 17), 

điều này cũng khá hợp lý do năm 1 chưa nhiều kinh nghiệm học ở đại học, lại có nhiều 

môn lý thuyết cơ bản khó hơn.  

4. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi rút ra các kết luận sau đây: 

- Thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên 15 giảng viên, chuyên gia giảng dạy các học phần 

lý thuyết cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế, đề tài đã rút ra được 05 biện pháp nhằm 

nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trọng học tập các môn lý thuyết của sinh viên Khoa 

GDTC - Đại học Huế gồm: Trang bị các chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về học tập 

theo nhóm; Tăng cường rèn luyện các kỹ năng học tập theo nhóm; Lựa chọn, sử dụng kết 

hợp các hình thức học tập theo nhóm; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt 

động học tập theo nhóm; Tổ chức thi đua trong học tập của các nhóm. 

- Quá trình ứng dụng 3/5 biện pháp vào thực tiễn quá trình giảng dạy và học tập đã 

kiểm chứng được phần nào tính ưu việt của các biện pháp, kỹ năng làm việc nhóm của SV 

Khoa GDTC - ĐH Huế có sự tiến bộ, khả năng làm việc nhóm tự tin hơn, nhạy bén hơn, 

khả năng thuyết trình trước tập thể, phản biện 1 vẫn đề có tính logic hơn. Đặc biệt các kỹ 

năng lắng nghe, kỹ năng phân công nhiệm vụ, kỹ năng hợp tác, kỹ năng tự nghiên cứu tài 

liệu,... có sự tiến bộ rõ rệt. Từ những tiến bộ trong phương pháp học tập thì kết quả học tập 

của sinh viên khóa 16 cũng có kết quả tốt hơn các khóa 14, 15 và 17 mặc dù kết quả đó 

không nhiêu nhưng đã phần nào cải thiện được chất lượng học tập các học phần lý thuyết 

cho sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC - ĐH Huế. 
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THỰC TRẠNG VÀ ỨNG DỤNG CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ PHÒNG  

CHẤN THƢƠNG TRONG TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU CHO SINH VIÊN 

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ 

      CURRENT SITUATION AND SELECTION OF PRECAUTIONS  

WAGES IN TRAINING AND COMPETITION FOR STUDENTS  

SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION - HUE UNIVERSITY 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Nguyễn Thế Tình, TS. Nguyễn Gắng    

      Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế 

  m t t  Bằng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích tổng hợp tài 

liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp kiểm 

chứng sư phạm thực tiễn, phương pháp toán học thống kê đề tài đã đánh giá được 

thực trạng chấn thương, tìm hiểu các nguyên nhân gây ra chấn thương và  

lựa chọn, ứng dụng cũng như đã đánh giá được hiệu quả của các biện pháp đề 

phòng chấn thương trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên Khoa Giáo dục thể 

chất - Đại học Huế. 

 ừ kh a: Thực trạng; Biện pháp; Giáo dục thể chất; Khoa Giáo dục thể chất - Đại 

học Huế. 

Abstract: By the following research methods: Methods of general analysis of 

documents, interviewing methods, pedagogical observation methods, practical 

pedagogical egg test methods, statistical mathematical methods of the subject assess 

the status of injury, find out the causes of injury and choose, apply and evaluate the 

effectiveness of injury prevention measures in training and competition for students 

of the School of Education Physically - Hue University. 

Keywords: Current situation; Solution; Physical Education; School of Physical 

Education - Hue University. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong hoạt động TDTT nói chung có rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan có thể 

gây nên mệt mỏi và trạng thái bệnh lý TDTT, nhất là với xu thế huấn luyện hiện nay là 

“khối lượng, cường độ”. Đòi hỏi các giảng viên huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, 

sinh viên phải có những biện pháp khắc phục để đưa thành tích thể thao lên đỉnh cao mới. 

Để giải quyết vấn đề này, việc điều chỉnh quá trình huấn luyện, giảng dạy và thi đấu đã 

trở thành công việc ngày càng phức tạp hơn, đòi hỏi hàng loạt thông tin nhanh chóng, khách 

quan, chính xác về năng lực vận động, thể lực và khả năng chuẩn bị của sinh viên cũng như 

người chơi thể thao. Trong thể thao hiện đại con người càng ngày càng vươn tới đỉnh cao 

của năng lực vận động với xu thế giảng dạy và huấn luyện là “khối lượng và cường độ” 

dựa trên xu thế đó sinh viên, vận động viên và giảng viên của các nước đã đưa thành tích 
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của các đối tượng tham gia thi đấu và hoạt động TDTT lên đỉnh cao mới .Để giải quyết vấn 

đề này việc điều khiển quá trình huấn luyện đã trở thành một công việc ngày càng phức tạp 

hơn. Đòi hỏi hàng loạt thông tin nhanh chóng khách quan chính xác về năng lực vận  

động, thể lực và khả năng chuẩn bị.  Để từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giảng 

dạy -  học tập, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và sinh viên theo tinh 

thần các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Xuất phát từ thực tiễn học tập, hoạt 

động vận động và thi đấu của sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Đại học (ĐH) Huế và 

mong muốn của bản thân cũng như nhận thức được tầm quan trong của công tác phòng 

ngừa chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu cho sinh viên, chúng tôi đã tiến hành 

nghiên cứu đề tài: “ hực trạng và ứng dụng các biện pháp đề phòng chấn thương trong 

tập luyện và thi đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế”. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Thực trạng chấn thƣơng trong tập luyện và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - 

ĐH Huế 

2.1.1. Thực trạng chấn thương trong tập luyện và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - 

ĐH Huế 

Để giải quyết vấn đề, đề tài tiến hành phỏng vấn 42 sinh viên khóa 14, 15, 16 và 17 

(tương ứng tuyển sinh năm 2016, 2017, 2018 và 2019) về thực trang chấn thương trong quá 

trình tập luyện, hoạt động ngoại khóa và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế. Kết 

quả được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng chấn thương trong tập luyện và thi đấu của sinh viên  

Khoa GDTC - ĐH Huế (n = 42) 

TT 
Bộ phận cơ thể 

 chấn thƣơng 

Ca chấn thƣơng Mức độ chấn thƣơng 

Số 

lượng 

 ỉ lệ 

% 

Nhẹ Trung Bình Nặng 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

% 

1 Khớp vai 4 6,6 1 1,7 3 5,0   

2 Khớp cổ tay  6 10 3 5,0 3 5,0   

3 Cột sống 3 5,0 3 5,0 0 0   

4 Khớp đầu gối 13 21,6 6 10 5 8,3 2 3,4 

5 Khớp cổ chân 17 28,4 7 11,6 6 10 4 6,6 

6 

Các chấn thương 

phần mềm (vết trầy 

xước, chảy máu...) 

12 20 7 11,7 5 8,3  

 

7 Các chấn thương khác 5 8,4 3 5,0 2 3,4   

 Tổng 60 100 30 50 24 40 6 10 
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Kết quả điều tra thực trạng chấn thương gây chấn thương trong tập luyện và thi đấu 

cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế ở Bảng 1 cho thấy: 

+ Trong 60 ca chấn thương có: 

- 30 ca chấn thương nhẹ chiếm 50%; 

- 24 ca chấn thương trung bình chiếm 40%; 

- 6 ca chấn thương nặng chiếm 10%; 

+ Trong 60 ca chấn thương có: 

- Có 6 ca chấn thương khớp cổ tay chiếm 10%; 

- Có 4 ca chấn thương khớp vai chiếm 6,7%; 

- Có 12 ca chấn thương phần mềm chiếm 20%; 

- Có 13 ca chấn thương khớp đầu gối chiếm 25%; 

- Có 17 ca chấn thương khớp cổ chân chiếm 28,4%; 

- Có 3 ca chấn thương cột sống chân chiếm 5,0%; 

- Có 5 ca chấn thương khác chiếm 8,4%; 

Qua điều tra thực trạng cho thấy các chấn thương trong tập luyện và thi đấu chiếm tỉ 

lệ cao nhất là: Khớp cổ chân chiếm 28,4%; Khớp gối chiếm 25%; Chấn thương phần mềm 

20%; chấn thương khớp cổ tay chiếm 10%.  

2.1.2. Nghiên cứu thực trạng chấn thương trong tập luyện và thi đấu của sinh viên 

Khoa GDTC - ĐH Huế thông qua phỏng vấn các giảng viên, chuyên gia và các 

nhà nghiên cứu 

Để đánh giá chính xác hơn về thực trạng chấn thương gây chấn thương trong tập 

luyện và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế, đề tài tiếp tục tiến hành nghiên cứu 

chấn thương thông qua phỏng vấn các giảng viên, chuyên gia và các nhà nghiên cứu. Trên 

cơ sở lý luận nghiên cứu và điều tra thực trạng chấn thương trong tập luyện và thi đấu, đề 

tài tiến hành phỏng vấn 30 giảng viên, chuyên gia và các nhà nghiên cứu. Kết quả phỏng 

vấn được trình bày ở bảng 2 sau đây: 

Theo kết quả phỏng vấn về vị trí chấn thương thường gặp trong tập luyện và thi 

đấu của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế tại bảng 2 thấy rằng: Những bộ phận được 

xem là chấn thương thường gặp đạt kết quả phỏng vấn đồng ý có tỷ lệ 83,3% trở lên. 

Như vậy chấn thương thường gặp trong luyện tập và thi đấu là chấn thương khớp cổ 

chân, khớp gối; Chấn thương phần mềm (vết trầy xước, chảy máu...). 
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Bảng 2. Kết quả phỏng vấn thực trạng chấn thương trong tập luyện và thi đấu  

của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế thông qua phỏng vấn các giảng viên, chuyên gia  

và các nhà nghiên cứu (n=30) 

TT Vị trí chấn thƣơng 

Giảng 

viên 

(n=19) 

Tỉ lệ 

(%) 

Chuyên 

gia 

(n=6) 

Tỉ lệ 

(%) 

Nhà NC 

(n=5) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Khớp vai 7 36,8 1 16,7 1 20 

2 Khớp cổ tay  9 47,4 2 33.3 2 40 

3 Cột sống 7 36,8 1 16,7 1 20 

4 Khớp đầu gối 17 89,4 5 83,3 5 100 

5 Khớp cổ chân 19 100 6 100 5 100 

6 

Các chấn thương phần 

mềm (vết trầy xước, 

chảy máu...) 

16 84,2 5 83,3 5 100 

7 Các chấn thương khác 16 84,2 1 16,7 2 40 

Để đánh giá thời điểm xảy ra chấn của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế thương đề 

tài đã tiến hành phỏng vấn giảng viên, chuyên gia, các nhà nghiên cứu và sinh viên. Kết 

quả được trình bày ở Bảng 3 sau đây: 

Bảng 3. Kết quả phỏng vấn sinh viên về thời gian thường xảy ra chấn thương  

trong tập luyện, hoạt động ngoại khóa và thi đấu (n=42) 

TT 
Nội dung phỏng vấn về thời 

điểm chấn thƣơng 

Kết quả phỏng vấn 

Số ngƣời đồng ý Tỷ lệ % 

1 
Trong tập luyện, hoạt động 

ngoại khóa 
32 73,4% 

2 Trong thi đấu 10 26,6% 

Qua kết quả phỏng vấn thời gian thường xảy ra chấn thương ở Bảng 3 cho thấy: Đa 

số ý kiến cho rằng thời gian chấn thương xảy ra trong tập luyện, hoạt động ngoại khóa 

chiếm tỷ lệ 73,4%. 

2.1.3. Những nguyên nhân chính gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu của 

sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn chấn thương, đề tài tiến hành phỏng vấn trên 30 giảng 

viên, chuyên gia và các nhà nghiên cứu trực tiếp huấn luyện thi đấu và giảng dạy về thực 
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trạng nguyên nhân chính gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu của sinh viên Khoa 

GDTC - ĐH Huế. Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 4 sau đây: 

Bảng 4. Kết quả phỏng vấn về nguyên nhân gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu 

của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế (n = 30) 

TT Các nguyên nhân 
Số ngƣời 

đồng ý 

Tỉ lệ  

% 

1 Do trang phục, dụng cụ tập luyện chưa đảm bảo 11 36,7 

2 
Do cấu trúc giải phẫu mâu thuẫn với yêu cầu kỹ 

thuật động tác 
29 96,7 

3 Do cơ sở vật chất không đảm bảo 26 86,7 

4 Do phương pháp giảng dạy chưa phù hợp 11 36,7 

5 Do khởi động không kỹ 28 93,3 

6 Do cấu trúc của bài tập và độ liên kết của bài tập 13 43,3 

7 Do thiếu sót trong việc tổ chức tập luyện và thi đấu 24 80 

8 Do thể lực của sinh viên không đảm bảo 27 90 

9 Do môi trường tập luyện và thi đấu chưa tốt 2 6,7 

Kết quả phỏng vấn ở bảng 4 cho thấy nguyên nhân chính gây ra chấn thương trong 

tập luyện và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế là những nguyên nhân có tỷ lệ  

80% số người đồng ý trở lên, đó là: 

- Do cấu trúc giải phẫu mâu thuẫn với yêu cầu kỹ thuật chiếm tỉ lệ 96,7%. 

- Do khởi động không kỹ chiếm tỉ lệ 93,3%. 

- Do thể lực của sinh viên không đảm bảo chiếm tỉ lệ 90%. 

- Cơ sở vật chất 86,7%. 

- Do thiếu sót trong việc tổ chức tập luyện và thi đấu chiếm tỉ lệ 80%. 

2.2. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp đề phòng chấn thƣơng trong tập luyện và thi 

đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế       

2.2.1. Cơ sở khoa học lựa chọn một số biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện 

và thi đấu cho sinh viên Khoa GD C - ĐH Huế       

Để có cơ sở khoa học nhằm lựa chọn một số biện pháp đề phòng chấn thương 

trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế. Đề tài tiến hành phỏng 

vấn trên đối tượng là giảng viên, chuyên gia và các nhà nghiên cứu. Nội dung các câu 

hỏi được hình thành từ kết quả của việc thu thập và phân tích các tài liệu tham khảo, quan 
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sát sư phạm và toạ đàm với các giảng viên, chuyên gia và các nhà nghiên cứu. Phỏng vấn 

tập trung chủ yếu vấn đề là các biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện và 

thi đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế, cụ thể:  

+ Khởi động kỹ, 

+ Tập thể lực chuyên môn,  

+ Tăng cường sức mạnh và độ mềm dẻo,  

+ Xoa bóp hồi phục, 

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu,  

+ Không tập quá cường độ,  

+ Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật,  

+ Tập trung chú ý khi giảng viên giảng dạy kỹ thuật,  

+ Trang phục, dụng cụ tập luyện đảm bảo. 

Sau đây là kết quả trả lời cụ thể thông qua Bảng 5: 

Bảng 5. Kết quả phỏng vấn giảng viên, chuyên gia và các nhà nghiên cứu  về biện pháp đề 

phòng chấn thương trong tập luyện và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế (n=30) 

TT Các biện pháp đề phòng chấn thƣơng Số ngƣời đồng ý Tỉ lệ % 

1 Khởi động kỹ 29 96,7 

2 Tập thể lực chung 26 86,7 

3 Tăng cƣờng sức mạnh và độ mềm dẻo 28 93,3 

4 Xoa bóp hồi phục 24 80,0 

5 Đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu 25 83,3 

6 Không tập quá cường độ 10 33,3 

7 Giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật 15 50,0 

8 Tập trung chú ý khi giảng viên giảng dạy kỹ thuật 8 26,7 

Qua kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 5 đề tài quyết định lựa chọn các biện 

pháp chính đề phòng chấn thương trong tập luyện và thi cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH 

Huế với tỷ lệ cao từ 80% trở lên cụ thể là: 

- Biện pháp khởi động kỹ chiếm tỉ lệ 96,7%. 

- Tăng cường tập luyện sức mạnh và độ mền dẻo chiếm tỉ lệ 93,3%. 

- Tập thể lực chuyên môn chiếm tỉ lệ 86,7%. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu chiếm tỉ lệ 83,3% 

- Biện pháp xoa bóp hồi phục chiếm tỉ lệ 80,0%. 
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2.2.2. Tổ chức kiểm chứng sư phạm thực tiễn 

- Nội dung các biện pháp ứng dụng: 

Từ kết quả thu được thông qua điều tra, phỏng vấn về nguyên nhân và phương pháp 

đề phòng chấn thương trong tập luyện và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế. 

Đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế đề tài đã tiến hành áp dụng các biện pháp đề phòng 

chấn thương gồm:  

+ Biện pháp khởi động kỹ. 

+ Tăng cường tập luyện sức mạnh và độ mền dẻo. 

+ Tập thể lực chuyên môn. 

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu. 

+ Biện pháp xoa bóp hồi phục. 

- Đối tượng ứng dụng: 

Đề tài lựa chọn ngẫu nhiên 42 sinh viên chuyên ngành Khoa GDTC - ĐH Huế của  

4 khóa gồm: TC14 (khóa tuyển sinh 2016) - 11 sinh viên, TC15 (khóa tuyển sinh 2017) - 

10 sinh viên; TC16 (khóa tuyển sinh 2018) - 9 sinh viên; TC17 (khóa tuyển sinh 2019) - 12 

sinh viên. 

- Thời gian ứng dụng: 03 tháng (Từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2019). 

2.2.3. Kết quả sau kiểm chứng sư phạm thực tiễn 

2.2.3.1. Số lượng và mức độ các chấn thương ở các vị trí thường xuyên mắc phải của sinh 

viên Khoa GDTC - ĐH Huế sau khi ứng dụng các biện pháp 

Sau 3 tháng thực nghiệm các biện pháp đề phòng chấn thương trong tập luyện và thi 

đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế, đề tài đã tiến hành phỏng vấn lại 42 sinh viên. 

Kết quả được trình bày ở Bảng 6. 

Bảng 6. Số lượng và mức độ các chấn thương ở các vị trí thường xuyên mắc phải  

của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế sau khi ứng dụng các biện pháp đã lựa chọn  

để kiểm chứng tính hiệu quả trong việc tập luyện và thi đấu (n=42) 

TT 
Bộ phận cơ thể  

chấn thƣơng 

Ca  

chấn thƣơng 
Mức độ chấn thƣơng 

SL % 
Nhẹ Trung Bình Nặng 

SL % SL % SL % 

1 Khớp vai 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Khớp cổ tay  1 6,25 1 6,25 0 0 0 0 

3 Cột sống 1 6,25 1 6,25 0 0 0 0 
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4 Khớp đầu gối 3 18,8 1 6,25 2 12,8 0 0 

5 Khớp cổ chân 5 31,3 3 18,8 2 12,8 0 0 

6 

Các chấn thương phần 

mềm (vết trầy xước, 

chảy máu...). 

4 25 2 12,5 2 12,8 0 0 

7 Các chấn thương khác 2 12,5 1 6,25 1 6,25 0 0 

Tổng 16 100 9 56 7 44 0 0 

Qua Bảng 6 ta thấy có tổng số 16 ca chấn thương xảy ra của sinh viên Khoa  

GDTC - ĐH Huế giảm xuống rõ rệt so với thực trạng ban đầu. Cụ thể: chỉ còn 9 ca chấn 

thương ở mức độ nhẹ chiếm 87,5%; 7 ca chấn thương ở mức độ trung bình chiếm 12,5%; 

Chấn thương ở mức độ nặng không có trường hợp nào. Điều này bước đầu cho thấy hiệu 

quả của các biện pháp đã được ứng dụng vào thực tiễn tập luyện và thi đấu cho sinh viên 

Khoa GDTC - ĐH Huế. 

2.2.3.2. So sánh mức độ chấn thương của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế trước và sau 

quá trình kiểm nghiệm 

Để tiếp tục khẳng định hiệu quả thực sự của các biện pháp đã lựa chọn, sau thời 

gian kiểm chứng sư phạm thực tiễn đề tài tiến hành thống kê những chấn thương  của 

sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế qua các dẫn chứng thu được và đề tài tiến hành so 

sánh đối chiếu kết quả trước và sau kiểm chứng sư phạm. Kết quả được  trình bày ở 

Bảng 7 sau đây: 

Bảng 7. Mức độ chấn thương của sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế trước và sau  

quá trình kiểm nghiệm (n=42) 

Mức độ 

Thời kỳ 
Nhẹ 

Trung 

bình 
Nặng X

2
tính 

Thực trạng ban đầu chưa áp dụng dụng 

các biện pháp đề phòng chấn thương 

30  

(49,9%) 

24  

(39,9%) 
0 

121,9 
Sau khi áp dụng các biện pháp đề phòng 

chấn thương 

9 

 (56%) 

7  

(44%) 
0 

Kết quả ở Bảng 7 cho thấy: số lượng, tỷ lệ và mức độ chấn thương của các sinh viên 

sau kiểm chứng sư phạm thực tiễn đã giảm đi rất nhiều và ít hơn so với trước quá trình 

thực nghiệm. Với X
2

tính = 121,9 > X
2

bảng = 31,410 do vậy sự khác biệt giữa trước và sau 

thực nghiệm và mức độ, số lượng chấn thương của sinh viên là có ý nghĩa thống kê ở 

ngưỡng P = 0,5 %. Như vậy các biện pháp đề phòng chấn thương đề tài đã lựa chọn có tác 

dụng giảm thiểu chấn thương, giúp cho các chấn thương nhẹ hơn, tránh được các ca chấn 

thương nặng trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế. 
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3. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu đề tài đi đến kết luận sau: 

- Các chấn thương thường gặp trong tập luyện và thi đấu của sinh viên Khoa GDTC - 

ĐH Huế gồm: 

+ Chấn thương ở khớp cổ chân. 

+ Chấn thương ở khớp đầu gối. 

+ Chấn thương  phần mềm (vết trầy xước, chảy máu...). 

- Các nguyên nhân chính gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu của sinh viên 

Khoa GDTC - ĐH Huế, bao gồm: 

+ Do cấu trúc giải phẫu mâu thuẫn với yêu cầu kỹ thuật.   

+ Do không đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu. 

+ Do khởi động không kỹ.  

+ Do trang phục, dụng cụ tập luyện đảm bảo. 

+ Do thiếu sót trong việc tổ chức tập luyện và thi đấu.  

- Quá trình nghiên cứu đề tài đã lựa chọn được 5 biện pháp đề phòng chấn thương 

trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế như sau: 

+ Khởi động kỹ (chú ý khởi động các khớp kỹ). 

+ Tăng cường thể lực chung. 

+ Tăng cường tập luyện sức mạnh và độ mềm dẻo. 

+ Xoa bóp hồi phục.   

+ Đảm bảo cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu. 

- Sau thời gian 3 tháng ứng dụng các biện pháp đề phòng chấn thương cho  

sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế thấy rằng số lượng, tỷ lệ và mức độ chấn thương  

của sinh viên đã giảm đi rất nhiều và ít hơn so với trước quá trình thực nghiệm. Với X
2

tính 

= 121,9 > X
2

bảng = 31,410, do vậy sự khác biệt giữa số lượng và mức độ chấn thương là có 

ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P = 0,5 %. Như vậy có thể khẳng định các biện pháp đề phòng 

chấn thương đề tài đã lựa chọn có tác dụng trong việc phòng ngừa và hạn chế chấn thương 

trong tập luyện và thi đấu cho sinh viên Khoa GDTC - ĐH Huế. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIỜ HỌC GDTC CHÍNH KHÓA  

CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

EVALUATION OF REAL SITUATION OF MAJOR PHYSICAL  

EDUCATION COURSE OF STUDENTS SOME UNIVERSITIES ON HANOI 

ThS. Nguyễn Thị Hằng  

Khoa Sau Đại học, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

Tóm tắt: Hiện nay, do điều kiện cơ sở vật chất và một số yếu tố chuyên môn, nên 

hiệu quả giờ học GDTC chính khoá của sinh viên một số trường Đại học trên địa 

bàn Hà Nội còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu một số giải pháp 

chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả giờ học GDTC chính khoá là cần thiết. Để có 

cơ sở đề xuất các giải pháp, nghiên cứu bước đầu đánh giá thực trạng giờ học 

GDTC chính khoá của sinh viên dưới góc độ sư phạm và ý kiến nhận định của người 

dạy, người học. 

Từ khóa: Giờ học giáo dục thể chất, mật độ vận động, sinh viên Đại học. 

Abstract: Currently due to the physical facilities and some professional factors, the 

effectiveness of regular physical education classes of students in some universities in 

Hanoi is still limited. Therefore, the study of some specialized solutions to improve 

the effectiveness of formal physical education class is necessary. In order to have a 

basis for proposing solutions, initial research evaluates the actual situation of 

regular physical education classes of students from the pedagogical perspective and 

the comments of instructors and learners. 

Key words: Classes of physical education, movement density, University students. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực tiễn công tác GDTC và thể thao trường học đã chỉ ra rằng, trong các giờ học 

giáo dục thể chất hay giờ huấn luyện thể thao, người giáo viên, HLV có thể điều chỉnh và 

tự điều khiển quá trình giảng dạy của mình thông qua việc thay đổi lượng vận động, khối 

lượng, cường độ, mật độ động cho phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì vậy, với 

những điều kiện thực tiễn của một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay còn 

nhiều khó khăn như hiện nay, thì việc nâng cao chất lượng giờ học GDTC cho sinh viên 

không chỉ bao hàm mục đích định hướng phát triển, tạo ra động cơ tốt cho người học, mà 

còn góp phần cải tiến phương pháp giảng dạy một cách có hiệu quả, góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường. Nội dung bài viết tập trung đánh giá thực 

trạng giờ học GDTC của sinh viên một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, làm căn cứ 

để triển khai nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC tại 

một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội (giai đoạn nghiên cứu thứ hai của đề tài). 
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2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài 

liệu; phương pháp phỏng vấn toạ đàm; phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp toán 

học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng về giờ học giáo dục thể chất của sinh viên một số trƣờng Đại học trên 

địa bàn Hà Nội 

Nhằm tìm hiểu thực trạng về giờ học GDTC cho sinh viên một số trường Đại học 

trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn các nhà chuyên môn, các giảng 

viên của một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Đối tượng phỏng vấn là 34 giảng 

viên, cán bộ quản lý, các giảng viên thuộc bộ môn giáo dục thể chất của một số trường: 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Đại học Thủy Lợi, Đại học KHTN - Đại học 

Quốc gia Hà Nội; Đại học Kiến Trúc Hà Nội... Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 1 

cho thấy: Công tác giáo dục thể chất nói chung và giờ học giáo dục thể chất chính khoá nói 

riêng trong những năm qua được đánh giá là đã đáp ứng từng phần những yêu cầu đặt ra 

của các nhà trường và chương trình GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và trong những 

năm tới, để nâng cao chất lượng giờ học giáo dục thể chất chính khóa, cũng như hiệu quả 

công tác giáo dục thể chất trong nhà trường thì cần quan tâm đến những vấn đề mà các ý 

kiến phỏng vấn tập trung lựa chọn, bao gồm: 

- Cần sự quan tâm hơn của lãnh đạo nhà trường. 

- Cần phải tăng cường cơ sở vật chất, sân bãi, kinh phí dành cho công tác giảng dạy 

và tập luyện thể dục thể thao. 

- Cần nâng cao chất lượng, trình độ của giáo viên.  

- Cần củng cố công tác quản lý bộ môn, cải tiến phương pháp tổ chức giảng dạy chính 

khoá đáp ứng nhu cầu tập luyện và rèn luyện thể lực của sinh viên. 

Bảng 1. Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của giảng viên về công tác GDTC của một số 

trường đại học trên địa bàn Hà Nội (n = 34) 

TT Nội dung phỏng vấn 
Kết quả phỏng vấn 

n % 

1.  

Đánh giá công tác giáo dục thể chất: - - 

- Đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của  

nhà trường. 
12 35,29 

- Đáp ứng từng phần yêu cầu. 22 64,71 

- Chưa đáp ứng. 0 0.00 
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2.  

Những vấn đề mà công tác GDTC cần tập trung: - - 

- Đảng uỷ Ban giám hiệu cần quan tâm luôn. 32 94,11 

- Cần củng cố công tác quản lý bộ môn GDTC. 28 82,35 

- Cần nâng cao chất lượng giáo viên thể dục thể thao. 34 100,00 

- Phải cải tiến phương pháp giảng dạy thể dục thể thao 

phù hợp điều kiện nhà trường. 
30 88,23 

- Cần phải tăng cường cơ sở vật chất sân bãi. 34 100,00 

- Tăng kinh phí dành cho hoạt động thể thao. 33 97,05 

- Cần tổ chức các hoạt động thể thao. 31 91,17 

- Cần tổ chức các giải thể thao, câu lạc bộ, đội tuyển. 34 100,00 

3.  

Công tác tổ chức bộ môn: - - 

- Cần thiết đưa bộ môn GDTC lên thành Khoa. 5 14,70 

- Công tác kế hoạch bộ môn:  - - 

+ Đã làm thường xuyên. 26 76,47 

+ Chưa thường xuyên. 8 23,53 

- Xây dựng lại chương trình, nội dung giảng dạy. 2 5,88 

- Nên đưa nội dung kiểm tra tiêu chuẩn RLTL vào đánh 

giá điểm học tập của sinh viên? 
30 88,23 

4.  

Công tác kế hoạch tổ chức (n = 10): - - 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chuyên môn: - - 

+ Thường xuyên. 4 40,00 

+ Chưa thường xuyên. 6 60,00 

- Công tác hướng dẫn sinh viên tập luyện ngoại khoá: - - 

+ Thường xuyên. 0 0,00 

+ Thỉnh thoảng. 3 30,00 

+ Chưa có. 7 70,00 

- Cần tăng cường tổ chức các giải thể thao nhiều hơn, tổ chức và thành lập các câu 

lạc bộ các môn thể thao thu hút sinh viên có năng khiếu và ham thích các môn thể thao  

tập luyện. 

Ngoài ra, khi toạ đàm trực tiếp với các đối tượng phỏng vấn còn cho thấy, các ý kiến 

đều mong muốn rằng: Cần tăng cường công tác xã hội hoá trong các hoạt động thể thao và 

tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường. 
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Về công tác tổ chức quản lý kế hoạch của bộ môn giáo dục thể chất đã được thực 

hiện thường xuyên (các ý kiến đánh giá chiếm: 76,47%) đã đóng góp rất lớn vào việc tổ 

chức phong trào thể dục thể thao của nhà trường. 

Để nâng cao chất lượng trong giờ học giáo dục thể chất của sinh viên, cần phải áp 

dụng một số giải pháp như: Đưa nội dung kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thể lực 

vào nội dung đánh giá học tập môn học thể dục của học sinh, và cần phải tổ chức các hoạt 

động ngoại khoá, các loại hình câu lạc bộ với các hình thức tập luyện không có người 

hướng dẫn và tổ chức các hình thức tập luyện ngoại khoá có giáo viên tham gia hướng dẫn 

đối với sinh viên. 

Với mục đích tìm hiểu ý kiến đánh giá về giờ học chính khoá giáo dục thể chất của 

sinh viên một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát các 

ý kiến đánh giá về giờ học giáo dục thể chất thông qua hình thức phiếu phỏng vấn.  

Đối tượng phỏng vấn, khảo sát gồm 2.420 sinh viên năm thứ nhất đến năm thứ ba hiện 

đang học tại một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Nội dung phỏng vấn của sinh viên 

bao gồm: 

- Ý kiến nhận định của sinh viên về giờ học chính khoá. 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả các giờ học GDTC chính khoá. 

Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 2 cho thấy: 

- Động cơ tập luyện của sinh viên chủ yếu là do ham thích thể thao (1.055 ý kiến 

chiếm 43,60%), trong khi đó số ý kiến cho rằng tập luyện TDTT có tác dụng tốt đến việc 

rèn luyện tố chất thể lực (777 ý kiến lựa chọn, chiếm tỷ lệ 32,11%). 

- Khi tìm hiểu các ý kiến đánh giá của sinh viên về giờ học giáo dục thể chất chính khoá 

cho thấy, nhận thức về vị trí vai trò của giờ học nội khoá của đa số các sinh viên là: Cung cấp 

về kiến thức, về thể dục thể thao chỉ chiếm 80,33%, trang bị kỹ thuật thể thao chiếm 75,74%, 

nâng cao được sức khoẻ chiếm 42,40%. Ngược lại có đến 65,58% số sinh viên được hỏi đã 

đánh giá giờ học nội khoá còn khô khan, cứng nhắc, thiếu hấp dẫn kích thích sinh viên tập 

luyện, đặc biệt chú ý là có đến 2.373 ý kiến đánh giá cho rằng giờ học không đủ điều kiện sân 

bãi, dụng cụ đáp ứng yêu cầu học tập, tập luyện (chiếm tỷ lệ 98,06%). 

Bảng 2. Kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội 

về giờ học chính khoá GDTC 

TT Nội dung phỏng vấn 

Năm thứ 1 

(n = 807) 

Năm thứ 2 

(n = 802) 

Năm thứ 3 

(n = 811) 

Tổng cộng 

(n = 2420) 

n % n % n % n % 

1.  

Động cơ tập luyện TDTT:         

- Ham thích. 346 42,87 378 47,13 331 40,81 1055 43,60 

- Nhận thấy tác dụng của RLTL. 242 29,99 221 27,56 314 38,72 777 32,11 

- Bắt buộc. 84 10,41 55 6,86 46 5,67 185 7,64 
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- Không có điều kiện. 135 16,73 148 18,45 120 14,80 403 16,65 

2.  

Đánh giá giờ học GDTC chính 

khoá: 
        

- Cung cấp kiến thức về TDTT. 642 79,55 654 81,55 648 79,90 1944 80,33 

- Trang bị kỹ thuật môn thể thao. 605 74,97 617 76,93 611 75,34 1833 75,74 

- Nâng cao được sức khoẻ. 336 41,64 348 43,39 342 42,17 1026 42,40 

- Giờ học sôi động. 434 53,78 446 55,61 440 54,25 1320 54,55 

- Giờ học khô khan. 34 4,21 46 5,74 40 4,93 120 4,96 

- Không đủ sân bãi dụng cụ. 785 97,27 797 99,38 791 97,53 2373 98,06 

3.  

Yếu tố ảnh hưởng đến giờ học 

GDTC chính khoá: 
        

- Do điều kiện sân bãi. 355 43,99 326 40,65 401 49,45 1082 44,71 

- Do trình độ giáo viên. 66 8,18 76 9,48 54 6,66 196 8,10 

- Thiếu dụng cụ tập luyện. 352 43,62 311 38,78 314 38,72 977 40,37 

- Không có đủ trang bị giầy,  

quần áo. 
34 4,21 89 11,10 42 5,18 165 6,82 

- Về các yếu tố ảnh hưởng đến giờ học GDTC chính khoá, hầu hết các ý kiến đều tập 

trung vào các yếu tố do điều kiện sân bãi không đảm bảo (1.082 ý kiến lựa chọn chiếm tỷ 

lệ 44,71%), thiếu dụng cụ tập luyện (977 ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ 40,37%). Qua toạ 

đàm trực tiếp với các sinh viên cho thấy, các ý kiến cho rằng do điều kiện sân bãi không 

đảm bảo, thiếu các dụng cụ tập luyện nên trong các giờ học, số lượt các sinh viên được 

tham gia tập luyện không nhiều, hay nói một cách khác là mật động vận động trong giờ 

học giáo dục thể chất không cao. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường hiện nay. 

3.2. Đánh giá thực trạng về mật độ vận động của sinh viên một số trƣờng Đại học trên 

địa bàn Hà Nội trong các giờ học giáo dục thể chất 

Nhằm mục đích đánh giá thực trạng về mật độ vận động của sinh viên một số trường 

Đại học trên địa bàn Hà Nội trong các giờ học chính khoá giáo dục thể chất, nghiên cứu 

tiến hành quan sát sư phạm các buổi tập chính khoá của sinh viên ở một số môn học: Điền 

kinh, bóng chuyền, cầu lông, thể dục, và ghi lại các chỉ số tính mật độ vận động của buổi 

học giáo dục thể chất, để đánh giá mật độ vận động thực tế của sinh viên. Trong quá trình 

nghiên cứu, đã tiến hành quan sát ở 4 trường gồm: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật 

Trung ương; trường Đại học Thủy Lợi, trường Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội; 

trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội trong các buổi tập với số buổi quan sát là 17 buổi tập/1 

nhóm quan sát. Mật độ vận động (MĐVĐ) trong một giờ học GDTC được tính bằng công 

thức sau: 
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Thêi gian vËn ®éng

M§V§ = 100%
Tæng thêi gian buæi tËp

 

Bảng 3. Kết quả khảo sát mật độ vận động trong giờ học giáo dục thể chất của sinh viên 

một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội (thời điểm năm học 2018 - 2019) 

TT 
Đối 

tƣợng 

Mật độ vận động theo từng môn học 

Điền kinh  Thể dục Cầu lông Bóng chuyền 

Khởi 

động 

(15 

phút) 

( x  ) 

Phần 

cơ bản 

(65 

phút) 

 ( x  ) 

Mật 

độ vận 

động 

(%) 

Khởi 

động 

(15 

phút) 

( x  ) 

Phần 

cơ bản 

(65 

phút) 

( x  ) 

Mật 

độ vận 

động 

(%) 

Khởi 

động 

(15 

phút) 

( x  ) 

Phần 

cơ bản 

(65 

phút) 

( x  ) 

Mật 

độ vận 

động 

(%) 

Khởi 

động 

(15 

phút) 

( x  ) 

Phần 

cơ bản 

(65 

phút) 

( x  ) 

Mật 

độ vận 

động 

(%) 

1.  

Đại học 

SPNT 

TW 

5,16 

 

0,77 

23,16 

 

3,47 35,02 

5,33 

 

0,80 

23,45 

 

3,52 35,81 

5,03 

 

0,75 

22,05 

 

3,31 33.73 

4,13 

 

0,62 

20,38 

 

3,06 29,44 

34.40 35.63 35.53 36.08 33,53 33,92 27,53 31,35 

2.  

Đại 

học 

Thủy 

lợi 

5,32 

 

0,80 

24,11 

 

3,62 36,28 

5,46 

 

0,82 

24,89 

 

3,73 37,35 

5,11 

 

0,77 

23,19 

 

3,48 34,87 

5,05 

 

0,76 

21,13 

 

3,17 33,09 

35,47 37,09 36,40 38,29 34,07 35,68 33,67 32,51 

3.  
Đại học 

KHTN 

5,03 

 

0,75 

23,07 

 

3,46 34,51 

5,83 

 

0,87 

24,17 

 

3,63 38,03 

5,23 

 

0,78 

23,21

3,48 
35,29 

4,98 

 

0,75 

22,01 

 

3,30 33,53 

33,53 35,49 38,87 37,18 34,87 35,71 33,20 33,86 

4.  

Đại học 

Kiến 

trúc 

5,77 

 

0,87 

25,16 

 

3,77 
38,59 

5,87 

 

0,88 

25,56 

 

3,83 
39,23 

5,16 

 

0,77 

24,02 

 

3,60 
35,68 

5,01 

 

0,75 

23,32 

 

3,50 
34,64 

38,47 38,71 39,13 39,32 34,40 36,95 33,40 35,88 

    144,39   150,41   139,56   130,70 

 x    36,10   37,60   34,89   32,68 

Theo quy định, giờ học chính khoá các môn học giáo dục thể chất của sinh viên theo 

các giáo án đã biên soạn của giáo viên thông thường diễn ra trong khoảng thời gian từ 90 
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đến 105 phút, được phân bố như sau: phần chuẩn bị 5 phút, phần khởi động 15 phút, phần 

cơ bản 65 phút và phần kết thúc 20 - 25 phút. Căn cứ vào sự phân chia trên đây, việc quan 

sát được tiến hành đồng loạt cho giờ học giáo dục thể chất chính khóa tại các trường  

Đại học được lựa chọn. Dụng cụ đo là đồng hồ bấm giây có độ chính xác cao, các mẫu 

biểu quan sát được phân chia sẵn để ghi kết quả. 

Các giá trị thời gian được quy đổi ra thành phút, tương ứng phần khởi động là 15 

phút và phần cơ bản là 65 phút. Từ đó có thể tính ra mật độ vận động của các buổi học giáo 

dục thể chất của sinh viên. Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 3 cho thấy: Mật độ vận 

động trong các giờ học giáo dục thể chất của sinh viên (các môn học điền kinh, thể dục, 

bóng chuyền, cầu lông) là rất thấp (dưới 40%): Ở môn học điền kinh, mật độ vận động thu 

được từ 34,51% đến 38,59%; ở môn học thể dục, mật độ vận động thu được từ 35,81% đến 

39,23%; ở môn học cầu lông, mật độ vận động thu được từ 33,73% đến 35,68%; ở môn 

học bóng chuyền, mật độ vận động cũng thu được từ 29,44% đến 34,64%. Trung bình, mật 

độ vận động trong các môn học nói trên của sinh viên đạt từ 32,68% đến 37,60%. Thấp 

nhất là ở môn bóng chuyền và cầu lông, còn các môn điền kinh và thể dục thì mật độ vận 

động của sinh viên trong giờ học GDTC đạt ở mức cao hơn. Điều này có thể lý giải rằng, 

mật độ vận động trong các giờ học cầu lông và bóng chuyền phụ thuộc phần lớn vào điều 

kiện sân bãi và dụng cụ tập luyện. 

4. KẾT LUẬN 

Thực trạng công tác giáo dục thể chất nói chung và giở học chính khoá giáo dục thể 

chất nói riêng của một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội còn nhiều hạn chế và tồn tại. 

Việc thực hiện chương trình giáo dục thể chất chưa thực sự triệt để, nội dung và phương 

pháp tổ chức quá trình giảng dạy còn chưa đáp ứng được tốt các nhiệm vụ và yêu cầu của 

công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Điều đó thể hiện ở mật độ vận động của sinh 

viên trong các giờ học giáo dục thể chất một số trường Đại học trên địa bàn Hà Nội chỉ đạt 

ở mức từ 32,68% đến 37,60%, do đó đã ảnh hưởng đến chất lượng giờ học chính khoá giáo 

dục thể chất cho sinh viên trong các nhà trường. 
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THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TẬP LUYỆN NGOẠI KHOÁ TDTT  

CỦA HỌC SINH THPT CHUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 

ThS. Phạm Thị Hoa, ThS. Phan Chí Quyết 

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội 

Tóm tắt: Tập luyện TDTT ngoại khóa được xác định là một trong những giải pháp quan 

trọng nhằm phát triển thể chất cho học sinh. Để có cơ sở thực tiễn xây dựng và triển 

khai giải pháp tổ chức tập luyện TDTT ngoại khóa nhằm phát triển thể chất cho học 

sinh, quá trình nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về cơ cấu, động cơ 

tham gia tập luyện ngoại khóa của học sinh THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội. 

Từ khóa: Ngoại khóa TDTT; tập luyện TDTT; động cơ tập luyện. 

Abstract: Extracurricular physical training is identified as one of the important solutions 

to physical development for students. In order to have a practical basis to develop and 

implement solutions to organize extracurricular physical training and exercise to develop 

students' physicality, the research process has conducted a survey and assessment of the 

situation of the structure and motivations of participation, extra-curricular practice of 

specialized high school students in Hanoi. 

Keywords: Sports extracurricular; Exercise and sport; Train purpose. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong công tác GDTC trường học, hoạt động thể thao ngoại khóa có ý nghĩa rất quan 

trọng đối với việc rèn luyện sức khỏe thể chất, duy trì và nâng cao khả năng hoạt động thể 

lực; rèn luyện ý chí, giáo dục tính tự lập cũng như tinh thần tập thể trong quá trình tập 

luyện; rèn luyện sức khỏe tinh thần cho học sinh sau những giờ học. Bên cạnh đó, những 

hoạt động này còn tạo cho học sinh có một đời sống tinh thần lành mạnh, tạo hứng thú và 

niềm đam mê trong học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, tham gia tập luyện ngoại khóa TDTT, 

học sinh còn có thể học được những kỹ năng kỹ xảo vận động mới phức tạp hơn. 

Để có căn cứ lựa chọn, xây dựng và ứng dụng một số giải pháp phát triển thể chất 

cho học sinh trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng tập luyện 

TDTT, việc đánh giá thực trạng về hoạt động tập luyện ngoại khoá TDTT là nội dung 

nghiên cứu quan trọng. Nội dung bài viết tiến hành đánh giá khái quát thực trạng nhu cầu, 

động cơ tham gia tập luyện ngoại khóa TDTT của học sinh THPT chuyên trên địa bàn  

Hà Nội, làm cơ sở để ứng dụng triển khai các giải pháp phát triển thể chất cho học sinh phù 

hợp với đặc điểm của các trường THPT chuyên. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp 

phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn tọa đàm; Phương pháp điều tra xã 

hội học; Phương pháp toán học thống kê. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kết quả xác định động cơ tham gia tập luyện ngoại khoá TDTT 

Quá trình nghiên cứu đã tiến hành xác định động cơ tham gia tập luyện ngoại khóa 

TDTT của 2990 học sinh theo 2 nhóm tiêu chí gồm: Nhóm động cơ chủ quan và nhóm 

động cơ khách quan tham gia tập luyện ngoại khoá các môn thể thao của học sinh THPT 

chuyên trên địa bàn Hà Nội. Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 1 cho thấy: 

Động cơ chủ quan tham gia tập luyện của cả 3 đối tượng học sinh khối 10, khối 11 và 

khối 12 trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội chủ yếu là do động cơ ham thích thể thao 

(chiếm 36,76%); tăng cường sức khoẻ (chiếm tỷ lệ 27,39%); do nhu cầu nâng cao năng lực 

vận động (chiếm tỷ lệ 18,56%). Ngoài ra, cũng có số rất ít ý kiến cho rằng, động cơ tham gia 

tập luyện ngoại khoá TDTT là để phòng chống bệnh tật (chiếm tỷ lệ 6,82%); do mục tiêu 

làm đẹp giảm béo (chiếm tỷ lệ 5,35%); do thói quen vận động (chiếm tỷ lệ 2,47%); do nhu 

cầu học tập (chiếm tỷ lệ 1,20%), do các động cơ khác (chiếm tỷ lệ 1,44%). Như vậy có thể 

thấy rằng, về cơ bản, học sinh THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội cũng có nhận thức được vai 

trò, tác dụng của tập luyện ngoại khoá TDTT đến việc tăng cường sức khoẻ và phục vụ học 

tập, trong đó đa phần học sinh đều rất ham thích tập luyện ngoại khoá các môn thể thao. 

Khi xem xét đến yếu tố động cơ khách quan tham gia tập luyện ngoại khoá các môn 

thể thao cho thấy: Đa số ý kiến cho rằng, việc tập luyện ngoai khoá các môn thể thao là do 

yếu tố giáo dục của nhà trường (chiếm tỷ lệ 25,52%); do sự hấp dẫn của các môn thể thao 

tham gia tập luyện (chiếm tỷ lệ 22,31%); do ảnh hưởng của các trường học khác (chiếm tỷ lệ 

17,69%); do ảnh hưởng của gia đình, bạn bè (chiếm tỷ lệ 15,95%); do ảnh hưởng của các 

phương tiện thông tin đại chúng (chiếm tỷ lệ 15,92%). Ngoài ra số ít các ý kiến còn lại cho 

rằng, việc tham gia tập luyện ngoại khoá các môn thể thao là do tác động của các ngôi sao 

thể thao trong và ngoài nước, các VĐV đỉnh cao (chiếm tỷ lệ 1,27%); do các động cơ khác 

(chiếm tỷ lệ 1,34%). 

Bảng 1. Kết quả điều tra động cơ tham gia tập luyện ngoại khoá các môn thể thao  

của học sinh THPT Chuyên trên địa bàn Hà Nội (n = 2990) 

TT Nội dung phỏng vấn 

Khối 10  

(n = 988) 

Khối 11  

(n = 1012) 

Khối 12  

(n = 990) 

Tổng cộng  

(n = 2990) 

n % n % n % n % 

1.  

Động cơ chủ quan:         

- Ham thích 366 37,04 368 36,36 365 36,87 1099 36,76 

- Tăng cường sức khoẻ 272 27,53 276 27,27 271 27,37 819 27,39 

- Làm đẹp, giảm béo 52 5,26 55 5,43 53 5,35 160 5,35 

- Nâng cao năng lực vận động 183 18,52 187 18,48 185 18,69 555 18,56 

- Chống suy nhược, nhiễm bệnh 67 6,78 69 6,82 68 6,87 204 6,82 
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- Thói quen vận động 23 2,33 27 2,67 24 2,42 74 2,47 

- Nhu cầu học tập 11 1,11 14 1,38 11 1,11 36 1,20 

- Động cơ khác 14 1,42 16 1,58 13 1,31 43 1,44 

2.  

Động cơ khách quan:         

- Nhờ giáo dục trường học 254 25,71 262 25,89 247 24,95 763 25,52 

- Ảnh hưởng của truyền thông 157 15,89 170 16,80 149 15,05 476 15,92 

- Ảnh hưởng của các trường học 180 18,22 163 16,11 186 18,79 529 17,69 

- Ảnh hưởng của gia đình, bạn bè 157 15,89 163 16,11 157 15,86 477 15,95 

- Sự hấp dẫn của môn thể thao 214 21,66 226 22,33 227 22,93 667 22,31 

- Ảnh hưởng của ngôi sao thể thao 13 1,32 12 1,19 13 1,31 38 1,27 

- Động cơ khác 13 1,32 16 1,58 11 1,11 40 1,34 

Như vậy, tổng hợp những kết quả thu được ở Bảng 1 cho thấy: Đại đa số học sinh đều 

nhận thức được vai trò, tác dụng của tập luyện ngoại khoá các môn thể thao đến sức khoẻ, 

nâng cao năng lực vận động phục vụ học tập, đồng thời cũng do sự ham thích các môn thể 

thao. Có thể nói rằng, đây là một trong những yếu tố thuận lợi, và là nhân tố quan trọng để 

phát triển phong trào tập luyện ngoại khoá các môn thể thao nhằm phát triển thể chất cho học 

sinh, góp phần nâng cao chất lượng công tác GDTC trong nhà trường hiện nay. 

3.2. Kết quả xác định thực trạng về tần suất, thời gian và hình thức tham tập luyện 

ngoại khoá TDTT 

Để xác định thực trạng về tần suất và thâm niên tham gia tập luyện ngoại khoá các 

môn thể thao của học sinh THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội, quá trình nghiên cứu cũng 

tiến hành khảo sát trên đối tượng 2.990 học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 (tính cả thời 

gian tham gia tập luyện ngoại khoá thường xuyên ở các cấp học trước đây). Kết quả thu 

được như trình bày ở Bảng 2 cho thấy: 

Bảng 2. Tần suất tham gia tập luyện ngoại khoá trong tuần và thâm niên tham gia  

tập luyện ngoại khoá các môn thể thao của học sinh THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội  

(n = 2990) 

TT Nội dung phỏng vấn 

Khối 10  

(n = 988) 

Khối 11  

(n = 1012) 

Khối 12  

(n = 990) 

Tổng cộng  

(n = 2990) 

n % n % n % n % 

1.  

Số buổi tập luyện trong  

1 tuần 
        

Tập 1 buổi 483 48,89 462 45,65 510 51,52 1455 48,66 

Tập từ 2 - 3 buổi 229 23,18 208 20,55 279 28,18 716 23,95 
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Tập 4 buổi 237 23,99 256 25,30 144 14,55 637 21,30 

Tập trên 4 buổi 39 3,95 86 8,50 57 5,76 182 6,09 

2.  

Thâm niên tham gia tập 

luyện ngoại khoá 
        

Tập dưới 1 năm 238 24,09 243 24,01 78 7,88 559 18,70 

Tập từ 1 đến 2 năm 289 29,25 261 25,79 213 21,52 763 25,52 

Tập từ trên 2 năm đến 3 năm 408 41,30 433 42,79 486 49,09 1327 44,38 

Tập trên 3 năm 53 5,36 75 7,41 213 21,52 341 11,40 

Đa số học sinh các khối 10, 11 và 12 các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội khi 

được hỏi đều cho rằng, số buổi tập luyện ngoại khoá các môn thể thao với tần suất tập luyện  

1 buổi/1 tuần (chiếm tỷ lệ 48,66%, trong đó học sinh khối 12 chiếm tỷ lệ cao hơn cả là 

51,52%); tiếp đến là tần suất tập luyện từ 2 - 3 buổi/1 tuần (chiếm tỷ lệ 23,95%, trong đó học 

sinh khối 12 chiếm tỷ lệ cao hơn cả là 28,18%); tiếp đến là số học sinh có tần suất tập luyện 4 

buổi/1 tuần (chiếm tỷ lệ 21,30%, trong đó chiếm tỷ lệ cao hơn cả là đối tượng học sinh khối 11 

là 25,30%); còn lại số ít học sinh tham gia tập luyện trên 4 buổi/1 tuần (chiếm tỷ lệ 6,09%). 

Khi xem xét đến thâm niên tham gia tập luyện ngoại khoá các môn thể thao cho thấy, 

có sự tương đồng giữa thâm niên tham gia tập luyện và tần suất tập luyện ngoại khoá của 

học sinh các khối 10, 11 và 12. Đa số học sinh được hỏi đều cho rằng có thâm niên tập 

luyện từ trên 2 năm đến 3 năm (chiếm tỷ lệ 44,38%, trong đó đối tượng học sinh khối 12 

chiếm tỷ lệ cao hơn cả là 49,09%); từ 1 đến 2 năm chiếm tỷ lệ 25,52% (trong đó học sinh 

khối 10 chiếm tỷ lệ cao hơn cả là 29,25%); dưới 1 năm (chiếm tỷ lệ 18,70%); tiếp đến là số 

học sinh có thâm niên tập luyện trên 3 năm (chiếm tỷ lệ 11,40%, trong đó đối tượng học 

sinh khối 12 chiếm tỷ lệ cao hơn cả là 21,52%). Như vậy từ những kết quả phân tích tổng 

hợp nêu trên có thể thấy rằng, đa số học sinh các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội 

đã ý thức được tác dụng của tập luyện ngoại khoá đến rèn luyện thể lực, sức khoẻ,  

cũng như ham thích tập luyện ngoại khoá các môn thể thao. Đa số các em đều đã từng 

tham gia tập luyện ngoại khoá các môn thể thao từ cấp học THCS (trước khi chuyển sang 

cấp học THPT). 

3.3. Kết quả xác định thực trạng về môn thể thao, hình thức tham gia và nhu cầu tập 

luyện ngoại khoá các môn thể thao 

Quá trình nghiên cứu tiến hành khảo sát về thực trạng các môn thể thao thường 

xuyên tham gia tập luyện ngoại khoá, hình thức và nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khoá 

các môn thể thao nếu như được nhà trường tổ chức. Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 

3 cho thấy: 

Về các môn thể thao thường xuyên tập luyện ngoại khoá thì nhu cầu tập luyện của 

các em được thể hiện cho 9 môn. Song phải nói rằng, với 2 môn bóng rổ, bóng chuyền có 
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số học sinh thường xuyên tập luyện chiếm tỷ lệ thấp hơn cả; nhóm thứ 2 là các môn: bơi 

lội, bóng bàn, cờ vua, điền kinh có tỷ lệ học sinh tập luyện cao hơn song cũng còn thấp (tỷ 

lệ dưới 25%). Chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm các môn: cầu lông, bóng đá và đá cầu có số 

học sinh ưa thích tập luyện nhiều hơn cả, chiếm tỷ lệ 53,61%, 49,50% và 44,82%. 

Về hình thức tham gia tập luyện: Đa số học sinh đều tham gia tập luyện ngoại khoá các 

môn thể thao dưới hình thức tự tập (chiếm tỷ lệ 57,86%) hoặc tự tập theo nhóm (chiếm tỷ lệ 

33,11%), trong khi đó với số lượng 9,03% số học sinh tham gia tập luyện ngoại khoá dưới 

hình thức đội tuyển các môn thể thao của nhà trường, thì qua khảo sát cho thấy, số học sinh 

này được nhà trường tuyển chọn vào các đội tuyển tham gia thi đấu các giải thể thao của 

huyện, tỉnh trong chương trình Hội khoẻ Phù Đổng cấp thành phố, và chỉ tham gia tập luyện 

vào thời điểm nhất định trước khi thi tham gia thi đấu. Qua kết quả ở Bảng 3 còn cho thấy, 

nhà trường chưa tổ chức các hình thức tập luyện ngoại khoá theo mô hình lớp năng khiếu, 

hay câu lạc bộ thể thao cho học sinh. Do đó, để nâng cao chất lượng GDTC trong nhà 

trường, việc xây dựng mô hình tổ chức, quản lý phong trào tập luyện ngoại khoá các môn thể 

thao nhằm thu hút số học sinh tham gia tập luyện thường xuyên là hết sức cần thiết. 

Bảng 3. Kết quả phỏng vấn về nhu cầu và hình thức tham gia tập luyện ngoại khoá các 

môn thể thao của học sinh THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội (n = 2990) 

TT Nội dung phỏng vấn 

Khối 10  

(n = 988) 

Khối 11  

(n = 1012) 

Khối 12  

(n = 990) 

Tổng cộng  

(n = 2990) 

n % n % n % n % 

1.  

Môn thể thao tập luyện 

ngoại khoá 
        

Bóng đá 519 52,53 532 52,57 429 43,33 1480 49,50 

Bóng bàn 181 18,32 203 20,06 198 20,00 582 19,46 

Cờ vua 179 18,12 187 18,48 193 19,49 559 18,70 

Đá cầu 401 40,59 421 41,60 518 52,32 1340 44,82 

Cầu lông 560 56,68 578 57,11 465 46,97 1603 53,61 

Bóng chuyền 98 9,92 89 8,79 96 9,70 283 9,46 

Bơi lội 203 20,55 236 23,32 241 24,34 680 22,74 

Điền kinh 189 19,13 178 17,59 193 19,49 560 18,73 

Bóng rổ 84 8,50 92 9,09 76 7,68 252 8,43 

Các môn thể thao khác 62 6,28 74 7,31 40 4,04 176 5,89 

2.  

Hình thức tham gia tập 

luyện ngoại khoá 
        

Tự tập luyện 597 60,43 602 59,49 531 53,64 1730 57,86 
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Tập luyện theo nhóm 305 30,87 317 31,32 368 37,17 990 33,11 

Tập luyện theo lớp năng khiếu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0.00 

Tập luyện theo đội tuyển 86 8,70 93 9,19 91 9,19 270 9,03 

Tập luyện theo câu lạc bộ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3.  

Nhu cầu tham gia tập luyện 

ngoại khoá theo CLB 
        

Rất muốn 712 72,06 755 74,60 705 71,21 2172 72,64 

Bình thường 194 19,64 168 16,60 172 17,37 534 17,86 

Không cần thiết 82 8,30 89 8,79 113 11,41 284 9,50 

Khi tìm hiểu về nhu cầu tham gia tập luyện dưới các hình thức lớp năng khiếu thể 

thao có giáo viên hướng dẫn, câu lạc bộ thể thao thì được số học sinh đánh giá rất cao, số 

phiếu hỏi có nguyện vọng tham gia chiếm tỷ lệ đến 72,64%. 

3.4. Khảo sát ý kiến của học sinh về các yếu tố ảnh hƣởng đến tập luyện ngoại  

khóa TDTT 

Nhằm tìm hiểu thực trạng về công tác GDTC cho học sinh THPT chuyên trên địa bàn 

Hà Nội, quá trình nghiên cứu cũng đã tiến hành phỏng vấn 2990 học sinh các khối 10, 11 

và 12 về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tập luyện ngoại khoá TDTT. Kết quả thu 

được như trình bày ở Bảng 4 cho thấy: 

Bảng 4. Kết quả khảo sát học sinh về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngoại khóa 

TDTT tại các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội (n = 2990) 

TT Yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động ngoại khoá TDTT 
Kết quả phỏng vấn 

n % 

1.  Không có giáo viên hướng dẫn 959 32,07 

2.  Không có thời gian 1418 47,42 

3.  Không có đủ điều kiện sân bãi dụng cụ tập luyện 549 18,36 

4.  Không được sự ủng hộ bạn bè 26 0,87 

5.  Không ham thích môn thể thao nào 38 1,27 

Khi tìm hiểu ý kiến đánh giá của học sinh về yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngoại 

khoá thể dục thể thao, những yếu tố chính được đa số các ý kiến đánh giá lựa chọn bao 

gồm: Do chương trình học tập văn hoá nặng nề nên không sắp xếp được thời gian để tham 

gia tập luyện ngoại khoá (chiếm tỷ lệ 47,42%); không có tổ chức, giáo viên hướng dẫn 

(chiếm tỷ lệ 32,07%); không có điều kiện sân bãi dụng cụ tập luyện (chiếm tỷ lệ 18,36%); 

số rất ít các ý kiến còn lại cho rằng do không ham thích tập luyện ngoại khoá môn thể thao 

nào (chiếm tỷ lệ 1,27%) và do không được bạn bè ủng hộ (chiếm tỷ lệ 0,87%).  
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4. KẾT LUẬN 

1) Công tác GDTC nói chung và hoạt động tập luyện ngoại khóa TDTT cho học sinh 

THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội về cơ bản đã thu được những kết quả nhất định như: 

Phần lớn các em học sinh đều ham thích tập luyện TDTT, và nhận thức được tác dụng của 

tập luyện TDTT đến sức khỏe và phát triển thể lực. Các em học sinh tham gia tập luyện 

ngoại khóa các môn thể thao với một động cơ tốt và cơ cấu tương đối đồng đều. 

2) Kết quả khảo sát ý kiến của học sinh đã đánh giá được các điều kiện cơ sở  

vật chất, các điều kiện đảm bảo về cán bộ cho hoạt động ngoại khóa TDTT còn nhiều khó 

khăn. Hầu hết các trường chưa bố trí được đội ngũ giáo viên TDTT tham gia phụ trách, 

hướng dẫn học sinh tập luyện ngoại khóa một cách có hiệu quả. Chưa có những hình thức 

tổ chức tập luyện ngoại khóa TDTT cho học sinh, trong khi nhu cầu của học sinh là  

tương đối cao (với tỷ lệ 72,64% học sinh có nhu cầu tham gia các câu lạc bộ thề thao  

ngoại khóa). 
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THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN GDTC  

VÀ THỂ LỰC CHUNG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

CURRENT SITUATION OF LEARNING RESULTS OF GENERAL TEACHING 

AND GENERAL CAPACITY OF THE FIRST YEAR STUDENTS  

OF NATURAL SCIENCE UNIVERSITY - HANOI NATIONAL UNIVERSITY 

ThS. Trịnh Kiên, ThS. Nguyễn Thị Huyền 

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá thực trạng những mặt còn tồn tại và hạn 

chế về kết quả học tập các môn học GDTC, rèn luyện tố chất thể lực chung của sinh 

viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Kết quả nghiên cứu sẽ làm căn cứ để ứng dụng một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác GDTC cho sinh viên ở giai đoạn nghiên cứu tiếp theo của đề tài, góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo. 

Từ khóa: Môn học giáo dục thể chất, thể lực chung, rèn luyện thể lực. 

Abstract: The study has conducted an assessment of the current situation and the 

limitations of the results of learning in physical education subjects, training the 

general physical quality of students in the first year of the University of Natural 

Sciences, Ha Noi national university. The research results will serve as a basis for 

applying a number of solutions to improve the efficiency of the education education 

for students in the next research phase of the topic, contributing to improving the 

quality of training. 

Keywords: The subject of physical education, general fitness, exercise. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - trường đại học th nh vi n thu c Đại học  u c 

gia      i     trường đại học nghi n c u  c  s   ạng đ o tạo ngu n nh n  ực ch t  ư ng 

cao    i  ư ng nh n t i  nghi n c u ph t tri n v  chu  n giao tri th c thu c  ĩnh vực khoa 

học tự nhi n  g p phần x    ựng  ph t tri n v   ảo vệ đ t nước. Đ  n ng cao ch t  ư ng 

đ o tạo   t c ch to n  iện  trong những nă  qua nh  trường  uôn coi trọng công t c 

GDTC đ  thực hiện  ục ti u gi o  ục to n  iện cho sinh vi n. B n cạnh việc thực hiện 

giảng  ạ  đầ  đủ c c n i  ung  ắt  u c theo ph n ph i chương trình của GDTC của B  

Gi o  ục v  Đ o tạo  nh  trường  uôn đẩ   ạnh công t c GDTC  rèn  u ện th   ực cho 

sinh vi n theo hướng tích cực ho   g p phần n ng cao hiệu quả công t c đ o tạo n i chung 

v  gi o  ục th  ch t n i ri ng trong giai đoạn hiện na . 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%91%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc
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Tu  nhi n  qua thực tiễn công t c GDTC cho sinh vi n cho th    hiệu quả của c c 

giờ học chính kho  đ i với  ôn học GDTC cũng như ph t tri n th   ực chung cho sinh 

vi n vẫn còn nhiều hạn chế nh t định. Điều đ  th  hiện ở thực trạng kết quả học tập c c 

 ôn học GDTC cũng như thực trạng ph t tri n th   ực chung của sinh vi n đạt đư c còn 

th p  chưa đ p  ng đư c   u cầu của  ục ti u GDTC đặt ra hiện na . 

Xu t ph t từ thực tiễn đ   nhằ  x c định cơ sở khoa học cho việc tri n khai nghi n 

c u giai đoạn 2 của đề t i K C  c p cơ sở: “Ứng dụng các giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác GDTC cho sinh viên trường Đại học Đại học KHTN - Đại học Quốc gia 

Hà Nội”  n i  ung   i viết  ước đầu tiến h nh đ nh gi  kh i qu t thực trạng kết quả học 

tập c c  ôn học GDTC v  thực trạng th   ực chung của sinh vi n sau khi ho n th nh 

chương trình  ôn học GDTC nă  th  nh t tại Nhà trường. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 ghi n c u đã sử  ụng c c phương ph p nghi n c u sau: Phương ph p ph n tích v  

tổng h p t i  iệu; Phương ph p ki   tra sư phạ ; Phương ph p to n học th ng k . 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Đ  đ nh gi  thực trạng về kết quả học tập c c  ôn học GDTC v  th   ực chung của 

sinh vi n trường Đại học K T  - Đại học  u c gia      i  nghi n c u tiến h nh đ nh giá 

ch t  ư ng c c  ôn học GDTC v  thực trạng th   ực chung theo ti u chuẩn rèn  u ện th  

 ực của sinh vi n nă  th  nh t  ựa tr n c c n i  ung   u cầu sau: 

- Kết quả học tập  ôn học GDTC trong nă  th  nh t (nă  học 2018 - 2019). 

- Ki   tra  đ nh gi  th   ực chung của sinh vi n theo n i  ung   u cầu đ nh gi  ti u 

chuẩn rèn  u ện th   ực của học sinh  sinh vi n  o B  Gi o  ục v  Đ o tạo  an h nh 

( u ết định s  53/2008/ Đ-BGDĐT). 

Đ i tư ng ki   tra khảo s t  ao g  : 500 sinh vi n (278 na  v  222 nữ) trường Đại 

học K T  - Đại học  u c gia      i. S   iệu thu thập trong qu  trình khảo s t đư c     

từ kết quả ki   tra đư c  ưu trữ tại phòng gi o vụ nh  trường. Kết quả qu  trình khảo s t 

đư c trình     ở c c Mục 3.1 v  3.2  ưới đ  . 

3.1. Thực trạng về kết quả học tập các môn GDTC của sinh viên năm thứ nhất 

trường Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đi    ý thu ết v  thực h nh c c học phần  ôn học GDTC đư c ki   tra nằ  trong 

chương trình giảng  ạ  n i  ung chính kho  của Trung t   GDTC&TT  c  thang đi    

quy định v  qu  c ch đ nh gi  kết quả học tập.  ghi n c u x c định kết quả học tập của 

sinh vi n trong nă  học 2018 - 2019     đi   trung  ình trung của c c n i  ung  ý thu ết 

v  thực h nh c c  ôn học GDTC  kết quả thu đư c như trình     ở Bảng 1 cho th  : 
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Bảng 1. Thực trạng kết quả học tập các môn học gdtc của sinh viên năm thứ nhất trường 

đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội (Năm học 2018 - 2019) (n = 500) 

Kết quả 

khảo sát 

Kết quả xếp loại học tập các môn học GDTC 
Tổng 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 

n 28 110 267 70 25 500 

Tỷ  ệ % 5,60 22,00 53,40 14,00 5,00 100,00 

- Tỷ  ệ sinh vi n đạt đi   kh  v  trung  ình (ở cả n i  ung  ý thu ết v  thực h nh)    

r t  ớn  377/500 sinh vi n  chiế  tỷ  ệ 75,40%  trong đ   oại kh  c  110/500 sinh vi n  

chiế  tỷ  ệ 22%;  oại trung  ình c  267/500 sinh vi n  chiế  tỷ  ệ 53,40%. 

- Tỷ  ệ s  sinh vi n đạt  oại giỏi r t th p  chỉ c  28/500 sinh vi n  chiế  tỷ  ệ 5,60%. 

- Trong khi đ   tỷ  ệ sinh vi n đạt  oại  ếu v  ké  chiế  tỷ  ệ cũng tương đ i cao  c  

đến 95/500 sinh vi n đạt  oại  ếu  ké   chiế  tỷ  ệ 19% (trong đ    oại  ếu c  70/500 sinh 

vi n  chiế  tỷ  ệ 14%   oại ké  c  25/500 sinh vi n chiế  tỷ  ệ 5%. 

 ua tì  hi u cho th      t s  ngu  n nh n cơ  ản     o c c sinh vi n không đư c 

tập  u ện nhiều  đ ng thời c c nh  trường đều thiếu  ụng cụ  v  không c  nơi tập  u ện. 

 ơn nữa  o n i  ung học tập  tập  u ện thực h nh của c c  ôn GDTC qu  nghèo n n  n n 

không g   h ng thú cho sinh vi n tha  gia tập  u ện. Đ  từng  ước tha  đổi tình trạng 

n    v  n ng cao hiệu quả học tập của sinh vi n thì   t trong những giải ph p trước  ắt 

  u cầu c c nh  trường phải đả   ảo cho c c sinh vi n c  nơi tập  u ện  đ ng thời cần tạo 

cho sinh vi n c  h ng thú với c c  ôn học chính kh a GDTC  đ ng thời cũng cần trang  ị 

 ổ sung những phương tiện   ụng cụ tập  u ện cần thiết. 

3.2. Thực trạng về thể lực chung của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học KHTN - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nhằ  đ nh gi  thực trạng th   ực chung của sinh vi n  nghi n c u tiến h nh khảo s t 

trình đ  th   ực chung của sinh vi n tại thời đi   nă  học 2018 - 2019 thông qua c c n i 

 ung  ti u chuẩn rèn  u ện th   ực của học sinh  sinh vi n đã đư c B  Gi o  ục v  Đ o tạo 

qu  định v   an h nh (theo  u ết định s  53/2008/ Đ-BGDĐT ng   18 th ng 09 nă  

2008 của B  trưởng B  Gi o  ục v  Đ o tạo). Đ i tư ng ki   tra khảo s t  ao g  : 500 

sinh vi n (278 na  v  222 nữ) trường Đại học K T  - Đại học  u c gia      i. C c n i 

dung ki   tra  ao g  :  

- Lực   p ta  thuận (kg). 

-  ằ  ngửa gập  ụng ( ần/30s). 

- Bật xa tại chỗ (c ). 

- Chạ  30  XPC (s). 

- Chạ  con thoi 4  10m (s). 

- Chạ  tù  s c 5 phút ( ). 
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Tr n cơ sở đ   nghi n c u còn tiến h nh so s nh với kết quả điều tra th  ch t nhân 

  n c  cùng   a tuổi (  a tuổi 18) thời đi   nă  2001 (của Viện Khoa học TDTT). Kết 

quả trình     ở Bảng 2 v  3 cho th  : 

Bảng 2. Thực trạng thể lực chung của sinh viên năm thứ nhất 

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (Năm học 2018 - 2019) 

TT 
Nội dung  

kiểm tra 

Tiểu 

chuẩn 

RLTT 

mức đạt 

(lứa tuổi 

18) 

Kết quả kiểm tra sinh viên Thực trạng 

thể chất 

nhân dân 

thời điểm 

2001  

(lứa tuổi 

18)  

( x  ) 

So sánh 

x   

Số người 

đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

không 

đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 
t P 

 
Nam  

(n = 278) 
      

Nam  

(n = 1400) 
  

1.  
Lực   p ta  

thuận (kg) 
≥40,70 

41,85 

 
4,89 

198 71,22 80 28,78 

43,90 

 
6,504 

6,013 <0,001 

2.  
 ằ  ngửa gập 

 ụng ( ần/30s) 
≥16 

15,88 

 
1,79 

137 49,28 141 50,72 

20,00 

 
3,594 

28,600 <0,001 

3.  
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
≥205 

209,85 

 
27,39 

139 50,00 139 50,00 

219,00 

 
21,144 

5.267 <0.001 

4.  
Chạ  30  XPC 

(s) 
≤5,80 

5,87 

 
0,71 

194 69,78 84 30,22 

4,88 

 
0,507 

22,154 <0,001 

5.  
Chạ  con thoi 4 

 10m (s) 
≤12,50 

12,75 

 
1,44 

142 51,08 136 48,92 

10.61 

 
0,854 

23,956 <0,001 

6.  
Chạ  tù  s c 5 

phút (m) 
≥940 

927,17 

 
105,34 

91 32.73 187 67.27 

940,00 

 
111,596 

1,836 <0.001 

 NỮ (n = 222)  
   

  
NỮ  

(n = 1400)  
 

1.  
Lực   p ta  

thuận (kg) 
≥26,50 

27,06 

 
3,14 

157 70,72 65 29,28 

28,96 

 
5,086 

7,576 <0,001 

2.  
 ằ  ngửa gập 

 ụng ( ần/30s) 
≥15 

14,66 

 
1,64 

106 47,75 116 52,25 

12,00 

 
3,955 

17,431 <0,001 

3.  
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
≥151 

151,19 

 
18,87 

98 44,14 124 55,86 

160,00 

 
18,232 

6,492 <0,001 

4.  
Chạ  30  XPC 

(s) 
≤6,80 

6,90 

 
0,86 

121 54,50 101 45,50 

6,23 

 
0,643 

11,125 <0,001 
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5.  
Chạ  con thoi  

4  10m (s) 
≤13,10 

13,61 

 
1,61 

89 40,09 133 59,91 

12,58 

 
1,171 

9,156 <0,001 

6.  
Chạ  tù  s c  

5 phút (m) 
≥850 

849,44 

 
99,72 

67 30,18 155 69,82 

722,00 

 
102,268 

17,628 <0,001 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả xếp loại đạt theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của sinh viên  

năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 

(Năm học 2018 - 2019) 

TT Nội dung 

Sinh viên nam 

(n = 278) 

Sinh viên nữ 

(n = 222) 

Tổng 

(n = 500) 

Số 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

không 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

không 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

không 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

1.  

Lực   p 

ta  thuận 

(kg) 

198 71,22 80 28,78 157 70,72 65 29,28 355 71,00 145 29,00 

2.  

 ằ  

ngửa gập 

 ụng 

( ần/30s) 

137 49,28 141 50,72 106 47,75 116 52,25 243 48,60 257 51,40 

3.  
Bật xa tại 

chỗ (c ) 
139 50,00 139 50,00 98 44,14 124 55,86 237 47,40 263 52,60 

4.  

Chạ  

30m XPC 

(s) 

194 69,78 84 30,22 121 54,50 101 45,50 315 63,00 185 37,00 

5.  

Chạ  con 

thoi 4  

10m (s) 

142 51,08 136 48,92 89 40,09 133 59,91 231 46,20 269 53,80 

6.  

Chạ  tù  

s c 5 

phút (m) 

91 32,73 187 67,27 67 30,18 155 69,82 158 31,60 342 68,40 

 
Trung 

bình 
 54,02  45,99  47,90  52,10  51,30  48,70 

- S  sinh vi n đạt ti u chuẩn s c  ạnh tương đ i th p ở s c  ạnh chi  ưới  nhưng ở 

  c kh  đ i với s c  ạnh chi tr n. 

+ S c  ạnh chi tr n ( ực   p ta  thuận): Đạt tỷ  ệ 71,22% đ i với na  v  70,72% 

đ i với nữ. 
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+ S c  ạnh chi  ưới ( ật xa tại chỗ): Đạt tỷ  ệ 50% đ i với na  v  44,14 đ i  

với nữ.  

- S  sinh vi n đạt ti u chuẩn s c  ạnh cơ  ụng (nằ  ngửa gập  ụng 30s) đạt tỷ  ệ ở 

  c trung  ình  ếu (49,28% đ i với na   47,75% đ i với nữ). 

- S  sinh vi n đạt ti u chuẩn s c nhanh (chạ  30  XPC) đạt tỷ  ệ ở   c trung  ình 

và trung bình khá: 69,78% đ i với na  và 54,50% đ i với nữ. 

- Về khả năng khéo  éo (chạ  con thoi 4  10 ) cho th  : s  sinh vi n ở   c đạt 

tương đ i th p (51,08% đ i với na  v  40,09% đ i với nữ). 

- S  sinh vi n đạt chỉ ti u s c  ền th p nh t so với c c t  ch t còn  ại (chạ  tuỳ s c  

5 phút): 91/278 người  đạt tỷ  ệ 32,73% đ i với na ; 67/222 người  đạt tỷ  ệ 30,18% đ i  

với nữ. 

Khi so s nh với kết quả điều tra th  ch t nh n   n c  cùng đ  tuổi (thời đi   nă  

2001) của Viện Khoa học Th   ục th  thao cho th    t t cả c c n i  ung ki   tra đều c  sự 

kh c  iệt rõ rệt (ttính > t ảng với P < 0,001). Điều đ  cho th    th   ực của sinh vi n nă  th  

nh t trường Đại học K T  - Đại học  u c gia      i còn ở   c đ  th p. 

 hìn chung  xét tỷ  ệ sinh vi n đạt ti u chuẩn rèn  u ện th n th  trung  ình ở c c n i 

 ung chỉ c  tỷ  ệ 51,3% đạt   u cầu. 

 gu  n nh n của thực trạng n    o công t c giảng  ạ  n i kh a hiện na  của Trung 

t   GDTC&TT đang tiến h nh  chưa đ p  ng đư c việc giải qu ết nhiệ  vụ n ng cao 

nhận th c v  ph t tri n th   ực của sinh vi n. Đ ng thời ch ng tỏ sinh vi n chưa tập  u ện 

TDTT theo ti u chuẩn rèn  u ện th n th   v  còn chưa nhận th c đúng về vị trí c c  ôn 

học GDTC v  vị trí của công t c GDTC với s c khoẻ v  th   ực.  go i ra c c điều kiện 

đả   ảo về TDTT của nh  trường chưa đ ng vi n v  đ p  ng đư c   u cầu tập  u ện của 

sinh vi n  thiếu chế đ  chính s ch v  tổ ch c hướng  ẫn sinh vi n tập  u ện. 

4. KẾT LUẬN 

1. Kết quả học tập c c  ôn học GDTC của sinh vi n nă  th  nh t trường Đại học 

KHTN - Đại học  u c gia      i chưa cao  tỷ  ệ sinh vi n c  kết quả học tập c c  ôn học 

GDTC xếp  oại trung  ình trở xu ng chiế  tỷ  ệ 72,4%. Điều đ  phần n o đã phản  nh thực 

trạng phương ph p tổ ch c qu  trình giảng  ạ  n i kh a chưa thu hút sự ha  thích v  h ng 

thú tập  u ện của sinh vi n. 

2. Thực trạng th   ực chung của sinh vi n nă  th  nh t trường Đại học K T  - Đại 

học  u c gia      i còn th p   ặc  ù c  sự ph t tri n về trình đ  th   ực chung theo   a 

tuổi (so với ti u chuẩn xếp  oại th   ực chung của B  Gi o  ục v  Đ o tạo) ở   t v i test  

tu  nhi n sự ph t tri n đ  còn chậ   v  so với th  ch t người Việt  a  nă  2001 còn 

th p  tỷ  ệ sinh vi n đạt   u cầu của c c test theo ti u chuẩn RLTL trung  ình chỉ đạt 

51,3%. Phần  ớn s  sinh vi n c  sự ph t tri n về s c  ạnh  nhưng c c t  ch t s c nhanh  



Trịnh Kiên, Nguyễn Thị Huyền 

 

741 

nhanh khéo v  đặc  iệt    t  ch t s c  ền thì s   ư ng sinh vi n đạt   u cầu tương đ i th p  

trong đ  tỷ  ệ s  sinh vi n nữ đạt th p hơn s  sinh vi n na . 
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THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA NỮ SINH VIÊN  

CHUYÊN SÂU THỂ DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI 

MAJOR - FITNESS SITUATION OF FEMALE GYMNAST STUDENTS  

AT HANOI UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

ThS. Mai Thanh Thủy, TS. Vũ Quốc Huy, TS. Nguyễn Thành Hưng  

 Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương 

pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê 

nhằm đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục 

trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

đào tạo của nhà trường. 

Từ khóa: Thể lực chuyên môn, nữ sinh viên chuyên sâu thể dục, trường Đại học sư 

phạm TDTT Hà Nội. 

Abstract: The article applied different research methods such as documentary 

analytic and synthetic method, interview method, pedagogical testing method and 

statistical mathematical method in order to evaluate the major - fitness situation of 

female gymnast students at Hanoi University of Physical Education and Sports with 

the purpose of contributing to improving the training effectiveness at this university. 

Key words: major - fitness, female gymnast students, Hanoi University of Physical 

Education and Sports. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Như chúng ta đã biết, thể lực (trong đó có thể lực chung và thể lực chuyên môn) có 

vai trò cực kỳ quan trọng trong đào tạo thành tích thể thao và kết quả học tập các môn học 

khác của sinh viên. Để giải quyết các nhiệm vụ giáo dục thể chất đó của đất nước, Trường 

Đại học SP TDTT Hà Nội đã đề ra nhiệm vụ lâu dài của mình nhằm góp phần vào việc 

nâng cao thể lực chung cho sinh viên và đặc biệt là thể lực chuyên môn cho từng môn học 

nâng cao của trường . Trên cơ sở đó bộ môn Thể dục trường Đại học Sư phạm Thể dục thể 

thao Hà Nội đã coi việc nâng cao chất lượng đào tạo làm nhiệm vụ trọng tâm với nhiều 

biện pháp và cách thức khác nhau như áp dụng quy trình đào tạo mới, cải thiện nội dung 

giảng dạy cho phù hợp với xu thế của xã hội, đổi mới phương pháp giảng dạy, hiện đại hóa 

trang thiết bị, dụng cụ tập luyện... Bộ môn đã đưa vào chương trình giảng dạy nhiều nội 

dung như thể dục cổ động, thể dục dụng cụ, thể dục aerobic, thể dục đồng diễn, khiêu vũ 

thể thao... nhằm trang bị cho sinh viên vốn kỹ năng kỹ xảo cần thiết, đầy đủ về mặt chuyên 

môn cũng như phát triển toàn diện các tố chất thể lực chuyên môn. 
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Tuy nhiên, thể lực chuyên môn của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục còn khá hạn chế, 

hiệu quả thực hiện các động tác, các môn học trong chương trình đào tạo chuyên sâu thể 

dục còn chưa cao. Chính vì vậy, việc đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn của nữ sinh 

viên chuyên sâu thể dục nhằm xác định nguyên nhân và các biện pháp khắc phục là vấn đề 

cần thiết và cấp thiết giúp nâng cao hiệu quả đào tạo. Tuy vậy, vấn đề này đến nay vẫn 

chưa được quan tâm nghiên cứu. Xuất phát từ lý do trên, nên tôi mạnh dạn chọn tiến hành 

nghiên cứu vấn đề: “Thực trạng thể lực chuyên môn của nữ sinh viên chuyên sâu thể 

dục trường ĐHSP TDTT Hà Nội”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương 

pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm và Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nghiên cứu lựa chọn các test nhằm đánh giá thể lực chuyên môn của nữ sinh viên 

chuyên sâu thể dục trường ĐHSP TDTT Hà Nội  

Để lựa chọn các test đánh giá được sự phát triển thể lực chuyên môn cho nữ sinh 

viên chuyên sâu thể dục trường ĐHSP TDTT Hà Nội, đề tài tiến hành tổng hợp 14 test đã 

tham khảo ở các tài liệu, các công trình đã được công bố trước đây. Tiến hành phỏng vấn 

phiếu hỏi để lấy ý kiến các giáo viên, các huấn luyện viên, các chuyên gia, các nhà chuyên 

môn nhằm lựa chọn, xác định các test  đánh giá được sự phát triển thể lực chuyên môn cho 

nữ sinh viên chuyên sâu thể dục trường ĐHSP TDTT Hà Nội. Kết quả phỏng vấn được 

trình bày tại Bảng 1: 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn về lựa chọn các test để đánh giá thể lực chuyên môn  

của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục trường ĐHSP TDTT Hà Nội (n=20) 

TT Test 

Đồng ý 
Không  

đồng ý 

Số 

người 

Tỷ lệ 

% 

Số 

người 

Tỷ lệ 

% 

1 Nằm sấp chống đẩy (lần) 20 100 0 0 

2 Lực bóp tay thuận 8 40 12 60 

3 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 10 50 10 50 

4 Ke bụng thang gióng (lần) 20 100 0 0 

5 Nâng ghế thể dục 9 45 11 55 

6 Chạy 50m (s) 10 50 10 50 
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7 Chạy 30m xuất phát cao (s) 16 80 4 20.00 

8 Chạy 100m (s) 12 60 8 40 

9 Bật nhảy lên xuống bục thể dục 2 phút (lần) 18 90 2 10 

10 Bật xa tại chỗ (m) 17 85 3 15 

11 Ném bóng 5 25 15 75 

12 Dẻo gập thân (đứng gập thân về trước) (cm) 19 95 1 5 

13 Ngồi gập thân 12 60 8 40 

14 Xoay vai 8 40 12 60 

Dựa vào kết quả Bảng 1 đề tài lựa chọn được 6 test có tỷ lệ % ý kiến lựa chọn cao từ 

80% trở lên và tập trung nhất vào các test 1, 4, 7, 9, 10 và 12. 

Xác định độ tin cậy của các test trên đối tượng nghiên cứu 

Để xác định độ tin cậy của các test trên đối tượng nghiên cứu, đề tài đã sử dụng 

phương pháp retest nhằm kiểm mức độ tương quan về kết quả giữa hai lần lập test trong 

cùng điều kiện và đối tượng. Thời gian giữa hai lần kiểm tra là 2 tuần. Độ tin cậy của các 

test phụ thuộc vào tính ổn định và sự tái tạo lại kết quả trong những lần lặp lại thử nghiệm 

qua một thời gian cố định với điều kiện giống nhau, được xác định bởi những trọng tài, 

những người tiến hành thí nghiệm và những người chứng kiến khác nhau. Nếu test có hệ số 

tương quan Nếu hệ số tương quan r ≥ 0,8 thì test có mối tương quan chặt chẽ, đủ độ tin cậy 

và cho phép sử dụng, kết quả được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả kiểm tra xác định độ tin cậy của các test trên đối tượng nghiên cứu  

(n = 26) 

TT Các test r 

1 Nằm sấp chống đẩy 0,97 

2 Ke bụng thang going 0,95 

3 Bật xa tại chỗ 0,90 

4 Chạy 30m xuất phát cao 0,89 

5 Bật nhảy lên xuống bục thể dục 2 phút 0,93 

6 Dẻo gập thân (đứng gập thân về trước) 0,91 

Kết quả Bảng 2 cho thấy kết quả giữa 2 lần lập test có mối tương quan mạnh ở hầu 

hết các test đã được lựa chọn, với hệ số tin cậy r ≥ 0,8, nên có thể ứng dụng trong thực tiễn. 

Như vậy, thông qua việc kiểm nghiệm thực tiễn và xác độ tin cậy của hệ thống các test đã 

lựa chọn, nghiên cứu lựa chọn được 6 test đánh giá đánh giá được sự phát triển thể lực 
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chuyên môn cho nữ sinh viên chuyên sâu thể dục trường ĐHSP TDTT Hà Nội. Các test 

trên đều đạt đủ độ tin cậy thống kê cần thiết (r > 0,8). 

Để có cơ sở khoa học và thuận tiện cho việc xác định mức độ thành tích đối với từng 

test, nhằm đánh giá kỹ thuật đánh bóng phải tay của sinh viên theo hệ thống điểm. Chúng 

tôi sử dụng phương pháp tính điểm theo thang độ C (thang điểm 10) và tiến hành lập thang 

điểm cho các test, kết quả thu được như Bảng 3. 

Bảng 3. Bảng điểm tổng hợp đánh giá trình độ phát triển thể lực chuyên môn  

của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội 

TT 
Test  

kiểm tra 

Thang điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Nằm sấp 

chống đẩy 

(số lần) 

10 11 12 13 14 - 15 16 17 18 19 20 

2 

Ke bụng 

thang gióng 

(số lần) 

10 12 14 15-17 18 - 20 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 29 - 30 

3 
Bật xa tại 

chỗ (cm) 
155 

160 

- 

169 

170 

- 

179 

180 

- 

195 

200  

- 

205 

206  

- 

210 

211  

- 

215 

216  

- 

220 

221  

- 

225 

226  

- 

230 

4 

Chạy 30m 

xuất phát 

cao (s) 

5,70 

5,60  

- 

5,69 

5,50  

- 

5,59 

5,40  

- 

5,49 

5,30  

-  

5,39 

5,20  

-  

5,29 

5,10  

-  

5,19 

5,00  

-  

5,09 

4,90  

-  

4,99 

4,80  

-  

4,89 

5 

Bật nhảy 

lên xuống 

bục thể 

dục 2 phút 

(lần) 

75 85 

90 

- 

95 

100  

- 

105 

110  

- 

115 

120  

- 

125 

130  

- 

135 

140  

-  

145 

150 

 - 

155 

160 

6 

Dẻo gập 

thân (đứng 

gập thân 

về trước) 

(cm) 

15 16 17 18 

19  

-  

20 

21  

-  

22 

23  

-  

24 

25  

-  

26 

27  

-  

28 

29  

-  

30 

3.2. Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục 

trường ĐHSP TDTT Hà Nội 

Sau khi lựa chọn được 6 test đủ khả năng đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của 

nữ sinh viên chuyên sâu thể dục Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội, đề tài tiến hành 
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kiểm tra sư phạm trên đối tượng nghiên cứu cụ thể là 26 sinh viên nữ các lớp Thể dục K46. 

Việc điều tra các test trên được tiến hành trên đối tượng nữ sinh viên các lớp Thể dục K46 

vào thời điểm cuối học kỳ 4. Kết quả điều tra được trình bày ở Bảng 4: 

Bảng 4. Thực trạng thể lực chuyên môn của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục  

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội 

TT Các test ±  CV 

1 Nằm sấp chống đẩy (lần) 14 ± 1,85 14,23 

2 Ke bụng thang gióng (lần) 25,00 ± 1,90 7,60 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 216 ± 15,10 6,99 

4 Chạy 30m xuất phát cao (s) 5,20 ± 0,60 11,54 

5 
Bật nhảy lên xuống bục thể dục 2 phút 

(lần) 
135 ± 17,50 12,96 

6 
Dẻo gập thân (đứng gập thân về 

trước) (cm) 
27,2 ± 2,10 7,72 

Thông qua kết quả khảo sát được nêu ở Bảng 4 cho thấy:  

- Nằm sấp chống đẩy (lần): thành tích trung bình là 14 ±1,85; hệ số biến thiên Cv% 

14,23 > 10%, cho thấy thành tích của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục chỉ ở mức trung 

bình, có sự chênh lệch lớn, không đồng đều. 

- Ke bụng thang gióng (lần): thành tích trung bình là 25 ± 1,90; hệ số biến thiên Cv% 

7,60 < 10%, cho thấy thành tích của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục tương đối đồng đều, 

tuy nhiên chỉ đạt ở mức khá. 

- Bật xa tại chỗ (cm): thành tích trung bình là 216 ± 15,10; hệ số biến thiên Cv% 6,99 

< 10%, cho thấy thành tích thể lực của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục tương đối đồng 

đều, tuy nhiên chỉ đạt ở mức khá. 

- Chạy 30m xuất phát cao (s): thành tích trung bình là 5,20 ± 0,60; hệ số biến thiên 

Cv% 11,54 > 10%, cho thấy thành tích của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục chỉ ở mức 

trung bình, có sự chênh lệch lớn, không đồng đều. 

- Bật nhảy lên xuống bục thể dục 2 phút (lần): thành tích trung bình là 135 ± 17,50; 

hệ số biến thiên Cv% 12,96 > 10%, cho thấy thể lực của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục ở 

mức khá, tuy nhiên trình độ thể lực có sự chênh lệch lớn, không đồng đều. 

- Dẻo gập thân (đứng gập thân về trước) (cm): thành tích trung bình là 27,2 ± 2,10; 

hệ số biến thiên Cv% 7,72 < 10%, cho thấy thể lực của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục ở 

mức giỏi và tương đối đồng đều. 

x
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Qua quá trình nghiên cứu cho thấy trình độ thể lực chuyên môn của nữ sinh viên 

chuyên sâu thể dục ở các mức giỏi, khá và trung bình. Trong đó, có 2 test chỉ đạt ở mức 

trung bình và có 3 test có hệ số biến thiên không đồng đều >10%. Do vậy, việc lựa chọn và 

ứng dụng các bài tập mới nhằm phát triển các tố chất thể lực chuyên môn cho sinh viên 

chuyên sâu các môn thể thao, trong đó có thể lực chuyên môn của môn chuyên sâu thể dục 

là việc làm rất cần thiết, góp phần đẩy nhanh và nâng cao chất lượng của công tác giáo dục 

thể chất con người. 

4. KẾT LUẬN  

Nghiên cứu đã lựa chọn được 6 test đánh giá thể lực chuyên môn cho nữ sinh viên 

chuyên sâu thể dục trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, bao gồm: Nằm sấp chống đẩy 

(lần); Ke bụng thang gióng (lần); Bật xa tại chỗ (cm); Chạy 30m xuất phát cao (s); Bật 

nhảy lên xuống bục thể dục 2 phút (lần); Dẻo gập thân (đứng gập thân về trước) (cm). 

 Kết quả kiểm tra thực trạng thể lực chuyên môn của nữ sinh viên chuyên sâu thể dục 

trường ĐHSP TDTT Hà Nội còn hạn chế, do đó muốn nâng cao thể lực chuyên môn cho 

nữ sinh viên chuyên sâu thể dục cần lựa chọn bài tập thể dục cổ động cho đối tượng  

nghiên cứu. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY 

MÔN THỂ DỤC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

THỰC HÀNH CAO NGUYÊN 

CURRENT SITUATION OF TEACHING OF PHYSICAL TRAINING  

IN HIGH PRACTICE HIGH SCHOOL FOR HIGHLANDS 

ThS. Trần Văn Hƣng 

Trường Đại học Tây Nguyên 

Tóm tắt: Để nắm vững, hiểu rõ về hoạt động giáo dục thể chất và quá trình tổ chức 

công tác GDTC ở trường Trung học Phổ thông Thực hành Cao Nguyên trong vài 

năm gần đây và sắp tới, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các vấn đề cụ thể dưới đây: 

- Khảo sát việc học môn thể dục tại Trường THPT Thực hành Cao Nguyên. 

- Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất ở trường THPT Thực hành  

Cao Nguyên. 

- Đề xuất một số phương pháp nhằm nâng cao công tác giảng dạy môn giáo dục  

thể chất.  

Từ khóa: Giải pháp, giảng dạy, thể dục, Trường THPT Thực hành Cao Nguyên. 

Abstract: In order to master and understand the physical education activities and the 

process of organizing the education activities at the Central Highlands High School 

for Practical Training in recent and upcoming years, we conduct research on 

specific issues be as below: 

- To investigate the current situation of the physical education at Cao Nguyen 

Practical High School; 

- To evaluate the current situation of the physical education at Cao Nguyen Practical 

High School. 

- To give suggestions for enhancing the physical education at Cao Nguyen Practical 

High School. 

Keywords: Solution, Teaching, exercise, Cao Nguyen Practice High School. 

1. ĐẶT VẮN ĐỀ 

Thấy rõ được thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục ở các trường trung học phổ 

thông, Đảng ta đã và đang tích cực đổi mới trong trong công tác giảng dạy ở tất cả các 

trường, các cấp học, cải tiến chương trình giảng dạy. Mỗi người giáo viên phải tích cực tự 
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bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng sư phạm nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới đặc biệt là 

trong môn giáo dục thể chất, một môn học nhằm nâng cao thể trạng của con người.  

Tuy nhiên trong các trường trung học phổ thông nói chung và trường Trung học phổ thông 

Thực hành Cao Nguyên nói riêng thì môn giáo dục thể chất chưa thật sự được quan  

tâm nhiều. 

Do đó việc tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục thể chất 

trong trường học đang là vấn đề cấp thiết, nhận thức được vấn đề này đối với công tác giáo 

dục thể chất tại trường Trung học Thực hành Cao Nguyên, chúng tôi lựa chọn đề tài: 

“Thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục ở trƣờng Trung học phổ thông Thực 

hành Cao Nguyên”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài dự kiến sử dụng các phương pháp sau: 

2.1. Phƣơng pháp đọc và phân tích tài liệu tham khảo  

Phương pháp này được sử dụng nhằm xây dựng cơ sở cho việc giải quyết các nhiệm 

vụ của đề tài trên cơ sở tham khảo tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn  

- Phỏng vấn học sinh bằng phiếu điều tra (265 phiếu). 

- Tọa đàm trực tiếp (CBGD Bộ môn, CBQL trường TH Cao Nguyên). 

2.3. Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm  

Phương pháp này vận dụng, qua quá trình điều tra thu thập dữ liệu, dữ kiện, thông tin 

cần thiết đối với các đối tượng giải quyết nhiệm vụ của đề tài. 

2.4. Phƣơng pháp toán học thống kê 

Dùng để xử lý các phiếu phỏng vấn và số liệu thu được kết qủa có độ tin cậy cao. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục ở trƣờng Trung học phổ thông Thực 

hành Cao Nguyên 

Để làm rõ thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục ở các trường trung học phổ 

thông thực hành cao nguyên chúng tôi tiến hành điều tra và thống kê thực trạng ở 5 nội 

dung: về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy hiện hành, kết quả học 

tập môn thể dục của học sinh, nhu cầu và sự ham thích các môn thể thao học sinh được 

biểu hiện tại các Bảng 1, 2, 3, 4, 5. Từ đó rút ra kết luận những nguyên nhân ảnh hưởng tới 

chất lượng giáo dục thể chất ở trường THPT Thực hành Cao Nguyên thông qua phỏng vấn 

các giáo viên tại trường, kết quả được thể hiện ở Bảng 6. 
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Bảng 1. Thực trạng đội ngũ giáo viên thể dục tại trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

TT 
Trƣờng THPT  

TH Cao Nguyên 

Tổng 

số lớp 

Tổng 

số học 

sinh 

Số 

giáo  

viên 

TD 

cơ hữu 

Số giáo 

viên thích 

giảng 

Giáo 

viên/ 

học 

sinh 

Nhu cầu  

giáo 

viên  

cơ hữu 

1 
Năm học  

2013 - 2014 
19 812 0 03 1/271 1 GV 

Bảng 2. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ở 

trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

TT Cơ sở vật chất Số lƣợng Chất lƣợng 

1 Sân bãi tập luyện 1 Mượn ĐHTN 

2 Sân cầu lông 0 Chưa có 

3 Vợt cầu lông 0 Mượn ĐHTN 

4 Bàn bóng bàn 0 Chưa có  

5 Vợt bóng bàn 0 Chưa có  

6 Sân bóng rổ 1 Mượn ĐHTN 

7 Bóng rổ 1 Mượn ĐHTN 

8 Hố nhảy (xa, cao) 0 Tự tạo 

9 Xà nhảy cao 0 Tự tạo 

10 Bàn đạp (đôi) 0 Chưa có 

11 Tạ quả 0 Chưa có 

12 Sân bóng đá mini 0 Mượn ĐHTN 

Bảng 3. Bảng phân phối chương trình giảng dạy môn học thể dục  

ở trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

TT Nội dung giảng dạy 

Khối 10 Khối 11 Khối 12 

Số 

giờ 

Tỷ lệ 

% 

Số 

giờ 

Tỷ lệ  

% 

Số 

giờ 

Tỷ lệ 

 % 

1 Lý thuyết 2 2,9 2 2,9 2 2,9 

2 Thể dục 8 11,4 7 10,0 7 10,0 

3 Chạy ngắn, chạy bền  12 17,1 10 14,3 12 17,1 
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4 Nhảy cao (nhảy xa) 8 11,4 12 17,1 8 11,4 

5 Đá cầu 6 8,6 5 7,1 6 8,6 

6 Cầu lông  6 8,6 6 8,6 7 10,0 

7 Các môn tự chọn 20 28,6 20 28,6 20 28,6 

8 Kiểm tra 8 11,4 8 11,4 8 11,4 

  Tổng cộng 70 100,0 70 100 70 100 

Bảng 4. Thực trạng kết quả học tập môn thể dục của học sinh 

 trường THPT Thực hành Cao Nguyên qua 2 năm học 2013-2014 và năm học 2014-2015 

TT 
Năm học 2013 - 2014 

Khối Số lƣợng Đạt Tỷ lệ % Không đạt Tỷ lệ % 

1 Khối 10 209 209 100% 0 % 

2 Khối 11 316 316 100% 0 % 

3 Khối 12 287 287 100% 0 % 

4 Toàn Trường 812 812 100% 0 % 

TT Năm học 2014 - 2015 

1 Khối 10 219 219 100% 0 % 

2 Khối 11 209 209 100% 0 % 

3 Khối 12 316 316 100% 0 % 

4 Toàn Trường 744 744 100% 0 % 

Bảng 5. Nhu cầu và sự ham thích các môn thể thao  

học sinh trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n = 265) 

TT Nội dung 

Ý kiến trả lời 

Thích Không thích 

SL TL% SL TL% 

1 Điền kinh 97 36,6 168 63,4 

2 Bóng đá 112 42,3 153 57,7 

3 Bóng chuyền 136 51,3 129 48,7 

4 Bóng rổ 146 55,1 119 44,9 

5 Cầu lông 154 58,1 111 41,9 
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6 Bóng bàn 137 51,7 128 48,3 

7 Cờ vua 98 37,0 167 63,0 

8 Thể dục 119 44,9 146 55,1 

9 Đá cầu 163 61,5 102 38,5 

10 Võ thuật 101 38,1 164 61,9 

Bảng 6. Những nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục thể chất  

ở trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n = 15) 

TT Nguyên nhân 

Số giáo 

viên 

 đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1 Thiếu cơ sở vật chất, kỹ thuật dụng cụ tập luyện 15 100,0 

2 Năng lực giáo viên còn hạn chế 5 33,3 

3 Cần tuyển cán bộ giảng dạy cơ hữu môn thể dục 14 93,3 

4 Tăng cường tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá cho học sinh 13 86,7 

5 Giáo viên không hứng thú với công việc 2 13,3 

6 Lãnh đạo chưa quan tâm, nội dung không được coi trọng 12 80,0 

7 Nội dung chương trình không hợp lý với thực tại 14 93,3 

8 Tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cho công tác GDTC 15 100,0 

Công tác giáo dục thể chất trong trường THPT Thực hành Cao Nguyên đã có sự quan 

tâm của lãnh đạo Nhà trường trong những năm gần đây đã thu được những kết quả nhất 

định, trường THPT Thực hành Cao Nguyên đã thực hiện chương trình giáo dục theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên công tác này còn một số tồn tại căn bản như: 

Dụng cụ cho học sinh học tập và tập luyện TDTT hạn chế, cơ sở vật chất thiếu, chưa có 

khu giáo dục thể chất dành riêng cho học sinh trường THPT Thực hành Cao Nguyên học 

tập và rèn luyện TDTT, nội dung chương trình môn học còn đơn điệu. Vì vậy giờ học còn 

mang tính hình thức, thụ động. Chưa phát huy được tính tích cực của giờ học đối với sự 

phát triển thể chất, ý chí, nhân cách... của học sinh. 

3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục thể chất ở trƣờng THPT Thực 

hành Cao Nguyên 

Để nắm vững, hiểu rõ về hoạt động giáo dục thể chất và quá trình tổ chức công tác 

GDTC ở trường Trung học phổ thông Thực hành Cao Nguyên trong vài năm gần đây và 

sắp tới, chúng tôi tiến hành điều tra, phỏng vấn đối tượng học sinh, các nhà chuyên môn, 

cán bộ quản lý đang giảng dạy và công tác tại Trường. Kết quả điều tra, phỏng vấn được 

trình bày ở các Bảng 7 dưới đây: 
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Bảng 7. Phiếu phỏng vấn để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng  

công tác giáo dục thể chất ở các trường THPT Thực hành Cao Nguyên (n = 15) 

TT Các giải pháp 

Kết quả phỏng vấn 

Phiếu 

phát 

Phiếu 

thu 

Phiếu 

tán 

thành 

Tỷ lệ 

1 

Bổ sung tăng cường đội ngũ giáo viên 

thể dục cơ hữu cho trường THPT Thực 

hành Cao Nguyên đảm bảo số lượng, 

chất lượng 

15 15 12 80,0 

2 

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của môn 

học TDTT trong sự nghiệp giáo dục đối 

với hệ THPT 

15 15 11 73,3 

3 

Đầu tư, mua sắm trang thiết bị, dụng  

cụ phục vụ cho việc dạy và học môn 

thể dục  

15 15 15 100,0 

4 
Phối hợp chặt chẽ với Bộ môn GDTC 

CN và Bộ môn GDTC CB 
15 15 5 93,3 

5 
Tăng cường tổ chức hoạt động TDTT 

ngoại khoá cho học sinh 
15 15 13 86,7 

6 
Khắc phục hạn chế phẩm chất chuyên 

môn của giáo viên thể dục 
15 15 7 46,7 

7 

Cải tiến chương trình môn học thể dục 

phù hợp với điều kiện của nhà trường 

và đặc điểm lứa tuổi học sinh THPT 

15 15 13 86,7 

8 
Tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cho 

công tác GDTC 
15 15 8 53,3 

Kết quả phỏng vấn trên cho thấy để tăng cường công tác GDTC ở trường THPT 

Thực hành Cao Nguyên có thể có rất nhiều biện pháp giải quyết khác nhau. Tuy nhiên tùy 

thuộc vào điều kiện cụ thể và khả năng của mỗi Trường để có những giải pháp tương ứng. 

Chính vì vậy các ý kiến trả lời giải pháp cơ bản trong thời gian trước mắt tập trung vào các 

vấn đề sau: 

GP 1. Bổ sung tăng cường đội ngũ giáo viên thể dục thể thao cơ hữu đảm bảo đủ về 

số lượng và chất lượng. 

GP 2. Nhận thức đúng vị trí, vai trò của môn học thể dục trong sự nghiệp giáo dục. 
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GP 3. Đầu tư mua sắm trang thiếp bị, xây dựng cơ sở vật chất, dụng cụ phục vụ cho 

việc dạy và học môn thể dục. 

GP 4. Phối hợp chặt chẽ với Bộ môn GDTC chuyên ngành và Bộ môn GDTC cơ bản. 

GP 5. Tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh. 

GP 6. Cải tiến chương trình môn học thể dục phù hợp với điều kiện của Nhà trường 

và đặc điểm về lứa tuổi học sinh Trung học Phổ thông. 

4. KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục thể chất ở trường THPT Thực hành Cao 

Nguyên cho thấy:  

1. Công tác giáo dục thể chất trong trường THPT Thực hành Cao Nguyên đã có sự 

quan tâm của lãnh đạo Nhà trường trong những năm gần đây đã thu được những kết quả 

nhất định, trường THPT Thực hành Cao Nguyên đã thực hiện chương trình giáo dục theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên công tác này còn một số tồn tại căn bản 

như: Dụng cụ cho học sinh học tập và tập luyện TDTT hạn chế, cơ sở vật chất thiếu, chưa 

có khu giáo dục thể chất dành riêng cho học sinh trường THPT Thực hành Cao Nguyên 

học tập và rèn luyện TDTT, nội dung chương trình môn học còn đơn điệu. Vì vậy giờ học 

còn mang tính hình thức, thụ động. Chưa phát huy được tính tích cực của giờ học đối với 

sự phát triển thể chất, ý chí, nhân cách... của học sinh.  

2. Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất ở trường 

THPT Thực hành Cao Nguyên trong thời gian tới là: 

+ Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và 

học môn thể dục. 

+ Bổ sung tăng cường đội ngũ giáo viên thể dục thể thao cơ hữu đảm bảo đủ về số 

lượng, về chất lượng. 

+ Cải tiến chương trình môn học thể dục phù hợp với điều kiện của Nhà trường, 

hứng thú học tập và đặc điểm lứa tuổi học sinh THPT. 

+ Phối hợp chặt chẽ với Bộ môn GDTC chuyên ngành và Bộ môn GDTC cơ bản. 

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh. 

+ Nhận thức đúng vai trò, vị trí của môn học thể dục thể thao trong sự nghiệp  

giáo dục. 
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DIỄN BIẾN NĂNG LỰC THỂ CHẤT CỦA HỌC SINH LỨA TUỔI 6 - 10 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG THƯỢNG QUẬN ĐỐNG ĐA HÀ NỘI  

PHYSICAL CAPACITY DEVELOPMENT OF CHILDREN AGES 6-10 

PRIMARY SCHOOL DISTRICT KHUONG THUONG DONG DA HANOI 

TS. Đỗ Xuân Duyệt
1
,  ThS. Nguyễn Trần Hải

2
  

1
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Sư phạm Hà Nội 

2
Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh các trường 

Tiểu học hiện nay, việc đánh giá thực trạng diễn biến năng lực thể chất cho học sinh 

là nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan trọng. Nội dung bài viết tập trung đánh giá 

thực trạng năng lực thể chất của học sinh lứa tuổi 6 - 10 trường Tiểu học Khương 

Thượng Quận Đống Đa Hà Nội, làm cơ sở để triển khai ứng dụng các giải pháp 

nâng cao chất lượng GDTC trong nhà trường. 

Từ khóa: Năng lực thể chất, tố chất thể lực chung, học sinh tiểu học. 

Abstract: To improve the effectiveness of physical education for students in primary 

schools at present, the assessment of actual developments of physical capacity for 

students is essential and mission critical. The contents of the article focused 

assessment of physical abilities of students ages 6-10 Primary School Khuong 

Thuong, Dong Da District, Ha Noi, as a basis for application deployment solutions 

to improve the quality of physical education in school. 

Key words: Physical capacity, general physical qualities, elementary school students. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Qua khảo sát thực tiễn công tác GDTC tại trường Tiểu học Khương Thượng Quận 

Đống Đa Hà Nội cho thấy, về cơ bản nhà trường đã thực hiện theo đúng quy định về nội 

dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tuy nhiên do đặc điểm học sinh 

trường tiểu học hiện nay học theo chế độ bán trú (học 2 buổi học/1 ngày), do đó quỹ thời 

gian dành cho môn học thể dục và thời khoá biểu cho môn học này đều được nhà trường 

vận dụng cho phù hợp với đặc điểm riêng, đồng thời các hoạt động tập luyện ngoại khoá 

hầu như chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Chính điều đó đã dẫn đến thực trạng năng 

lực thể chất (bao gồm hình thái, chức năng, tố chất thể lực) của học sinh lứa tuổi 6 - 10 

(lớp 1 đến lớp 5) trường tiểu học Khương Thượng còn nhiều hạn chế như: Các tố chất thể 

lực của học sinh đều ở mức yếu và kém, số lượng học sinh bị cong vẹo cột sống, cận thị... 



 Đỗ Xuân Duyệt, Nguyễn Trần Hải 

   

757 

nhiều hơn so với các trường Tiểu học khác. Xuất phát từ thực tiễn đó, để nâng cao hiệu quả 

công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường Tiểu học Khương Thượng hiện nay, việc 

đánh giá thực trạng năng lực thể chất cho học sinh là nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan 

trọng. Nội dung bài viết tập trung đánh giá thực trạng diễn biến năng lực thể chất của học 

sinh trường Tiểu học Khương Thượng Quận Đống Đa thành phố Hà Nội (lứa tuổi từ 6  

đến 10), làm cơ sở để triển khai ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng GDTC trong 

Nhà trường. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các phương pháp được sử dụng bao gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài 

liệu; Phương pháp nhân trắc; Phương pháp kiểm tra y sinh; Phương pháp kiểm tra sư 

phạm; Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Nhằm đánh giá năng lực thể chất của học sinh tiểu học, nghiên cứu đã tiến hành tổ 

chức kiểm tra, đánh giá thực trạng phát triển thể chất học sinh tiểu học lứa tuổi 6 - 10 

trường Tiểu học Khương Thượng Đống Đa Hà Nội. Các nội dung kiểm tra đánh giá được 

sử dụng các chỉ tiêu, các test trong chương trình điều tra thể chất nhân dân năm 2001 của 

Viện khoa học TDTT, và các test thể lực chung trong nội dung quy định về việc đánh giá, 

xếp loại rèn luyện thể lực của học sinh, sinh viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành (theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 09 năm 2008). 

Đối tượng kiểm tra sư phạm gồm 750 học sinh (400 học sinh nam, 350 học sinh nữ) 

các khối lớp 1 đến lớp 5 được lựa chọn ngẫu nhiên theo khối lớp (mỗi khối 150 học sinh). 

Quá trình tổ chức kiểm tra sư phạm xác định thực trạng năng lực thể chất của học sinh 

được tiến hành tại trường Tiểu học Khương Thượng Đống Đa Hà Nội dưới sự phối hợp, 

giúp đỡ của các giáo viên thể dục của nhà trường. Các đối tượng kiểm tra bao gồm: 

Bảng 3.1. Diễn biến năng lực thể chất của nam học sinh (lứa tuổi 6 - 10)  

Trường Tiểu học Khương Thượng Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  

(Năm học 2018 - 2019) 

TT Test 

Kết quả kiểm tra ( x ) Nhịp tăng trưởng (W%) 

Lớp 1 (1) 

(n = 81) 

Lớp 2 (2) 

(n = 78) 

Lớp 3 (3)  

(n = 80) 

Lớp 4 (4) 

(n = 82) 

Lớp 5 (5) 

(n = 79) 
W(1-2) W(2-3) W(3-4) W(4-5) W(1-5) 

1 
Chiều cao đứng 

(cm) 

119,83 

 

15,72 

123,72 

 

13,91 

127,11 

 

15,30 

129,96 

 

14,35 

139,33 

 

15,38 

3,197 2,703 2,217 6,959 15,051 

2 
Cân nặng  

(kg) 

22,33 

 

2,11 

24,96 

 

2,50 

26,54 

 

3,48 

28,54 

 

3,48 

32,84 

 

4,01 

11,135 6,136 7,262 14,011 38,112 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

758 

3 
Chỉ số Quetelet 

(g/cm) 

186,33 

 

21,20 

201,75 

 

18,74 

208,80 

 

21,15 

219,61 

 

22,49 

235,70 

 

24,14 

7,945 3,434 5,047 7,069 23,397 

4 
Chỉ số BMI 

(kg/m
2
) 

15,55 

 

1,87 

16,31 

 

1,52 

16,43 

 

1,81 

16,90 

 

1,75 

16,92 

 

1,75 

4,752 0,731 2,830 0,110 8,420 

5 
Chỉ số công năng 

tim (HW) 

11,28 

 

1,09 

9,98 

 

1,01 

9,02 

 

0,84 

8.78 

 

0.84 

9.22 

 

0.88 

12,230 10,105 2,697 4,889 20,098 

6 
Lực bóp tay 

thuận (kG) 

13,53 

 

1,20 

14,56 

 

1,77 

14,89 

 

1,21 

15,02 

 

1,36 

17,12 

 

1,55 

7,335 2,241 0,869 13,068 23,427 

7 
Nằm ngửa gập 

bụng (lần/30s) 

10,77 

 

1,51 

11,28 

 

1,09 

13,04 

 

1,31 

15,44 

 

1,40 

15,84 

 

1,44 

4,633 14,474 16,854 2,558 38,112 

8 
Chạy 30m XPC 

(s) 

7,38 

 

1,12 

7,21 

 

0,88 

6,91 

 

0,61 

6,88 

 

0,54 

6,78 

 

0,53 

2,354 4,249 0,435 1,464 8,498 

9 
Dẻo gập thân 

(cm) 

4,54 

 

0,38 

4,23 

 

0,39 

4,12 

 

0,41 

3,68 

 

0,41 

3,23 

 

0,36 

7,070 2,635 11,282 13,025 33,719 

10 
Chạy con thoi 

4x10m (s) 

14,30 

 

1,38 

13,68 

 

1,29 

13,06 

 

1,17 

13,13 

 

1,22 

11,25 

 

1,04 

4,420 4,637 0,535 15,422 23,864 

11 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 

122,46 

 

13,48 

125,32 

 

15,30 

134,45 

 

12,38 

151,05 

 

12,98 

153,23 

 

13,16 

2,312 7,029 11,629 1,433 22,325 

12 
Chạy tuỳ sức 5 

phút (m) 

719,17 

 

78,10 

725,44 

 

92,78 

743,12 

 

74,46 

780,23 

 

95,81 

797,11 

 

97,89 

0,869 2,408 4,872 2,140 10,281 

 W       5,687 5,065 5,544 6,846 22,109 
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Bảng 3.2. Diễn biến năng lực thể chất của nữ học sinh (Lứa tuổi 6 - 10)  

Trường Tiểu học Khương Thượng Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  

(Năm học 2018 - 2019) 

TT Test 

Kết quả kiểm tra ( x ) Nhịp tăng trưởng (W%) 

Lớp 1 (1) 

(n = 69) 

Lớp 2 (2) 

(n = 72) 

Lớp 3 (3) 

(n = 70) 

Lớp 4 (4) 

(n = 68) 

Lớp 5 (5) 

(n = 71) 
W(1-2) W(2-3) W(3-4) W(4-5) W(1-5) 

1 
Chiều cao đứng 

(cm) 

117,05 

 

14,97 

119,85 

 

13,24 

123,38 

 

14,58 

125,56 

 

13,66 

133,56 

 

14,65 

2,366 2,903 1,751 6,175 13,178 

2 Cân nặng (kg) 

21,81 

 

2,16 

24,01 

 

2,56 

26,01 

 

3,56 

27,83 

 

3,56 

31,12 

 

4,10 

9,606 7,997 6,761 11,162 35,182 

3 
Chỉ số Quetelet 

(g/cm) 

186,33 

 

21,68 

200,33 

 

19,16 

210,81 

 

21,62 

221,65 

 

22,99 

233,00 

 

24,68 

7,244 5,097 5,011 4,996 22,261 

4 
Chỉ số BMI 

(kg/m2) 

15,92 

 

1,91 

16,72 

 

1,56 

17,09 

 

1,85 

17,65 

 

1,78 

17,45 

 

1,79 

4,880 2,195 3,260 1,180 9,150 

5 
Chỉ số công năng 

tim (HW) 

10,79 

 

1,03 

9,67 

 

0,95 

9,77 

 

0,79 

8,95 

 

0,79 

9,03 

 

0,83 

10,973 1,029 8,761 0,890 17,785 

6 
Lực bóp tay 

thuận (kG) 

12,44 

 

1,22 

12,88 

 

1,81 

13,67 

 

1,24 

13,89 

 

1,39 

14,46 

 

1,59 

3,437 5,951 1,597 4,021 14,981 

7 
Nằm ngửa gập 

bụng (lần/30s) 

10,37 

 

1,53 

10,98 

 

1,10 

11,78 

 

1,32 

13,68 

 

1,42 

13,89 

 

1,45 

5,675 7,030 14,925 1,523 28,981 

8 
Chạy 30m XPC 

(s) 

8,10 

 

1,06 

7,78 

 

0,83 

7,55 

 

0,59 

7,31 

 

0,51 

7,03 

 

0,50 

3,985 3,001 3,230 3,905 14,099 

9 
Dẻo gập thân 

(cm) 

4,39 

 

0,39 

4,13 

 

0,40 

4,01 

 

0,42 

3,46 

 

0,42 

3,35 

 

0,37 

6,087 2,948 14,726 3,231 26,857 

10 
Chạy con thoi 

4x10m (s) 

15,23 

 

1,41 

14,77 

 

1,32 

13,66 

 

1,20 

13,45 

 

1,24 

12,57 

 

1,07 

3,099 7,809 1,549 6,764 19,169 
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11 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 

118,93 

 

13,78 

121,12 

 

15,64 

129,33 

 

12,66 

138,82 

 

13,27 

142,28 

 

13,46 

1,825 6,556 7,078 2,462 17,879 

12 
Chạy tuỳ sức 5 

phút (m) 

678,24 

 

79,85 

687,78 

 

94,86 

699,68 

 

76,13 

715,59 

 

97,96 

733,58 

 

100,08 

1,396 1,715 2,248 2,483 7,839 

 W       5,048 4,519 5,908 4,066 18,947 

- Lứa tuổi 6 (lớp 1): Gồm 150 học sinh (81 nam, 69 nữ). 

- Lứa tuổi 7 (lớp 2): Gồm 150 học sinh (78 nam, 72 nữ). 

- Lứa tuổi 8 (lớp 3): Gồm 150 học sinh (80 nam, 70 nữ). 

- Lứa tuổi 9 (lớp 4): Gồm 150 học sinh (82 nam, 68 nữ). 

- Lứa tuổi 10 (lớp 5): Gồm 150 học sinh (79 nam, 71 nữ). 

Kết quả thu được như trình bày ở các Bảng 1 và Bảng 2 cho thấy: 

Diễn biến kết quả kiểm tra các chỉ tiêu, các test thuộc các nhóm hình thái, chức năng, 

tố chất thể lực của học sinh tiểu học lứa tuổi 6 - 10 (tương ứng với học sinh các khối lớp 1 

đến khối lớp 5) có sự tăng trưởng rõ rệt theo chiều hướng tốt lên, thể hiện ở sự gia tăng của 

chỉ số Brody (%) trên 12 chỉ tiêu đánh giá năng lực thể chất của đối tượng nghiên cứu ở cả 

nam và nữ:  

Mức tăng trưởng trung bình ở học sinh lớp 1 so với lớp 2 ở nam W tăng 5,687%, ở 

nữ tăng 5,048%. 

Mức tăng trưởng trung bình ở học sinh lớp 2 so với lớp 3 ở nam W tăng 5,065%, ở 

nữ tăng 4,519%. 

Mức tăng trưởng trung bình ở học sinh lớp 3 so với lớp 4 ở nam W tăng 5,544%, ở 

nữ tăng 5,908%. 

Mức tăng trưởng trung bình ở học sinh lớp 4 so với lớp 5 ở nam W tăng 6,846%, ở 

nữ tăng 4,066%. 

Mức tăng trưởng trung bình ở học sinh lớp 1 so với lớp 5 ở nam W tăng 22,109%, ở 

nữ tăng 18,947%. 

Trên cơ sở kết quả xác định đặc điểm, diễn biến các chỉ tiêu, các test đánh giá năng lực 

thể chất, quá trình nghiên cứu tiến hành so sánh, đối chiếu thông qua từng nội dung quy định 

(từng test riêng biệt) về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành (tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo Quyết định số 53/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 18 tháng 09 năm 2008). Kết quả thu được như trình bày ở Bảng 3. 

Từ kết quả thu được ở Bảng 3 cho thấy: 
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Bảng 3.3. Kết quả đánh giá từng nội dung theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của học sinh 

Trường Tiểu học Khương Thượng Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  

(Năm học 2018 - 2019) 

TT Nội dung 

Học sinh nam 

(n = 400) 

Học sinh nữ 

(n = 350) 

Tổng 

(n = 750) 

Số đạt 

yêu cầu 
Tỷ lệ % 

Số đạt 

yêu cầu 
Tỷ lệ % 

Số đạt 

yêu cầu 
Tỷ lệ % 

1.  Lực bóp tay thuận (kG) 246 61,50 194 55,43 440 58,67 

2.  
Nằm ngửa gập bụng 

(lần/30s) 
175 43,75 157 44,86 332 44,27 

3.  Bật xa tại chỗ (cm) 227 56,75 177 50,57 404 53,87 

4.  Chạy 30m XPC (s) 225 56,25 158 45,14 383 51,07 

5.  
Chạy con thoi 4  10m 

(s) 
203 50,75 200 57,14 403 53,73 

6.  Chạy tuỳ sức 5 phút (m) 136 34,00 135 38,57 271 36,13 

 Trung bình - 50,50 - 48,62 - 49,62 

Khi xem xét đến mức độ đạt yêu cầu theo từng chỉ tiêu ở các test thể lực chung (theo 

tiêu chuẩn rèn luyện thể lực tại Bảng 3) của đối tượng nghiên cứu cho thấy: Số học sinh đạt 

tiêu chuẩn sức mạnh khá cao: Sức mạnh chi trên (lực bóp tay thuận): Nam đạt 61,50%; Nữ 

đạt 55,43%. Sức mạnh chi dưới (bật xa tại chỗ): Nam đạt 56,75%; Nữ đạt 50,57%. Số học 

sinh đạt tiêu chuẩn sức nhanh (chạy 30m XPC) tương đối thấp: Nam đạt 56,25%; Nữ đạt 

45,14%. 

Số học sinh đạt chỉ tiêu sức bền đạt rất thấp (chạy tuỳ sức 5 phút): Nam đạt 34,00%, 

Nữ thì đạt tỷ lệ cao hơn so với Nam 38,57%. Ngoài ra chạy nhanh khéo cũng tương tự 

(nam đạt 50,75%, nữ đạt 57,14%). Nhìn chung, xét tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện 

thể lực trung bình ở các nội dung chỉ có tỷ lệ 49,62% đạt yêu cầu. 

Nguyên nhân của thực trạng này do công tác dạy học thể dục nội, ngoại khóa hiện 

nay của chưa đáp ứng được việc giải quyết nhiệm vụ nâng cao nhận thức và phát triển thể 

lực của học sinh. Đồng thời chứng tỏ học sinh chưa tập luyện TDTT theo tiêu chuẩn rèn 

luyện thể lực, và chưa nhận thức đúng về vị trí môn học và vị trí của công tác GDTC với 
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sức khoẻ. Ngoài ra các điều kiện đảm bảo về TDTT của nhà trường chưa động viên và đáp 

ứng được yêu cầu tập luyện của học sinh, thiếu chế độ chính sách và tổ chức hướng dẫn 

học sinh tập luyện. 

Tóm lại, qua khảo sát thực trạng diễn biến năng lực thể chất của đối tượng nghiên 

cứu cho thấy: 

- Về hình thái, chức năng: Kết quả kiểm tra, khảo sát chiều cao đứng học sinh cho 

thấy sự phát triển theo quy luật. Khi so sánh với kết quả điều tra thể chất nhân dân (thời 

điểm năm 2001) thì: Chiều cao đứng là một trong những chỉ số hình thái thông thường hay 

nói tới và hay được đo đạc trong hầu hết các công trình điều tra cơ bản về hình thái, về 

nhân chủng, về sinh lý và về bệnh lý. Có lẽ sự hạn chế về hình thái của đối tượng nghiên 

cứu là một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế học lực môn thể dục hiện nay. Khi 

xem xét đến chỉ số chức năng (công năng tim) cho thấy, ở hầu hết các độ tuổi đều có chỉ số 

công năng tim tương đương và có phần kém hơn (thông thường chỉ số công năng tim của 

học sinh trường tiểu học Khương Thượng chỉ xếp ở mức trung bình khi so với tiêu chuẩn 

đánh giá xếp loại theo quy định); đây cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế khả 

năng vận động của học sinh, vì chỉ số công năng tim phản ánh khả năng vận động của cơ 

thể và còn có thể do tác động của hoàn cảnh sống, do đặc điểm địa lý, vùng, miền. Điều 

này đòi hỏi phải tăng cường tập luyện thì mới có thể duy trì được khả năng hoạt động vận 

động, nếu được tác động sớm ngay từ tuổi đầu cấp học mầm non và đầu cấp tiểu học, thì 

có thể sẽ tạo tiền đề để nâng cao và hoàn thiện thể chất tốt hơn ở các độ tuổi sau. 

- Về tố chất thể lực: Đối chiếu với tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam 

từng chỉ tiêu riêng rẽ, cho thấy hầu hết kết quả kiểm tra của đối tượng này chủ yếu ở mức 

trung bình (từ 50 - 70%), thậm chí tỷ lệ đạt loại kém rất cao (trên 20%). 

Đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại thể lực học sinh Việt Nam theo Quyết 

định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 

thấy một thực trạng, ở hầu hết các chỉ tiêu, các test (riêng rẽ), đối tượng khảo sát của đề tài 

mới chỉ đạt từ ở mức trung bình trở xuống. 

Từ thực trạng về hình thái, chức năng của đối tượng nghiên cứu cũng đồng nhất với 

kết quả nghiên cứu và nhận định bước đầu khi triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, 

tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 theo Quyết định 641/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

4. KẾT LUẬN 

Học sinh trường tiểu học Khương Thượng Quận Đống Đa thành phố Hà Nội có hình 

thái, chức năng và tố chất thể lực phát triển bình thường, mặc dù có sự tăng trưởng theo lứa 

tuổi, nhưng mức độ tăng trưởng này là theo quy luật và phản ánh tác động tích cực của 



 Đỗ Xuân Duyệt, Nguyễn Trần Hải 

   

763 

thành tựu đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm cuối thập niên thứ nhất của 

Thế kỷ XXI.  
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XÂY DỰNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TRỌNG TÀI TỔ CHỨC 

THI ĐẤU CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀN KINH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH 

TS. Vũ Quỳnh Như 

Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh 

Tóm tắt: Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học 

thường qui tiến hành, xây dựng 8 biện pháp và ứng dụng đánh giá trong quá trình 

bồi dưỡng nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu giải Điền kinh đối với sinh 

viên. Trên cơ sở đó bồi dưỡng năng lực trọng tài, kỹ năng thuyết trình, soạn kế 

hoạch tổ chức giải đấu, trang bị kiến thức luật thi đấu, hoàn thiện kiến thức chuyên 

ngành nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Điền 

kinh trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. 

Từ khóa: Biện pháp, ứng dụng, đánh giá, trọng tài, tổ chức thi đấu, sinh viên chuyên 

ngành Điền kinh trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh...  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ cơ bản của Trường Đại học Thể dục Thể 

thao Bắc Ninh, nâng cao trình độ học tập, nghiệp vụ chuyên môn trong thực tiễn làm công 

tác phát triển phong trào thể thao công tác trọng tài, tổ chức thi đấu là một trong những nội 

dung quan trọng của sinh viên, nâng cao khả năng tư duy, phát triển kỹ năng sư phạm với 

các nhiệm vụ cơ bản như biên soạn kế hoạch, tổ chức thi đấu, sắp xếp lịch, giờ thi đấu từ 

đó áp dụng và đề xuất những tình huống nảy sinh trong quá trình thực tế cũng như trạng 

thái tâm lý khi tham gia trọng tài là nhiệm vụ mà sinh viên rất cần được bồi dưỡng trong 

quá trình học tập tại các kỳ học chuyên ngành.  

Bộ môn Điền kinh không ngừng trang bị trình độ chuyên môn và năng lực trọng tài, 

tổ chức thi đấu cho sinh viên được đưa vào chương trình đào tạo chuyên môn tại kỳ học 

trước khi sinh viên được tham gia trọng tài đồng thời bồi dưỡng khả năng thực tế cho sinh 

viên qua từng giờ học, tiết học và kỳ học thông qua các giải đấu của lớp của bộ môn tổ 

chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trọng tài, khả năng tư duy, trạng thái tâm lý 

trong nhiệm vụ trọng tài, nhà tổ chức giải đấu. 

Hoạt động này đòi hỏi phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hệ thống suốt 

quá trình học tập của sinh viên và chưa có tác giả nào đề cập tới các biện pháp pháp nhằm 

nâng cao năng lực trọng tài tổ chức thi đấu cho sinh viên. Đề xuất những biện pháp nâng 

cao chất lượng cho sinh viên để đạt kết quả cao trong các kỳ học tập chuyên ngành, làm 

hành trang cho sinh viên đủ tự tin kiến thức trong thực tế tại các giải thi đấu Điền kinh. 
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Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực trọng tài và tổ chức 

thi đấu giải Điền kinh, kiến thức chuyên ngành, kiến thức trọng tài, luật thi đấu, năng lực tổ 

chức thi đấu, kỹ năng biên soạn kế hoạch thi đấu, điều lệ giải, phục vụ công tác thực tiễn 

phát triển phong trào thể thao, đề tài lựa chọn biện pháp nâng cao năng lực trọng tài, tổ 

chức thi đấu giải Điền kinh cho sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành Điền kinh. 

Đối tượng nghiên cứu (Chủ thể của đối tượng nghiên cứu). 

Biện pháp nâng cao năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải cho sinh viên chuyên 

ngành Điền kinh trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. 

Phạm vi nghiên cứu:   

Khách thể nghiên cứu: 20 Sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường ĐH TDTT  

Bắc Ninh. 

Khách thể phỏng vấn: 20 người gồm: Giảng viên, Sinh viên trường ĐH TDTT  

Bắc Ninh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp:  

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; 

- Phương pháp phỏng vấn; 

- Phương pháp quan sát sư phạm; 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm; 

- Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đánh giá thực trạng năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải của sinh viên chuyên 

ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

Với mục đích đánh giá chính xác về trình độ năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu 

của sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh, đề tài tiến 

hành nghiên cứu xác định tiêu chí đánh giá năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải 

Điền kinh cho sinh viên chuyên ngành. 

Thông qua quá trình tổng hợp và phân tích tài liệu đề tài đã xác định được 8 tiêu chí 

đánh giá năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải Điền kinh cho sinh viên chuyên ngành. Để 

lựa chọn được các tiêu chí đảm bảo tính khách quan, chính xác và toàn diện khi tiến hành 

kiểm tra đánh giá, đề tài tiến hành phỏng vấn các giáo viên giảng dạy tại trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh. Nội dung phỏng vấn là xác định mức độ ưu tiên của các tiêu chí đánh giá 

nhằm nâng cao hiệu quả năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu mà đề tài đưa ra ở 3 mức: 
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Mức 1: (Tiêu chí rất cần thiết); Mức 2: (Tiêu chí cần thiết); Mức 3: (Tiêu chí không cần 

thiết). Kết quả được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn tiêu chí đánh giá năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu 

giải của sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n = 20) 

TT Tiêu chí 

Ý kiến 

Rất cần Cần Không cần 

n % n % n % 

1 

Kỹ năng tìm hiểu, biên soạn kế  

hoạch, điều lệ, sắp xếp lịch và thời 

gian thi đấu 

18 90,0 2 10,0 0 0,0 

2 
Kiến thức chuyên môn, nắm luật  

thi đấu 
19 95,0 1 0,5 0 0,0 

3 

Chuẩn bị trang phục, dụng cụ cho  

thi đấu, cơ sở vật chất, sân bãi, biên 

bản thi đấu 

20 100 0 0,0 0 0,0 

4 
Kỹ năng phân công nhiệm vụ cho 

trọng tài, quản lý tổ chức thi đấu 
17 85,0 3 15,0 0 0,0 

5 

Kỹ năng đánh giá kết quả tổng kết giải 

đấu, khả năng đề xuất và xử lý tình 

huống trong thi đấu 

18 90,0 2 10,0 0 0,0 

6 Kỹ năng tổ chức thi đấu giải 16 80,0 4 20,0 0 0,0 

7 Khả năng trọng tài 18 90,0 2 10,0 0 0,0 

8 Tuyên truyền, quảng cáo  13 65,0 7 35,0 0 0,0 

Thông qua quá trình tổng hợp và phân tích tài liệu đề tài đã xác định được 7 tiêu chí 

đánh giá năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải Điền kinh cho sinh viên chuyên ngành 

được đánh giá ở mức rất cần chiếm tỷ lệ từ 80% trở lên đó là: 1. Kỹ năng tìm hiểu, biên 

soạn kế hoạch, điều lệ, sắp xếp lịch và thời gian thi đấu; 2. Kiến thức chuyên môn, nắm 

luật thi đấu; 3. Chuẩn bị trang phục, dụng cụ cho thi đấu, cơ sở vật chất, sân bãi, biên bản 

thi đấu; 4. Kỹ năng phân công nhiệm vụ cho trọng tài, quản lý tổ chức thi đấu; 5. Kỹ năng 

đánh giá kết quả tổng kết giải đấu, khả năng đề xuất và xử lý tình huống trong thi đấu;  

6. Kỹ năng tổ chức thi đấu; 7. Kỹ năng trọng tài. 

Sau khi lựa chọn được tiêu chí đánh giá năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải Điền 

kinh cho sinh viên chuyên ngành, đề tài đánh giá sơ bộ thực trạng năng lực trọng tài, tổ 

chức thi đấu của sinh viên Điền kinh thông qua các tiêu chí đã được lựa chọn cho thấy 
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điểm học kỳ về năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu của 20 sinh viên chuyên ngành Điền 

kinh khoá 52 được đánh giá qua các tiêu chí có 4 đến 8 sinh viên đạt mức điểm 5 ở các tiêu 

chí, 5 đến 6 sinh viên đạt điểm 4, 2 đến 5 sinh viên đạt điểm 3, 1 đến 4 sinh viên đạt điểm 

1 và 2 ở tất cả các tiêu chí tập trung nhiều ở điểm khá, điểm xuất sắc chỉ có 2 sinh viên, 

sinh viên cần tập trung trang bị luật thi đấu, kỹ năng tổ chức thi đấu, khả năng điều khiển 

nội dung thi đấu, trọng tài, xử lý tình huống và biên soạn tài liệu phục vụ cho thi đấu. 

Thông qua quá trình nghiên cứu đánh giá thực trạng về năng lực trọng tài và tổ chức 

thi đấu giải Điền kinh của sinh viên chuyên ngành trường Đại học TDTT Bắc Ninh, chúng 

tôi nhận thấy năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải, trang bị kiến thức chuyên ngành, khả 

năng tư duy, kỹ năng biên soạn kế hoạch thi đấu, điều lệ giải của sinh viên còn nhiều hạn 

chế, cần có những biệp pháp cụ thể để nâng cao và hoàn thiện năng lực trọng tài và tổ chức 

thi đấu giải Điền kinh cho sinh viên. Thông qua quan sát sư phạm quá trình học tập và rèn 

luyện trên lớp của sinh viên, đồng thời thông qua chương trình đào tạo, nội dung và 

phương pháp đào tạo của bộ môn Điền kinh, thông qua các giải đấu, đề tài dã tổng hợp 

được một số nguyên nhân dẫn đến thực trạng về năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải của 

sinh viên chưa tốt, nguyên nhân dẫn đến năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu của sinh viên 

chưa tốt với kết quả đồng ý từ 50% trở lên. Cụ thể các nguyên nhân là: Sinh viên chưa có 

sự nỗ lực, phấn đấu, thiếu quyết tâm trong học tập, rèn luyện; Sinh viên chưa có mục tiêu 

học tập đúng đắn, chưa gắn mục tiêu học tập môn học với mục tiêu của ngành học; Tư 

tưởng sinh viên còn phân tán, chưa yên tâm về nghề nghiệp sau khi ra trường nên không 

tập chung hoàn toàn vào việc học tập; Sinh viên chưa có phương pháp học tập đúng đắn; 

Sinh viên còn chưa chú trọng đến nhiệm vụ trọng tài, tổ chức thi đấu trong khi học môn 

chuyên ngành, cũng như học tập, rèn luyện, biên soạn kế hoạch thi đấu; Khả năng tiếp thu 

kiến thức sinh viên còn hạn chế; Xác định tư tưởng và tự trau dồi, nâng cao trang bị kiến 

thức chuyên ngành, luật thi đấu, năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải của sinh viên còn 

chưa tốt. 

Như vậy có thể nói từ thực trạng năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu của sinh viên 

qua kết quả điểm chuyên ngành qua kết quả phỏng vấn cũng như thực tiễn trong các giải 

đấu cũng như nguyên nhân còn tồn tại hạn chế trong học tập rèn luyện, chúng tôi tiến hành 

xây dựng biện pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu 

cho sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 

3.2. Lựa chọn biện pháp và đánh giá hiệu quả năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu 

cho sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh. 

- Lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu cho 

sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh: 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả năng 

lực trọng tài và tổ chức thi đấu cho sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học 
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TDTT Bắc Ninh, đề tài đã tiến hành phỏng vấn 20 các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản 

lý và giảng viên tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh.  

Bảng 3.2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn biện pháp nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức 

thi đấu cho sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n=20) 

TT Các biện pháp 
Rất cần Cần Không cần 

n % n % n % 

1 

Bồi dưỡng luật thi đấu, hướng dẫn kỹ năng 

biên soạn kế hoạch, điều lệ thi đấu, quy định 

chuyên môn và các văn bản chuyên ngành 

19 95,00 1 0,5 0 0,0 

2 
Bồi dưỡng kỹ năng sắp xếp lịch và thời gian  

thi đấu 
18 90,00 2 10,00 0 0,0 

3 

Tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan, 

phương tiện học tập, video các giải đấu trong 

quá trình bồi dưỡng công tác trọng tài, tổ chức 

thi đấu giải 

17 85,00 3 15,00 0 0,0 

4 

Rèn luyện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và 

thực hiện khả năng trọng tài, tổ chức thi đấu 

ngay trong từng giáo án lên lớp 

20 100 0 0,0 0 0,0 

5 

Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá, 

tham gia quan sát các gải đấu trong hệ thống 

thi đấu quốc gia, rèn luyện năng lực tổ chức thi 

đấu, công tác trọng tài cho sinh viên 

17 85,00 2 10,00 1 0,5 

6 Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, quản lý giải đấu 18 90,00 2 10,00 0 0,0 

7 

Rèn luyện kỹ năng đánh giá kết quả giải đấu, 

khả năng đề xuất và xử lý tình huống trong  

thi đấu 

17 85,00 2 10,00 1 0,5 

8 

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thi đấu, trọng tài, 

tham gia trực tiếp công tác trọng tài các giải 

đấu do bộ môn tổ chức 

19 95,00 1 0,5 0 0,0 

9 
Thường xuyên cổ vũ khích lệ, động viên sinh 

viên trong quá trình học tập 
4 20,00 3 15,00 13 65,00 

10 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa đối 

với sinh viên về tổ chức thi đấu và công tác 

trọng tài 

3 15,00 4 20,00 13 65,00 
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Nội dung phỏng vấn là xác định mức độ ưu tiên của các biện pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu mà đề tài đưa ra ở 3 mức: Mức 1: (Biện pháp 

rất cần thiết); Mức 2: (Biện pháp cần thiết); Mức 3: (Biện pháp không cần thiết). Căn cứ 

vào kết quả phỏng vấn, đề tài tiến hành lựa chọn và xây dựng nội dung chi tiết các biện 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu cho sinh viên một cách 

có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập. Từ kết quả Bảng 2 cho thấy: Có 8 biện 

pháp mà đề tài đưa ra đều được đa số các ý kiến trả lời lựa chọn là rất cần thiết trong quá 

trình nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu cho sinh viên với tỷ lệ từ 85,00 đến 

100%. Đồng thời, qua toạ đàm trực tiếp với các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và 

giảng viên cho thấy, các ý kiến trả lời đều cho rằng, để nâng cao năng lực trọng tài và tổ 

chức thi đấu cho sinh viên, cần thiết phải áp dụng đồng thời tất cả các biện pháp trên vào 

thực tiễn quá trình tổ chức, quản lý giờ học chuyên ngành. Xuất phát từ những kết quả 

nghiên cứu trên, đề tài đã lựa chọn 8 biện pháp cụ thể trong việc tổ chức, quản lý, giảng 

dạy nhằm nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu cho sinh viên trường Đại học 

TDTT Bắc Ninh. Các biện pháp được xây dựng cụ thể như sau: 

Biện pháp 1: Bồi dưỡng luật thi đấu, hướng dẫn kỹ năng biên soạn kế hoạch, điều lệ 

thi đấu, quy định chuyên môn và các văn bản chuyên ngành. 

Biện pháp 2: Bồi dưỡng kỹ năng sắp xếp lịch và thời gian thi đấu. 

Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan, phương tiện học tập, video 

các giải đấu trong quá trình bồi dưỡng công tác trọng tài, tổ chức thi đấu giải.  

Biện pháp 4: Rèn luyện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và thực hiện khả năng 

trọng tài, tổ chức thi đấu ngay trong từng giáo án lên lớp. 

Biện pháp 5: Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá, tham gia quan sát các 

gải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia, rèn luyện năng lực tổ chức thi đấu, công tác trọng 

tài cho sinh viên.  

Biện pháp 6: Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, quản lý giải đấu. 

Biện pháp 7: Rèn luyện kỹ năng đánh giá kết quả giải đấu, khả năng đề xuất và xử 

lý tình huống trong thi đấu. 

Biện pháp 8: Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thi đấu, trọng tài, tham gia trực tiếp công 

tác trọng tài các giải đấu do bộ môn tổ chức. 

- Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các biện pháp nâng cao năng lực trọng tài và tổ 

chức thi đấu giải Điền kinh cho sinh viên chuyên ngành trường Đại học TDTT Bắc Ninh: 

Để xác định hiệu quả của các biện pháp đã lựa chọn nhằm nâng cao năng lực trọng tài và 

tổ chức thi đấu cho sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh, 

chúng tôi tiến lựa chọn 20 sinh viên chuyên ngành Điền kinh khóa 52. Thời gian thực nghiệm 

được tiến hành trong 1 học kỳ, với học phần chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngành tổng số 
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tiết 30, với số giáo án là 15, mỗi tuần 1 tiết, mỗi tiết bao gồm 100 phút. Trong quá trình thực 

nghiệm sư phạm, các biện pháp lựa chọn được đề tài tiến hành ứng dụng đối với sinh viên 

trong các giờ học thực hành và lý thuyết. 

Sau khi ứng dụng các biện pháp nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu cho 

sinh viên, đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá trên sinh viên ở các nội dung sau: Kỹ năng tìm 

hiểu, biên soạn kế hoạch, điều lệ, sắp xếp lịch và thời gian  thi đấu; Kiến thức chuyên môn, 

nắm luật thi đấu: Được đánh giá bằng điểm trung bình kết quả học tập của học phần 

chuyên ngành (học phần 2 và học phần 6); Kỹ năng tổ chức, quản lý giải đấu: Hình thức tổ 

chức chuẩn bị trang phục, dụng cụ cho thi đấu; Kỹ năng đánh giá kết quả tổng kết giải đấu, 

khả năng đề xuất và xử lý tình huống trong thi đấu; Kỹ năng phân công nhiệm vụ cho trọng 

tài, quản lý tổ chức thi đấu Kỹ năng tổ chức thi đấu, trọng tài: Nắm được luật thi đấu thông 

qua các giải đấu chuyên sâu, đẳng cấp và các giải Điền kinh truyền thống, giải Điền kinh 

Học sinh, Sinh viên được tổ chức tại trường. Kết quả đánh giá năng lực trọng tài và tổ chức 

thi đấu của sinh viên chuyên ngành Điền kinh khóa 52 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

trước và sau khi ứng dụng các biện pháp nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu. 

Các nội dung kiểm tra được đánh giá bằng điểm do các giáo viên trực tiếp giảng dạy và các 

giáo viên thuộc bộ môn trực tiếp đánh giá. Kết quả được trình bày ở Bảng 3 

Bảng 3.3. Kết quả đánh giá năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu của sinh viên  

chuyên ngành Điền kinh khóa 52 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (n = 20) 

TT Nội dung kiểm tra 
Kết quả kiểm tra ( ) 

t p 
Trước TN Sau TN 

1 

Kỹ năng tìm hiểu, biên soạn kế 

hoạch, điều lệ, sắp xếp lịch và thời 

gian  thi đấu 

6,830,93 7,870,68 5,66 ≤0,05 

2 
Kiến thức chuyên môn, nắm luật  

thi đấu 
7,561,07 8,760,75 5,74 ≤0,05 

3 
Chuẩn bị trang phục, dụng cụ cho  

thi đấu 
7,751,77 8,050,73 2,95 ≤0,05 

4 
Kỹ năng phân công nhiệm vụ cho 

trọng tài, quản lý tổ chức thi đấu 
7,030,82 8,310,76 5,93 ≤0,05 

5 

Kỹ năng đánh giá kết quả tổng kết 

giải đấu, khả năng đề xuất và xử lý 

tình huống trong thi đấu 

7,410,83 8,620,73 5,47 ≤0,05 

6 Kỹ năng tổ chức thi đấu 7,261,04 8,251,03 4,12 ≤0,05 

7 Kỹ năng trọng tài 7,561,07 8,760,75 5,74 ≤0,05 

x
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Từ kết quả thu được ở các Bảng 3 cho thấy, khi so sánh kết quả xếp loại của sinh 

viên chuyên ngành Điền kinh gồm 20 sinh viên trước và sau khi ứng dụng các biện  

pháp nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu cho thấy: Kết quả đã có sự khác biệt rõ 

rệt, ttính= 2,95 đến 5,93 > tbảng = 1,96 ở ngưỡng xác suất p≤ 0,05.  

Qua quá trình ứng dụng các biện pháp nâng cao năng lực trọng tài và tổ chức thi đấu 

đối với sinh viên cho thấy khả năng biên soạn kế hoạch tổ chức thi đấu, điều lệ thi đấu, quy 

định chuyên môn, sắp xếp lịch thi đấu đã phù hợp và tiến bộ hơn rất nhiều, đa số sinh viên 

biết phân chia thời gian trong tổ chức thi đấu, khả năng thuyết trình đặc biệt là đã tự tin, 

chủ động trong giải đấu và làm trọng tài, nắm vững luật thi đấu, không còn lúng túng khi 

được phân công làm nhiệm vụ tại các giải đấu, nắm bắt luật thi đấu và khả năng đề xuất xử 

lý tình huống trong thực tế hợp lý và nhanh nhẹn, với nhiệm vụ học tập và bồi dưỡng trong 

quá trình thực tế giúp cho chất lượng học tập và giảng dạy của sinh viên và giáo viên Điền 

kinh trường Đại học TDTT Bắc Ninh đạt hiệu quả cao trong quá trình đào tạo. 

3. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đi đến kết luận sau:  

- Thông qua thực trạng năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải Điền kinh của sinh 

viên qua các tiêu chí đánh giá từ đó đề tài xác định các nguyên nhân dẫn đến năng lực 

trọng tài, tổ chức thi đấu giải của sinh viên chuyên ngành Điền kinh trường Đại học TDTT 

Bắc Ninh còn hạn chế trên cở sở lý luận và thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu đề tài 

lựa chọn các biện pháp hoàn thiện năng lực trọng tài, tổ chức thi đấu giải Điền kinh nhằm 

nâng cao chất lượng chuyên môn cho sinh viên. 

- Đề tài đã ứng dụng và đánh giá được 8 biện pháp đã được lựa chọn cụ thể, chi tiết 

thông qua kết quả đánh giá năng lực của sinh viên chuyên ngành Trường Đại học TDTT 

Bắc Ninh, với nhiệm vụ học tập kiến thức được trang bị, sinh viên đủ tự tin trong thực tiễn 

tại các giải đấu, kiến thức luật thi đấu, xử lý tình huống và nắm vững các văn bản trong tổ 

chức thi đấu, hiệu quả giảng dạy và học tập đã được nâng lên, đảm bảo chất lượng dạy và 

học đáp ứng mục tiêu đào tạo của bộ môn và của nhà trường.  
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Tóm tắt: Bài viết đã sử dụng các phương pháp thường qui trong lĩnh vực khoa học 

thể dục thể thao đã xác định được 6 test đánh giá và 12 bài tập phát triển thể lực cho 

nữ vận động viên đội tuyển kéo co trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Bài tập, thể lực, kéo cao, Bùi Thị Xuân, TP. Hồ Chí Minh.  

Summary: The paper used routine methods in the field of physical education and 

sports to identify 6 assessment tests and 12 physical development exercises for high 

school athletes universal Bui Thi Xuan, District 1, City. Ho Chi Minh. 

Keywords: Exercise, strength, high drag, Bui Thi Xuan, Ho Chi Minh City. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kéo co là một môn thể thao và là một trò chơi dân gian thông dụng và đơn giản trên 

thế giới hiện nay. Kéo co là môn thể thao mang tính đồng đội và là môn trọng vào sức 

mạnh. Kéo co không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là trò chơi thể hiện 

tinh thần và mang tính đồng đội cao, đem lại niềm vui, sự thoải mái cho mọi người khi 

tham gia những trò chơi trong các dịp lễ hội. Ở Việt Nam, kéo co là một trò chơi dân gian 

truyền thống. Trong các hội hè dã ngoại, trò chơi này luôn hấp dẫn nhiều người tham gia. 

Trong kéo co thể lực là yếu tố quan trọng và quyết định thành tích của VĐV. Để phát triển 

tốt thể lực cho VĐV cần có những bài tập phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, với tình hình thực 

tế và điều kiện cơ sở vật chất, với đặc điểm giai đoạn huấn luyện và thực trạng thể lực của 

VĐV. Với tầm quan trọng trên chúng tôi chọn đề tài:  

Nghiên cứu một số bài tập phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyễn kéo co trường 

trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_thao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B2_ch%C6%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Mục đích nghiên cứu: Nhằm lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho nữ VĐV 

đội tuyển kéo co trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 

cứu là tài liệu tham khảo cho các huấn luyện viên, góp phần nâng cao thành tích cho đội 

tuyển kéo co trường. 

Mục tiêu 1: Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co 

trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả bài phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co 

trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu: Phương pháp tham khảo tài liệu, Phương pháp 

phỏng vấn, Phương pháp kiểm tra sư phạm, Phương pháp thực nghiệm và Phương pháp 

toán thống kê. 

 - Khách thể nghiên cứu:10 nữ VĐV từ 16-18 tuổi đội tuyển kéo co trường THPT 

Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Lựa chọn một số bài tập phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co trường 

THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tiến hành theo 2 bước; 

Bước 1: Tổng hợp các bài tập phát triển thể lực trong kéo co từ các nguồn tài liệu. 

Kéo co quốc tế (Tug-of-war) là bộ môn còn khá mới mẻ, cho nên tài liệu về kéo co 

còn rất hạn chế, đặt biệt các tài liệu về bài tập phát triển thể lực từ đó chúng tôi tiến hành 

như sau: 

- Phỏng vấn trực tiếp 01 chuyên gia và 03 huấn luyện viên có kinh nghiệm trong 

công tác huấn luyện VĐV kéo co tại thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng các bài tập 

phát triển thể lực trong kéo co. 

- Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu, đặc 

điểm môn kéo co, đặc điểm tâm sinh lý và thể lực của khách thể nghiên cứu. 

Qua các bước trên chúng tôi chọn được 12 bài tập phát triển thể lực cho khách thể 

nghiên cứu. 

Bước 2: Phỏng vấn 14 chuyên gia, huấn luyện viên và nhà chuyên môn hai lần,  

cách trả lời theo 2 mức đồng ý và không đồng ý. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại 

Bảng 1. 
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn các bài tập phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co 

trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

BÀI TẬP 

Kết quả phỏng vấn 

Lần 1 (n = 14) Lần 2 (n = 14) 

Số phiếu  

đồng ý 
Tỷ lệ % 

Số 

phiếu  

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1 Bật cóc tới và bật cóc lùi 30m, mỗi thứ 1 lần 11 78,57 11 78,57 

2 Đi vịt tới và đi vịt lùi 30m, mỗi thứ 1 lần  11 78,57 12 85,71 

3 Đứng lên ngồi xuống tấn liên tục 20 lần x 2 lần 12 85,71 12 85,71 

4 
Chạy cầu thang lầu 1, chạy lên nhanh, chạy 

xuống chậm liên tục với thời gian 10 phút 
11 78,57 11 78,57 

5 

Bật cầu thang bằng 2 chân, nhảy cách 1 bậc liên 

tục lên tới đỉnh sau đó đi bộ xuống, Thực hiện 

liên tục trong vòng 10 phút 

12 85,71 12 85,71 

6 
Nhảy đổi chân liên tục trên bậc tam cấp 40cm 

trong 1 phút, thực hiện trong 2 lần 
13 92,86 12 85,71 

7 

Đứng trung bình tấn, hạ trọng tâm cở thể sau 

cho gối hơi vuông góc, đứng giữ trong 1 phút, 

thực hiện 2 lần 

13 92,86 13 92,86 

8 
Treo tay trên xà ngang hoặc trên dây, 3 lần, mỗi 

lần 30 giây 
12 85,71 12 85,,71 

9 
Đẩy xe cút kít, bắt cặp tương đồng trọng lượng 

cơ thể, đẩy 30m, 2 lần 
13 92,86 13 92,86 

10 

Nằm sấp chống đẩy, xếp thành hàng ngang, 

chống tư thế cao tay, chống đẩy từng người 

một, một người chống đẩy, những người còn lại 

chống giữ, làm như vậy cho đến hết hàng, 

người thực hiện làm 10 cái 

13 92,86 13 92,86 

11 
Tập chạy xoay trở theo tiếng còi ở khoảng cách 

30m trong 30 giây, thực hiện 3 lần 
12 85,71 12 85,71 

12 

Chạy biến tốc theo vòng sân bóng đá theo hiệu 

lệnh còi (5 giây một hiệu còi). Khoảng cách 

chạy là vòng sân bóng đá, bắt đầu xuất phát là 

11 78,57 12 85,71 
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chạy ở tốc độ nhanh, sau khi nghe tiếng còi sẽ 

chạy chậm lại, rồi nghe tiếng còi sẽ chạy nhanh 

tiếp, lặp lại như vậy với 3 vòng sân bóng, sân 

bóng có chu vi là 400m 

Kết quả phỏng vấn ở Bảng 1 chúng tôi chọn các bài tập có số phiếu đồng ý trên 75% 

cả hai lần phỏng vấn, chọn được 12 bài tập gồm: 

- Bật cóc tới và bật cóc lùi 30m, mỗi thứ 1 lần. 

- Đi vịt tới và đi vịt lùi 30m, mỗi thứ 1 lần. 

- Đứng lên ngồi xuống tấn liên tục 20 lần x 2 lần. 

- Chạy cầu thang lầu 1, chạy lên nhanh, chạy xuống chậm liên tục với thời gian 10 

phút Nhảy đổi chân liên tục trên bậc tam cấp trong 1 phút, thực hiện trong 2 lần. 

- Bật cầu thang bằng 2 chân, nhảy cách 1 bậc liên tục lên tới đỉnh sau đó đi bộ xuống, 

Thực hiện liên tục trong vòng 10 phút. 

- Nhảy đổi chân liên tục trên bậc tam cấp 40cm trong 1 phút, thực hiện trong 2 lần. 

- Đứng trung bình tấn, hạ trọng tâm cở thể sau cho gối hơi vuông góc, đứng giữ trong 

1 phút, thực hiện 2 lần. 

- Treo tay trên xà ngang hoặc trên dây, 3 lần, mỗi lần 30 giây. 

- Đẩy xe cút kít, bắt cặp tương đồng trọng lượng cơ thể, đẩy 30m, 2 lần. 

- Nằm sấp chống đẩy, xếp thành hàng ngang, chống tư thế cao tay, chống đẩy từng 

người một, một người chống đẩy, những người còn lại chống giữ, làm như vậy cho đến hết 

hàng, người thực hiện làm 10 cái. 

- Tập chạy xoay trở theo tiếng còi ở khoảng cách 30m trong 30 giây, thực hiện 3 lần. 

- Chạy biến tốc theo vòng sân bóng đá theo hiệu lệnh còi (5 giây một hiệu còi). 

Khoảng cách chạy là vòng sân bóng đá, bắt đầu xuất phát là chạy ở tốc độ nhanh, sau khi 

nghe tiếng còi sẽ chạy chậm lại, rồi nghe tiếng còi sẽ chạy nhanh tiếp, lặp lại như vậy với 3 

vòng sân bóng, sân bóng có chu vi là 400m. 

2.2. Đánh giá hiệu quả bài phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co trường 

THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

2.2.1. Xác định các test đánh giá thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co trường THPT 

Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tiến hành theo 3 bước: 

Bước 1: Tổng hợp các test đánh giá thể lực VĐV kéo co của các tác giả trong và 

ngoài nước cho thấy: Kéo co quốc tế (Tug-of-war) là bộ môn còn khá mới mẻ, cho nên tài 

liệu về kéo co còn rất hạn chế. Để làm cơ sở cho việc tổng hợp các test dùng trong tuyển 
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chọn VĐV môn kéo co, đề tài đã tham khảo các công trình tuyển chọn ở các môn thể thao 

của các tác giả như: Nguyễn Ngọc Cừ (1998) [1], Nguyễn Thế Truyền - Nguyễn Kim  

Minh - Trần Quốc Tuấn (2002) [2], Đoàn Công Tuấn (2011) [3], Tony Martin (2009) [4]. 

Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, các tài liệu liên quan, đặc điểm môn kéo co, trang thiết bị 

phục vụ cho nghiên cứu và tình hình thực tế chúng tôi chọn 7 test. 

Bước 2: Phỏng vấn 14 chuyên gia, huấn luyện viên và nhà chuyên môn hai lần, cách 

trả lời theo 2 mức đồng ý và không đồng ý. Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 2.2. 

Bảng 2. Kết quả phỏng vấn các test đánh giá thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co  

trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

BÀI TẬP 

Kết quả phỏng vấn 

Lần 1 (n = 14) Lần 2 (n = 14) 

Số phiếu  

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

Số phiếu  

đồng ý 

Tỷ lệ 

% 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 11 78,57 11 78,57 

2 Lực bóp tay nghịch (KG) 11 78,57 12 85,71 

3 Nằm sấp chống đẩy trong 1 phút (lần) 12 85,71 12 85,71 

4 Bật đổi chân ở cầu thang trong 1’ (lần) 11 78,57 11 78,57 

5 Bật cóc 30m (giây) 12 85,71 12 85,71 

6 Đi vịt 30m (giây) 13 92,86 12 85,71 

7 Nhảy dây đơn trong 2 phút (lần) 10 71,43 10 71,43 

Kết quả phỏng vấn ở Bảng 2 chúng tôi chọn các test có số phiếu đồng ý trên 75% cả 

hai lần phỏng vấn, chọn được 06 test gồm: Lực bóp tay thuận (KG), lực bóp tay nghịch 

(KG), nằm sấp chống đẩy trong 1 phút (lần), Bật đổi chân ở cầu thang trong 1’ (lần), Bật 

cóc 30m (giây), Đi vịt 30m (giây). 

Bước 3: Kiểm tra độ tin cậy của các test. 

Để xác định độ tin cậy của các test, tiến hành kiểm tra khách thể thực nghiệm qua  

2 lần, thời gian giữa hai lần cách nhau 5 ngày, các điều kiện kiểm tra giữa hai lần là như 

nhau. Sau đó tiến hành tính hệ số tương quan (r) theo Pearson của các nội dung giữa hai 

lần kiểm tra và kết quả kiểm nghiệm được trình bày tại (Bảng 3). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết 8 test đánh giá thể lực cho khách thể nghiên 

cứu đều có đủ độ tin cậy  (0,91  r   0,99 và P < 0,05). 
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Bảng 3. Hệ số tin cậy các test đánh giá thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co  

trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Test 
Lần 1  

SX   

Lần 2 

SX   
r P 

Thể  

lực 

Lực bóp tay thuận (KG) 31,10 6,14 30,90 5,90 0,99 <0,05 

Lực bóp tay nghịch (KG) 25,40 4,81 25,90 4,58 0,95 <0,05 

Nằm sấp chống đẩy trong 1 phút 

(lần) 
25,80 3,52 26.10 3.07 0,91 <0,05 

Bật đổi chân ở cầu thang trong  

1’ (lần) 
118,40 14,96 118,80 11,86 0,96 <0,05 

Bật cóc 30m (giây) 18,86 1,78 18,88 1,80 0,96 <0,05 

Đi vịt 30m (giây) 26,66 1,93 26,42 1,81 0,96 <0,05 

Qua các bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm nghiệm độ tin cậy đã xác định được 

6 test đánh giá thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh gồm: Lực bóp tay thuận (KG), lực bóp tay nghịch (KG), nằm sấp chống 

đẩy trong 1 phút (lần), Bật đổi chân ở cầu thang trong 1’ (lần), Bật cóc 30m (giây), Đi vịt 

30m (giây). 

Thể lực là một yếu tố quan trọng quyết định thành tích thể thao. Do yêu cầu thực tế 

thi đấu nên đấu thủ muốn tấn công, phòng thủ, phản công nắm vững nhiều loại kỹ thuật, do 

đó phải có trình độ thể lực tố chất vận động toàn diện vững. VĐV kéo co phải “nhanh như 

VĐV chạy ngắn, mạnh như VĐV cử tạ, bền bỉ như VĐV chạy dài, khéo léo nhanh nhẹn 

như VĐV nhào lộn”. Tức là để thắng đối thủ. VĐV kéo co phải vận động nhanh, lực mạnh, 

chuyển đổi biến hóa nhanh, sử dụng khéo léo linh hoạt mới thắng được. Vì thế các test trên 

rất phù hợp để đánh giá thể lực cho VĐV kéo co. 

2.2.2. Đánh giá hiệu quả bài phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co trường 

THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Xây dựng kế hoạch thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành xây dựng chương trình, giáo án thực nghiệm các bài tập được 

lựa chọn ở mục 2.1 vào thực tiễn huấn luyện trên 10 nữ VĐV đội tuyển kéo co trường 

THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 3 tháng (mỗi tuần 3 buổi, 

mỗi buổi 2 giờ) tại sân trường. Chúng tôi chọn hình thức thực nghiệm so sánh trình tự và 

đánh giá kết quả thực nghiệm là các test được xác định ở mục 2.2.1.  
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Đánh giá hiệu quả của các bài tập được lựa chọn ở mục 2.1 chúng tôi tiến hành tính 

nhịp độ tăng trưởng thành tích các test đánh giá thể lực cho khách thể nghiên cứu sau thực 

nghiệm thu được kết quả tại Bảng 4. 

Bảng 4. Nhịp tăng trưởng thành tích các test đánh giá thể lực của nữ VĐV đội tuyển  

kéo co trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sau thực nghiệm 

TT TÊN TEST 
Ban đầu Sau 3 tháng thực nghiệm 

X    S X    S W  t P 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 31,10 6,14 33,60 6,47 6,14 3,77 <0,01 

2 Lực bóp tay nghịch (KG) 25,40 4,81 27,60 4,74 5,64 4,12 <0,01 

3 
Nằm sấp chống đẩy trong 1 phút 

(lần) 
25,80 3,52 27,90 2,81 8,20 3,71 <0,01 

4 
Bật đổi chân ở cầu thang trong 1’ 

(lần) 
118,40 14,96 126,90 11,50 7,27 4,41 <0,01 

5 Bật cóc 30m (giây) 18,86 1,78 17,93 1,63 4,07 5,29 <0,01 

6 Đi vịt 30m (giây) 26,66 1,93 25,73 1,95 3,56 4,31 <0,01 

W  5,81 

df = n -1 = 9; t05 = 2,262, t01 = 3,250 

Số liệu tại Bảng 4 cho thấy sau thực nghiệm thành tích tất cả các test đánh giá thể lực 

của nữ VĐV đội tuyển kéo co trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đều 

tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,01 vì ttính > tbảng = 3,250. Nhịp 

tăng trưởng trung bình W  = 5,81% trong đó test Nằm sấp chống đẩy trong 1 phút (lần) có 

nhịp tăng trưởng trung bình cao nhất W  = 8,20% và test Đi vịt 30m (giây) có nhịp tăng 

trưởng trung bình thấp nhất W  = 3,56%.  

Đề tài so sánh nhịp tăng trưởng của các test đánh giá thể lực của nữ VĐV đội tuyển 

kéo co trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP. Hồ Chí Minh sau thực nghiệm qua Biểu  

đồ 2.1. 

Qua phân tích trên và Biểu đồ 2.1 cho thấy các test đánh giá thể lực sau thực nghiệm 

đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,01, từ đó cho thấy 12 bài tập 

chúng tôi lựa chọn từ mục 2.1 có tác động tốt đến sự phát triển thể lực của khách thể 

nghiên cứu.  
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Biểu đồ 2.1. Nhịp tăng trưởng của các test đánh giá thể lực của nữ VĐV đội tuyển kéo co 

trường THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sau thực nghiệm 

3. KẾT LUẬN 

- Đã lựa chọn được 12 bài tập phát triển thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co trường 

THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

- Đã xác định được 6 test đánh giá thể lực cho nữ VĐV đội tuyển kéo co trường 

THPT Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  

Kết quả ứng dụng các bài tập vào thực tiễn cho thấy sau thực nghiệm thành tích tất 

cả các test đánh giá thể lực của nữ VĐV đội tuyển kéo co trường THPT Bùi Thị Xuân, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,01. 

Nhịp tăng trưởng trung bình W  = 5,81% trong đó test Nằm sấp chống đẩy trong 1 phút 

(lần) có nhịp tăng trưởng trung bình cao nhất W  = 8,20% và test Đi vịt 30m (giây) có nhịp 

tăng trưởng trung bình thấp nhất W  = 3,56%.  
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NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO 

THỂ LỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN  

VÕ NGUYÊN GIÁP TỈNH QUẢNG BÌNH 

RESEARCH AND APPLICATION OF MOTION GAMES IN ORDER TO 

PROMOTE THE PHYSICAL HEALTH OF STUDENTS IN  

VÕ NGUYÊN GIÁP GIFTED HIGH SCHOOL IN QUẢNG BÌNH PROVINCE 

TS. Phạm Quang Thảo, TS. Nguyễn Tuấn Anh          

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Một yêu cầu cần phải quan tâm hiện nay là lựa chọn được những bài tập 

trò chơi vận động hợp lý, ứng dụng vào giảng dạy để nâng cao tố chất thể lực của 

học sinh trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp Tỉnh Quảng Bình. 

Từ khóa: Ứng dụng, lựa chọn, trò chơi vận động, nâng cao thể lực học sinh.  

Summary: Nowaydays, one of the greatest concerns is to select appropriate motion 

games applied in teaching with the aim of improving physical health of students in 

Võ Nguyên Giáp Gifted High School in Quảng Bình province. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong giảng dạy trò chơi vận động là một phương tiện, phương pháp hữu hiệu để 

phát triển các tố chất thể lực cho học sinh. Đại đa số các giáo viên chỉ chú trọng đến nội 

dung cơ bản của buổi tập mà bỏ qua các TCVĐ, mặc dù họ biết rằng tập luyện TCVĐ thì 

hình thức đa dạng, lôi cuốn được học sinh hăng hái tham gia lại có tác dụng góp phần phát 

triển các tố chất vận động và đem đến hứng thú, vui chơi giải trí là rất cần thiết cho học 

sinh nhằm nâng cao hiệu quả GDTC và học tập văn hóa. Vì vậy, vấn đề đặt ra là để công 

tác GDTC cho học sinh trung học phổ thông đạt về chất, bên cạnh phần cứng của chương 

trình, cần đa dạng hóa các loại hình bài tập (phần bổ trợ - một trong số đó là các trò chơi 

vận động), để học sinh có thể tập luyện, mà không bị điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn 

chi phối. 

Từ thực tiễn cho thấy cần phải áp dụng một hệ thống TCVĐ sao cho nội dung, hình 

thức dễ được thực hiện, không đòi hỏi tốn kém về kinh phí, trang thiết bị, thuận lợi cho 

việc tổ chức giảng dạy, mà lại góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDTC. Xuất phát từ 

những lý do nêu trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng trò chơi vận 

động nhằm nâng cao thể lực cho học sinh trường trung học phổ thông chuyên Võ 

Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình”. Đồng thời tiến hành ứng dụng lựa chọn trò chơi vận 

động nhằm nâng cao thể lực học sinh. Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau; 

Phương pháp đọc, tổng hợp và phân tích tài liệu tham khảo; Phương pháp phỏng vấn; 



Phạm Quang Thảo, Nguyễn Tuấn Anh   

783 

Phương pháp kiểm tra sư phạm bằng các test vận động; Phương pháp thực nghiệm sư 

phạm; Phương pháp toán học thống kê. Chủ thể nghiên cứu đề tài là các tố chất thể lực của 

học sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình. Khách thể nghiên cứu là học 

sinh trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình.  

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 

Để hiểu thêm về việc đánh giá vai trò của TCVĐ đối với GDTC cho học sinh THPT 

gồm các nội dung sau: Kết quả thu được như trình bày ở các mục dưới đây. 

2.1. Quan điểm và nhận thức của giáo viên cơ sở đối với việc sử dụng trò chơi nhằm 

GDTC cho học sinh THPT  

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở (Bảng 1). 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn về quan điểm, nhân thức vai trò tác dụng của TCVĐ  

đối với việc GDTC cho học sinh THPT 16-17 (n=38) 

TT 
Nội dung  

phỏng vấn 

Rất quan 

trọng 
Quan trọng Bình thường 

Không  

quan trọng 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ  

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

Số 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 

1 

Vai trò tác dụng 

của TCVĐ đối với 

sự phát triển các tố 

chất thể lực 

9 23,68 21 52,63 7 18,42 2 5,26 

2 

Vai trò tác dụng 

của TCVĐ đối với 

việc giáo các 

phẩm chất tâm lý 

6 15,78 17 44,73 12 31,57 3 7,89 

Qua Bảng 1 cho thấy quan điểm nhận thức về vai trò tác dụng của trò chơi đối với 

việc GDTC của đội ngũ giáo viên chưa thật đồng nhất. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng không 

tốt tới quá trình sử dụng trò chơi để GDTC cho học sinh THPT 16 - 17 tuổi. 

2.2. Việc sử dụng TCVĐ để GDTC cho học sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh 

Quảng Bình 

Kết quả thu được được trình bày ở (Bảng 2). 

Thông qua Bảng 2 có thể rút ra các nhận xét sau: 

- Thời gian chơi trò chơi trong mỗi buổi lên lớp phần lớn các giáo viên sử dụng là  

5-10 phút, một số giáo viên sử dụng 10-15 phút và cá biệt có trường hợp sử dụng dưới  

5 phút. 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

 

784 

Bảng 2. Việc sử dụng TCVĐ cho học sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình 

(n = 38) 

TT Nội dung phỏng vấn 

Kết quả 

Thường 

xuyên 

Tỷ lệ  

% 

Có sử 

dụng 

Tỷ lệ  

% 

Ít sử 

dụng 

Tỷ lệ  

% 

1 

Những trò chơi được sử 

dụng. 

- Trò chơi định hướng phản 

xạ khéo léo. 

- Trò chơi phát triển sức 

mạnh chân. 

- Trò chơi rèn luyện kỹ năng 

ném, co léo và sức mạnh tay. 

- Trò chơi phát triển kỹ năng 

phối hợp. 

 

 

10 

 

31 

 

19 

 

9 

 

 

26,31 

 

81,57 

 

50 

 

23,68 

 

 

25 

 

6 

 

16 

 

27 

 

 

65,78 

 

15,78 

 

42,10 

 

71,05 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

 

7,89 

 

2,63 

 

7,89 

 

5,26 

2 

Thời gian sử dụng trò chơi 

mỗi buổi tập. 

- Từ 10-15 phút. 

- Từ 5-10 phút. 

- Dưới 5 phút. 

 

 

0 

30 

0 

 

 

0 

78,94 

0 

 

 

7 

0 

16 

 

 

18,42 

0 

42,10 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

3 

Số lần sử dụng trò chơi trong 

tuần. 

- 3 lần. 

- 2 lần. 

- 1 lần. 

 

 

0 

0 

22 

 

 

0 

0 

57,89 

 

 

0 

16 

0 

 

 

0 

42,10 

0 

 

 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

0 

4 

Những khó khăn khi sử dụng 

trò chơi. 

- Sân bãi. 

- Dụng cụ. 

- Tổ chức. 

 

 

30 

0 

0 

 

 

78,94 

0 

0 

 

 

0 

6 

0 

 

 

0 

15,78 

0 

 

 

0 

0 

2 

 

 

0 

0 

5,26 

- Số lần sử dụng trò chơi trong một tuần còn quá ít, chỉ 16 người trả lời có sử dụng  

2 lần một tuần chiếm tỷ lệ 42,1%. Còn phần lớn thường xuyên sử dụng 1 lần/tuần (chiếm 

57,89%) và không có giáo viên nào sử dụng 3 lần một tuần. 
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- Trong quá trình phỏng vấn về thực trạng sử dụng trò chơi ở trường THPT chuyên 

Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình cũng cộm lên một vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng 

hoạt động trò chơi cho học sinh là có đến 78,94% số người trả lời trật hẹp về sân bãi, 

15,78% trả lời dụng cụ triển khai trò chơi còn thiếu thốn và số ít giáo viên chiếm 5,26% 

còn hạn chế về trình độ. 

2.3. Các yêu cầu đối với việc lựa chọn trò chơi cho học sinh THPT 16-17 tuổi chuyên 

Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình 

Kết quả phỏng vấn được trình bày (Bảng 3)  

Bảng 3. Kết quả phỏng vấn các yêu cầu đối với việc lựa chọn trò chơi vận động cho học 

sinh THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình lứa tuổi 16-17  

TT Nội dung phỏng vấn 

Kết quả 

Cần 

thiết 

Tỷ lệ 

% 

Không 

cần 

thiết 

Tỷ lệ 

% 

1 Trò chơi cần có tính mục đích rõ ràng 38 100 0 0 

2 

Nội dung, phương thức của trò chơi phải 

phù hợp với trình độ và đặc điểm phát 

triển của học sinh 

38 100 0 0 

3 
Trò chơi phải phù hợp với điều kiện sân 

bãi dụng cụ 
36 94,73 2 5,26 

4 
Trò chơi phải đảm bảo tính phát triển  

toàn diện 
31 81,57 7 18,42 

5 
Trò chơi phải đảm bảo yêu cầu cơ bản của 

một TCVĐ hoàn chỉnh 
32 84,21 6 15,78 

Qua Bảng 6 cho thấy: Cả 5 yêu cầu đối với việc lựa chọn TCVĐ cho học sinh THPT 

16 - 18 tuổi chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình đều đạt tỷ lệ tán thành cao (từ 81,57% 

đến 100% số phiếu). Do vậy đề tài đã dùng cả 5 yêu cầu này làm cơ sở cho việc lựa chọn 

trò chơi. 

2.4. Tiến hành lựa chọn TCVĐ cho học sinh THPT 16-17 tuổi chuyên Võ Nguyên 

Giáp tỉnh Quảng Bình 

Nhằm mục đích lựa chọn được các TCVĐ đạt hiệu quả tốt đối với việc GDTC cho 

học sinh THPT 16 - 17 tuổi chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình. Chúng tôi đã căn cứ vào 

điều kiện cụ thể của đối tượng và tình hình thực tế của trường THPT chuyên Võ Nguyên 

Giáp Quảng Bình. Chúng tôi đã tổng hợp được một số trò chơi có nội dung về giáo dục 

TDTT cho học sinh THPT 16 - 17 tuổi, để tiến hành phỏng vấn tham khảo ý kiến đánh giá 
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của các giáo viên về mức độ rất quan trọng; quan trọng; không quan trọng đối với 30 trò 

chơi. Kết quả cho thấy các trò chơi thuộc nhóm trò chơi rèn luyện định hướng phản xạ, 

khéo léo, tập trung chú ý là: Trò chơi chia nhóm; Bịt mắt bắt dê; Bóng chuyền sáu; Đấu 

tăng; Người thừa thứ 3; Chuyền nhanh, nhảy nhanh chỉ có 68,41% trở xuống ý kiến tán 

thành. Trò chơi, thuộc nhóm trò chơi phát triển tố chất thể lực là: Mèo đuổi chuột; Hoàng 

anh - Hoàng yến; Kéo co; Cua đá bóng; Chạy thoi tiếp sức; Trao tín gậy; Vác đạn tải 

thương; Nhảy cừu; Cướp cờ; Đàn vịt nào nhanh; Giăng lưới bắt cá; Lò cò tiếp sức; Vượt 

rào tiếp sức; Đội nào cò nhanh đều đạt từ 73,67 đến 100% ý kiến tán thành. Vì vậy chúng 

tôi đã lựa chọn được 20 trò chơi để tiến hành thực nghiệm.  

2.5. Kết quả ứng dụng một số TCVĐ nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh 

THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình 

Sau khi đã xác định được 20 trò chơi để ứng dụng nhằm GDTC cho học sinh THPT 

chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình. Đề tài tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá 

hiệu quả của các trò chơi đối với sự phát triển các tố chất thể lực chung của học sinh THPT 

16-17 tuổi. Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên mỗi khối một số em và được chia làm 2, nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chứng gồm 164 học sinh (82 học sinh nam và 82 học sinh nữ) ở 

độ tuổi 16 - 17 làm đối tượng thực nghiệm. 

 Sau đó đề tài đã tiến hành kiểm tra thể lực của học sinh hai nhóm đối chứng và thực 

nghiệm bằng các test đánh giá thể lực theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT đã ban hành. 

Thông qua thống kê, xử lý số liệu, kết quả cụ thể như trình bày ở Bảng 4, 5. 

Bảng 4. Thực trạng thể lực kiểm tra trước thực nghiệm của nhóm đối chứng  

và nhóm thực nghiệm lứa tuổi 16 

TT 
Nội dung test 

đánh giá 

Nam Nữ 

Nhóm  

đối chứng 

(n=20) 

Nhóm  

thực nghiệm 

(n=21) 
t P 

Nhóm  

đối chứng 

(n=20) 

Nhóm  

thực nghiệm 

(n=21) 
t P 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

1 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
215,63 17,34 216,37 17,59 0,54 >0,05 154,1 14,09 

154,8

6 
14,42 0,69 >0,05 

2 
Lực bóp tay 

thuận (kg) 
37,47 6,21 38,68 6,64 0,87 >0,05 28,17 4,06 29,22 4,24 1,06 >0,05 

3 
Chạy 30m XPC 

(giây) 
5,24 0,46 5,18 0,43 0,87 >0,05 6.23 0,61 6,29 0,66 0,58 >0,05 
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4 
Chạy con thoi 

4x10m (giây) 
10,98 0,57 10,81 0,66 0,88 >0,05 12,16 0,68 12,28 0,69 0,68 >0,05 

5 

Nằm ngửa gập 

bụng (sl/30 

giây) 

17,55 3,71 18,90 3,56 1,22 >0,05 10,21 4,28 11,55 4,14 1,17 >0,05 

6 
Chạy tùy sức 5 

phút (m) 
1031,3 64,89 1029,1 62,07 0,18 >0,05 824,7 81,73 820,05 82,78 0,22 >0,05 

Bảng 5. Thực trạng thể lực kiểm tra trước thực nghiệm của nhóm đối chứng  

và nhóm thực nghiệm lứa tuổi 17 

TT 
Nội dung test 

đánh giá 

Nam Nữ 

Nhóm  

đối chứng 

(n=21) 

Nhóm  

thực nghiệm 

(n=20) 

t P 

Nhóm  

đối chứng 

(n=21) 

Nhóm  

thực nghiệm 

(n=20) 

t P 
_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

1 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
220,15 18,05 221,08 17,22 0,65 >0,05 153,56 13,88 154,62 13,91 0,49 >0,05 

2 
Lực bóp tay 

thuận (kg) 
41,02 6,62 42,81 6,77 0,75 >0,05 27,49 4,37 27,03 4,30 0,41 >0,05 

3 
Chạy 30m 

XPC (giây) 
4,72 0,39 4,79 0,47 0,52 >0,05 5,85 0,53 5,89 0,59 0,60 >0,05 

4 
Chạy con thoi 

4x10m (giây) 
10,89 0,56 10,67 0,60 1,18 >0,05 12,54 0,74 12,66 0,76 0,59 >0,05 

5 

Nằm ngửa gập 

bụng (sl/30 

giây) 

18,96 3,78 19,15 3,63 0,16 >0,05 11,02 4,02 11,86 4,16 0,65 >0,05 

6 
Chạy tùy sức 5 

phút (m) 
1020,5 66,48 1016,4 63,39 0,20 >0,05 810,4 84,75 814,8 82,35 0,22 >0,05 
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Bảng 6. Thực trạng thể lực kiểm tra sau thực nghiệm của nhóm đối chứng  

và nhóm thực nghiệm lứa tuổi 16 

TT 
Nội dung test 

đánh giá 

Nam Nữ 

Nhóm đối 

chứng (n=21) 

Nhóm thực 

nghiệm 

(n=20) 
t P 

Nhóm đối 

chứng 

(n=21) 

Nhóm thực 

nghiệm 

(n=20) 
t P 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

_ 

X 

 

 

1 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
217,17 16,80 224,96 17,14 3,57 ≤0,05 155,47 13,98 163,73 14,13 3,35 ≤0,05 

2 
Lực bóp tay 

thuận (kg) 
39,16 6,17 43,95 6,26 2,87 ≤0,05 29,88 4,37 32,67 4,57 2,57 ≤0,05 

3 
Chạy 30m XPC 

(giây) 
4,97 0,47 4,78 0,44 2,93 ≤0,05 6,09 0,62 5,68 0,64 2,32 ≤0,05 

4 
Chạy con thoi 

4x10m (giây) 
10,84 0,54 10,08 0,56 3,29 ≤0,05 11,90 0,66 11,31 0,63 2,37 ≤0,05 

5 

Nằm ngửa gập 

bụng(sl/30 

giây) 

18,49 3,56 22,58 3,48 3,44 ≤0,05 11,06 4,36 14,03 4,47 3,22 ≤0,05 

6 
Chạy tùy sức 5 

phút (m) 
1039.1 64,57 1103,9 64,84 3,36 ≤0,05 827,06 82,69 898,59 79,57 3,65 ≤0,05 

Bảng 7. Thực trạng thể lực kiểm tra sau thực nghiệm của nhóm đối chứng  

và nhóm thực nghiệm lứa tuổi 17 

TT 
Nội dung test 

đánh giá 

Nam Nữ 

Nhóm đối 

chứng (n=21) 

Nhóm thực 

nghiệm 

(n=20) t P 

Nhóm đối 

chứng 

(n=21) 

Nhóm thực 

nghiệm 

(n=20) t P 

_ 

X 
 

_ 

X 
 

_ 

X 
 

_ 

X 
 

1 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
221,96 18,13 230,98 17,58 3,46 ≤0,05 154,82 13,43 160,95 13,54 2,55 ≤0,05 

2 
Lực bóp tay 

thuận (kg) 
42,57 6,49 47,13 6,58 3,24 ≤0,05 28,31 4,78 31,26 4,24 2,68 ≤0,05 

3 
Chạy 30m XPC 

(giây) 
4,63 0,41 4,31 0,39 3,02 ≤0,05 5,74 0,51 5,41 0,49 2,25 ≤0,05 
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4 
Chạy con thoi 

4x10m (giây) 
10,75 0,51 10,08 0,45 3,08 ≤0,05 12,45 0,68 11,83 0,66 2,47 ≤0,05 

5 

Nằm ngửa gập 

bụng (sl/30 

giây) 

20,04 3,71 23,02 3,78 3,73 ≤0,05 12,19 3,97 13,98 3,84 2,27 ≤0,05 

6 
Chạy tùy sức 5 

phút (m) 
1027,4 62,01 1089,7 60,71 3,28 ≤0,05 816,64 81,26 874,49 80,47 3,04 ≤0,05 

Thông qua kết quả Bảng 5, 6, 7 cho thấy: Kết quả kiểm tra thể lực sau thực  

nghiệm giữa nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm có sự khác biệt ttính > tbảng ở ngưỡng 

xác suất P ≤ 0,05.  

2.6. Nhịp tăng trưởng các tố chất thể lực của học sinh nhóm thực nghiệm và nhóm  

đối chứng 

Để có thể xác định rõ hơm hiệu quả của chương trình học tập TCVĐ đã được đưa ra 

và thực hiện, chúng tôi tiến hành tính mức độ tăng trưởng các tố chất thể lực thông qua kết 

quả kiểm tra trước thực nghiệm và sau thực nghiệm của hai nhóm thực nghiệm và đối 

chứng (Bảng 8, 9). 

Bảng 8. Nhịp tăng trưởng các tố chất thể lực của học sinh nam nhóm thực nghiệm  

và đối chứng sau thực nghiệm 

TT Nội dung test đánh giá 

16 Tuổi 17 Tuổi 

Nhóm TN 

(n=21) 

Nhóm ĐC 

(n=20) 

Nhóm TN 

(n=20) 

Nhóm ĐC 

(n=21) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 8,59 3,89 1,54 0,711 9,9 4,37 1,81 0,81 

2 Lực bóp tay thuận (kg) 5,27 12,75 1,69 4,41 4,32 9,60 1,55 3,70 

3 Chạy 30m XPC (giây) 0,4 8,03 0,27 5,28 0,48 10,54 0,09 1,92 

4 
Chạy con thoi 4x10m 

(giây) 
0,73 6,98 0,14 1,28 0,59 5,68 0,14 1,29 

5 
Nằm ngửa gập bụng 

(sl/30 giây) 
3,68 17,74 0,94 5,21 3,87 18,35 1,08 5,53 

6 Chạy tùy sức 5 phút 74,8 7,01 7,8 0,75 73,3 6,96 6,9 0,67 

 Nhịp tăng trưởng ( x ) 9,4 2,94 9,25 2,32 
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Bảng 9. Nhịp tăng trưởng các tố chất thể lực của học sinh nữ nhóm thực nghiệm  

và đối chứng sau thực nghiệm 

TT 
Nội dung test 

đánh giá 

16 Tuổi 17 Tuổi 

Nhóm TN 

(n=21) 

Nhóm ĐC 

(n=20) 

Nhóm TN 

(n=20) 

Nhóm ĐC 

(n=21) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

Trị số 

tăng 

trưởng 

Nhịp 

tăng 

trưởng 

(%) 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 8,87 5,56 1,37 0,88 6,33 4,01 1,26 0,81 

2 
Lực bóp tay thuận 

(kg) 
3,45 11,14 1,71 5,89 4,23 14,51 0,82 2,93 

3 
Chạy 30m XPC 

(giây) 
0,61 10,19 0,14 2,27 0,48 8,49 0,11 1,89 

4 
Chạy con thoi 

4x10m (giây) 
0,97 8,22 0,26 2,16 0,83 6,77 0,09 0,72 

5 
Nằm ngửa gập 

bụng (sl/30 giây) 
2,48 19,39 0,85 7,99 2,12 16,40 1,17 10,08 

6 
Chạy tùy sức 5 

phút 
78,54 9,13 2,36 0,28 59,69 7,06 6,24 0,76 

 Nhịp tăng trưởng  

( x ) 
10,60 3,24 9,54 2,86 

3. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu đề tài rút ra các kết luận sau: 

1. Chất lượng giờ học Thể dục trong trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh 

Quảng Bình còn nhiều hạn chế do số lượng giờ học chính khoá ít (2 tiết/tuần), không có 

ngoại khoá, cơ sở vật chất phục vụ thiếu thốn, nội dung giảng dạy nghèo nàn, thường bị cắt 

xén và lược bỏ các phần bổ trợ nhất là các trò chơi vận động. 

2. Qua nghiên cứu về lý luận, dựa vào cơ sở thực tiễn trường THPT chuyên Võ 

Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình. Đề tài đã lựa chọn được 20 trò chơi vận động được chia 

làm 2 nhóm trong đó bao gồm: 6 trò chơi định hướng phản xạ, khéo léo và tập trung chú ý 

và 14 trò chơi nhằm phát triển các tố chất thể lực chung.  

3. Sau thời gian tiến hành thực nghiệm sư phạm cho thấy các trò chơi vận động được 

lựa chọn đã góp phần nâng cao trình độ thể lực chung của học sinh nhóm thực nghiệm sau 

thời gian 1 năm học ứng dụng. 
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So sánh kết quả kiểm tra thể lực cho thấy thể lực của nhóm thựic nghiệm tốt hơn 

nhiều so với nhóm đối chứng ở cả 7 nội dung test kiểm tra (ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất  

P ≤ 0,05). 
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XÂY DỰNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT MÔN BÓNG BÀN  

HỌC PHẦN HAI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ,  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 ThS. Nguyễn Văn Trúc, ThS. Nguyễn Ngọc Hưng 

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập môn bóng bàn học phần 2 của 

sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia học tập môn bóng bàn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu thường qui trong lĩnh vực nghiên cứu Thể dục thể thao. Kết quả nghiên cứu đã 

xác định được 08 Test có đủ độ tin cậy để đánh giá kỹ thuật môn bóng bàn cho sinh 

viên qua đó đã xây dựng thang điểm đánh giá kết quả học tập môn bóng bàn cho 

sinh viên trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Bóng bàn, kỹ thuật, Test, Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc 

gia TP. HCM.    

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Môn bóng bàn là một trong những học phần học tự chọn của sinh viên năm 1 trường 

Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia TP. HCM. Học phần tự chọn môn bóng bàn được chia ra 

hai học phần, học phần một (30 tiết) và học phần hai (30 tiết). Sau khi học xong học phần 

một trình độ kỹ thuật của sinh viên được nâng cao hơn, do đó việc đánh kết quả học tập của 

học phần hai cần có những nội dung, thang điểm phù hợp hơn nhằm đánh giá chính xác trình 

độ kỹ thuật của sinh viên và nâng cao chất lượng giảng dạy môn bóng bàn. Xuất phát từ 

những lý do trên nhóm nghiên cứu đã chọn hướng nghiên cứu: “Xây dựng thang điểm đánh 

giá kỹ thuật môn bóng bàn học phần hai cho sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc 

gia TP. HCM”. 

Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, 

phương pháp phỏng vấn bằng phiếu, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán 

thống kê.  

Khách thể nghiên cứu: 

+ Khách thể nghiên cứu: 300 SV năm 1 (100 Nữ) đăng ký học phần tự chọn môn 

bóng bàn.   

+ Khách thể phỏng vấn: 30 HLV, giảng viên, các nhà quản lý TDTT tại Tp.HCM. 



 Nguyễn Văn Trúc, Nguyễn Ngọc Hưng 

   

793 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Xác định các test đánh giá kỹ thuật bóng bàn của sinh viên trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Để xác định các test đánh giá kỹ thuật bóng bàn của sinh viên trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, bài viết tiến hành theo 3 bước sau: 

- Bước 1: Tổng hợp các test đánh giá kỹ thuật bóng bàn của các tác giả trong và 

ngoài nước. 

- Bước 2: Phỏng vấn các huấn luyện viên, giảng viên, cán bộ quản lý. 

- Bước 3:  Kiểm tra độ tin cậy của test. 

2.1.1. Lựa chọn các test đánh giá kỹ thuật bóng bàn của sinh viên trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Qua các bước tổng hợp tài liệu bài viết đã chọn ra được 12 test dùng để đánh giá kỹ 

thuật bóng bàn của sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh gồm 12 test sau: 

1/ Líp bóng thuận tay đường chéo, 1 phút. 2/Líp bóng nghịch tay đường chéo, 1 phút. 

3/ Giao bóng xoáy lên thuận tay đường chéo, 1 phút. 4/ Giao bóng xoáy lên nghịch tay 

đường chéo, 1 phút. 5/ Gò bóng thuận tay vào ô (40 cm x 40 cm); 6/ Gò bóng nghịch tay 

vào ô (40 cm x 40 cm); 7/ Gò bóng thuận tay đường chéo, 1 phút 8/ Gò bóng nghịch tay 

đường chéo, 1 phút; 9/ Giao bóng xoáy xuống thuận tay đường chéo, 1 phút; 10/ Giao bóng 

xoáy xuống nghịch tay đường chéo, 1 phút; 11/ Líp bóng thuận tay vào ô(40 cm x 40 cm); 

12/ Líp bóng nghịch tay vào ô (40 cm x 40 cm). 

2.1.2. Phỏng vấn các giảng viên, HLV và các nhà chuyên môn 

Để đảm bảo tính khách quan, nhóm nghiên cuuws đã tiến hành phỏng vấn các HLV, 

Giảng viên, người làm công tác TDTT các trường Đại học trong Thành phố HCM. Qua hai 

lần phỏng vấn cách nhau một tháng, cùng một cách đánh giá, cùng một hệ thống nội dung 

và cùng một khách thể phỏng vấn. Thông qua phiếu phỏng vấn, bài viết qui định cách tính 

điểm như sau:       

+ Thường xuyên sử dụng 2 điểm. 

+ Ít sử dụng 1 điểm. 

+ Không sử dụng 0 điểm. 

- Lần 1: Số phiếu phát ra là: 30 phiếu, số phiếu thu vào là: 26 phiếu hợp lệ. 

- Lần 2: Số phiếu phát ra là: 30 phiếu, số phiếu thu vào là: 24 phiếu hợp lệ. 

Kết quả phỏng vấn được trình bày tại Bảng 1. 

Qua kết quả phỏng vấn ở Bảng 1 bài viết chọn những Test có tổng điểm trên 75% cả 

hai lần phỏng vấn (các test in đậm). Kết quả chọn được 8 test đánh giá kỹ thuật bóng bàn 

cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh như sau: 
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1/ Líp bóng thuận tay đường chéo (1 phút); 2/ Líp bóng nghịch tay đường chéo  

(1 phút); 3/ Giao bóng xoáy lên thuận tay đường chéo (1 phút); 4/ Giao bóng xoáy lên 

nghịch tay đường chéo (1 phút); 5/ Gò bóng thuận tay đường chéo (1 phút); 6/ Gò bóng 

nghịch tay đường chéo (1 phút); 7/ Giao bóng xoáy xuống thuận tay đường chéo (1 phút); 

8/ Giao bóng xoáy xuống nghịch tay đường chéo (1 phút). 

Bảng 1. Kết quả hai lần phỏng vấn các test đánh giá kỹ thuật bóng bàn cho sinh viên 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

TEST 

LẦN 1 

n = 26 

LẦN 2 

n = 24 

diem  Tỷ lệ 

% 
diem  Tỷ lệ 

% 

1 Líp bóng thuận tay đường chéo (1 phút) 46 88,46 44 91,96 

2 Líp bóng nghịch tay đường chéo (1 phút)     46 88,46 43 89,58 

3 Líp bóng thuận tay vào ô(40 cm x 40 cm) (1 phút) 24 46,15 28 58,33 

4 Líp bóng thuận tay vào ô(40 cm x 40 cm) (1 phút) 18 34,62 21 43,75 

5 Giao bóng xoáy lên thuận tay đường chéo (1 phút) 43 82,69 42 87,5 

6 Giao bóng xoáy lên nghịch tay đường chéo (1 phút) 46 88,46 44 91,96 

7 Gò bóng thuận tay đường chéo (1 phút) 42 80,76 41 85,41 

8 Gò bóng nghịch tay đường chéo (1 phút) 45 86,53 44 91,96 

9 Gò bóng thuận tay vào ô (40 cm x 40 cm) (1 phút) 30 57,69 28 58,33 

10 Gò bóng nghịch tay vào ô (40 cm x 40 cm) (1 phút) 28 53,85 21 43,75 

11 Giao bóng xoáy xuống thuận tay đường chéo (1 phút) 43 82,69 41 85,41 

12 
Giao bóng xoáy xuống nghịch tay đường chéo  

(1 phút) 
45 86,53 44 91,96 

2.1.3. Kiểm tra độ tin cậy các test đánh giá kỹ thuật bóng bàn của sinh viên trường Đại 

học Kinh tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  

* Kiểm tra độ tin cậy của test 

Để xác định độ tin cậy của các test, bài viết tiến hành kiểm tra khách thể nghiên cứu 

qua hai lần, thời gian giữa hai lần là 5 ngày. Sau đó tiến hành tính hệ số tương quan (r) 

theo Pearson của các test giữa hai lần kiểm tra và kết quả kiểm nghiệm được trình bày ở 

Bảng 2.  
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Bảng 2. Hệ số tương quan cặp giữa các test đánh giá kỹ thuật bóng bàn của sinh viên 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

STT Tên Test 
Nam (n = 200) Nữ (n= 100) 

r p r p 

1 Líp bóng thuận tay đường chéo, 1 phút (quả) 0,97 < 0,01 0,96 < 0,01 

2 Líp bóng nghịch tay đường chéo, 1 phút (quả) 0,99 < 0,01 0,98 < 0,01 

3 Giao bóng xoáy lên thuận tay đường chéo, 1 

phút (quả) 
0,96 < 0,01 0,97 < 0,01 

4 Giao bóng xoáy lên nghịch tay đường chéo, 1 

phút (quả) 
0,96 < 0,01 0,96 < 0,01 

5 Gò bóng thuận tay đường chéo, 1 phút (quả) 0,95 < 0,01 0,97 < 0,01 

6 Gò bóng nghịch tay đường chéo, 1 phút (quả) 0,92 < 0,01 0,95 < 0,01 

7 Giao bóng xoáy xuống thuận tay đường chéo, 

1 phút (quả) 
0,97 < 0,01 0,98 < 0,01 

8 Giao bóng xoáy xuống nghịch tay đường 

chéo, 1 phút (quả) 
0,95 < 0,01 0,96 < 0,01 

Kết quả Bảng 2 cho thấy hệ số tin cậy giữa hai lần kiểm tra đ u có r (0,92 - 0,99)   

0,8. Đi u này cho thấy hệ thống các test trên đ u có đủ độ tin cậy và có tính khả thi để 

đánh giá kỹ thuật cho khách thể nghiên cứu. 

Qua các bước tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra độ tin cậy bài viết đã xác định 

được 08 test đủ độ tin cậy để đánh giá kỹ thuật bóng bàn của sinh viên trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh bao gồm 08 test sau:  

1/ Líp bóng thuận tay đường chéo (1 phút); 

2/ Líp bóng nghịch tay đường chéo (1 phút); 

3/ Giao bóng xoáy lên thuận tay đường chéo (1 phút); 

4/ Giao bóng xoáy lên nghịch tay đường chéo (1 phút); 

5/ Gò bóng thuận tay đường chéo (1 phút); 

6/ Gò bóng nghịch tay đường chéo (1 phút); 

7/ Giao bóng xoáy xuống thuận tay đường chéo (1 phút); 

8/ Giao bóng xoáy xuống nghịch tay đường chéo (1 phút). 
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2.2. Xây dựng thang điểm đánh giá kỹ thuật bóng bàn cho sinh viên Trường Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

2.2.1. Xây dựng thang điểm C 

Để có cơ sở khoa học và thuận tiện cho việc xác định mức độ thành tích kỹ thuật của 

khách thể nghiên cứu đối với từng test, nhằm đánh giá kỹ thuật của từng sinh viên cũng 

như để so sánh kỹ thuật giữa các sinh viên với nhau theo hệ thống điểm. Bài viết sử dụng 

phương pháp tính điểm theo thang độ C được trình bày qua các Bảng 3, 4 

Bảng 3. Thang điểm kiểm tra kỹ thuật của Nam sinh viên 

Test 

Điểm 

Líp 

bóng 

thuận 

tay 

Líp 

bóng 

nghịch 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

lên 

thuận 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

lên 

nghịch 

tay 

Gò 

bóng  

thuận 

tay 

Gò 

bóng  

nghịch 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

xuống 

thuận 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

xuống 

nghịch 

tay 

0 17 21 18 15 15 20 19 15 

1 20 24 21 18 18 23 22 18 

2 23 27 24 21 20 25 24 20 

3 26 30 27 24 23 28 27 23 

4 29 34 30 26 25 30 29 26 

5 32 37 33 29 28 33 32 29 

6 36 40 36 32 31 35 34 31 

7 39 43 39 35 33 38 37 34 

8 42 46 42 38 36 41 39 37 

9 45 49 45 41 38 43 42 40 

10 48 52 48 44 41 46 44 42 

Bảng 4. Thang điểm kiểm tra kỹ thuật của Nữ sinh viên 

Test 

Điểm 

Líp 

bóng 

thuận 

tay 

Líp 

bóng 

nghịch 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

lên 

thuận 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

lên 

nghịch 

tay 

Gò 

bóng  

thuận 

tay 

Gò 

bóng  

nghịch 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

xuống 

thuận 

tay 

Giao 

bóng 

xoáy 

xuống 

nghịch 

tay 

0 15 16 15 12 12 16 14 13 

1 18 20 17 15 15 19 16 15 

2 21 23 19 17 17 22 19 17 

3 24 26 22 20 19 25 21 20 
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4 27 29 24 22 21 28 23 22 

5 29 33 26 24 23 31 26 24 

6 32 36 29 27 26 34 28 26 

7 35 39 31 29 28 37 31 28 

8 38 42 33 31 30 40 33 30 

9 41 46 36 34 32 43 35 32 

10 44 49 38 36 34 46 38 34 

3. KẾT LUẬN 

Bài viết xác định được 08 test đủ độ tin cậy để đánh giá kỹ thuật môn bóng bàn  

học phần hai của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia TP. HCM bao gồm 08 

test sau:  

1/ Líp bóng thuận tay đường chéo (1 phút); 

2/ Líp bóng nghịch tay đường chéo (1 phút); 

3/ Giao bóng xoáy lên thuận tay đường chéo (1 phút); 

4/ Giao bóng xoáy lên nghịch tay đường chéo (1 phút); 

5/ Gò bóng thuận tay đường chéo (1 phút); 

6/ Gò bóng nghịch tay đường chéo (1 phút); 

7/ Giao bóng xoáy xuống thuận tay đường chéo (1 phút); 

8/ Giao bóng xoáy xuống nghịch tay đường chéo (1 phút); 

Xây dựng thang điểm đánh giá kỹ thuật bóng bàn cho sinh viên trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Quốc gia TP. HCM. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO  

THÀNH TÍCH NHẢY CAO KIỂU “BƢỚC QUA” CHO NAM HỌC SINH 

LỚP 8 TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƢƠNG THẠNH,  

HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH  

TS. Nguyễn Quang Sơn
1
, CN. Phạm Hoàng Giang

2 

1
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

2
Trường THCS Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh 

Tóm tắt: Trong quá trình giảng dạy nhảy cao “kiểu bước qua” cho học sinh Trường 

THCS Phương Thạnh, huyện Càng Long Tỉnh Trà Vinh nhóm nghiên cứu nhận thấy 

thành tích nhảy cao của học sinh chưa đạt được kết quả chưa cao, do đó nhằm nâng 

cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho Nam học sinh lớp 8 trường THCS  

Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 05 

phương pháp nghiên cứu thường qui trong TDTT, đã lựa chọn được 06 bài tập và 

xây dựng chương trình thực nghiệm phù hợp nhằm nâng cao thành tích nhảy cao 

“kiểu bước qua” cho nam học sinh lớp 8 trường THCS Phương Thạnh, Huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh.  

Từ khóa: Nhảy cao, test, bài tập, học sinh, tỉnh Trà Vinh. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nhảy cao vấn đề thể lực và các bài tập trong huấn luyện là một nhân tố hết sức 

quan trọng quyết định đến thành tích tập luyện và thi đấu. Nhất là các bài tập phát triển thể 

lực chuyên môn. Do vậy lựa chọn một số bài tập nâng cao thể lực chuyên môn và thành 

tích nhảy cao là công việc cần thiết cho các huấn luyện viên giáo viên nhảy cao hiện nay. 

Nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho học sinh của trường. Nhóm 

nghiên cứu chọn hướng nghiên cứu. 

“Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu bước 

qua cho nam học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Phương Thạnh, Huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh”. 

- Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu bài viết sử dụng 5 phương 

pháp sau: phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng vấn bằng phiếu, phương 

pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp toán thống kê.  

 - Khách thể nghiên cứu: 60 Nam học sinh lớp 8 trường THCS Phương Thạnh, 

Huyện càng Long, Tỉnh Trà Vinh. Chia làm 2 nhóm: 

+ Nhóm đối chứng: 30 Nam học sinh lớp 8/3, 8/4 được tập luyện theo chương trình 

chính khóa tại trường. 
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+ Nhóm thực nghiệm: 30 Nam học sinh lớp 8/1, 8/2 được tập luyện chương trình 

thực nghiệm do nhóm nghiên cứu biên soạn. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao “Bƣớc qua” cho 

nam học sinh lớp 8 THCS Phƣơng Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh  

Để lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích nhảy cao “Bước qua” 

cho nam học sinh lớp 8 THCS Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh bài viết 

tiến hành các bước sau: 

- Bước 1: Cơ sở lựa chọn bài tập. 

- Bước 2: Thống kê các bài tập nâng nâng cao thể lực chuyên môn và thành tích 

nhảy cao kiểu “Bước qua” từ các nguồn tài liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả 

trong và ngoài nước.  

- Bước 3: Phỏng vấn chuyên gia, huấn luyện viên, nhà chuyên môn.  

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn một số bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích nhảy cao  

kiểu “bước qua” cho Nam học sinh lớp 8 trường THCS  Phương Thạnh,  

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (n = 24) 

 

Đồng ý Tỷ lệ

1 Chạy tốc độ cao 30m 15 62.5%

2 Chạy 30m (xuất phát cao) 23 95.8%

3 Bật nhảy cao co gối trong hố cát 30 giây 22 91.7%

4 Lò cò một chân 20m (10m đổi chân) 23 95.8%

5 Ngồi xổm bật cóc 15m 21 87.5%

6 Chạy nâng cao đùi 30m 14 58.3%

7 Bật xa 3 bước 13 54.2%

8 Tại chỗ bật nhảy đá lăng 30 giây 15 62.5%

9 Chạy 60m xuất phát thấp 16 66.7%

10 Bật bục 30 giây 11 45.8%

11 Nhảy dây cá nhân bằng một chân 30 giây 14 58.3%

12 Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng 30 giây 17 70.8%

13 Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà  cao 60cm 16 66.7%

14 Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xa 22 91.7%

15 Tại chỗ bật cao 2 tay chạm vật chuẩn 30 giây 13 54.2%

16 Ngồi xuống đứng lên bằng chân giậm 30 giây 15 62.5%

17 Đà 3 bước bật nhảy tay chạm vật chuẩn trên cao 60 giây 10 41.7%

18 Nhảy dây bền 1 phút 21 87.5%

TT Bài Tập
Kết quả (n = 24)
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Từ kết quả phỏng vấn Bảng 1 nhóm nghiên cứu lựa chọn những bài tập có số điểm  

>80%. Từ những kết quả trên đã chọn được 06 bài tập nâng cao thành tích nhảy cao kiểu 

“Bước qua” để đưa vào thực nghiệm là: 

1. Chạy 30m (xuất phát cao). 

2. Bật nhảy cao co gối trong hố cát 30 giây.  

3. Lò cò một chân 20m (10m đổi chân). 

4. Ngồi xổm bật cóc 15m. 

5. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 

6. Nhảy dây bền 1 phút. 

2.2. Đánh giá hiệu quả ứng d ng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao 

kiểu “bƣớc qua” cho Nam học sinh lớp 8 trƣờng THCS trƣờng THCS Phƣơng 

Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh 

2.2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực nghiệm 

Chương trình giảng dạy thực nghiệm và tổ chức quá trình thực nghiệm. Thực nghiệm 

sư phạm là quá trình ứng dụng các bài tập thể lực nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước 

qua” để giảng dạy cho nam học sinh lớp 8 trường THCS Phương Thạnh, Huyện Càng 

Long, Tỉnh Trà Vinh. Đây là quá trình tác động có định hướng nhằm nâng cao thành tích 

nhảy cao kiểu “bước qua” thông qua các bài tập trong nhảy cao kiểu “bước qua” đã được 

xác định ở trên. 

Để đánh giá các bài tập thể lực nhằm nâng cao thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”  

cho Nam học sinh lớp 8 trường THCS  Phương Thạnh, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

trong quá trình giảng dạy nhóm nghiên cứu thực nghiệm trong thời gian 6 tuần. Quá trình 

thực nghiệm được thực hiện dựa vào chương trình giảng dạy chính khoá tại trường. 

Để chuẩn bị nội dung thực nghiệm qua các bài tập trên, bài viết tiến hành theo các 

bước sau: 

+ Bước 1: Tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch thực nghiệm. 

+ Bước 2: Tiến hành kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của khách thể 

tham gia thực nghiệm (lần 1).  

+ Bước 3: Ứng dụng các bài tập đã được lựa chọn sau phỏng vấn vào công tác huấn 

luyện theo tiến trình biểu. 

+ Bước 4: Tiến hành kiểm tra thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của khách thể 

tham gia thực nghiệm sau thực nghiệm (lần 2).  

+ Bước 5: So sánh kết quả giữa 2 lần kiểm tra trước và sau thực nghiệm để đánh giá 

sự tăng trưởng. 
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- Khách thể thực nghiệm 

Khách thể thực nghiệm 30 Nam học sinh lớp 8/1, 8/2 trường THCS Phương Thạnh, 

Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, được tập luyện theo chương trình thực nghiệm do nhóm 

nghiên cứu biên soạn.  

+ Nhóm đối chứng: 30 Nam học sinh lớp 8/3, 8/4 trường THCS Phương Thạnh 

Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh, được tập luyện theo chương trình chính khóa tại trường. 

- Thời gian thực nghiệm: Thời gian thực nghiệm 06 tuần.  

- Hình thức thực nghiệm: Hình thức so sánh song song. 

- Chỉ số đánh giá: Thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” (cm). 

2.2.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

- Trước thực nghiệm: 

Nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra thành tích các test thể lực chuyên môn và thành 

tích nhảy cao kiểu “bước qua” của khách thể nghiên cứu; tính giá trị trung bình ( X ), độ 

lệch chuẩn (S), hệ số biến thiên (CV) và sai số tương đối ( ). Kết quả được trình bày tại 

Bảng 2. 

Bảng 2. Tổng hợp các tham số thống kê  thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”  

của khách thể nghiên cứu (n=30) 

TT Thành tích nhảy cao (cm) X  Sx CV   

1 Nhóm thực nghiệm 115,67 4,23 3,66 0,01 

2 Nhóm đối chứng 115,5 4,54 3,93 0,01 

Qua kết quả ở Bảng 2 cho thấy, chỉ số  sai số tương đối của giá trị trung bình của 

nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng đều có < 0,05. Điều này cho thấy giá trị trung 

bình mẫu đủ tính đại diện. Hệ số biến thiên của mẫu ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng đều có chỉ số CV < 10% nên mẫu có độ đồng nhất cao hay độ phân tán của mẫu 

tương đối nhỏ. Vậy giá trị trung bình mẫu của tập hợp tổng có độ tin cậy cao. Từ những 

phân tích trên cho thấy mẫu nghiên cứu có đủ độ tin cậy, có tính đại diện và có độ đồng 

nhất tốt nên từ đó có thể tiến hành các phân tích tiếp theo. 

Bảng 3. So sánh giá trị trung bình thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”  

của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng trước thực nghiệm 

Test DCX ± S 
TNX ± S d t P 

Thành tích nhảy cao 

(cm) 
115,5 ± 4,54 115,67 ± 4,23 0,17 0,18 0,07 
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Kết quả Bảng 3 cho ta thấy; d = 0,17, ttính = 0,18 t05 = 1,994, P  0,05, do đó giá trị 

trung bình của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm tuy có sự khác biệt nhưng không có 

ý nghĩa thống kê. Nên có thể kết luận rằng, giữa hai nhóm: đối chứng và thực nghiệm 

không có sự khác biệt về thành tích nhảy cao kiểu “bước qua”. Tức là thực trạng ban đầu 

thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của hai nhóm này tương đương nhau.  

- Sau thực nghiệm: 

Sau 06 tuần thực nghiệm nhóm nghiên cứu tiến hành kiểm tra ở cả 2 nhóm về thành 

tích nhảy cao kiểu “bước qua” cho Nam học sinh lớp 8 trường THCS  Phương Thạnh, 

Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh thu được kết quả ở Bảng 4.  

Bảng 4. Tổng hợp thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm thực nghiệm  

và nhóm đối chứng sau thực nghiệm 

TT Thành tích nhảy cao (cm) X  S CV   

1 Nhóm thực nghiệm 125,33 4,64 3,70 0,01 

2 Nhóm đối chứng 120,17 4,23 4,23 0,01 

Đề tài tiến hành tính nhịp tăng trưởng thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm thu được kết quả ở Bảng 5.  

Bảng 5. Nhịp tăng trưởng thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm đối chứng và 

nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm 

Thành tích  

nhảy cao 

(cm) 

Ban đầu Sau thực nghiệm 

 S  S d  t P 

Nhóm thực nghiệm 115,67 4,23 125,33 4,64 9,67 8,02 16,84 <0,02 

Nhóm đối chứng 115,5 4,54 120,17 4,23 4,67 3,96 4,68 <0,01 

Kết quả Bảng 5 cho ta thấy: Nhịp tăng trưởng thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” 

của nhóm thực nghiệm là WTN = 8,02 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê vì  

ttính = 16,84 > t05 =  2,042, ở ngưỡng sác xuất P < 0,05. 

Nhịp tăng trưởng thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm đối chứng là  

WĐC = 3,96 %, sự tăng trưởng này có ý nghĩa thống kê vì ttính = 4,68 >  t05 = 2,042, ở 

ngưỡng sác xuất P < 0,05. 

Để khẳng định rõ hơn hiệu quả các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích nhảy cao 

kiểu “bước qua” cho Nam học sinh lớp 8 trường THCS Phương Thạnh, Huyện Càng Long, 

Tỉnh Trà Vinh, tiến hành so sánh nhịp tăng trưởng thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” 

của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng chúng sau thực nghiệm, thu được kết quả ở Bảng 

6 như sau: 

X X %W
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Bảng 6: So sánh nhịp tăng trưởng trung bình thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của 

nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm 

Test DCW ± S 
TNW ± S d t P 

Thành tích nhảy cao 

(cm) 
3,96 ± 4,57 8,02 ± 2,60 4,06 2,49 <0,05 

Kết quả Bảng 6 cho ta thấy; d = 4,06 cm, ttính = 2,49> t05 = 1,994, P < 0,05 do đó nhịp 

tăng trưởng trung bình thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm đối chứng và nhóm 

thực nghiệm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. Nhịp tăng 

trưởng của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng (WTN = 8,02 % > WĐC = 3,96 %). 

Từ đó cho thấy, thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm thực nghiệm tốt hơn 

nhóm đối chứng sau thực nghiệm, hay hiệu quả các bài tập mà nhóm nghiên cứu lựa chọn 

đã có ảnh hưởng tốt đến thành tích nhảy cao của nhóm thực nghiệm. 

Kết quả so sánh nhịp tăng trưởng thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm được thể hiện qua Biểu đồ 1. 

 

Biểu đồ 1: Nhịp tăng trưởng thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” của nhóm thực nghiệm 

và nhóm đối chứng sau thực nghiệm 

Qua phân tích trên và Biểu đồ 1 cho thấy hiệu quả của các bài tập được lựa chọn của 

nhóm nghiên cứu đã có tác động tốt đến thành tích thành tích nhảy cao kiểu “bước qua” 

của Nam học sinh lớp 8 trường THCS  Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. 
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3. KẾT LUẬN 

Qua kết quả trên nhóm nghiên cứu đã xác định được 06 bài tập thể lực nhằm nâng 

cao thành tích nhảy cao kiểu ngồi cho Nam học sinh lớp 8 trường THCS Phương Thạnh, 

Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. Các bài tập thể lực được ứng dụng vào chương trình 

thực nghiệm, bao gồm các bài tập sau:  

1. Chạy 30m (xuất phát cao);  

2. Bật nhảy cao co gối trong hố cát 30 giây;  

3. Lò cò một chân 20m (10m đổi chân); 

4. Ngồi xổm bật cóc 15m; 

5. Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà; 

6. Nhảy dây bền 1 phút. 

Sau thực nghiệm việc ứng dụng một số bài tập thể lực mà nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 

thì sự tăng trưởng về thành tích nhảy cao kiểu ngồi của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng đều 

tăng trưởng tốt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. Tuy nhiên nhóm thực nghiệm 

có sự tăng trưởng tốt hơn nhóm đối chứng (W%TN = 8,02% > W%ĐC = 3,96%). 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Dương Nghiệp Chí, Mai Văn Muôn, Trần Văn Đạo (1978), Điền Kinh, NXB TDTT, 

Hà Nội. 

[2]. Nguyễn Đình Cách, Ngô Thi Thì, Cao Thanh Vân (2002), “Đánh giá khối lượng tập 

luyện của các vận động viên nhảy cao nữ đội tuyển trẻ quốc gia 2000”, Tuyển tập 

NCKH trường ĐH TDTT 1, NXB TDTT, Hà Nội. 

[3]. Bùi Thị Dung, Trần Đình Thuận (1998), “Nhảy cao kiểu “bước qua”, ưỡn thân và 

ba bước”, NXB Giáo dục Hà Nội. 

[4]. Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Đăng Điệp (2001), Nghiên cứu xây dựng hệ thống các 

chỉ tiêu trong tuyển chọn sinh viên chuyên sâu nhảy cao Trường Đại học Thể dục 

Thể thao I, Tuyển tập NCKH trường ĐH TDTT 1, NXB TDTT, Hà Nội, tr 53 - 57. 

[5]. Lê Nguyệt Nga (2007), “Cơ sở sinh học của tuyển chọn và huấn luyện thể thao”, Tài 

liệu giảng dạy Cao học Trường Đại học TDTT   . 

[6]. Nguyễn Thanh Đề (2005), “Nghiên cứu những bài tập phát triển sức mạnh cơ chân 

ở môn nhảy cao cho nam sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thể dục Trung ương 

2”, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học, Trường Đại học TDTT II, tr. 4 - 6. 

 

 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  

 

806 

T    TR N  V     N P  P N N    O    U QU    N  T    

   O     T      T   O S N  V  N TRƢ N           U  T N  

T  N  P      N N  

            TS. Nguyễn Ngọc Long
1
, ThS. Lê Thị Vui

2 

1
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

2
Trường Đại học Duy Tân 

Tóm tắt: Thông qua những phương pháp nghiên cứu thường quy. Chúng tôi tiến 

hành đánh giá thực trạng và tìm hiểu những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hiệu 

quả công tác GDTC. Từ đó tiến hành lựa chọn và ứng dụng các biện pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác GDTC trường Đại học Duy Tân thành phố Đà Nẵng. 

Từ khóa: Công tác GDTC; Trường Đại học Duy Tân; Thành phố Đà Nẵng... 

Abstract: Through routine research methods. We conduct an assessment of the 

current situation and investigate the underlying causes affecting the effectiveness of 

the financial education. Since then, select and apply measures to improve the 

effectiveness of the public education practice at Duy Tan University in Danang City. 

Keywords: Physical Education; Duy Tan University; Da Nang city... 

1.  ẶT V N  Ề 

Giáo dục thể chất trong trường học là một mặt giáo dục quan trọng trong nội dung 

giáo dục toàn diện gồm: Trí, đức, thể, mỹ. Trường Đại học Duy Tân thành phố Đà Nẵng 

trong những năm gần đây công tác GDTC cũng như phong trào tập luyện và thi đấu TDTT 

đang gặp nhiều khó khăn, việc thiếu thốn cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ cũng như số 

lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên còn thiếu và còn chưa chuẩn về trình độ. Bên cạnh đó 

nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy cùng nhiều lý do khác đã ảnh hưởng đến 

hiệu quả công tác giáo dục thể chất của nhà trường. Từ thực tế trên cần nghiên cứu tìm ra 

những nguyên nhân cơ bản. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác giáo dục thể chất cũng như phong trào tập luyện thể dục thể thao cho học 

sinh, sinh viên của nhà trường. 

2. P ƢƠN  P  P N    N  ỨU 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích tổng hợp tài 

liệu; phương pháp phỏng vấn, tọa đàm; phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp kiểm 

tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê. 
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3. KẾT QU  N    N  ỨU 

3.1. Thực trạng và những nguyên nhân ảnh hƣởng đến công tác   T  của Trƣờng 

 ại học  uy Tân  thành ph   à N ng 

3.1.1. Thực trạng về nội dung, chương trìnhGDTC của trường Đai học Duy Tân, thành 

phố Đà Nẵng 

Qua điều tra, khảo sát cho thấy nội dung chương trình GDTC của sinh viên trường 

Đại Học Duy Tân gồm có 02 phần: Trong đó giảng dạy lý thuyết là 10 tiết, thực hành là 

140 tiết bao gồm 10 tiết thi và kiểm tra. Tuy nhiên theo chương trình dạy chính khóa thì 

giờ học thực hành quá ít chưa đảm bảo việc phát triển thể lực chung cho các em. Vì vậy 

cần phải tăng cường hoạt động ngoại khóa cho các em mới đáp ứng được yêu cầu RLTT 

của Bộ GD&ĐT quy định. 

3.1.2. Thực trạng đội ngũ GV giảng dạy môn GDTC trường Đại học Duy Tân Thành 

phố Đà Nẵng 

Qua kết quả điều tra cho thấy: Với số lượng cán bộ giảng dạy là 28 người đều tốt 

nghiệp cử nhân TDTT trong đó 02 giảng viên có trình độ Thạc s  đã phần nào đáp ứng 

được nhu cầu đào tạo. Tuy nhiên với hơn 10 nghìn sinh viên. Theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo thì đội ngũ giảng viên chưa đảm bảo, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến 

chất lượng giảng dạy của nhà trường. 

3.1.3. Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy GDTC trường Đại học 

Duy Tân, thành phố Đà Nẵng 

Qua kết quả khảo sát cho thấy:  ặc dù đã được sự quan tâm và đầu tư và nâng cấp, 

nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn GDTC của trường còn 

thiếu về số lượng và k m về chất lượng. Với số lượng sinh viên hơn 10 nghìn trực tiếp học 

tập môn GDTC, mật độ giảng dạy nội khóa và ngoại khóa nhiều d n đến sân bãi không đáp 

ứng đầy đủ. 

3.1.4. Thực trạng mức độ nhận thức về vị trí, vai trò của công tác GDTC tại trường Đại 

học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng 

Qua kết quả phỏng vấn cho thấy: Mức độ nhận thức của giáo viên về vị trí, vai trò 

của công tác GDTC trong Nhà trường chỉ ở mức độ bình thường chiếm tỷ lệ tới 26,5%. 

Còn đối với sinh viên được hỏi cho rằng công tác GDTC trong Nhà trường là không cần 

thiết chiếm tỷ lệ tới 38%, bình thường chiếm tỉ lệ 30%, còn 25% cho rằng mức độ cần thiết 

chiếm tỷ lệ thấp. Vì vậy việc chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác GDTC d n 

đến các em không quan tâm đến môn học GDTC và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Vì 

vậy kết quả kiểm tra tiêu chuẩn RLTT không đạt chiếm tỷ lệ cao. 
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3.1.5. Thực trạng nhu cầu tập luyện hoạt động ngoại khóa của sinh viên trường Đại học 

Duy Tân, thành phố Đà Nẵng 

Qua khảo sát nhu cầu tập luyện ngoại khóa của sinh viên cho thấy: Tỷ lệ không tập 

buổi nào và tập 1-2 buổi/1 tuần chiếm tỉ lệ 77,5 %; nguyên nhân là do các em chưa nhận 

thức đầy đủ về lợi ích và tác dụng của việc tập luyện ngoại khóa các môn thể thao, bên 

cạnh đó cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện của nhà trường còn thiếu, chưa đảm chất 

lượng và chưa đưa các môn thể thao các em yêu thích vào tập luyện. 

3.1.6. Thực trạng về kết quả kiểm tra, đánh giá môn học GDTC của trường Đại học  

Duy Tân, thành phố Đà Nẵng 

Ch ng tôi đã tiến hành khảo sát kết quả kiểm tra kết th c các học phần GDTC của 

sinh viên nhà trường.  ết quả được trình bày ở Bảng 1. 

 ảng 1. Thực trạng  ết quả  iểm tra thể  ực c a sinh viên trường Đại học Duy Tân, 

 thành phố Đà Nẵng 2 năm học 2016 - 2017, 2017 - 2018 

Năm học 

2016 - 2017 

 ánh giá 

Nam (n=200) Nữ (n=200) Tổng cộng 

 ạt  hƣa đạt  ạt  hƣa đạt  ạt  hƣa đạt 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

S  lƣợng 

400 em 
121 60,5 79 39,5 119 59,5 81 40,5 240 60,0 160 40,0 

Năm học 

2017 - 2018 

Nam (n=200) Nữ (n=200) Tổng cộng 

 ạt  hƣa đạt  ạt  hƣa đạt  ạt  hƣa đạt 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % 

S  lƣợng  

400 em 
132 66,0 68 34,0 122 61,0 78 39,0 254 63,5 146 36,5 

Từ kết quả ở Bảng 1 cho thấy kết quả kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của năm học  

2016 - 2017 có 60,0%  sinh viên đạt tiêu chuẩn RLTT, còn 40,0% v n chưa đạt tiêu chuẩn 

RLTT; năm học 2017 - 2018 có tiến bộ hơn khi có 63,5% sinh viên đạt tiêu chuẩn RLTT, 

còn 36,5% sinh viên chưa đạt tiêu chuẩn. Từ thực tế trên cho thấy công tác GDTC của nhà 

trường cần được quan tâm đ ng mức, cần đưa ra những biện pháp hữu hiệu để nâng cao 

hiệu quả công tác GDTC cũng như thể lực cho sinh viên. 

3.1.7. Xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác GDTC của  

Nhà trường 

Để xác định rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất công tác GDTC của  

Nhà trường, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 30 cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường. 
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Qua kết quả phỏng vấn cho thấy các nguyên nhân chính được cán bộ quản lý, giảng viên 

có ý kiến chiếm tỉ lệ 70% trở lên gồm những nguyên nhân sau: 

  Nhận thức của HS về ý ngh a và tầm quan trọng của môn học GDTC chưa đầy đủ. 

  Đội ngũ giảng viên còn thiếu chưa đáp ứng theo nhu cầu. 

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo cho việc dạy và học.  

  Nội dung chương trình môn học còn ngh o nàn, chưa lôi cuốn được người học. 

  Hoạt động ngoại khóa và tổ chức thi đấu còn ít chưa thu h t được sinh viên  

tham gia. 

3.2. Lựa chọn  i n pháp nâng cao hi u quả công tác   T  cho sinh viên trƣờng  

 ại học  uy Tân  thành ph   à N ng 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn  chúng tôi đƣa ra đƣợc 08  i n pháp nâng cao 

hiệu quả công tác GDTC cho sinh viên trường Đại học Duy Tân thành phố Đà Nẵng. Để 

lựa chọn các biện pháp có tính khả thi và đảm bảo cơ sở khoa học. Chúng tôi tiến hành 

phỏng vấn 30 cán  ộ quản lý  giảng viên đã lựa chọn đƣợc 05  i n pháp sau: 

 iện pháp 1: Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục tư tưởng và nâng cao nhận 

thức về vai trò, vị trí, tác dụng của thể dục thể thao đối với sinh viên. 

 iện pháp 2: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện phục vụ môn  

học GDTC.  

 iện pháp 3: Cải tiến nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng 

tích cực hóa. 

 iện pháp 4: Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa và xây dựng mô hình CLB phát 

triển phong trào thể dục thể thao. 

 iện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục thể chất. 

Trên cơ sở các biện pháp được Ban giám hiệu nhà trường cho phép ứng dụng, đề tài 

đã tổ chức thực nghiệm trong thời gian 01 năm học 2018 - 2019. Sau đó đề tài đánh giá 

hiệu quả các biện pháp bằng cách thông qua kiểm tra theo tiêu chuẩn RLTT của Bộ cho đối 

tượng nghiên cứu.  ết quả được trình bày ở Bảng 2, 3, 4. 

Bảng 2. So sánh kết quả kiểm tra tiêu chuẩn RLTT c a 2 nhóm trước thực nghiệm 

TT Test 

Nhóm 

thực nghi m 

Nhóm 

đ i chứng t P ≥ 5% 

  

I Nam (n = 57) (n = 52) ttính tbảng 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 204,37 ± 4,14 209  13,7 0,01 2,045 

2 Chạy 30m XPC (s) 5,36 ± 0,1 5,25  0,65 0,02 2,045 

x x
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3 Chạy con thoi 4x10m(s) 12,65 ± 0,82 12,03 ± 0,94 1,35 2,045 

4 Chạy 5 ph t tùy sức (m) 887  64 870  70 0.92 2,045 

II Nữ (n = 140 ) (n = 146) ttính tbảng 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 154  9,88 158  10,1 1,79 1,960 

2 Chạy 30m (s) 6,39  0,43 6,53  0,44 0,84 1,960 

3 Chạy con thoi 4x10m(s) 12,65  0,52 12,58  0,73 0,36 1,960 

4 Chạy 5 ph t tùy sức (m) 764  72 796  67 1,44 1,960 

Bảng 3. So sánh kết quả kiểm tra tiêu chuẩn RLTT c a 2 nhóm sau thực nghiệm 

TT Test 

Nhóm  

thực nghi m 

Nhóm 

đ i chứng t 
Tbảng 

p    
      

I Nam (n = 57) (n = 52) ttính tbảng 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 252  19,2 212  8,39 2,18 2,093 

2 Chạy 30m XPC (s) 3,66  0,11 5,11  0,48 2,60 2,093 

3 Chạy con thoi 4x10m (s) 9,15  0,55 11,2  0.64 2,44 2,093 

4 Chạy 5 ph t tùy sức (m) 1059  154 947  78,7 2,31 2,093 

II Nữ (n = 140) (n = 146) ttính tbảng 

1 Bật xa tại chỗ (cm) 174,8  11,62 165  11,3 2,76 1,960 

2 Chạy 30mXPC (s) 6,09  0,48 6,29  0,49 3,82 1,960 

3 Chạy con thoi 4x10m (s) 12,20  0,66 12.55  0,79 4,42 1,960 

4 Chạy 5 ph t tùy sức (m) 925,5  66,5 814  68,6 4,46 1,960 

Bảng 4. So sánh nhịp tăng trưởng c a 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 

Nội dung kiểm tra 

Nam Nữ 

NTN (n=57) N    (n=52) NTN (n=140) N   (n=146) 

d W(%) D W(%) D W(%) d W(%) 

Bật xa tại chỗ (cm) 20,00 9,09 4,17 2,01 10,00 6,06 -0,07 0,51 

Chạy 30m XPC (s) -0,80 15,38 -0,13 2,37 -0,95 15,51 -0,15 1,09 

Chạy con thoi 4 x 10m(s) -0,84 6,90 -0,27 2,17 -1,17 9,33 -0,11 0,84 

Chạy tùy sức 5 ph t (m) 68,00 7,02 49,00 5,12 80,00 9,04 56,00 6,39 

x x
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Từ số liệu của các Bảng 2, 3, 4 cho thấy sau 01 năm tổ chức ứng dụng các biện pháp 

đã phát huy rõ hiệu quả đối với thể lực của sinh viên nhà trường. Sau thời gian thực 

nghiệm kết quả kiểm tra các test thể lực của sinh viên nam và nữ ở nhóm thực nghiệm cao 

hơn hẳn so với nhóm đối chứng do ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất P ≤ 0,05.  

Nhịp độ tăng trưởng của sinh viên nam và nữ của nhóm thực nghiệm sau thực 

nghiệm đều có giá trị tăng trưởng cao, ở sinh viên nam nhịp tăng trưởng tăng ở các test 

tăng từ 6% - 15%. Ở sinh viên nữ nhịp tăng trưởng tăng ở các test tăng từ 6% - 15% 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu của trên cho ph p r t ra các kết luận sau: 

- Thực trạng và những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác GDTC của 

trường Đại học Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng v n còn tồn tại một số bất cập như: Sự phân 

bố chương trình giảng dạy chưa thực sự phù hợp với thực tế; CBGV thiếu chưa đảm bảo 

theo quy định; Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy chưa đáp ứng được nhu cầu 

học tập của sinh viên, kết quả kiểm tra tiêu chuẩn RLTT của sinh viên còn thấp… 

-  ết quả nghiên cứu của đề tài đã lựa chọn được 05 biện pháp nâng cao hiệu quả 

công tác GDTC cho sinh viên trường Đại học Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng gồm các biện 

pháp sau: (1) Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục tư tưởng và nâng cao nhận thức 

về vai trò, vị trí, tác dụng của thể dục thể thao đối với sinh viên; (2) Đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dụng cụ tập luyện phục vụ môn học GDTC; (3) Cải tiến nội dung chương 

trình và phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa; (4) Đẩy mạnh các hoạt động 

ngoại khóa và xây dựng mô hình CLB phát triển phong trào thể dục thể thao; (5) Tăng 

cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động Giáo dục thể chất. 

Sau thời gian thực nghiệm kết quả kiểm tra các test thể lực của sinh viên nam và nữ  

ở nhóm thực nghiệm cao hơn hẳn so với nhóm đối chứng do ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất  

P ≤ 0,05.  
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA  

CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG 

REAL SITUATION OF EXTERNAL SPORTS SPORTS ACTIVITIES  

OF STUDENTS IN THU DAU MOT CITY, BINH DUONG PROVINCE 

   ThS. Nguyễn Thanh Lâm
1
, ThS. Trần Vĩnh An

2
  

1
Đại học Thủ Dầu Một 

       
2
Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp tham 

khảo tài liệu, phương pháp quan sát, điều tra xã hội học, phỏng vấn trực tiếp và toán 

học thống kê để xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thể dục thể thao ngoại 

khóa của sinh viên từ đó đánh giá được thực trạng hoạt động thể dục thể thao ngoại 

khóa của sinh viên tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương 

Từ khóa: thực trạng, thể dục thể thao ngoại khóa, sinh viên, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

Abstract: Using scientific research methods such as document reference methods, 

observational methods, sociological investigations, direct interviews and statistical 

mathematics to identify factors that influence exercise performance extracurricular 

sports of students thereby assessing the status of extracurricular sports activities of 

students in Thu Dau Mot city, Binh Duong province. 

Keywords: current situations, extracurricular sports, students, Thu Dau Mot city, 

Binh Duong province. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

                              T                                                

                                                                                      

        :                                                                             

      T                                                                             

                                                              S                            

                                                                                       

           

      ớ            T            T                 T TT                      ò 

                                                             ẩ       ý                   

S   T     y   T TT             ò                            ầy                        

    ồ    ỡ                                   T                             ầ           

  y  T TT         ý    ĩ                        ồ      ớ                ẻ              
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                                                 ỉ                                y     

 ị                T    ầ       ỉ   B      ơ         y                               

                T TT                               ị                T    ầ         

                           ơ  ở                       ừ                                

       ằ                              y   T TT                             T    ầ      

 ỉ   B      ơ    

X          ừ                                               : “Thực trạng hoạt  

động thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh  

Bình Dương”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Q                     ử             ơ       : P  ơ                          , 

p  ơ                      ơ                             P  ơ                  

          

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định các yếu tố ảnh hƣởng tới hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên tại 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng 

T              ị       y            ở    ớ                   y   T TT            

    S                T    ầ                                                        

                                     ý                                   y:     y          

  ở    ớ             y   T TT     S    ị        ở             y            ồ     y      

                                      : 

a/ Các yếu tố chủ quan: 

- N                       y  ; 

- N    ầ        y  ; 

-       ơ       y  . 

b/ Các yếu tố khách quan: 

-                      ỉ               T TT      ị     ơ  ; 

- H         ơ  ở                            T TT      ị     ơ  ; 

- N              y   T TT; 

- H               y   T TT; 

-                            T TT; 

-                            y          ớ    ẫ            T TT; 
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-            y      y             S                     T TT. 

        ị                             y            ở                 T TT       

         S                T    ầ                                  30              ý  

                                        ị                 ằ                      ẽ          

y           ừ 80%   ở                                       

Qua B    1        y:                      3 y                  7 y                 

      ở   ớ            T TT                S                T    ầ       Tỉ   B    

  ơ                  : 

N    y              : N                       y  ; N    ầ        y  ;       ơ  

      y    

N    y                :                      ỉ               T TT      ị  

   ơ  ; H         ơ  ở                            T TT      ị     ơ  ; N            

  y   T TT;                            y          ớ    ẫ            T TT;          

  y      y             S                     T TT  

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TDTT  

ngoại khóa của SV tại thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (n=30) 

TT Nội dung phỏng vấn Số 

lƣợng 

Tỷ lệ 

% 

I Yếu tố chủ quan 

1 N                       y   28 93,3 

2 N    ầ        y   25 83,3 

3       ơ       y   26 86,7 

II Yếu tố khách quan 

1                      ỉ               T TT      ị     ơ   28 93,3 

2 H         ơ  ở                            T TT      

 ị     ơ   
25 83,3 

3 N              y   T TT 26 86,7 

4 H               y   T TT 14 46,7 

5                            T TT 17 56,7 

6                            y          ớ    ẫ        

     T TT 
25 83,3 

7            y      y             S                     T TT 27 90 
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3.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên 

tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng 

3.2.1. Thực trạng về nhận thức tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên tại thành phố 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

K                                   y   T TT                S                

                    120 S   K               y     B    2. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát nhận thức tập luyện TDTT ngoại khóa của SV 

 tại thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (n=120) 

TT Nội dung phỏng vấn Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 R              35 29,17 

2 Q          67 55,83 

3 B           14 11,67 

4 K                4 3,33 

5 R                    0 0 

Qua B    2        y:     ớ  102 S                85%         S               

              ò   ầ                       y   T TT  ớ              y                      

                        y   T TT                S   T y        ẫ   ò  11 67% S       

         ằ         y   T TT                      3 33% S                            ầ  

                             ớ       S    y                                    ò         

  y   T TT  ớ            

3.2.2. Thực trạng về nhu cầu và động cơ tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên tại 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

K                        ầ           ơ       y   T TT                          

T    ầ       Tỉ   B      ơ       120 S               y     B    3: 

Bảng 3. Kết quả khảo sát về nhu cầu và động cơ tập luyện TDTT ngoại khóa của SV tại 

thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (n=120) 

TT Nội dung phỏng vấn Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 

Nhu cầu tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa 

Có 70 58,33 

Không 45 37,5 

K          õ ý      5 4,17  

                                                                                                                                    

2 

Động cơ tập luyện TDTT ngoại khóa 

Do yêu thích TDTT 58 48,33 
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                               T TT  ớ           26 21,67 

              è   ở                  19 15,83 

    ắ                      T  7 5,83 

Qua B    3        y: S                 ầ                 y   T TT            

       ỷ         58 33%   K                 ơ                y   T TT                

SV: 48 33% S        y      y         T TT    21 67%  S        y   T TT         

                       T TT                     ò                          è   ở      

                ắ                      T   

3.2.3. Thực trạng sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đến hoạt động TDTT ngoại khóa 

của sinh viên tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng 

                          25              ý T TT                                 

     ớ                     T TT             ằ                        K            

trình   y     B    4: 

Bảng 4. Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đến hoạt động TDTT ngoại khóa của SV  

tại thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (n=25) 

Nội dung Số lƣợng Tỷ lệ % 

R            21 84 

Quan tâm 4 16 

Không quan tâm 0 0 

Qua B    4        y                               ớ                     T TT 

              y        y                                             T TT            

    S                T    ầ       Tỉ   B      ơ    

3.2.4. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên tại 

thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

                           ơ  ở                                         ị     ơ   

 ằ              ớ  50              ý                K                    y     B    5. 

Bảng 5. Thực trạng cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT ngoại khóa của SV  

tại thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (n=50) 

Mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất phục vụ  

hoạt động TDTT ngoại khóa 
Số lƣợng Tỷ lệ % 

                0 0 

            0 0 

           19 38 

              ầ  31 62 

K                  0 0 
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Qua B    5        y:                                 ầ                       ơ  ở 

                                           T TT                S                T   

 ầ       ò                  ơ  ở                        y   T TT             ò        

                                   y                                                ử 

      ơ  ở                        y   T TT                S                       

3.2.5. Thực trạng đội ngũ cán bộ TDTT phục vụ cho hoạt động TDTT ngoại khóa của 

sinh viên tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Bảng 6: Thực trạng đội ngũ cán bộ TDTT phục vụ cho hoạt động TDTT ngoại khóa  

của SV tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 Tổng số GV 

TDTT 

Trình độ 
Tuổi trung 

bình 

Giới tính Thâm niên 

( x ) 

(năm) 

Tiến 

sỹ 
NCS 

Thạc 

sỹ 
ĐH Nam Nữ 

65 2 0 47 16 
39 

42 23 
14 

Tỷ   % 3,08 0 72,31 24,62 64,62 35,38 

Qua B    6        y  ằ  :         ồ    ỡ                y                      

                  ẩ                             y                    ầ               

                                     ỹ                        39                        

       ĩ       T TT        y        y                            ớ    ẫ  S            

          T TT                          T    ầ        ỉ   B      ơ    

3.2.6. Thực trạng công tác tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên tại thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

T                  50              ý                                             

T TT                S                T    ầ        ỉ   B      ơ    K                

    B    7: 

Bảng 7. Thực trạng công tác tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên  

tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (n=50) 

TT Nội dung Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 

Hình thức tổ chức hoạt động thƣờng xuyên có giảng 

viên hƣớng dẫn 
21 42 

      y            12 57,14 

                    9 42,86 

2 
Hình thức tổ chức hoạt động thƣờng xuyên không có 

giảng viên hƣớng dẫn 
29 58 
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Qua B    7        y                                T TT           : Hơ  50% 

                                              T TT                                 y   

           ơ  40%  ò                                                  S                 

          T TT                     y              ớ    ẫ        42%                 

               T TT                     y                    ớ    ẫ        58% 

         N     y   ầ                                       T TT                 ẽ     

  y                           

3.2.7. Thực trạng hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Khảo sát thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa của SV           T    ầ  

      ỉ   B      ơ                      120 S                    y   T TT            

                        K                    y     B    8. 

Bảng 8. Thực trạng hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa của sinh viên  

thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (n=120) 

TT Nội dung Mức độ tham gia Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 T                 
T        y   41 34,17 

K              y   79 65,83 

2                     
T        y   37 30,83 

K              y   83 69,17 

3 T     y             
T        y   18 15 

K              y   112 85 

4 T              y   
T        y   28 23,33 

K              y   92 76,67 

5 T        y   
T        y   63 52,5 

K              y   57 47,5 

Qua B    8        y: H                             y                    y   

 52 5%                   y                                       34 17%                  

        30 83%                             ỷ        ơ   N     y            y S            

    T    ầ        ỉ   B      ơ         y   T TT                                     

  y    Ở  ầ                          y                      y   T TT                   

  y    ẫ      ơ      ớ                       y            y    
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3.3. Các nguyên nhân ảnh hƣởng đến hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng 

                                   120 S          ị                   y           

S       ằ                 ị       ở                  y   T TT                          

T    ầ        ỉ   B      ơ    K                    y     B    9. 

Bảng 9. Thực trạng nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hoạt động TDTT ngoại khóa của SV 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (n=120) 

TT Nội dung Số lƣợng Tỷ lệ % 

1 K                     y   T TT 37 30,83 

2                      y   T TT 41 34,17 

3    ơ                    ẳ   65 54,17 

4 K                               y   86 71,67 

5 S             y   ở          ơ  ở 57 47,5 

6 K                 26 21,67 

7 K                               48 40 

8 Không có kinh phí 39 32,5 

9             19 15,83 

Qua B    9        y:                 y                                         

          ở                y   T TT                 ớ  S         y                       

      ý                     y                                                       ý 

       ỷ               30 83%      34 17%   Á       ừ    ơ                    ẳ      

                                                    y             y         ơ             

S        y   T TT             ò           

4. KẾT LUẬN 

Từ                           é                                           : 

- X    ị        2      y            ở    ớ            T TT                          

                                   T    ầ        ỉ   B      ơ    ồ : N    y           

             y                  T     ơ  ở                             y            ở    ớ  

          T TT                                    T    ầ        ỉ   B      ơ    

-                               T TT                                    T    ầ  

      ỉ   B      ơ          y: P                y   T TT                            ị  

      ơ                                                                           T TT 

          : Hơ  50%                                              T TT                
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      y                                    Ở  ầ                          y                    

      y   T TT                     y    ẫ      ơ      ớ                           y   

         y             y              ở                      T TT                

                    T    ầ       Tỉ   B      ơ      : K                  ơ  ở     

    ; S       ở     ơ  ở; K                              ;    ơ                    ẳ  ; 

                 ; K                                       y   T TT    
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LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG  

NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO HỌC SINH  NAM LỚP 5  

TRƢỜNG TIỂU HỌC BẮC HẢI, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TS. Trần Quang Đại, ThS. Nguyễn Minh Huân, ThS. Phan Thị Huỳnh Thùy Dƣơng 

Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Thông qua kết quả nghiên cứu sẽ lựa chọn và ứng dụng một số trò chơi 

nhằm phát triển thể lực cho học sinh nam lớp 5. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần 

cải tiến nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục thể chất cho phù hợp.  

Từ khóa: Lựa chọn, ứng dụng, trò chơi vận động, nam học sinh, lớp 5. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Với chương trình thể dục chính khóa ở nhà trường hiện nay thì việc phát triển các tố 

chất thể lực cho học sinh còn nhiều hạn chế. Vì vậy cần phải áp dụng những phương pháp 

giảng dạy, những buổi học thể dục thể thao, đặc biệt là các TCVĐ phù hợp để giúp các em 

học sinh phát triển tốt về các tố chất vận động.  

Thông qua trò chơi vận động, bồi dưỡng cho học sinh những đức tính như: Dũng 

cảm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, tương trợ, tinh thần đồng đội, xây dựng thói quen rèn 

luyện thân thể. Đồng thời làm cho không khí nhà trường thêm vui tươi, lành mạnh, sôi nổi, 

trẻ trung. Việc nâng cao thể lực, sự khéo léo, hành động chính xác, phản ứng nhanh, sự tập 

trung cao về thần kinh, nâng cao sự bền bỉ cho con người là những yêu cầu cấp thiết cho 

một nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Những yêu cầu đó chỉ có thể giải quyết một phần 

lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe. 

Trò chơi vận động có tác dụng rất hiệu quả đến sự phát triển thể lực cho nguời chơi. 

Cho nên, trò chơi vận động không thể thiếu được trong chương trình giáo dục thể chất ở 

nhà trường. Để đánh giá một cách chính xác và khoa học về tác dụng của trò chơi đối với 

học sinh tiểu học. 

Xuất phát từ những lí do trên, với mục tiêu nhằm nâng cao thể lực cho học sinh Tiểu 

học, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động 

nhằm phát triển thể lực cho học sinh nam lớp 5 Trường tiểu học Bắc Hải, Quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh.” 

Phƣơng pháp nghiên cứu: 

Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng 

vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp thực nghiệm sư phạm và phương pháp 

toán thống kê. 

Khách thể nghiên cứu:  

Gồm 70 nam học sinh, trong đó: 

+ Nhóm đối chứng gồm 35 học sinh nam tập theo chương trình chính khóa. 
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+ Nhóm thực nghiệm gồm 35 học sinh nam tập theo các trò chơi vận động do chúng 

tôi lựa chọn. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học 

sinh nam lớp 5 Trƣờng tiểu học Bắc Hải, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Để lựa chọn các trò chơi vận động nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh 

nam lớp 5 trường tiểu học Bắc Hải, thnh phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành các bước 

sau đây: 

- Tổng hợp các trò chơi vận động nhằm pht triển các tố chất thể lực cho học sinh nam 

lớp 5 trường tiểu học Bắc Hải, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Tiến hành phỏng vấn các nhà chuyên môn. 

- Thống kê kết quả phỏng vấn, xác định các bài tập. 

- Hệ thống các bài tập. 

Căn cứ vào mục đích, mục tiêu chủ yếu của đề tài, căn cứ vào đặc điểm phát triển thể 

chất và sinh lý lứa tuổi của khách thể nghiên cứu, căn cứ vào đặc điểm của môn TCVĐ và 

từ trong thực tiễn giảng dạy, chúng tôi thu thập được 16 trò chơi vận động dùng để phỏng 

vấn chuyên gia nhằm tìm ra các trò chơi để phát triển tố chất thể lực cho học sinh nam lớp 

5 trường tiểu học Bắc Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn các TCVĐ nhằm phát triển các tố chất thể lực cho học sinh 

nam lớp 5 trường tiểu học Bắc Hải, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 

STT TÊN TRÒ CHƠI 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN ( n = 30) 

Sử dụng tốt 
Có thể  

sử dụng 

Không sử 

dụng  

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lƣợng 
Tỉ lệ % 

1 Bật cóc tiếp sức  25 83,25 0 0 5 16,75 

2 Bật xa tiếp sức  10 33,3 15 49,95 5 16,75 

3 Chạy nhanh theo số 28 93,34 2 6,66 0 0 

4 Cõng bạn tiếp sức  26 86,58 4 13,42 0 0 

5 Chạy vượt rào tiếp sức 25 83,25 5 16,75 0 0 

6 Chạy chuyển hàng tiếp sức 10 33,3 7 23,41 13 43,29 

7 Chạy uốn lượn tiếp sức 25 83,25 5 16,75 0 0 

8 Đội nào nhanh hơn  26 86,58 4 13,42 0 0 

9 Kéo co 25 83,25 3 9,99 2 6,76 
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10 Lăn bóng theo vòng số 8 24 79,92 6 20,08 0 0 

11 Nhảy ô tiếp sức 23 76,59 7 23,41 0 0 

12 Nhảy dây 10 33,33 15 49,95 5 16,75 

13 Ném bóng trúng đích 25 83,25 4 13,42 1 3,33 

14 Thỏ nhảy tiếp sức 24 79,92 2 6,66 4 13,42 

15 Tiếp sức chuyển vật  10 33,3 13 43,29 7 23,41 

16 Tiếp sức con thoi  25 83,25 5 16,75 0 0 

Qua kết quả phỏng vấn ở Bảng 1 chúng tôi đã chọn được 12 trò chơi có sự  đồng ý 

thường xuyên sử dụng tốt từ 75% trở lên. Đó là các trò chơi sau: 

1. Bật cóc tiếp sức. 

2. Chạy vượt rào tiếp sức. 

3. Cùng bạn tiếp sức.  

4. Chạy nhanh theo số. 

5. Chạy uốn lượn tiếp sức.  

6. Đội nào nhanh hơn. 

7. Kéo co. 

8. Lăn bóng theo vòng số 8.   

9. Nhảy ô tiếp sức.  

10. Ném bóng trúng đích. 

11. Thỏ nhảy tiếp sức. 

12. Tiếp sức con thoi. 

2.2. Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực 

học sinh nam học sinh khối 5 trƣờng tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ 

Chí Minh sau 1 học kỳ học tập 

2.2.1. Đánh giá thực trạng thể lực của nam học sinh khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.1.1. So sánh thực trạng thể lực của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng học sinh khối 5 

trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Để kiểm nghiệm trong thực tiễn các trò chơi vận động  nhằm phát triển thể lực cho 

khách thể nghiên cứu là học sinh nam khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố 

Hồ Chí Minh. Chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên hai nhóm theo qui ước sau: 

- Nhóm đối chứng: Gồm 35 học sinh nam tập theo chương trình chính khóa. 
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- Nhóm thực nghiệm: Gồm 35 học sinh nam tập theo các trò chơi vận động do chúng 

tôi lựa chọn. 

Để có cơ sở đánh giá ảnh hưởng của một số TCVĐ đến sự phát triển thể lực cho học sinh, 

chúng tôi tiến hành tổ chức thực nghiệm theo phương thức thực nghiệm so sánh song song. 

Trước khi tiến hành thực nghiệm để đánh giá thực trạng về trình độ thể lực học sinh 

nam  khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành 

kiểm tra và đánh giá thành tích thể lực của hai nhóm thông qua 5 test: chạy 30m xuất phát 

cao (s); chạy con thoi 4x10m (s); bật xa tại chỗ(cm); chạy 5 phút tùy sức (m) của nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chứng thu được kết quả ở Bảng 2 như sau: 

Bảng 2. So sánh các chỉ số thể lực của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm trước thực 

nghiệm 

Tham số 

Chạy xuất phát 

cao 30m (giây) 

Chạy con thoi 

4x10m (giây) 

Bật xa tại chỗ 

(cm) 

Chạy 5 phút  

tùy sức (m) 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

X 6,95 6,98 13,87 13.93 128.60 127.51 913.63 903.37 

S 0,58 0,66 0,35 0,40 6,05 5,40 102,09 88,88 

CV 8,39 9,51 2,53 2,85 4,70 4,23 11,17 9,84 

ℇ 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0.01 0.03 0,02 

t 0,226 0,680 0,793 0,448 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

Trước khi tiến hành thực nghiệm chúng tôi so sánh giá trị trung bình của 2 nhóm 

thực nghiệm và đối chứng ở lần 1. Qua kết quả Bảng 2. 

Mặc dù độ biến thiên dao động giữa các cá thể trong tập hợp mẫu ở một vài chỉ tiêu 

có sự thay đổi nhưng tất cả các sai số tương đối của giá trị trung bình mẫu đều đủ tính đại 

diện ( ≤ 0,05) để có thể căn cứ vào đó mà thực hiện các phân tích, đánh giá tiếp theo, từ 

số liệu về thực trạng thành tích thể lực của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng cho ta 

thấy: 

+ Thành tích chạy xuất phát cao 30 m (giây), với hệ số biến thiên (CV) của 2 nhóm 

đều nhỏ hơn 10% chứng tỏ thành tích của khách thể tương đối đồng nhất. Với ttính = 0,226< 

t05 = 1,994. Điều đó chứng tỏ sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng 

P>0,05, vì vậy thành tích chạy 30m xuất phát cao của hai nhóm trước thực nghiệm là 

tương đồng nhau. 

+ Chạy con thoi 4 x 10m(giây), với hệ số biến thiên (CV) của 2 nhóm đều nhỏ hơn 

10%  chứng tỏ thành tích của khách thể tương đối đồng nhất. Với ttính = 0,68 < t05 = 1,994. 
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Điều đó chứng tỏ sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P>0,05, vì vậy 

thành tích chạy con thoi 4x10m của hai nhóm trước thực nghiệm là tương đồng nhau. 

+ Test bật xa tại chỗ, với hệ số biến thiên của 2 nhóm đều nhỏ hơn 10% chứng tỏ 

thành tích của khách thể tương đối đồng nhất. Với ttính = 0,793 < t 05 = 1,994, điều đó 

chứng tỏ sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P>0,05, vì vậy thành  tích 

bật xa tại chỗ của hai nhóm trước thực nghiệm là tương đương nhau. 

+ Test chạy 5 phút tùy sức(m), với hệ số biến thiên của 2 nhóm lớn hơn 10% có độ 

đồng nhất trung bình, nhưng sai số tương đối  < 0,05 điều này chứng tỏ test đủ điều kiện 

mang tính đại diện. Với ttính = 0,011< t05 = 1,994, chứng tỏ sự khác biệt này không có ý 

nghĩa thống kê ở ngưỡng P>0,05, thành tích chạy 5 phút tùy sức của hai nhóm đối chứng 

và nhóm thực nghiệm trước thực nghiệm là tương đồng nhau. 

Với kết quả thống kê trên đủ điều kiện để chúng tôi tiến hành thực nghiệm theo tiến 

trình đã đề ra. 

2.2.1.2. So sánh thực trạng thể lực của học sinh khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh với tiêu chuẩn thể lực của người Việt Nam cùng lứa tuổi 

năm 2001  

Chúng tôi tiến hành so sánh thành tích thể lực của học sinh nam lớp 5 trường tiểu học 

Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh với tiêu chuẩn người Việt Nam năm 2001. Kết 

quả thu được ở Bảng 3 như sau: 

Bảng 3. So sánh thực trạng thể lực của học sinh khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh với tiêu chuẩn thể lực của người Việt Nam cùng lứa tuổi năm 2001 

Tham số 

Chạy xuất phát 

cao 30m (giây) 

Chạy con thoi 

4x10m (giây) 

Bật xa tại chỗ 

(cm) 

Chạy 5 phút  

tùy sức (m) 

HS VN HS VN HS VN HS VN 

X 6,97 5,91 13,90 12,54 128,06 162,00 908,50 968,00 

S 0,62 0,56 0,38 0,96 5,76 15,50 95,85 123,00 

d 1,06 1,36 33,94 59,95 

t 14,105 29,844 40,016 2,761 

P <0,05 <0,05 < 0,05 < 0,05 

Qua Bảng 3 cho thấy: 

+ Thành tích chạy xuất phát cao 30m(giây), thành tích của học sinh khối 5 sinh khối  

5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh kém hơn 1,06 giây so với 

thành tích của người Việt Nam năm 2001. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì ttính = 

14,105 < t05 = 1,96 ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

826 

+ Chạy con thoi 4 x 10m( giây), thành tích của học sinh khối 5 sinh khối 5 trường 

tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh kém hơn 1,36 giây so với thành tích 

của người Việt Nam năm 2001. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì ttính = 29,844 < t05 

= 1,96 ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

+ Test bật xa tại chỗ (cm), thành tích của học sinh khối 5 sinh khối 5 trường tiểu học 

Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh kém hơn 33,94 cm so với thành tích của người 

Việt Nam năm 2001. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì ttính = 40,016 < t05 = 1,96  ở 

ngưỡng xác suất P < 0,05. 

+ Test chạy 5 phút tùy sức(m), thành tích của học sinh khối 5 sinh khối 5 trường tiểu 

học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh kém hơn 59,95 m so với thành tích của 

người Việt Nam năm 2001. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì ttính = 2,761< t05 = 1,96  

ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

2.2.2. Ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển thể lực của nam học sinh khối 5 trường 

tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Để tiến hành đánh giá hiệu quả ứng dụng một số TCVĐ cho việc phát triển thể lực 

học sinh nam khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  sau 1 học 

kỳ học tập chúng tôi đánh giá từng nhóm học sinh như sau: 

Bước 1: Lập phiếu dự kiến các bài tập trò chơi, phỏng vấn giáo viên trực tiếp giảng 

dạy. Soạn nội dung các trò chơi đã được phỏng vấn và lựa chọn để giảng dạy cho nhóm 

thực nghiệm mẫu phiếu phỏng vấn được trình bày ở Phụ lục 1. 

Bước 2: Lập kế hoạch thực nghiệm cho nhóm thực nghiệm (học kì I, học kì II năm 

học: 2015 - 2016). 

Bước 3: Soạn giáo án giảng dạy cho nhóm thực nghiệm theo chương trình thực 

nghiệm đã được Ban Giám hiệu thống nhất thông qua. 

- Thời gian tiến hành thực nghiệm. 

* Ứng dựng các bài tập trò chơi vận động cho nhóm thực nghiệm là từ 01/2016 đến 

5/2016: 

- Mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 1 tiết. Các trò chơi vận động đã được lựa chọn từ kết quả 

phỏng vấn được ứng dụng vào 15 phút cuối của mỗi buổi tập.  

+ Nhóm thực nghiệm: Gồm 35 học sinh nam được tập luyện với những bài tập đã 

được lựa chọn. Ngoài việc học tập chương trình thể dục bình thường của Bộ Giáo Dục còn 

ứng dụng thêm một số trò chơi vận động được lựa chọn từ mục tiêu 1. 

+ Nhóm đối chứng: Gồm 35 học sinh nam tập luyện theo chương trình của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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2.2.3. Đánh giá hiệu quả của một số bài tập nhằm phát triển thể lực của nam học sinh 

khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

2.2.3.1. Đánh giá sự phát triển thể lực của nhóm thực nghiệm sau thực nghiệm 

Bảng 4. Thành tích thể lực của nhóm thực nghiệm trước và sau thực nghiệm 

Tham số 

Chạy xuất phát 

cao 30m (giây) 

Chạy con thoi 

4x10m (giây) 

Bật xa tại chỗ  

(cm) 

Chạy 5 phút tùy 

sức (m) 

Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 

X 6,95 6,45 13,868 13,26 129 142 913,63 975 

S 0,58 0,59 0,35 0,41 6,05 5,96 102,09 91,28 

CV 8,39 9,16 2,5337 3,12 4,70 4,21 11,17 9,36 

e 0,02 0,02 0,0059 0,007 0,01 0,01 0,03 0,02 

d 0,5 0,61 12,91 61,26 

W 7,56 4,49 9,58 6,68 

t 20,08 20,66 29,85 11,23 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Qua kết quả Bảng 4 cho ta thấy: 

+ Ở test chạy xuất phát cao 30m (giây) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm 

thực nghiệm là 0,5 s, với nhịp tăng trưởng W = 7,56%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về 

thành tích chạy 30m của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng trưởng tốt và 

có ý nghĩa thống kê vì ttính = 20,08 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05.  

+ Chạy con thoi 4x10m (giây) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm thực 

nghiệm là 0,61 s, với nhịp tăng trưởng W = 4,49%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về 

thành tích chạy con thoi 4x10m của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng 

trưởng tốt và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 20,66 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05.  

+ Bật xa tại chỗ (cm) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm thực nghiệm là 

12,91 cm, với nhịp tăng trưởng W = 9,59%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về thành tích 

bật xa tại chỗ của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng trưởng tốt và có ý 

nghĩa thống kê vì ttính = 29,85 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05.  

+ Ở test chạy 5 phút tùy sức (m) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm thực 

nghiệm là 61,26 m, với nhịp tăng trưởng W = 6,68%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về 

thành tích chạy 5 phút tùy sức của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng 

trưởng tốt và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 11,23 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 
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2.2.3.2. Đánh giá sự phát triển thể lực của nhóm đối chứng sau thực nghiệm. 

Bảng 5. Thành tích thể lực của nhóm đối chứng trước và sau thực nghiệm 

Tham 

số 

Chạy xuất phát 

cao 30m (giây) 

Chạy con thoi 

4x10m (giây) 

Bật xa tại chỗ 

(cm) 

Chạy 5 phút  

tùy sức (m) 

Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 

X 6,98 6,89 13,93 13,60 127,51 135,60 903,37 922,74 

S 0,66 0,59 0,40 0,36 5,40 6,99 88,88 86,17 

Cv 9,51 8,53 2,85 2,67 4,23 5,16 9,84 9,34 

ℇ 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

d 0,10 0,33 8,09 19,37 

W 1,30 2,39 6,10 2,16 

t 2,51 16,21 19,25 3,61 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Qua kết quả Bảng 5 cho ta thấy: 

+ Ở test chạy xuất phát cao 30m (giây) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm 

thực nghiệm là 0,1 s, với nhịp tăng trưởng W = 1,30%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về 

thành tích chạy 30m của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng trưởng tốt và 

có ý nghĩa thống kê vì ttính = 2,51 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05.  

+ Chạy con thoi 4x10m (giây) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm thực 

nghiệm là 0,33 s, với nhịp tăng trưởng W = 2,39%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về 

thành tích chạy con thoi 4x10m của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng 

trưởng tốt và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 16,21 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05.  

+ Bật xa tại chỗ (cm) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm thực nghiệm là 

8,09cm, với nhịp tăng trưởng W = 6,10%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về thành tích 

bật xa tại chỗ của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng trưởng tốt và có ý 

nghĩa thống kê vì ttính = 19,25 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05.  

+ Ở test chạy 5 phút tùy sức (m) sự chênh lệch giữa 2 lần kiểm tra của nhóm thực 

nghiệm là 19,37m, với nhịp tăng trưởng W = 2,16%. Điều này nói lên sự tăng trưởng về 

thành tích chạy 5 phút tùy sức của nhóm thực nghiệm giữa hai lần kiểm tra có sự tăng 

trưởng tốt và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 3,61 > t05 = 2,032, ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

2.2.3.3. So sánh thành tích thể lực của hai nhóm sau thực nghiệm 

Chúng tôi so sánh giá trị trung bình của thành tích thể lực của nhóm thực nghiệm và 

nhóm đối chứng sau thực nghiệm thu được kết quả ở Bảng 6. 
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Bảng 6. Thành tích thể lực của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thực nghiệm 

Tham 

số 

Chạy xuất phát 

cao 30m( giây) 

Chạy con thoi 

4x10m(giây) 

Bật xa tại chỗ 

(cm) 

Chạy 5 phút tùy 

sức (m) 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

X 6,45 6,89 13,26 13,60 141,51 135,60 974,89 922,74 

S 0,5905 0,59 0,41 0,36 5,96 6,99 91,28 86,17 

d 0,44 0,34 5,91 52,15 

t 3,125 3,624 3,808 2,457 

P < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Qua kết quả ở Bảng 6 cho ta thấy:  

+ Ở test chạy 30m xuất phát cao (giây): thành tích của 2 nhóm thực nghiệm và nhóm 

đối chứng có sự khác biệt. Thành tích nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng là 0,44 

giây. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì ttính = 3,125 > t05 = 1,994, với ngưỡng xác 

suất P<0,05. 

+ Ở test chạy con thoi 4x 10m (giây): thành tích nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối 

chứng là 0,34 giây. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì t(tính) = 3,624 > t 05 = 1,994, với 

ngưỡng xác suất P<0,05. 

+ Ở test bật xa tại chỗ (cm): thành tích của 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 

có sự khác biệt, thành tích nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng là 5,91 cm. Sự khác 

biệt này có ý nghĩa thống kê vì t(tính) = 3,808 > t 05 = 1,994, với ngưỡng xác suất P<0,05. 

+ Ở test chạy 5 phút tùy sức (m): thành tích của 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối 

chứng có sự khác biệt, thành tích nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng là 52,15 m. 

Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê vì t(tính) = 2,457 > t05 = 1,994, với ngưỡng xác suất 

P<0,05. 

2.2.3.4. So sánh nhịp tăng trưởng thể lực giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau  

             thực nghiệm 

  Để khẳng định rõ hơn hiệu quả việc lựa chọn một số TCVĐ nhằm nâng cao thể lực 

cho học sinh nam  khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh sau 1 

học kỳ hoc tập. Chúng tôi tiến hành so sánh sự phát triển thể lực của học sinh nam của 2 

nhóm thực nghiệm và đối chứng  sau 1 học kỳ học tập, kết quả ở Bảng 7 như sau: 
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Bảng 7. So sánh nhịp tăng trưởng thể lực giữa nhóm thực nghiệm  

và nhóm đối chứng sau thực nghiệm 

Tham 

số 

Chạy xuất phát 

cao 30m(giây) 

Chạy con thoi 

4×10m (giây) 

Bật xa tại chỗ 

(cm) 

Chạy 5 phút tùy 

sức (m) 

TN ĐC TN ĐC TN ĐC TN ĐC 

W  7,56 1,30 4,49 2,39 9,58 6,10 6,68 2,16 

S 3,28 4,86 1,88 1,28 2,80 2,64 5,36 5,31 

t 6,316 5,457 5,348 3,534 

p <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

df = na + nb – 2; t05 = 1,994 

Kết quả Bảng 7 cho ta thấy:  

+ Ở test chạy 30 m xuất phát cao (giây): cả 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 

đều có sự tăng trưởng nhóm thực nghiệm WTN = 7,56% và nhóm đối chứng WĐC = 

1,30%. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng 

(WTN = 7,56% > WĐC = 1,30%) và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 6,316 > t05 = 1,994, ở 

ngưỡng xác suất P < 0,05. 

+ Ở test chạy con thoi 4x10m(giây) cả 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng đều 

có sự tăng trưởng nhóm thực nghiệm WTN = 4,49% và nhóm đối chứng WĐC = 2,39%. 

Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng (WTN = 

4,49% > WĐC = 2,39%) và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 5,457 > t05 = 1,994, ở ngưỡng xác 

suất P < 0,05. 

+ Ở test bật xa tại chỗ (cm) cả 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng đều có sự tăng 

trưởng nhóm thực nghiệm WTN = 9,58% và nhóm đối chứng WĐC = 6,10%. Tuy nhiên, 

mức độ tăng trưởng của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng (WTN = 9,58% > WĐC 

= 6,10%) và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 5,348 > t05 = 1,994, ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

+ Ở test chạy 5 phút tùy sức (m) cả 2 nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng đều có 

sự tăng trưởng nhóm thực nghiệm WTN = 6,68% và nhóm đối chứng WĐC = 2,16%. Tuy 

nhiên, mức độ tăng trưởng của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng (WTN = 9,66% 

> WĐC = 2,33%) và có ý nghĩa thống kê vì ttính = 3,534 > t 05 = 1,994, ở ngưỡng xác suất P 

< 0,05. 

* Kết luận:  

Chúng tôi nhận thấy rằng ở hầu hết các test của cả 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng 

đều có sự phát triển. Nhịp tăng trưởng trung bình ở nhóm thực nghiệm của tất cả các test 
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đều cao hơn so với nhịp tăng trưởng trung bình của nhóm đối chứng và có ttính > t05, vì 

vậy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

Từ việc so sánh nhịp tăng trưởng của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau khi 

tiến hành thực nghiệm chúng tôi có thể khẳng định kết quả việc ứng dụng một số TCVĐ 

cho học sinh nam khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh mà 

chúng tôi lựa chọn đã thể hiện tính hiệu quả đến việc phát triển các tố chất cho học sinh.    

Nhịp tăng trưởng còn biểu hiện ở Biểu đồ 1: 

 

 

Biểu đồ 1. So sánh nhịp tăng trưởng thể lực giữa nhóm thực nghiệm  

và nhóm đối chứng sau thực nghiệm 

3. KẾT LUẬN 

Qua các bước nghiên cứu chặt chẽ của đề tài, chúng tôi đưa ra những kết luận sau: 

- Đề tài đã lựa chọn được 12 bài tập dưới dạng trò chơi vận động nhằm động phát 

triển các tố chất thể lực cho học sinh nam lớp 5 trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh.12 trò chơi đó là: Bật cóc tiếp sức; Chạy vượt rào tiếp sức; Cõng bạn 

tiếp sức; Chạy nhanh theo số;  Chạy uốn lượn tiếp sức; Đội nào nhanh hơn; Kéo co; Lăn 

bóng theo vòng số 8; Nhảy ô tiếp sức;  Ném bóng trúng đích; Thỏ nhảy tiếp sức; Tiếp sức 

con thoi. 

- Qua kết quả nghiên cứu nhịp tăng trưởng ở nhóm thực nghiệm của tất cả các test 

đều cao hơn so với nhịp tăng trưởng của nhóm đối chứng và có ttính đều lớn hơn  t05, nên sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê. Vì vậy chúng tôi đánh giá một số TCVĐ của chúng tôi dề ra 

có tác dụng đến sự phát triển thể lực của học sinh nam khối 5 trường tiểu học Bắc Hải, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh sau 1 học kỳ học tập. 

Series1, Chạy xuất 
phát cao 

30m(giây) TN, 
7,56 

Series1, Chạy xuất 
phát cao 

30m(giây) ĐC, 
1,30 

Series1, Chạy con 
thoi 4x10m(giây) 

TN, 4,49 

Series1, Chạy con 
thoi 4x10m(giây) 

ĐC, 2,39 

Series1, Bật xa tại 
chỗ (cm) TN, 9,58 

Series1, Bật xa tại 
chỗ (cm) ĐC, 6,10 

Series1, Chạy 5 
phút tùy sức (m) 

TN, 6,68 

Series1, Chạy 5 
phút tùy sức (m) 

ĐC, 2,16 
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

VÀ TỐ CHẤT THỂ LỰC CHUNG CỦA SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN 

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Đỗ Văn Hùng, ThS. Trần Đức Nam 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Tóm tắt: Bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong 

TDTT, chúng tôi đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng công tác giáo dục  

thể chất và tố chất thể lực chung của sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 

Hưng Yên. Từ đó có định hướng cho nhà trường và cán bộ giảng dạy GDTC hoàn 

thành tốt công tác GDTC cho sinh viên trong thời gian tới. 

Từ khóa: Thực trạng giáo dục thể chất, tố chất thể lực, sinh viên trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật Hưng Yên. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên có sứ mạng trở thành trường Đại học 

trọng điểm của Khu vực Đồng bằng Bắc bộ, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng 

ứng dụng. Qua các giai đoạn phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, cử nhân có 

chất lượng cao để phục vụ cho sự phát triển đất mước, đặc biệt là cho các tỉnh thuộc khu 

vực phía Bắc nước ta. Do vậy, Ban Giám hiệu luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng 

đào tạo nguồn nhân lực, trong đó đòi hỏi người tốt nghiệp phải đáp ứng về nhiều mặt như 

trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, năng lực sư phạm… Một yếu tố có vai trò quan 

trọng không kém đó là việc trang bị cho sinh viên nền tảng thể lực tốt để phục vụ quá trình 

học tập trên ghế nhà trường và phục vụ cho công tác về sau.  

Qua thực tiễn giảng dạy, chúng tôi nhận thấy thể lực chung của sinh viên vẫn còn 

yếu, tỷ lệ sinh viên còn chưa đạt chuẩn kiểm tra thể lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn 

khá nhiều. Xuất phát từ lý do đó chúng tôi tiến hành ngiên cứu: Thực trạng công tác GDTC 

và tố chất thể lực chung của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương 

pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá thực trạng về công tác GDTC Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 

Nhằm tìm hiểu thực trạng về công tác GDTC cho sinh viên trường Đại học Sư phạm 

kỹ thuật Hưng Yên, đề tài tiến hành phỏng vấn các nhà chuyên môn, các giáo viên của 

trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Kết quả được trình bày ở Bảng 1. 
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Bảng 1. Kết quả khảo sát thực trạng về công tác GDTC  

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (n = 34) 

TT Nội dung phỏng vấn 
Kết quả phỏng vấn 

n % 

1 

Đánh giá công tác GDTC: - - 

- Đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của 

Nhà trường. 
12 35,29 

- Đáp ứng từng phần yêu cầu. 22 64,71 

- Chưa đáp ứng. 0 0.00 

2 

Những vấn đề mà công tác GDTC cần tập 

trung: 
- - 

- Đảng uỷ Ban giám hiệu cần quan tâm. 32 94,11 

- Cần củng cố công tác quản lý bộ môn GDTC. 28 82,35 

- Cần nâng cao chất lượng giáo viên TDTT. 34 100,00 

- Phải cải tiến phương pháp giảng dạy TDTT phù hợp 

điều kiện Nhà trường. 
30 88,23 

- Cần phải tăng cường cơ sở vật chất sân bãi. 34 100,00 

- Tăng kinh phí dành cho hoạt động thể thao. 33 97,05 

- Cần tổ chức các hoạt động thể thao. 31 91,17 

- Cần tổ chức các giải thể thao, CLB, đội tuyển. 34 100,00 

3 

Công tác tổ chức bộ môn: - - 

- Cần thiết phát triển bộ môn GDTC lên thành Khoa. 5 14,70 

- Công tác kế hoạch bộ môn:  - - 

+ Đã làm thường xuyên. 26 76,47 

+ Chưa thường xuyên. 8 23,53 

- Xây dựng lại chương trình, nội dung giảng dạy. 2 5,88 

- Nên đưa nội dung kiểm tra tiêu chuẩn RLTT vào đánh 

giá điểm học tập của sinh viên? 
30 88,23 

4 

Công tác kế hoạch tổ chức (n = 10): - - 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn với giáo viên. - - 

+ Thường xuyên. 4 40,00 

+ Chưa thường xuyên. 6 60,00 
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- Công tác hướng dẫn sinh viên tập luyện ngoại khoá của 

giáo viên. 
- - 

+ Thường xuyên. 0 0,00 

+ Thỉnh thoảng. 3 30,00 

+ Chưa có. 7 70,00 

Từ kết quả thu được ở Bảng 1 cho thấy: 

Công tác GDTC trong những năm qua được đánh giá là đã đáp ứng từng phần những 

yêu cầu đặt ra của nhà trường và chương trình GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 

64,71%. Và trong những năm tới, để nâng cao chất lượng công tác GDTC trong nhà trường 

thì cần quan tâm đến những vấn đề mà các ý kiến phỏng vấn tập trung lựa chọn chiếm tỷ 

cao bao gồm: Cần sự quan tâm hơn của lãnh đạo nhà trường; Cần nâng cao chất lượng, 

trình độ của giáo viên; Cần phải tăng cường cơ sở vật chất, sân bãi, kinh phí dành cho công 

tác giảng dạy và tập luyện TDTT; Cần củng cố công tác quản lý bộ môn, cải tiến phương 

pháp tổ chức giảng dạy nội khoá và tổ chức các hoạt động ngoại khoá đáp ứng nhu cầu tập 

luyện và rèn luyện thân thể của học sinh, sinh viên; Cần tăng cường tổ chức các giải thể 

thao nhiều hơn, tổ chức và thành lập các CLB các môn thể thao thu hút sinh viên có năng 

khiếu và ham thích các môn thể thao tập luyện; Ngoài ra, khi tọa đàm trực tiếp với các đối 

tượng phỏng vấn còn cho thấy, các ý kiến đều mong muốn rằng: Cần tăng cường công tác 

xã hội hoá trong các hoạt động thể thao và tập luyện TDTT trong nhà trường. 

Để nâng cao chất lượng công tác GDTC cũng như nâng cao tố chất thể lực chung cho 

sinh viên, cần phải áp dụng một số biện pháp như: Đưa nội dung kiểm tra, đánh giá tiêu 

chuẩn rèn luyện thân thể vào nội dung đánh giá học tập môn học thể dục của học sinh, và 

cần phải tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các loại hình CLB với các hình thức tập luyện 

không có người hướng dẫn và tổ chức các hình thức tập luyện ngoại khoá có giáo viên 

tham gia hướng dẫn đối với sinh viên. 

3.2. Thực trạng về tố chất thể lực chung của sinh viên Trƣờng Đại học Sƣ phạm  

Kỹ thuật Hƣng Yên 

Để đánh giá tố chất thể lực chung của đối tượng khảo sát, đề tài tiến hành kiểm tra 

thông qua các nội dung, tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định và ban hành. Nội dung kiểm tra được lựa chọn là Gập bụng 30’ (lần), Chạy tùy sức  

5 phút (m), Bật xa tại chỗ (cm) và Chạy con thoi 4x10m (s). 

Đối tượng khảo sát là 1.918 sinh viên năm thứ nhất và thứ 2 thuộc các chuyên ngành 

Công nghệ Thông tin, Công nghệ May và Thời trang, Điện - Điện tử,... Số liệu khảo sát lấy 

từ kết quả kiểm tra được lưu trữ tại phòng Đào tạo và bộ môn Giáo dục Thể chất và Giáo 

dục Quốc phòng của nhà trường. Kết quả trình bày ở Bảng 2 và 3. 
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Bảng 2. Kết quả kiểm tra đánh giá trình độ thể lực chung thông qua nội dung, tiêu chuẩn 

rèn luyện thân thể của sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  

năm học 2019 - 2020 

TT 
Nội dung 

kiểm tra 

Năm thứ nhất Năm thứ hai 

Tiêu 

chuẩn 

RLTT

mức 

đạt 

Kết quả 

kiểm tra  

( x  ) 

Số 

ngƣời 

đạt 

chỉ 

tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Tiêu 

chuẩn 

RLTT

mức 

đạt 

Kết quả 

kiểm tra  

( x  ) 

Số 

ngƣời 

đạt chỉ 

tiêu 

Tỷ 

lệ 

% 

Nam  n = 472    n = 496   

1 
Gập bụng 

30’(lần) 
≥ 16 

16,73 

 

3,79 

322 68,22 ≥ 17 16,514,02 335 67,54 

2 
Chạy tùy sức 

5 phút (m) 
≥ 940 

913,57 

 

151,8 

277 58.69 ≥ 950 

910,34 

 

155,04 

216 54,96 

3 
Bật xa tại 

chỗ (cm) 
≥ 205 

202,55 

 

31,8 

335 70,97 ≥ 207 

198,13 

 

32,12 

264 67,18 

4 
Chạy con 

thoi (s) 
≤ 12.50 

12,82 

 

1,46 

289 61,22 ≤ 12,40 12,361,60 245 62,34 

Nữ  n = 304    n = 546   

1 
Gập bụng 

30’(lần) 
≥ 15 

15,62 

 

2,97 

231 75,99 ≥ 16 15,543,02 391 71,61 

2 
Chạy tùy sức 

5 phút (m) 
≥ 850 

800,07 

 

73,23 

150 49,34 ≥870 

821,15 

 

107,08 

258 47,25 

3 
Bật xa tại 

chỗ (cm) 
≥ 151 

150,01 

 

21,86 

192 63,15 ≥ 154 

148,54 

 

23,47 

359 65,75 

4 
Chạy con 

thoi (s) 
≤ 13,10 

13,12 

 

1,56 

176 57.89 ≤ 13,00 

13,19 

± 

1,66 

328 60,07 
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Bảng 3. Tổng hợp kết quả sinh viên đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể  

theo từng nội dung đánh giá trình độ thể lực chung 

TT Nội dung 

Sinh viên nam 

(n = 968) 

Sinh viên nữ 

(n = 850) 

Tổng 

(n = 1918) 

Số đạt 

chỉ tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số đạt 

chỉ tiêu 

Tỷ lệ 

% 

Số đạt 

chỉ tiêu 
Tỷ lệ % 

1 Gập bụng 30’(lần) 675 67,87 627 73,76 1302 67,88 

2 Chạy tùy sức 5 phút (m) 493 50,93 408 48,00 901 46,98 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 599 61,88 551 64,82 1150 59,96 

4 Chạy con thoi (s) 537 55,48 504 59,29 1041 54,28 

 Trung bình  57,52  61,47  57,26 

Từ kết quả Bảng 2 và 3 cho thấy: 

- Tỷ lệ số sinh viên ở năm thứ nhất và thứ hai và đối với nam và nữ đạt từng chỉ tiêu 

của tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ở mức trung bình chiếm phần lớn. Trong đó ngoại trừ, 

với Test bật xa tại chỗ đối với Nam năm thứ nhất chiếm mức đạt là 70.97% và Gập bùng 

với Nữ ở cả năm thứ nhất và thứ hai đều đạt mức đạt chiếm trên 70%. Bên cạnh đó, với 

Test Chạy 5 phút tùy sức với Nữ sinh viên năm thứ nhất và thứ hai đều đạt mức đạt < 50%. 

Từ kết quả tổng hợp kiểm tra thể lực chung của Nam và Nữ đều thấp chỉ ở mức thấp 

chỉ chiếm lần lượt ở mức đạt tiêu chuẩn là 57,52% và 61,47%. Và tổng hợp chung cho 

thấy, số sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 

yên đạt mức tiêu chuẩn thể chung chiếm 57,26%. Qua đó cho thấy tố chất thể lực chung 

của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên vẫn còn ở mức thấp. 

3.3. Thực trạng sử dụng bài tập trò chơi vận động nhằm nâng cao tố chất thể lực 

chung cho sinh viên trƣờng Đại học sƣ phạm kỹ thuật Hƣng Yên 

Để đánh giá thực trạng việc sử dụng bài tập trò chơi vận động nhằm nâng cao tố chất 

thể lực chung cho sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, đề tài tiến hành 

khảo sát việc sử dụng các bài tập trò chơi vận động trong các giờ học nội khoá. Kết quả 

khảo sát được trình bày ở Bảng 4. 
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Bảng 4. Kết quả phỏng vấn về thực trạng sử dụng bài tập trò chơi vận động nhằm  

phát triển tố chất thể lực chung cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

(n = 36) 

TT Nội dung phỏng vấn 

Kết quả phỏng vấn 

Thƣờng xuyên Có sử dụng Ít sử dụng 

n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % n Tỷ lệ % 

I 
Những loại bài tập trò chơi 

vận động đƣợc sử dụng 
      

1 
Trò chơi định hướng phản xạ 

khéo léo 
9 25,00 24 66,67 3 8,33 

2 
Trò chơi phát triển sức mạnh 

chân 
30 83,33 5 13,89 1 2,78 

3 
Trò chơi rèn luyện kỹ năng 

ném, co kéo và sức mạnh tay 
18 50,00 15 41,67 3 8,33 

4 
Trò chơi phát triển kỹ năng 

phối hợp 
8 22,22 26 72,22 2 5,56 

II. 
Thời gian sử dụng trò chơi 

mỗi buổi tập 
      

1 - Từ 10 - 15 phút - - 5 13,89 - - 

2 - Từ 5 - 10 phút 30 83,33 - - - - 

3 - Dưới 5 phút - - 1 2,77 - - 

III. 
Số lần sử dụng trò chơi trong 

tuần 
      

1 - 3 lần - - - - - - 

2 - 2 lần - - 14 38,89 - - 

3 - 1 lần 22 61,11 - - - - 

IV. 
Những khó khăn khi sử dụng 

trò chơi 
      

1 - Sân bãi 28 77,78     

2 - Dụng cụ   6 16,67   

3 - Phương pháp tổ chức.     2 5,56 

Từ kết quả thu được ở Bảng 4 cho thấy:  

- Những loại trò chơi mà các giảng viên thường sử dụng trong giảng dạy là phát  

triển về các mặt tố chất thể lực chiếm hơn 90% là sử dụng mức độ thường xuyên và có sử 

sử dụng. 
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- Thời gian chơi trò chơi trong mỗi buổi lên lớp phần lớn các giáo viên sử dụng là  

5 - 10 phút, một số giáo viên sử dụng 10 - 15 phút và cá biệt có trường hợp sử dụng dưới  

5 phút. 

- Số lần sử dụng trò chơi trong một tuần còn quá ít, chỉ 14 người trả lời có sử dụng 2 

lần một tuần chiếm tỷ lệ 38,89%. Còn phần lớn thường xuyên sử dụng 1 lần/tuần (chiếm 

61,11%) và không có giáo viên nào sử dụng 3 lần một tuần. 

- Trong quá trình phỏng vấn về thực trạng sử dụng trò chơi ở trường Đại học  

Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cũng cho thấy một số vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng hoạt 

động trò chơi cho học sinh là có đến 77,78% số người trả lời trật hẹp về sân bãi, 16,67% 

trả lời dụng cụ triển khai trò chơi còn thiếu thốn và số ít giáo viên chiếm 5,56% còn hạn 

chế về trình độ hoặc phương pháp tổ chức trò chơi vận động.  

4. KẾT LUẬN 

- Thực trạng công tác GDTC của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được 

duy trì và triển khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, song còn nhiều hạn chế và 

tồn tại dẫn đến hiệu quả công tác GDTC chưa đáp ứng yêu cầu đạt ra. 

- Tố chất thể lực chung của sinh viên năm thứ nhất và thứ hai của sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên vẫn còn ở mức thấp, phần nhiều chỉ đạt được các tiêu 

chuẩn thể chất theo quy định của Bộ GD và ĐT ở mức trung bình.  

- Việc sử dụng các bài tập trò chơi vận động là phương tiện hữu hiệu để giáo dục tố 

chất thể lực chung còn ít được các giáo viên sử dụng, dẫn đến kết quả học tập các môn học 

giáo dục thể chất và tố chất thể lực chung theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của sinh viên 

chưa cao. 
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THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ  

CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

Ở TRƢỜNG THPT CHU VĂN AN - THÁI BÌNH 

TS. Nguyễn Thị Thủy
1
, TS. Đào Thị Thanh Hà  

1
Đại học Sư phạm Hà Nội 

                       
2
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Công tác GDTC trường học hiện đang được xã hội rất quan tâm. Hiệu quả 

công tác giáo dục thể chất ở trường học phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đánh giá đúng 

thực trạng công tác GDTC ở trường THPT Chu Văn An - Thái Bình về cơ sở vật 

chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy, thực trạng thể lực của học sinh, kết quả học tập 

môn Thể dục... sẽ giúp tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục hạn chế, lựa chọn 

được biện pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC của Nhà trường. 

Từ khóa: Giáo dục thể chất trường học, biện pháp, hiệu quả, học sinh, trường THPT. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

                                                                                  

     N                          D                                                   

                                                      N                          “Phát 

triển mạnh mẽ phong trào TDTT quần chúng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, làm cho TDTT 

thực sự là một phương tiện đại chúng, góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân 

dân, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của đất nước”.                       

      ì   ô               ợ        ò  ủ   D C                    ừ      ẫ          ổ 

  ô                      yê          

Nâ              ợ    D C                ổ   ô     ô     ỉ    yê   ầ           

   ớ   ì    ì         ú      ê                       ì                      ợ        ă  

        è    y     â        ủ                        ă   ầ   ây      ò         ò      

            ủ        ở                     D   q ầ    ú      ằ       ú                

               è    y     â               yê   ầ  xây                 ớ                  

       ì   y                            ô        D C       x               â            

q    ô        D C ở             C    ă  A  -      Bì    ũ     ằ        ầ       

           ê    y  

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

      q     ì       ê               ã  ử d                        ng quy sau: 

              â   í       ổng hợp tài li  ;        pháp ph ng v n, t      ;        

     q               ;                u tra xã h i h  ;                    c th ng kê. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN                                   

3.1. Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ học tập và tập luyện TDTT của trƣờng 

THPT Chu Văn An - Thái Bình 

C   ở                         y                      y            ở        ớ   ớ  

     q    ô        D C  Q                  q         ợ  ở B    1. 

Bảng 1. Cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC của trường THPT Chu Văn An - Thái Bình 

TT Sân bãi, dụng cụ Số lƣợng  Loại sân/đơn vị Chất lƣợng sử dụng 

1 Sân B       01  Sâ      Trung bình 

2 Sân B       y   01  Bê tông Trung bình 

3 Sân B     ổ 01  Sâ       ã            ổ 

4 Sân Cầ   ô   02  Bê tông Trung bình 

5 Sân     ầ  02  Bê tông Trung bình 

6          y S   01          Trung bình 

7        02  Cát Kém 

8 B       10  Q   Kém  

10 B       y   5  Q   Kém 

11 B     ổ 20  Q   Kém 

12     ắ  30 Q   Trung bình 

13 C      y     01  B  Kém  

14 X     y     01 C      Kém 

15        y     01 B  Trung bình 

Q       q         ợ  ở B    1        y: C   ở           ủ  N           ò         

               ợ  yê   ầ   ủ            í               ỗ            S           â   ã  

      y    ò  í          ợ    é        ở    ớ       ô        D C  ủ              Có 

       y              ở                    ô                          ủ                  

          ợ  yê   ầ          y  ủ      ô   

3.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDTC của trƣờng THPT trƣờng 

THPT Chu Văn An - Thái Bình  

      ũ        ê          y          ợ       q                     ợ    ô       

       y             07        ê    y  ô             100%        ê       ì               

             ê           ;            ê  ở          ổ             ê         ợ           

        y  ô                        ủ           
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Bảng 2. Tổng hợp số học sinh và  giáo viên GDTC của trường THPT  

trường THPT Chu Văn An - Thái Bình 

Giới 

tính 
Học sinh Trình độ giáo viên Thời gian công tác 

 K10 K11 K12 Th.S ĐH CĐ 1-5 năm >5 năm 

N  215 212 225 2 1 0 1 2 

Nam 218 220 252 2 2 0 1 3 

3.3. Thực trạng về nội dung, chƣơng trình GDTC cho học sinh khối 11 trƣờng THPT 

trƣờng THPT Chu Văn An - Thái Bình  

C        ì    D C ở             C    ă  A    ợ  xây       ớ   ổ        

  ợ   45   ú /1         70     /1  ă        ỳ I    36              ỳ II    34       ớ       

  ợ   2     /  ầ   M              ợ   ồ     é   ừ 2     3           

Bảng 3. Thực trạng nội dung chương trình môn Thể dục khối 11  

trường THPT Chu Văn An - Thái Bình 

TT Nội dung học Tổng số tiết 

Học kỳ I 
Lý    y   

(02     ) 

B       

    (10 

    ) 

C  y      

    (10 

    ) 

N  y     

(12     ) 

          

         

(20     ) 

36          

Học kỳ II 
    ầ  

(12     ) 

N  y x  

(12     ) 

C  y     

(12     ) 

Cầ   ô   

(14     ) 

          

         

(18     ) 

34          

Mỗ   ỳ               ẽ    7                   ồ : 03                     x yê   03 

              ị    ỳ  01                   ỳ  

     ợ                           ỳ            ắ                                  ỳ    

     ô   q   02                   ồ                     x yê               ị    ỳ  K   q   

     ỳ II  ẽ q y    ị       q       ă        

N     y  ớ          â                ì         ê    ì  ầ                          

        ừ 2 - 3               L ợ                           q    ớ   ễ  ẫ               

              ô              y           ê   ặ        ă                     y        

                  ê   ớ        q    ủ           ẽ   ô         

3.4. Nhận thức về ý nghĩa việc tập luyện TDTT của học sinh trường THPT Chu Văn  

An - Thái Bình 

N          ú            ò            ũ             ở    ủ             y    ớ      

               ũ                       ẽ   ú               ê   ú    í             y   
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 D        C í    ì   y    ú    ô                      400                      C   

 ă  A                         ủ               D    K   q            ở B    4. 

Bảng 4. Nhận thức về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT của học sinh  

trường THPT Chu Văn An (n = 400) 

TT Nội dung 
Kết quả 

SL % 

1 
      y    D                ă                                

        

400 100 

2       y    D         ở        ớ                     400 100 

3                y    D   264 66 

4 

K ô     í                   

Lý do:   

 + N                     . 

  + K ô         ú    í     í    S                 y  . 

+ D             y    ò            é         ợ    

 

 

298 

302 

304 

 

 

74,5 

75,5 

76 

5 

K ô         y    D               ì: 

+ K ô     í      . 

+ K ô       â   ã        . 

+ K ô              ớ    ẫ . 

+                 ê . 

+ K ô               . 

 

196 

258 

158 

204 

306 

 

49 

64,5 

39,5 

51 

76,5 

3.5. Sự quan tâm của nhà trƣờng tới công tác giáo dục thể chất của Nhà trƣờng 

S  q     â   ủ  B                         ẽ       ồ            y           ỳ q    

     ;       ở    ớ           q    ủ   ô        D C Nhà         

Bảng 5. Sự quan tâm của nhà trường tới công tác giáo dục thể chất của Nhà trường 

TT                 Nội dung  Kết quả 

1  ầ            í         ắ                 y   x 

2 K       ở                      ê            í           x 

3                â                  x 

4  ổ                                x 

5 Bồ    ỡ    â         ì                 ê  0 
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K   q   ở B    5        y:             C    ă  A   ã q     â   ớ   ô       

 D C  ủ  Nhà         N           ã  ầ            í         ắ                y  ;  ã 

 ổ                                             y    ê    ẫ   ò                      ị    

                 ở          ở           ò     è                           y  ;             

  y    é         ợ          ợ     y    ;     â                   ò  í ;       ă        ử 

       ê          â         ì          ê       q    ô        D C  ủ  Nhà         ò  

                    ị    

3.6. Thực trạng thể lực của học sinh trường THPT Chu Văn An 

                  ủ            ẽ           õ  é       q    ủ   ô        D C  ủ  

Nhà         C í    ì   y    ú    ô                              ủ                      

     11      â                         ủ       10         11  ủ              C    ă  

An. K   q            ở B    6 và B    7. 

      Bảng 6. Kết quả kiểm tra thể lực của học sinh khối 11                           

                       trường THPT Chu  Văn An (n = 23) 

         ủ                11  ò                          q       q                

          Ở          C  y 30    ằ    ử        â  (   )     ằ    ử        â  (  )     

C  > 10%  ê   ẫ    ợ  x        ô    ồ                        y                  

              ủ                          11   ô    ồ        N ì   ổ           q   

B    7        y               ô       ở               ò       ;  ặ        ở              

x        ỗ       y 5   ú   ùy     (30 - 37%). N     y  ũ    ồ      ĩ               

C    ă  A   ò                            ê     ẩ   è    y     â         B  Giáo     và 

        q y  ị    

TT Nội dung 

Nam Nữ 

  W 
Cv 

(%) 
  W 

Cv 

(%) 

1 
C  y 30  X C 

(giây) 
5,887  0,791 6,170 13,92 6,404 0,358 1,080 5,603 

2 
B   x        ỗ 

(cm) 
190,3 8,486 1,149 4,460 160,3 9,863 0,163 6,151 

3 
Nằ    ử      

  â  ( ầ ) 
14,17 2,637 3,115 10,35 15,390,233 4,419 15,18 

4 
L         y 

      (  ) 
30,741,629 2,637 4,436 28,09 0,619 1,560 2,204 

5 
C  y 5   ú   ùy 

    ( ) 
911,2 24,64 0,140 2,704 809,4 1,008 0,851 0,125 

x x
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Bảng 7. Kết quả phân loại trình độ thể lực của học sinh  

trường THPT Chu Văn An - Thái Bình 

TT Nội dung 

Khối 10 Khối 11 

Tốt 

% 

Đạt 

% 

Chƣa 

đạt 

% 

Tốt 

% 

Đạt 

% 

Chƣa 

đạt 

% 

1 C  y 30  X C (   ây) 15 60 25 13 64 23 

2 B   x        ỗ (  ) 11 52 37 14 56 30 

3 Nằ    ử        â  ( ầ ) 13 58 29 16 60 24 

4 L         y       (  ) 21 60 19 22 64 14 

5 C  y 5   ú   ùy     ( ) 5 58 37 12 58 30 

 

3.7. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất ở trƣờng THPT 

Chu văn An - Thái Bình 

D                   ô        D C  ủ              C    ă  A        yê   ắ      

                        :          í           ;          í          ;           ù  ợ  

 ặ             ổ     ớ   í     ú    ô           8            â            q    ô       

GDTC ở             C    ă  A                         30    yê              ê        

  y ở                  K   q            ở B    8. 

Bảng 8. Kết quả phỏng vấn chuyên gia lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả                            

công tác GDTC ở trường THPT Chu Văn An (n = 30) 

TT Biện pháp 
Đồng ý 

SL % 

1 
           â                                       ò 

 ủ   D C       Nhà       . 
30 100 

2 

 ă                 ợ       N           ớ       ì   

   xã          ớ                ý            y    ủ  

                        D C  

22 73,33 

3 
C           ở                        ị                   

     ô        D C  ủ  Nhà         
28 93,33 

4 

Xây               ì    ô        ù  ợ   ớ        

                ( CS C   ặ                   ì      

giáo viên...). 

30 100 
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5 
Xây                ồ    ỡ     â         ì          

       ê           ủ  Nhà       . 
24 80 

6 
  â   ô          ê          y   ù  ợ   ớ         

  ì    ô     . 
20 66,66 

7 
       ê                 ã        ù  ợ   ớ            

giáo viên có thành tích           
24 80 

8 
 ă                                    ổ               

         D    
25 83,33 

S                    y ý         yê        ú    ô             ợ  6                 

                  ê  80%  C                  : 

1.            â                                       ò  ủ   D C       Nhà         

2. C           ở                        ị                        ô        D C  ủ  

Nhà         

3. Xây               ì    ô        ù  ợ   ớ                       (CS C   ặ  

                 ì             ê    ). 

4. Xây                ồ    ỡ     â         ì                 ê           ủ   

Nhà         

5.        ê             ã        ù  ợ   ớ                   ê            í    

          

6.  ă                                    ổ                        D    

4. KẾT LUẬN 

-                      ũ        ê       ì      t      m b    ủ v  s    ợng và ch t 

  ợng ph c v  cho công tác gi ng d y của Nhà     ng.  

- N           ã q     â   ớ   ô        D C                u dẫ    n tình tr ng 

    ở v t ch t ph c v  công tác GDTC còn h n ch , trang thi t bị, d ng c  t p luy n còn 

thi u và ch     ợ          t.  

- K t qu  ki m tra th  l c cho th y: vẫn còn nhi u h               t ở các n i dung 

khác nhau; s c nhanh và s c m         ng của h c sinh nam và n  kh   11       ồ     u 

(Cv > 10%). 

- Từ th c tr ng và qua tham kh o ý ki      yê                 xu     ợc 6 bi n pháp 

nâng cao hi u qu  công tác GDTC ở             C    ă  A  – Thái Bình. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG DIỄN BIẾN CỦA LƢỢNG VẬN ĐỘNG  

TRONG CHƢƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA  

LƢỢNG VẬN ĐỘNG LÊN CHỈ SỐ THỂ LỰC VĐV CỬ TẠ  

ĐỘI TUYỂN TRẺ QUỐC GIA LỨA TUỔI 15-16 SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 

TS. Đinh Hùng Trƣờng
1
, ThS. Đỗ Đình Du

1
, TS. Cao Hoàng Khuyến

2
 

 
1
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh  

2
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, sử dụng 7 test 

đánh giá trình độ chuẩn bị thể lực của VĐV cử tạ lứa tuổi 15-16 đội tuyển trẻ quốc 

gia trong các giai đoạn huấn luyện sáu tháng đầu năm, mối quan hệ chỉ số hoạt 

động thi đấu và trình độ chuẩn bị thể lực.  

Từ khóa: Chuẩn bị thể lực, lượng vận động tập luyện và thi đấu. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cử tạ là môn thể thao dùng sức mạnh, phối hợp động tác kỹ thuật nâng tạ với trọng 

lượng tối đa có thể được. Theo tác giả Vladimir Viktorôvich hoạt động tập luyện và thi đấu 

của vận động viên (VĐV) cử tạ có liên quan đến biểu hiện năng lực chuyên môn đặc tính 

sức mạnh tốc độ và được thực hiện trong điều kiện khắc nghiệt [7]. 

Để đạt được thành tích thể thao cao đòi hỏi phải có một kế hoạch tập luyện lâu dài và 

khoa học. Huấn luyện môn cử tạ là một quá trình sư phạm phức tạp diễn ra trong quãng 

thời gian dài liên tục, gồm nhiều giai đoạn, mang tính kế thừa lẫn nhau. Để đảm bảo hiệu 

quả của quá trình huấn luyện VĐV, việc kiểm tra đánh giá xác định sự ảnh hưởng của 

lượng vận động tập luyện và thi đấu là một nhiệm vụ quan trọng, công việc này cần được 

tiến hành có hệ thống và phải tiến hành thường xuyên giúp cho HLV điều chỉnh lượng vận 

động và quãng nghỉ sao cho hợp lý giúp VĐVđạt được thành tích cao trong quá trình  

thi đấu.  

Từ đó cho thấy việc xác định thực trạng diễn biến lượng vận động trong chương trình 

huấn luyện và tác động của lượng vận động lên chỉ số thể lực VĐV cử tạ đội tuyển trẻ 

quốc gia lứa tuổi 15-16 trong sáu tháng đầu năm có vai trò quan trọng. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; 

Phương pháp quan sát; 

Phương pháp kiểm tra sư phạm; 
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Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Thực trạng nội dung chƣơng trình huấn luyện và diễn biến lƣợng vận động 

tập luyện, thi đấu của VĐV cử tạ đội tuyển trẻ quốc gia năm 2018 

Để hiểu sâu hơn, có những đánh giá chuẩn xác hơn về hiệu quả kế hoạch huấn luyện 

VĐV đội tuyển trẻ quốc qua chúng tôi đã tiến hành khái quát lại nội dung chương trình 

huấn luyện và diễn biến lượng vận động trong quá trình huấn luyện năm ở VĐV cử tạ lứa 

tuổi 15-16. Kết quả khảo sát được trình bày trong Bảng 1, Bảng 2. 

Bảng 1. Phân chia thời gian và nội dung huấn luyện trong chu kỳ 1 từ ngày 01/01/2018 

đến ngày 30/06/2018 (6 tháng đầu năm) 

Nội dung 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

chung 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

chuyên 

môn 

Giai đoạn 

trƣớc thi 

đấu 

Giai đoạn 

thi đấu 

 

 

Giai đoạn 

chuyển tiếp 

01/01/2018 

đến 

17/03/2018 

18/03/2018 

đến 

28/04/2018 

29/04/2018 

đến 

26/05/2018 

27/05/2018 

đến 

16/06/2018 

17/06/2018 

đến 

30/06/2018 

Số tuần 11 6 4 3 2 

Số buổi 130 72 48 36 18 

Số giờ 242 132 88 66 44 

Thể lực chung 50% 20%      15%          10% 80% 

Thể lực  

chuyên môn 
20% 30% 35% 30% 10% 

Kỹ thuật 25% 35% 35% 35% 10% 

Chiến thuật - 5% 5% 5% - 

Tâm lý 5% 5% 5% 10% - 

Số ngày  

kiểm tra 
- 5% 5% 10% 

- 

Về diễn biến lượng vận động chu kỳ tuần trong giai đoạn huấn luyện chung được 

trình bầy ở Bảng 2 cho thấy: Khối lượng vận động diễn biến trong một tuần từ thứ 2 đến 

thứ 7 giao động từ 70% đến 90%, về cường độ giao động từ 60% đến 70%. Theo diễn biến 

lượng vận động của HLV áp dụng trong quá trình này là phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu 

của quá trình huấn luyện. Việc sử dụng khối lượng lớn và cường độ vừa phải trong giai 
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đoạn chuẩn bị chung giúp phát triển toàn diện VĐV và là nền tảng cho việc phát triển thể 

lực trong giai đoạn tiếp theo. 

Đến giai đoạn chuẩn bị chuyên môn lượng vận động diễn biến về khối lượng trong 

một tuần từ thứ 2 đến thứ 7 giao động từ 60% đến 70% và cường độ tăng từ 80% đến 95%. 

Giai đoạn trước thi đấu và thi đấu khối lượng giảm xuống rõ rệt từ 40%, 60 % và 30%, 

50% , trong khi đó cường độ có khuynh hướng tăng dần đạt 80%, MAX 95-100% bao gồm 

các nội dung bài tập: Cử giật, cử đẩy, một số bài tập bổ trợ chính cho cử giật và cử đẩy 

như: Giật cao, giật đứng, giật chéo, đẩy cao, mượn lực đẩy, đẩy trên giá bổ trợ… bài tập 

gánh trước, gánh sau, kéo rộng, kéo hẹp… Nhằm phát triển sức mạnh tối đa, sức mạnh tốc 

độ cho VĐV cử tạ trẻ. 

Bảng 2. Diễn biến lượng vận động tuần trong giai đoạn chuẩn bị 6 tháng đầu năm 

Kết quả nghiên cứu này trùng hợp với quan điểm của các tác giả: A.Vôrôbiep trong 

cuốn sách “cử tạ” và tác giả Lâm Quang Thành, Bùi Trọng Toại trong cuốn sách “Tính chu 

kỳ trong huấn luyện thể thao”, Tác giả A.A Iantrevcôvo, tác giả R.A Romana [1, 4, 5, 6]. 

Về diễn biến lượng vận động giữa các buổi tập trong chu kỳ tuần HLV đã có sự luân 

phiên lượng vận động cao và thấp, cao nhất là thứ 2 và thứ 6  khối lượng 40%, cường độ 

Chu kỳ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

chung 1 

KL 90% 70% 90% 50% 90% 70% 

CĐ 70% 60% 70% 50% 70% 60% 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

chuyên môn 1 

KL 70% 60% 70% 50% 70% 60% 

CĐ 95% 80% 95% 50% 95% 80% 

Giai đoạn 

trước thi đấu 1 

KL 40% 60% 40% 60% 40% 60% 

CĐ 100% 80% 100% 80% 100% 80% 

Giai đoạn  

thi đấu 1 

KL 40% 50% 40% 30% 40% 50% 

CĐ 95-100% 70% 

95 

- 

100% 

70% 

95 

- 

100% 

70% 

Giai đoạn 

chuyển tiếp 1 

KL 70% 60% 70% 60% 70% 60% 

CĐ 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
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95-100 %, thấp nhất là thứ 5 khối lượng 30% cường độ 50% (giai đoạn chuẩn bị chung và 

chuyên môn), khối lượng 60%, cường độ 80% giai đoạn trước thi đấu, khối lượng 30%, 

cường độ 70% giai đoạn thi đấu. Theo ý kiến của các nhà khoa học GS.TS. Nguyễn Đại 

Dương, Lâm Quang Thành đã đưa ra những điểm cần lưu ý khi xây dựng lượng vận động 

trong 1 chu kỳ: Lượng vận động trong tháng được thực hiện không đều nhau: Các tuần có 

khối lượng của lượng vận động lớn được luân phiên với các tuần có lượng vận động động 

nhỏ và trung bình và ở chu kỳ tuần cũng như vậy [1, 4]. 

Về nội dung bài tập trong chương trình huấn luyện được HLV đưa ra cho 4 giai đoạn 

huấn luyện gồm: 14 bài bập phát triển thể lục chung, 20 bài tập phát triển thể lực chuyên 

môn, 9 bài tập phát triển kỹ thuật, 2 bài tập phát triển chiến thuật, 2 bài tập phát triển tâm 

lý được trình bầy cụ thể trong phụ lục 1 đề tài “Đánh giá diễn biến lượng vận động tập 

luyện và thi đấu của VĐV Cử tạ đội tuyển trẻ quốc gia trong chu kỳ huấn luyện năm” [3]. 

Về nội dung bài tập trong chương trình huấn luyện được HLV đưa ra phù hợp với 

trình độ VĐV và mức độ yêu cầu đối với VĐV được nâng lên theo từng giai đoạn quá trình 

huấn luyện. Đặc biệt, trong giai đoạn huấn luyện chuyên môn ở đây HLV đã đưa ra những 

bài tập nhằm cải thiện tính linh hoạt của khớp, tính đàn hồi của cơ và dây chằng. Bởi theo 

tác giả A.A. Zeynalôv để phát triển hiệu quả phẩm chất sức mạnh - tốc độ thì không nhất 

thiết trong toàn bộ thời gian tập luyện với trọng lượng gần tiếp cận hoặc tiếp cận, việc sử 

dụng các bài tập chạy việt dã, biến tốc, bật cao và bật xa tại chỗ và lấy đà, trò chơi vận 

động giúp cải thiện tính linh hoạt của khớp giúp VĐV tránh được chấn thương, phát huy 

tối đa sức mạnh của bản thân trong tập luyện và thi đấu. 

Về chuẩn bị tâm lý cho VĐV trong thời gian trước thi đấu chiếm 5%, thi đấu là 10%. 

HLV đã đưa ra các nội dung sau: Hướng VĐV tự đặt ra chỉ tiêu thành tích và phải đạt được 

trong một buổi tập luyện - Tổ chức các buổi tập kiểm tra giống như thi đấu, kích thích 

VĐV nâng cao thành tích, rèn luyện trạng thái thi đấu, lòng dũng cảm - Tạo bầu không khí 

thoải mái, không đề ra chỉ tiêu quá cao giúp VĐV có niềm tin trong tập luyện và thi đấu - 

Tập luyện kiểm tra giao lưu với đơn vị khác. Tuy nhiên, HLV chưa đưa ra nội dung 

phương pháp điều chỉnh trạng thái tâm lý cho VĐV cử tạ. Trên trang điện tử 

http://studbooks.net/718819, đăng tải bài viết “Đặc thù của căng thẳng tâm lý trong các 

cuộc thi đấu và phương pháp điều chỉnh mức độ phấn khích trong VĐV”. Trong đó có nêu 

ra: Phương tiện điều chỉnh đặc biệt trong trạng thái trước xuất phát là một số bài tập thể 

chất và bài tập chuyên môn, có tác dụng kích thích cảm xúc, hoặc hạ bớt cảm xúc [8]. 

Về huấn luyện chiến thuật cho VĐV (mặc dù ở môn cử tạ là không nhiều) song HLV 

đã đưa ra nội dung thảo luận về kế hoạch thi đấu như: Thời gian khởi động trọng lượng tạ 

khởi điểm, thay đổi trọng lượng tạ. Tuy nhiên HLV cũng chưa đưa ra nội dụng cụ thể về 

phương pháp huấn luyện. Từ đó cho thấy HLV cần phải tiếp tục bổ sụng những thiếu sót 

để hoàn thiện hơn chương trình huấn huyến và giúp VĐV đạt được thành tích tốt hơn trong 

quá trình tập luyện và thi đấu.  
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3.2. Đánh giá diễn biến và tác động của lƣợng vận động lên chỉ số thể lực trong huấn 

luyện VĐV cử tạ đội tuyển trẻ quốc gia lứa tuổi 15-16 

Để đạt được thành tích thể thao cao thì trình độ huấn luyện thể lực tối ưu của người 

tập, sự phát triển các tố chất thể lực phù hợp với đặc điểm mỗi môn thể thao là điều có ý 

nghĩa hàng đầu. Việc lựa chọn các chỉ số kiểm tra thể lực phụ thuộc vào nhiệm vụ huấn 

luyện và chúng chỉ rõ mức độ phát triển các tố chất thể lực cần thiết theo dự kiến đã được 

đề ra trong kế hoạch huấn luyện. Hệ thống kiểm tra đánh giá chỉ số biến đổi tố chất thể lực 

trong huấn luyện VĐV cử tạ dựa trên nguyên tắc:  

- Hướng tới mục tiêu đạt trình độ tập luyện tốt nhất. 

- Đảm bảo sự phát triển toàn diện hài hòa các tố chất thể lực phù hợp với đặc điểm 

môn cử tạ trong chu kỳ năm.  

Việc kiểm tra các tố chất thể lực được thực hiện chủ yếu bằng các tố chất: sức mạnh, 

sức mạnh tốc độ, sức nhanh. Kết quả kiểm tra được trình bày Bảng 3 

Bảng 3. Kết quả kiểm tra đánh giá tố chất thể lực của VĐV cử tạ đội tuyển trẻ quốc gia  

lứa tuổi 15-16 

TT Nội dung 

Kết quả kiểm tra đánh giá tố chất thể lực của VĐV  

cử tạ trong giai đoạn chuẩn bị chung 1 

Trƣớc  sáu 

tháng   

(chu kỳ I) 

Sau sáu 

tháng  

(chu kỳ I) 

So sánh 

A 
Nam VĐV cử tạ    

(n=6)  σ  σ t p w% 

1 Chạy 30 m (s) 4,6 0,21 4,09 0,24 3,92 < 0,05 11,74 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 256 15,4 268 18,5 1,22 > 0,05 4,58 

3 Lực kéo lưng (Kg) 150 8,5 175 7,5 5,40 < 0,001* 15,38 

4 Gánh trước (Kg) 130 6,7 150 6 5,45 < 0,001* 14,29 

5 Kéo rộng (Kg) 100 5,56 128 7,3 7,47 < 0,001* 24,56 

6 Cử giật (Kg) 80 4 91 4,4 4,53 < 0,05 12,87 

7 Cử đẩy (Kg) 100 4,7 115 5 5,35 < 0,001* 13,95 

B 
Nữ VĐV cử tạ 

(n=5)  σ  σ  t p w% 

1 Chạy 30 m (s) 5,17 0,3 4,54 0,21 3,85 < 0,05 12,98 

2 Bật xa tại chỗ (cm) 214 16,1 222 18,5 0,73 > 0,05 3,67 

x x

x x
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3 Lực kéo lưng (Kg) 108 9,5 116 8,1 1,43 > 0,05 7,14 

4 Gánh trước (Kg) 90 7,7 100 6 2,29 < 0,05 10,53 

5 Kéo rộng (Kg) 80 5,7 94 7,2 3,41 < 0,05 16,09 

6 Cử giật (Kg) 55 4 61 3,8 2,43 < 0,05 10,34 

7 Cử đẩy (Kg) 72 6,7 80 5 2,14 < 0,05 10,53 

 

 

Biểu đồ 1. Kết quả kiểm tra đánh giá nhịp độ tăng trưởng tố chất thể lực của nam VĐV  

cử tạ đội tuyển trẻ quốc gia lứa tuổi 15-16 trong các giai đoạn chuẩn bị 6 tháng đầu năm 
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Biểu đồ 2. Kết quả kiểm tra đánh giá nhịp độ tăng trưởng tố chất thể lực của nữ VĐV  

cử tạ đội tuyển trẻ quốc gia lứa tuổi 15-16 trong các giai đoạn chuẩn bị 6 tháng đầu năm 

Qua Bảng 3 nhận thấy sau 6 tháng huấn luyện có 6 chỉ số có sự khác biệt hai số trung 

bình so sánh có ý nghĩa P < 0,05 và p < 0,001 đối với nam và 5 chỉ số có sự khác biệt hai 

số trung bình đối với nữ. Phần trăm chỉ số phát triển mạnh nhất đối với nam đó là kéo rộng 

24,5%, lực kéo lưng 15,3%, tiếp đến gánh trước và cử giật cử đẩy, chạy 30m. Đối với nữ 

chỉ số kiểm tra nội dụng kéo rộng 16%, gánh trước 10,5%, cử giật 10,3%, cử đẩy 10,5%, 

chạy 30m 12,9%, tất các chỉ số % nhịp độ tăng trưởng của nam đều lớn hơn nữ VĐVcử tạ 

ở lứa tuổi 15-16 điều này phù hợp với quy luật của sự phát triển.  

Để cụ thể hơn và chi tiết hơn diễn biến sự khác biệt này trong từng giai đoạn chúng 

tôi đã tiến hành so sánh nhip độ tăng trưởng của nam và nữ VĐV cử tạ theo từng giai đoạn 

trong chu kỳ 1 và được trình bày ở Biểu đồ 1, Biểu đồ 2 

Cũng  giống như đặc điểm hình thái trong giai đoạn chuẩn bị chung với việc sử dụng 

đến 50% bài tập phát triển chung (bài tập chạy 30-100m, bài tập bật 10 bước, bật cầu 

thang…) và 20% bài tập chuyên môn (cử giật, cử đẩy, gánh trước, gánh sau...) lượng vận 

động diễn biễn về khối lượng từ 50-90% cường độ từ 50-70% trong chu kỳ tuần, thì các 

chỉ số % nhịp độ tăng trưởng của test kiểm tra như chạy 30m, bật xa tại chỗ phát triển từ 

10,29%, 4,21% điều này phù hợp với quy luật của quá trình huấn luyện. 

Đến các giai đoạn chuẩn bị chuyên môn quá trình huấn luyện sử dụng từ 10% đến 

15% bài tập chung và từ 30% đến 35% bài tập chuyên môn. Diễn biến lượng vận động về 

khối lượng tăng từ 30-40% cường độ tăng từ 70% đến 95-100% trong chu kỳ tuần. Kết quả 
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huấn luyện này cho thấy: Việc sử dung bài tập tạ với cường độ lớn dẫn đến thay đổi hình 

thái chức năng của cơ và tỉ lệ thuận với thiết diện sinh lý của bó cơ, thiết diện sinh lý càng 

lớn thì sức mạnh càng lớn. Trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn đối với nam nhịp độ tăng 

trưởng thông qua test kiểm tra kéo rộng là 8,45%, lực kéo lưng 6,98%, gánh trước 6,64%, 

cử đẩy 4,78%, đối với nữ cũng tượng tự như vậy kéo rộng là 4,82%, lực kéo lưng 2,71%, 

gánh trước 3,77%, cử đẩy 4,58% và các chỉ số này đặc biệt phát triển mạnh trong giai đoạn 

trước thi đấu (từ 5,43% lến đến 11,67% đối với nam và từ 4,15% đến 8,99% đối với nữ) và 

duy trì ổn định trong giai đoạn thi đấu có tăng nhưng không đáng kể (từ 0,4% lến đến 0,7% 

đối với nam và từ 0,1% đến 1% đối với nữ). 

Bàn về vấn đề này tác giả Lâm Quang Thành và Bùi Trọng Toại cho rằng: Mục đích 

của tập luyện là VĐV phải đạt được thành tích cao nhất ở thời gian nhất định nào đó. Kết 

quả kiếm tra cho thấy những chỉ số biểu hiện sức mạnh ngày càng phát triển mạnh trong 

từng giai đoạn tiếp theo, chỉ số sức mạnh tối đa đạt được giá trị cao nhất trong giai đoạn 

trước thi đấu và được duy trì ổn đinh trong giai đoạn thi đấu. Điều này có ý nghĩa rất quan 

trọng bởi nó quyết định phần lớn đến thành tích của VĐVcử tạ trong cuộc cạnh tranh, thi 

đấu trong chu kỳ 6 tháng đầu năm [4]. 

4. KẾT LUẬN  

1. Diễn biến lượng vận động của HLV áp dụng trong quá trình đào tạo VĐV cử tạ 

đội tuyển trẻ quốc gia là phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu của quá trình huấn luyện. 

2. Diễn biến lượng vận động giữa các buổi tập trong chu kỳ tuần trong chương trình 

huấn luyện HLV đã có sự luân phiên lượng vận động cao và thấp, cao nhất là thứ 2 và thứ 

6 khối lượng 40%, cường độ 95-100%, thấp nhất là thứ 5 khối lượng 30% cường độ 70%, 

Tuy nhiên HLV chưa đưa ra luân phiên lượng vận động cao thấp trong tháng. 

3. Bài tập trong chương trình huấn luyện được HLV đưa ra là phù hợp với trình độ 

VĐV và mức độ yêu cầu độ khó đối với VĐV được nâng lên theo từng giai đoạn huấn 

luyện. Tuy nhiên, ở đây HLV chưa đề cập đến những bài tập nhằm cải thiện tính linh hoạt 

của khớp, tính đàn hồi của cơ và dây chằng và HLV chưa đưa ra nội dụng cụ thể phương 

pháp điều chỉnh trạng thái tâm lý cho VĐV cử tạ.  
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ỨNG DỤNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH  

CHO NỮ VĐV KARATE-DO LỨA TUỔI 14 - 15 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

APPLICATION FOR HEALTH DEVELOPMENT  

FOR KARATE-DO WOMEN AT 14-15 HANOI CITY 

TS. Phạm Việt Hùng
1
, TS. Trần Trung

1
, ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

2
  

1
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

2
Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy nhằm ứng dụng các  

bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ vận động viên (VĐV) Karate-do lứa tuổi 

14 - 15 thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả tập luyện và thành tích thi 

đấu cho nữ VĐV karate-do lứa tuổi 14 - 15. 

Từ khóa: Ứng dụng, bài tập, phát triển, sức mạnh tốc độ, vận động viên, karate-do... 

Summary: Use of routine research methods to apply speed development exercises 

for female athletes aged 14-15 in Hanoi city, contributing to the improvement of 

training effectiveness and performance for karate-do women aged 14-15. 

Keyword: Applications, exercises, development, speed strength, athletes, karate-do... 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Qua đánh giá thực trạng sức mạnh tốc độ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 

thành phố Hà Nội cho thấy còn tồn tại những hạn chế nhất định như thời gian huấn luyện 

SMTĐ còn ít; chưa chú trọng sử dụng các bài tập phát triển SMTĐ cho VĐV... Do đó việc 

lựa chọn và ứng dụng các bài tập để phát triển SMTĐ cho nữ VĐV Karate-do lứa tuổi  

14-15 thành phố Hà Nội sẽ khắc phục những hạn chế trên, góp phần phát triển hài hòa các 

tố chất thể lực của VĐV, từ đó nâng cao thành tích trong tập luyện và thi đấu. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Sử dụng phương pháp này nhằm xác 

định những căn cứ khoa học như sách giáo khoa, nguồn tài liệu tham khảo... làm cơ sở cho 

việc ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ của nữ VĐV Karate-do thành phố Hà Nội 

lứa tuổi 14-15. 

Phương pháp phỏng vấn: Chúng tôi tiến hành phỏng vấn 25 chuyên gia, HLV, giáo 

viên Karate-do nhằm lựa chọn các bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV Karate-do thành 

phố Hà Nội. 
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Phương pháp kiểm tra sư phạm: Sử dụng phương pháp này nhằm đánh giá SMTĐ 

của nữ VĐV Karate-do thành phố Hà Nội trước và sau thực nghiệm. 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Nhằm đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn, 

chúng tôi tiến hành tổ chức thực nghiệm trên 10 nữ VĐV karate-do lứa tuổi 14-15 thành 

phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu là căn cứ để đánh giá hiệu quả bước đầu các bài tập phát 

triển SMTĐ nữ VĐV karate-do thành phố Hà Nội. 

Phương pháp toán học thống kê: Sử dụng phương pháp này nhằm đánh giá hiệu quả 

các bài tập phát triển SMTĐ của nữ VĐV Karate-do thành phố Hà Nội lứa tuổi 14-15. 

Đối tượng nghiên cứu: Bài tập phát triển SMTĐ cho nữ VĐV Karate-do lứa tuổi  

14-15 thành phố Hà Nội. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 

Trước tiên tiến hành thực nghiệm, chúng tôi kiểm tra thành tích ban đầu về SMTĐ 

của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội. Đặc điểm các đối tượng thực 

nghiệm như sau: 

Tham gia thực nghiệm là 10 nữ VĐV Karate-do thành phố Hà Nội lứa tuổi 14-15, đó 

là những VĐV đã có quá trình tập luyện là 2 năm tại trung tâm đào tạo và huấn luyện VĐV 

thành phố Hà Nội. 

Nhiệm vụ chính của hầu hết các VĐV là đầu tư công sức vào việc tập luyện của 

mình để phát triển thể lực, kỹ năng kỹ xảo với mục đích đạt thành tích cao nhất trong tập 

luyện và thi đấu. 

3.2. Xây dựng tiến trình huấn luyện phát triển sức mạnh tốc độ cho đối tƣợng thực 

nghiệm trên cơ sở hệ thống các bài tập đã lựa chọn 

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch huấn luyện năm của bộ Karate-do đã được ban 

huấn luyện trung tâm huấn luyện và đào tạo VĐV thành phố Hà Nội thông qua, chúng tôi 

xây dựng tiến trình huấn luyện phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 

14-15 thành phố Hà Nội. 

Thời gian tập luyện là 11 buổi/1 tuần (từ thứ 2 đến thứ 7, chiều thứ 7 và chủ nhật 

nghỉ). Thời gian của một buổi tập là 120 phút đến 150 phút. Được dựa vào phần tập thể lực 

của giáo án. Tổng số buổi huấn luyện sức mạnh tốc độ trong một năm của quá trình thực 

nghiệm sư phạn (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016 khoảng 245 buổi. 

Thời gian tập căn cứ vào mục đích phát triển sức mạnh tốc độ theo từng thời kỳ huấn 

luyện. Định lượng và chỉ dẫn chương trình tập luyện sức mạnh tốc độ trong quá trình thực 

nghiệm được trình bày ở phụ lục 5 của đề tài. Thời gian huấn luyện sức mạnh tốc độ cho 
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các VĐV được HLV quản lý chặt chẽ, loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến huấn 

luyện, chỉ còn lại sự tác động của các bài tập tới khách thể nghiên cứu. 

Để thực nghiệm đảm bảo tính khách quan, quá trình nghiên cứu được tổ chức TN 

theo phương thức tự đối chiếu để so sánh SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 

thành phố Hà Nội trước và sau khi sử dụng 38 bài tập phát triển SMTĐ đã được lựa chọn. 

Số lượng bài tập và loại bài tập trong một buổi tập được sắp xếp luân phiên tương ứng với 

nhiệm vụ huấn luyện trong từng giáo án và từng thời kỳ huấn luyện đảm bảo các nghiên 

tắc huấn luyện thể thao. 

3.3. Kết quả ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ VĐV Karate-do lứa 

tuổi 14-15 thành phố Hà Nội 

3.3.1. Sau 06 tháng thực nghiệm 

Sau thời gian 06 tháng thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra đánh giá sự phát 

triển sức mạnh tốc độ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội thông qua 

các test đã lựa chọn. Kết quả được trình bài ở Bảng 1. 

Bảng 1. SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội sau 06 tháng TN 

TT Nội dung test kiểm tra 

Kết quả  

t p Trƣớc TN 

(n = 10) 

Sau 06 

tháng TN 

(n = 10) 

1 
Đấm tay trước 10 mục tiêu 

cách nhau 1,5m (s) 
3,91 ± 0,19 3,84 ± 0,17 2,86 <0,05 

2 
Đánh tay trước + tay sau  10 

mục tiêu ziczac (s) 
5,3 ± 0,16 5023 ± 0,19 3,51 <0,05 

3 
Đấm 3 mục tiêu hình rẽ quạt 

15 giây (sl) 
13,3 ± 0,81 13,8 ± 0,92 2,23 >0,05 

4 
Ngồi xuống đứng lên đá vòng 

cầu 15 giây (sl) 
14,6 ± 0,84 15 ± 0,82 2,45 <0,05 

5 
Tại chỗ đá vòng cầu liên tục 

10 giây (sl) 
16 ± 0,82 16,4 ± 0,84 2,44 <0,05 

6 Bật xa tại chỗ tính (cm) 220,7 ± 9,7 221,8 ± 9,6 2,90 <0,05 

7 Chạy 30m suất phát cao (s) 5,06 ± 0,22 5,03 ± 0,22 2,87 <0,05 

8 Nằm sấp chống đẩy 10 giây (sl) 12,1 ± 0,74 12,5 ± 0,53 2,44 <0,05 

9 
Giật tạ nhanh 10kg trong  

10 giây (sl) 
13,7 ± 0,82 14 ± 0,67 1,96 >0,05 

10 Nhảy dây tốc độ 15 giây (sl) 36,8 ± 0,92 37,5 ± 37,5 2,68 <0,05 
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Từ kết quả thu được ở Bảng 1 cho thấy, sau 06 tháng thực nghiệm, SMTĐ của nữ 

VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội đã bước đầu được cải thiện: Hầu hết các 

test kiểm tra đều có sự khác biệt ttính > tbảng = 2,262 ở ngưỡng xác xuất p <0,05, chỉ có 02 

test in đậm ở bảng là vẫn chưa có sự khác biệt đáng kể ttính < tbảng = 2,262 ở ngưỡng xác 

xuất p > 0,05, là test đấm 3 mục tiêu hình rẽ quạt và test giật tạ 10kg trong 10s. 

3.2. Sau 12 tháng thực nghiệm 

Sau thời gian 12 tháng thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra đánh giá sự phát 

triển sức mạnh tốc độ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội. Kết quả 

được trình bày ở Bảng 2 và 3. 

Bảng 2. SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội sau 12 tháng TN 

 

TT 

 

Nội dung test kiểm tra 

Kết quả  

 

t 

 

p 
Trƣớc TN 

(n = 10) 

Sau 12 

tháng TN 

(n = 10) 

1 
Đấm tay trước 10 mục tiêu 

cách nhau 1,5m (s) 
3,91 ± 0,19 3,69 ± 0,2 6,67 <0,05 

2 
Đánh tay trước + tay sau  10 

mục tiêu ziczac (s) 
5,3 ± 0,16 5,08 ± 0,19 7,9 <0,05 

3 
Đấm 3 mục tiêu hình rẽ quạt 

15 giây (sl) 
13,3 ± 0,81 14,5 ± 0,85 5,99 <0,05 

4 
Ngồi xuống đứng lên đá 

vòng cầu 15 giây (sl) 
14,6 ± 0,84 16,1 ± 0,87 6,09 <0,05 

5 
Tại chỗ đá vòng cầu liên tục 

10 giây (sl) 
16 ± 0,82 16,8 ± 0,92 3,99 <0,05 

6 Bật xa tại chỗ tính (cm) 220,7 ± 9,7 224,5 ± 9 5,73 <0,05 

7 Chạy 30m suất phát cao (s) 5,06 ± 0,22 4,9 ± 0,23 5,7 <0,05 

8 
Nằm sấp chống đấy 10 giây 

(sl) 
12,1 ± 0,74 13,5 ± 0,85 6,32 <0,05 

9 
Giât tạ nhanh 10kg trong 10 

giây (sl) 
13,7 ± 0,82 14,9 ± 0,99 4,81 <0,05 

10 Nhảy dây tốc độ 15 giây (sl) 36,8 ± 0,92 38,7 ± 1,7 5,46 <0,05 
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Bảng 3. Nhịp độ tăng trưởng của các test đánh giá SMTĐ qua các giai đoạn  

của quá trình TN (n = 10) 

 

TT 

 

 

Nội dung test 

kiểm tra 

Kết quả kiểm tra qua các giai 

đoạn thực nghiệm (x ± δ) 

Nhịp độ 

tăng 

trƣởng 

(W %) 

Nhịp độ 

tăng 

trƣởng 

(W %) 

Nhịp độ 

tăng 

trƣởng 

(W %) 

Trƣớc TN 

(1) 
W1-2 W1-2 W1-2 W2-3 W1-3 

1 

Đấm tay trước 

10 mục tiêu cách 

nhau 1,5m (s) 

3,91 ± 0,19 3,84 ± 0,17 3.69 ± 0.2 1,8 3,9 5,8 

2 

Đấm tay trước + 

tay sau vào 10 

mục tiêu ziczac 

(s) 

5,3 ± 0,16 5,23 ± 0,19 5,08 ± 0,19 1,3 2,9 4,2 

3 

Đấm 3 mục tiêu 

hình rẽ quạt 15 

giây (sl) 

13,3 ± 0,82 13,8 ± 0,92 14,5 ± 0,85 3,7 4,9 8,6 

4 

Ngồi xuống 

đứng lên đá vòng 

cầu 15 giây (sl) 

14,6 ± 0,84 15 ± 0,82 16,1 ± 0,87 2,7 7,1 9,8 

5 

Tại chỗ đá vòng 

cầu liên tục 10 

giây (sl) 

16 ± 0,82 16,4 ± 0,84 16,8 ± 0,92 2,5 2,4 4,9 

6 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
220,7 ± 9,7 221,8 ± 9,6 224,5 ± 9 0,5 1,34 1,84 

7 
Chạy 30 m xuất 

phát cao (s) 
5,06 ± 0,22 5.03 ± 0.22 4.9 ± 0.23 0,6 2,6 3,2 

8 
Nằm sấp trống 

đẩy 10 giây (sl) 
12,1 ± 0,74 12.5 ± 0.53 13.5 ± 0.85 3,2 7,7 10,9 

9 

Giật tạ nhanh 

10kg trong 10 

giây (sl) 

13,7 ± 0,82 14 ± 0,67 14,9 ± 0,99 2,1 6,2 8,4 

10 
Nhảy dây tốc độ 

15 giây (sl) 
36,8 ± 0,92 37,5 ± 37,5 38,7 ± 1,7 1,9 3,1 5,0 

∑W (%)     20,9 42,1 

 ̅(%)     2,09 4,21 

Kết quả Bảng 2 và 3 cho thấy: Ở tất cả các nội dung kiểm tra đánh giá sự phát 

triển sức mạnh tốc độ trước và sau thực nghiệm, sau 12 tháng ứng dụng 38 bài tập 

đã được lựa chọn đã có sự khác biệt rõ rệt Ttính >Tbảng ở ngưỡng p < 0,05 đặc biệt là 

2 test đấm ba mục tiêu hình rẽ quạt và giật tạ nhanh 10kg có sự tăng trưởng so với 6 

tháng ứng dụng 38 bài tập. Điều đó cho thấy được hiệu quả trong việc phát triển sức 

mạnh tốc độ cho nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội. 
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Nhịp tăng trưởng ở 10 test khảo sát của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15  

thành phố Hà Nội cũng đã biểu hiện rõ rệt không chỉ ở từng chỉ tiêu mà còn ở từng 

giai đoạn thực nghiệm: ở giai đoạn 1, nhịp tăng trưởng thấp nhất là ở chỉ tiêu bật xa 

tại chỗ (w = 0,05%) và cao nhất là ở chỉ tiêu đám ba mục tiêu hình rẽ quạt 15 giây 

(w = 3,7%). Ở giai đoạn 2, nhịp độ tăng trưởng thấp nhất vẫn ở chỉ tiêu bật xa tại 

chỗ (w = 1,34%) và cao nhất là ở chỉ tiêu nằm sấp chống đẩy 10 giây (w = 7,75). 

Xét một cách tổng thể, sau giai đoạn 1 nhịp tăng trưởng ở cả 10 chỉ tiêu là 20,9%, ở 

giai đoạn 2 là 42,1% và tất cả quá trình là 63%. Bình quân cả quá trình ở mỗi chỉ 

tiêu là 6,3%. kết quả được trình bày ở Biểu đồ 1. 

 

Biểu đồ 1. Nhịp độ tăng trưởng SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố 

Hà Nội trong quá trình thực nghiệm sư phạm. 

3.3. Đánh giá sức mạnh tốc độ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố  

Hà Nội sau thực nghiệm 

Dựa vào kết quả kiểm tra 10 test của 10 nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố 

Hà Nội sau thời gian thực nghiệm 12 tháng cho thấy SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa 

tuổi 14 - 15 thành phố Hà Nội đã thay đổi như sau: 

- Giỏi  : 02 VĐV chiếm tỉ lệ 20% 

- Khá  : 05 VĐV chiếm tỉ lệ 50% 
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- Trung Bình : 02 VĐV chiếm tỉ lệ 20% 

- Yếu  : 01 VĐV chiếm tỉ lệ 10% 

- Kém  : 0 VĐV chiếm tỉ lệ 0% 

Dựa vào kết quả trên cho thấy việc ứng dụng các phương tiện huấn luyện cũng như 

các bài tập mà đề tài đã lựa chọn đã mang lại hiệu quả trong việc phát triển SMTĐ cho nữ 

VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội thể hiện: 

- Trước TN, SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội được 

phân loại gồm 06 VĐV trung bình (chiếm 60%), 03 VĐV yếu (chiếm 30%) và 01 VĐV 

kém (chiếm 10%), không có VĐV nào xếp loại giỏi. 

- Sau 12 tháng thực nghiệm, SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố 

Hà Nội được tăng lên đáng kể, đã có 02 VĐV xếp loại giỏi (chiếm 20%), 05 VĐV xếp loại 

khá (chiếm 50%), 02 VĐV xếp loại trung bình (chiếm 20%), chỉ còn 01 VĐV xếp loại yếu 

(chiếm 10%) và không còn VĐV xếp loại kém. 

Để đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển SMTĐ được lựa chọn một cách chính xác 

hơn nữa, đề tài tiến hành so sánh SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố 

Hà Nội. Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. So sánh SMTĐ tổng thể của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14-15 thành phố Hà Nội 

trước và sau thực nghiệm (n = 10) 

Thời gian 
Phân Loại 

∑ 
So Sánh 

Giỏi Khá TB Yếu Kém    p 

Trƣớc TN 
0 

(1) 

0 

(2,5) 

6 

(4) 

3 

(2) 

1 

(0,5) 
10 

 

 

11 

 

 

<0,05 
Sau TN 

2 

(1) 

5 

(2,5) 

2 

(4) 

1 

(2) 

0 

(0,5) 
10 

∑ 2 5 8 4 1 20 

Kết quả so sánh SMTĐ tổng thể được giới thiệu ở Bảng 4 cho thấy, SMTĐ của VĐV 

Karate-do lứa tuổi 14 -15 thành phố Hà Nội so với trước thực nghiệm đã có khác biệt đáng 

kể (  tính = 11 >  bảng = 9,49 với p < 0,05). Hay nói cách khác, các bài tập phát triển 

SMTĐ do đề tài lựa chọn đã phát huy hiệu ứng tích cực. Kết quả so sánh này được minh 

họa ở Biểu đồ 2. 
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Biểu đồ 2. So sánh phân loại trình độ SMTĐ của nữ VĐV Karate-do lứa tuổi 14 - 15  

thành phố Hà Nội trước và sau thực nghiệm 12 tháng. 

3. KẾT LUẬN 

Qua ứng dụng thực nghiệm sư phạm cho thấy, các bài tập được lựa chọn nhằm phát triển 

SMTĐ cho nữ VĐV karate-do thành phố Hà Nội đã bước đầu đạt hiệu quả. Cụ thể, số VĐV 

đạt loại giỏi và khá sau thực nghiệm cao hơn hẳn so với trược thực nghiệm. Kết quả nghiên 

cứu trên sẽ là tiền đề quan trọng để chúng tôi xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

huấn luyện và thi đấu, góp phần nâng cao thành tích của nữ VĐV karate-do Hà Nội. 
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phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB TDTT, Hà Nội. 

[4]. Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn (2000), Lý luận phương pháp thể dục thể thao, NXB 

TDTT, Hà Nội. 

[5]. Nguyễn Đức Văn (2000), Phương pháp thống kê trong TDTT, NXB TDTT, Hà Nội. 

[6]. Nguồn bài báo: Bài báo được trích từ kết quả nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ của 

Nguyễn Mạnh Tuấn (2016): “Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nữ 
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LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BÀI TẬP NÂNG CAO  

THÀNH TÍCH CHUYÊN MÔN CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN  

ĐỘI TUYỂN BI SẮT LỨA TUỔI 12-14, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH 

ThS. Vũ Đình Hoàng Tùng
1
, ThS. Vũ Công Trường

1
, ThS. Võ Hồng Phúc

2
 

1
Trường Đại học Sư Phạm Thể dục Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh 

2
 Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy nhưng đảm bảo 

hàm lượng khoa học và tính logic. Qua quá trình nghiên cứu đã tổng hợp được  

47 bài tập nâng cao thành tích chuyên môn cho nam vận động viên (VĐV) đội tuyển 

Bi sắt lứa tuổi 12-14 của các tác giả, huấn luyện viên trong và ngoài nước, thông qua 

quá trình chọn lọc, phỏng vấn, thì nghiên cứu đã xác định được hệ thống 41 bài tập 

nâng cao thành tích chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển Bi sắt lứa tuổi 12-14,  

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau chương trình thực nghiệm kết quả cho thấy hệ 

thống bài tập mang lại hiệu quả cao thể hiện ở các test đánh giá thành tích chuyên 

môn đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê. 

Từ khóa: Bài tập, Thành tích chuyên môn, Bi sắt, Quận 1. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm gần đây Trung tâm TDTT Quận 1 phát triển rất mạnh môn bi sắt, trở 

thành nơi đào tạo bài bản của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, khi tham gia thi đấu tại 

các giải trẻ thành phố vẫn chưa đạt thành tích tốt. Chúng tôi nhận thấy để nâng cao chuyên 

môn kỹ thuật động tác của các em còn yếu như sức mạnh, sức bền và khả năng phối hợp 

động tác. Bi sắt là môn đòi hỏi sức bền của toàn bộ cơ thể, tính kiên trì, tập trung... Ngoài ra 

còn đòi hỏi VĐV phải hoàn thành tốt các động tác kỹ thuật một cách chính xác trong các 

điều kiện khác nhau. Chính vì vậy, yếu tố động tác kỹ thuật đã trở thành một trong những 

thước đo quan trọng để đánh giá trình độ đào tạo, huấn luyện môn này. Xuất phát từ những 

vấn đề trên, với mong muốn chất lượng huấn luyện và tập luyện môn bi sắt được nâng cao, 

đội năng khiếu của trung tâm đạt thành tích tốt hơn trong thi đấu, nhóm tác giả đã “Lựa chọn 

và đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập nâng cao thành tích chuyên môn cho nam VĐV đội 

tuyển Bi sắt lứa tuổi 12-14, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”. 

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Đối tượng nghiên cứu: hiệu quả hệ thống bài tập nâng cao thành tích chuyên môn cho 

nam VĐV đội tuyển Bi sắt lứa tuổi 12-14, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Khách thể nghiên cứu: 12 huấn luyện viên, chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý và 10 

nam VĐV đội tuyển bi sắt lứa tuổi 12 - 14, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Quá trình nghiên cứu tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu là: Phương pháp 

tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn (gián tiếp); Phương pháp kiểm tra sư phạm; 

Phương pháp toán thống kê. 

3. NỘI DUNG 

3.1. Tổng hợp, thu thập hệ thống bài tập nâng cao thành tích chuyên môn cho nam 

VĐV đội tuyển Bi sắt của các tác giả, huấn luyện viên trong và ngoài nước 

Qua quá trình tìm hiểu, tổng hợp, phân tích tài liệu có liên quan, qua quan sát  

các buổi tập, qua thực tế tập luyện và huấn luyện cho nam VĐV đội tuyển bi sắt lứa tuổi  

12 - 14, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu đã tổng hợp được 47 bài tập nâng cao 

thành tích chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển Bi sắt. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn  

2 lần bằng phiếu cùng 1 cách đánh giá, trên cùng một hệ thống các bài tập. Kết quả cuối 

cùng của phỏng vấn là kết quả tối ưu nhất giữa 2 lần phỏng vấn có sự đồng thuận cao (cả  

2 lần phỏng vấn, các bài tập đều đạt ≥ 75% ý kiến tán đồng trở lên).  

Nghiên cứu tiến hành kiểm đinh Wilcoxon để đảm bảo có sự đồng nhất ý kiến giữa  

2 lần phỏng vấn. Kết quả kiểm định được trình bày qua Bảng 1 sau: 

Bảng 1. Kết quả kiểm đinh Wilcoxon giữa 2 lần phỏng vấn 

Test Statistics
a
 

 lan2 - lan1 

Z -.564
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .573 

Giả thiết H0: Hai trị trung bình của 2 tổng thể là như nhau. 

Từ kết quả trên, ta thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn 

test là sig. = 0,573 > 0,05 (ngưỡng xác suất thống kê có ý nghĩa tại P = 0,05). Do đó ta 

chấp nhận giả thiết H0.  Kết luận rút ra: theo kiểm định Wilcoxon, có tính trùng hợp và ổn 

định giữa 2 lần phỏng vấn. 

Như vậy, qua phỏng vấn theo nguyên tắc đã đề ra nghiên cứu đã chọn được hệ thống 

41 bài tập nâng cao thành tích chuyên môn cho nam vận động viên đội tuyển Bi sắt lứa  

tuổi 12-14, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

BT1: Lăn bi ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Mỗi bi thủ thực hiện 3 quả bi, bi thủ thực hiện lăn bi là ném bi đến một điểm cách 

chân khoảng 3 mét để từ đó nó lăn trên mặt đất cho đến khi dừng lại ở vị trí lý tưởng mà 

người ném mong muốn mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT2: Lôm demi ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Mỗi bi thủ thực hiện 3 quả bi, bi thủ thực hiện lôm demi là ném bi hơi cao một chút 

theo hình cong để nó rơi vào khoảng giữa người ném và bi đích để từ đó nó lăn đến vị trí lý 

tưởng như người ném mong muốn. Đây là cách bo phổ biến nhất. 
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BT3: Lôm cao ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Mỗi bi thủ thực hiện 3 quả bi, bi thủ thực hiện lôm cao là ném bi rất cao lên trên 

không gian để nó rơi gần như thẳng đứng, điểm rơi của bi cách vị trí lý tưởng không quá 

2m. Đây là một cách ném khó, đòi hỏi người chơi phải có khả năng kiểm sóat động tác thật 

tốt và mắt nhìn chính xác mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT4: Kỹ thuật bo bi điểm hướng bên trái ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Bi thủ đứng trong vòng tròn không được nhấc một chân lên, khi bi chưa chạm đất bi 

thủ không được phép bước ra khỏi vòng tròn. Bi thủ thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng 

hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn điểm rơi bi để sau cho bi lăn đến điểm son gần 

nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT5: Kỹ thuật bo bi điểm hướng bên phải ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn 

điểm rơi bi để sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT6: Kỹ thuật bo bi vượt chướng ngại vật ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Bi thủ đứng trong vòng, bi thủ có thể thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng, thực 

hiện động tác chọn điểm rơi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm cao qua 

tấm ván từ mặt đất lên cao 1m sau cho gần son thực hiện. 

BT7: Kỹ thuật bo né bi cản trực diện với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn 

điểm rơi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm cao vượt qua bi cản dưới son 

để sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT8: Kỹ thuật bo né bi cản bên trái với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn điểm rơi bài 

tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm cao vượt qua bi cản dưới son bên trái để 

sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT9: Kỹ thuật bo né bi cản bên phải với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn điểm rơi bài 

tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm cao vượt qua bi cản dưới son bên phải để 

sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT10: Kỹ thuật bo né 2 bi cản trực diện với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn 

điểm rơi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm cao vượt qua 2 bi cản son để 

sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 
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BT11: Kỹ thuật bo né 2 bi cản bên phải với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Bi thủ đứng trong vòng, bi thủ có thể thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư 

thế ngồi, thực hiện động tác chọn điểm rơi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi 

lôm cao vượt qua 2 bi cản son bên phải để sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly 

mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT12: Kỹ thuật bo né 2 bi cản bên trái với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Bi thủ đứng trong vòng, bi thủ có thể thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư 

thế ngồi, thực hiện động tác chọn điểm rơi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi 

lôm cao vượt qua 2 bi cản son bên trái để sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly 

mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT13: Kỹ thuật bo lôm Demi trực diện với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Bi thủ đứng trong vòng, bi thủ có thể thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc  

tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật 

bo bi lôm demi bi của mình để sau cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ 

phải thực hiện. 

BT14: Bo lôm Demi bị cản bi đối phương với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn 

điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm demi bi của mình để sau 

cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT15: Bo lôm Demi bị cản 2 bi đối phương với son ở cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn 

điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm demi bi của mình để sau 

cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT16: Bo lôm Demi bị cản 3 bi đối phương với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn 

điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm demi bi của mình để sau 

cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT17: Bo lôm DEMI bị cản bi đối phương với son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện động tác chọn 

điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi lôm demi bi của mình để sau 

cho bi lăn đến điểm son gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT18: Kỹ thuật bo kéo son ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Bi thủ đứng trong vòng, bi thủ có thể thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng, ngồi, 

thực hiện động tác chọn điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi sau cho 

kéo son lên gần bi của mình gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 
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BT19: Kỹ thuật bo kéo son bi cản 1 bi đối phương ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Bi thủ đứng trong vòng, bi thủ có thể thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng, ngồi, 

thực hiện động tác chọn điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo bi sau cho 

kéo son lên gần bi của mình gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT20: Bo lôm cao kéo son bi cản 2 bi đối phương ở các cự ly 6m, 7m, 8m, 9m 

Đứng trong vòng, Thực hiện động tác bo bi ở tư thế đứng hoặc tư thế ngồi, thực hiện 

động tác chọn điểm rơi bi bài tập này bi thủ phải thực hiện kỹ thuật bo lôm cao bi sau cho 

kéo son lên gần bi của mình gần nhất ở các cự ly mỗi bi thủ phải thực hiện.  

BT21: Bắn bi trực diện 

Bạn cần phải bắn vào điểm trung tâm của bi đối thủ, điểm đó gọi là “điểm sắt”. Đây 

là cách bắn khó nhất đòi hỏi tính chính xác nhất. Bi của bạn phải bắn thẳng vào bi của đối 

thủ mà không cần chạm đất. Cú bắn hoàn hảo được gọi là “carreau”: Bi của bạn phá bi của 

đối thủ ra và thay thế vào vị trí của nó! mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT22: Bắn son 

Bi thủ có thể thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn 

trực diện son ở các cự ly 6m đến 9m mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT23: Bắn 01 bi trơn 

Bạn cần phải bắn vào điểm trung tâm của bi đối thủ, điểm đó gọi là “điểm sắt”. Đây 

là cách bắn khó nhất đòi hỏi tính chính xác nhất. Bi của bạn phải bắn thẳng vào bi của đối 

thủ mà không cần chạm đất. Cú bắn hoàn hảo được gọi là “carreau”: Bi của bạn phá bi của 

đối thủ ra và thay thế vào vị trí của nó! mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT24: Bắn 01 bi trơn trên son 

Động tác bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác 3 quả bi bắn trực diện vào bi đối 

phương sao cho bi đối phương rời xa son nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT25: Bắn 01 bi trơn nằm giữa 2 bi 

Bi thủ có thể thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn 

trực diện bi giữa ở các cự ly 6m đến 9m mỗi bi thủ phải thực hiện.  

BT26: Bắn 01 bi trơn trên bi còn lại 

Bi thủ có thể thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn 

trực diện bi giữa phải, trái ở các cự ly 6m đến 9m mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT27: Bắn ngắn 

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến người bắn bị lỡ mất bi đối phương là vì 

bi của họ bay qua khỏi mục tiêu. Hay nói đúng hơn là nó không đủ gần! Để tránh điều này, 

nên bắn ngắn lại! Nghĩa là, bắn phía trước bi mà bạn dự định bắn. Nếu bi của bạn chạm đất 

trước mục tiêu 20cm hoặc 30cm, nó sẽ trườn tới và đẩy bi đối phương ra nơi khác với điều 

kiện bạn phải bắn thẳng hàng, mỗi bi thủ phải thực hiện. 
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BT28: Bắn xuống đất 

Về mặt kỹ thuật kiểu bắn này được phép thực hiện, nhưng bạn không nên sử dụng nó 

phổ biến nếu bạn chưa biết cách bắn. Vì bắn xuống đất, là bạn ném bi thất mạnh xuống bề 

mặt sân cách bi đối phương từ 3m đến 4m để nó lăn nhanh đến và đẩy bi đối phương ra xa. 

Khi kiểu bắn này được thực hiện hiệu quả, nó cũng có thể làm hỏng thế trận vì nó làm cho 

các bi khác va chạm nhau mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT29: Bắn phá bi 

Thực hành bắn vào các bi với khoảng cách tăng dần, sau đó cố gắng bắn vào bi đích. 

Bạn cũng hãy cố gắng thay đổi các bi mục tiêu trên các bề mặt khác nhau, mỗi bi thủ phải 

thực hiện trong 50s. 

BT30: Bắn bi CARREAU 

Một khi bạn có khả năng bắn trúng mục tiêu một cách thường xuyên, bạn cần phải 

bắn càng nhiều carreux càng tốt. Để thực hiện được điều này, bạn phải bắn ngay vào “điểm 

sắt” của bi. Vẽ một vòng tròn đường kính 50cm và đặt một bi mục tiêu vào tâm vòng tròn. 

Bắn vào nó sao cho bi của bạn không bị văng ra khỏi vòng tròn, từ khoảng cách 2m đến 

3m, sau đó tăng dần khoảng cách lên, mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT31: Bắn vào bi phía sau 

Đây là một cách luyện tập tuyệt vời để làm tăng khả năng bắn chính xác của bạn. Từ 

khoảng cách 6m đến 9m, đặt 2 trái bi một ở phía trước một ở phía sau. Tập bắn vào bi phía 

sau sao cho không chạm vào bi phía trước, mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT32: Bắn vào bi đối phương gần son 

Thực hiện động tác bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn trực diện vào bi đối 

phương để sau cho bi đối phương rời xa son nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT33: Bắn bi trên bi điểm vào bi đối phương gần son 

Động tác bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác 3 quả bi bắn trực diện vào bi đối 

phương để sau cho bi đối phương rời xa son nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT34: Bắn bi dưới bi điểm vào bi đối phương gần son 

Thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn trực diện vào 

bi đối phương để sau cho bi đối phương rời xa son nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT35: Bắn bi bên trái, bên phải bi điểm vào bi đối phương gần son 

Thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn trực diện vào 

bi đối phương để sau cho bi đối phương rời xa son nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT36: Bắn bi hình tam giác trái, phải, trên 

Bi thủ có thể thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn 

trực diện vào 3 bi trên hình tam giác,mỗi bi thủ phải thực hiện. 
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BT37: Bắn bi đối phương gần son bị cản 2 bi dưới son 

Thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn trực diện vào 

bi đối phương để sau cho bi đối phương rời xa son nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT38: Bắn bi đối phương gần son bị cản 2 bi trên son 

Thể thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, động tác bắn trực diện vào bi đối 

phương để sau cho bi đối phương rời xa son nhất mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT39: Bắn son trong vòng 

Thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn trực diện son 

ở các cự ly 6m đến 9m mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT40: Bắn bi giữa phải, trái 

Bi thủ có thể thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn 

trực diện bi giữa phải, trái ở các cự ly 6m đến 9m mỗi bi thủ phải thực hiện. 

BT41: Bắn bi đơn 

Bi thủ có thể thực hiện động tác 3 quả bắn bi ở tư thế đứng, thực hiện động tác bắn 

trực diện bi giữa phải, trái ở các cự ly 6m đến 9m mỗi bi thủ phải thực hiện. 

3.2. Đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập nâng cao thành tích chuyên môn cho nam vận 

động viên đội tuyển Bi sắt lứa tuổi 12-14, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Kết quả sau một năm thực nghiệm việc ứng dụng bài tập kỹ thuật để nâng cao thành 

tích chuyên môn cho nam vận động viên đội tuyển bi sắt lứa tuổi 12 - 14, Quận 1, thành  

phố Hồ Chí Minh được trình bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả đánh giá thành tích chuyên môn của nam vận động viên đội tuyển bi sắt 

lứa tuổi 12 - 14, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện 

STT Test 
Ban đầu 

Sau 

1 năm W% t P 

 

δ 
 

δ 

1 Bắn 01 bi trơn (điểm) 6,2 0,4 7 0,5 12,1 5,97 < 0,05 

2 Bắn 01 bi trơn trên son (điểm) 3,1 0,3 4,6 0,7 38,2 8,21 < 0,05 

3 Bắn 01 bị trơn nằm giữa 2 bi (điểm) 3,1 0,3 5 0,8 45,9 10,0 < 0,05 

4 Bắn 01 bi trơn trên bi còn lại (điểm) 3,1 0,3 5,5 0,5 55,6 12,2 < 0,05 

5 Bắn son (điểm) 4,5 2,8 9,5 2,8 90,7 4,9 < 0,05 

%W  48,5  

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 2 và Biểu đồ 1 cho thấy:  

X X
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Biểu đồ 1. Nhịp tăng trưởng thành tích chuyên môn của nam vận động viên đội tuyển bi sắt 

lứa tuổi 12 - 14, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Sau một năm tập luyện và ứng dụng các bài tập kỹ thuật để nâng cao thành tích 

chuyên môn cho nam vận động viên đội tuyển bi sắt lứa tuổi 12 - 14, Quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh đều tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P < 0,05. Nhịp tăng 

trưởng trung bình %W  = 48,5%. Trong đó, có 2 test có nhịp tăng trưởng rất cao đó là bắn 

son (điểm) với W% = 90,7%, bắn 01 bi trơn trên bi còn lại (điểm) sẽ thực hiện tốt hơn với 

W% = 55,6%. Test bắn 01 bi trơn (điểm) có nhịp tăng trưởng trung bình phát triển là thấp 

nhất %W  = 12,1%. 

4. KẾT LUẬN 

Qua kết quả nghiên cứu đã xác định được hệ thống 41 bài tập nâng cao thành tích 

chuyên môn cho nam vận động viên đội tuyển Bi sắt lứa tuổi 12-14, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh đảm bảo ý nghĩa thực tiễn và hàm lượng khoa học. 

Sau quá trình thực nghiệm hệ thống bài tập nâng cao thành tích chuyên môn cho nam 

vận động viên đội tuyển Bi sắt lứa tuổi 12-14, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có 

hiệu quả tốt, thể hiện ở việc test đánh giá thành tích chuyên môn đều tăng trưởng có ý nghĩa 

thống kê ở ngưỡng xác xuất P < 0,05. Nhịp tăng trưởng trung bình đạt %W  = 48,5%.  
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NGHIÊN CỨU CÁC TEST ĐÁNH GIÁ SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO CÁC NAM 

VẬN ĐỘNG VIÊN CHẠY CỰ LY 800M LỨA TUỔI 14 - 15  

TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

                                                 ThS. Nguyễn Văn Hiển  

Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Tóm tắt: Thông qua sử dụng các phương pháp thường qui trong nghiên cứu khoa 

học TDTT. Bài viết đã xác định được 6 chỉ tiêu đảm bảo độ tin cậy và tính thông báo 

để đánh giá sức bền tốc độ cho nam VĐV chạy cự ly 800m lứa tuổi 14 - 15 tại  

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi gồm: chạy 400m (s), chạy 

800m (s), chạy 5 lần x 30m (s), chạy 30 lần x 10m (s), bật xa 3 bước (m), nhảy dây 

nhanh 1 phút (lần).  

Từ khóa: Test, sức bền tốc độ, vận động viên, chạy 800m, lứa tuổi 14 - 15,  

Quảng Ngãi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

                                                                    8    – 

1.5     ứ    ổ  14-15, Trung tâm H                     TDTT  ỉ                    

                                                                                     

 í             ượ          .   ư         e  dõ  d ễ              í                         

                ở                         ố                         ỉ           ố  

  ư    ở             ố         15  -        ố  .                d             d       

       í                                     ư      ứ    ượ                         

     .          ố    ổ          ượ         í        ố    ư    ở                H       

                                                      ứ       ố            . Từ         

    ớ         ố                ô                                   ẻ     ổ          

                         ỉ          ú    ô          h: “Nghiên cứu các test đánh giá sức 

bền tốc độ cho các nam VĐV chạy cự ly 800m lứa tuổi 14 - 15 tại Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ngãi”. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

                      ứ    ú    ô   ử d          ư            : P ư    pháp 

                      ư           ỏ          ư                ố     . 

- Đối tượng nghiên cứu: C     ỉ                ứ       ố                      

      8     ứ    ổ  14 - 15     T         H             T       TDTT  ỉ             . 
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- Khách thể nghiên cứu: 

+ 15 nam                8     ứ    ổ  14 - 15     T         H             T   

    TDTT  ỉ             .  

 + 3    ườ                     ô                                                

           d    ô                                        ô g tác. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

           ứ  x             e             ứ       ố                             

   8     ứ    ổ  14 - 15     Trung     H             T       TDTT  ỉ              

  ú    ô              e       ướ     :    

- Bước 1: Tổ    ợ       e             ứ       ố                                   

   8     ứ    ổ  14 - 15         ở                ỉ        ù  ợ . 

- Bước 2: T           ỏ                       ô   H  . 

- Bước 3: K                          í     ô                e  . 

1. Tổng hợp các test đánh giá sức bền tốc độ trong chạy 800m từ các nguồn tài 

liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 

                     ổ    ợ       e             ứ       ố                            

8      ô                            ổ    ợ         í               : 

- Lê Nguyệt Nga - Nguyễn Quang Vinh - Nguyễn Thanh Đề, năm 2016, Khoa học 

tuyển chọn tài năng thể thao, NXB Đại học quốc gia TP. HCM. 

- Đỗ Vĩnh - Trịnh Hữu Lộc, năm 2010, Giáo trình Đo lường thể thao, NXB TDTT 

- Trịnh Hùng Thanh - Trần Văn Đạo (1997), Huấn luyện chạy cự ly trung bình, dài 

và maratông, NXB TDTT Hà Nội. 

- Nguyễn Thế Truyền (2001), Test đánh giá sức bền tốc độ trong thể thao chu kỳ trên 

cơ sở tính toán cường độ (công suất) và dung lượng các cơ chế năng lượng, Thông tin KH 

TDTT thường kỳ số 2. 

- Nguyễn Văn Long (2016), “Nghiên cứu các bài tập phát triển sức bền chuyên môn 

cho nam VĐV điền kinh trẻ chạy cự ly trung bình lứa tuổi 15 - 16”. 

-  Huỳnh Trung Phong với đề tài “Xác định các bài tập chuyên môn trong giảng dạy 

môn chạy CLTB cho nam sinh viên khoa GDTC trường Đại học sư phạm Thành Phố Hồ 

Chí Minh”. 

- Nguyễn Thiên Lý (2011), “Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển sức bền 

chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy CLTB cho sinh viên trường Đại học sư phạm 

TDTT TP. HCM trong điều kiện không có sân vận động”. 

- Nguyễn Kim Minh (2004), “Chuyên đề Chạy cự ly trung bình”, Tạp chí Khoa học 

thể dục thể thao, Viện Khoa học TDTT, Số 1 và 2... 
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                                  ổ    ợ         í                              ũ     ư 

                         H                     ú    ô                               

               ứ       ố               ẻ                                x   d           

     e             ô  ù             . K        ổ    ợ                          ử d    

       e                                    ứ       ố                        8   . Từ 

                             ở      ố  e             ò    ư    ố       . 

C    ứ          í                                                               

                                ô                      ú    ô           ớ       e   

  ô     ù  ợ                  17  e    ặ    ư     ư    : Chạy 100m XPT, Chạy 400m 

XPC, Chạy 800m XPC, Chạy 1000m XPC, Chạy 1500m XPC, chạy 5 lần x 30m, Chạy 3 

lần x 60m, Chạy 30 lần x 10m, Chạy 2 x 400m XPC, Chạy 3000m XPC, Bật xa tại chỗ, Bật 

xa 3 bước, Chạy tùy sức 5 phút, Bật xa tại chỗ 7 bước, Bật xa tại chỗ 10 bước, Chạy tùy 

sức 5 phút, Chạy con thoi 4 x 10m, Nhảy dây nhanh 1 phút.   

2. Phỏng vấn các nhà chuyên môn, HLV 

C ú    ô              ỏ                ớ  3    ườ   ồ : C                          

                                       ô              ô            ở                    

             ườ              d                                      H                

 ô             d           ô                       1     .  

            í                                                                     

 e    ở  ỗ          ỏ         ú    ô            ỏ   ỏ   ố                               

                              ô          ổ           e        e                           

     ứ       ố          ố   ượ           ứ               ô              ổ     . 

Từ          ổ    ợ                  x   d                         ỏ      . H       

  ỏ     n cách nhau 01         ù                       ù       d        ù             

      ư     .  

                  ù    ợ                    ỏ                            ú       

  ỉ  ố X
2  
            ư     B    1. 

     xé : Từ                  ỉ              (X
2
              ỏ                

            ô   H              ưở        e               ừ  .        . 6   ỏ     3 84 

(X
2 

= 0,00 - 0,26 < 3,84                                ỏ         ô           ĩ    ố      

ở   ưỡ   5%  P > 0, 5 .   ư                     ỏ         ô                  . 

  ư            ỏ         e          ắ                        ượ   6  e            

 ồ              > 85%  ở         ỏ         ư    : C    4         C    8         C    

5     x 3        C    3      x 1        B   x  3  ướ            d         1   ú       .  
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá sức bền tốc độ cho nam VĐV  

chạy cự ly 800m lứa tuổi 14 -15  

TT TEST 

Kết quả phỏng vấn 
So sánh 

Lần 1 (n = 28) Lần 2 (n = 27) 

Đồng ý 
Không  

đồng ý 
Đồng ý 

Không  

đồng ý X
2
 P 

n = 28 % n = 28 % n = 27 % n = 27 % 

1 
C    

100m (s) 
22 78,57 6 21,43 21 77,78 6 22,22 0,01 >0,05 

2 
Chạy 

400m (s) 
24 85,71 4 14,29 23 85,19 4 14,81 0,01 >0,05 

3 
Chạy 

800m (s) 
27 96,43 1 3,57 26 96,30 1 3,70 0,00 >0,05 

4 

C    

1000m 

(s) 

21 75 7 25 20 74,07 7 25,93 0,01 >0,05 

5 

C    

1500m 

(s) 

21 75 7 25 20 74,07 7 25,93 0,01 >0,05 

6 

Chạy 5 

lần x 

30m (s) 

25 89,29 3 10,71 24 88,89 3 11,11 0,00 >0,05 

7 

C    3 

    x 

60m (s) 

22 78,57 6 21,43 21 77,78 6 22,22 0,01 >0,05 

8 

Chạy 30 

lần x 

10m (s) 

25 89,29 3 10,71 25 92,59 2 7,41 0,18 >0,05 

9 
C      x 

400m (s) 
22 78,57 6 21,43 20 74,07 7 25,93 0,15 >0,05 

10 

C    

3000m 

(s) 

19 67,86 9 32,14 19 70,37 8 29,63 0,04 >0,05 
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11 
B   x      

  ỗ     
22 78,57 6 21,43 21 77,78 6 22,22 0,01 >0,05 

12 

Bật xa 3 

bước 

(m) 

25 89,29 3 10,71 24 88,9 3 11,11 0,00 >0,05 

13 

B   x      

  ỗ 7 

 ướ      

19 67,86 9 32,14 20 74,07 7 25,93 0,26 >0,05 

14 

B   x      

  ỗ 1  

 ướ     

20 71,43 8 28,57 19 70,37 8 29,63 0,01 >0,05 

15 

C     ù  

 ứ  5 

phút (m) 

20 71,43 8 28,57 20 74,07 7 25,93 0,05 >0,05 

16 

Nhảy 

dây 

nhanh 1 

phút 

(lần) 

26 92,86 2 7,14 25 92,59 2 7,41 0,00 >0,05 

17 
C        

thoi (s) 
20 71,43 8 28,57 20 74,07 7 25,93 0,05 >0,05 

3. Kiểm nghiệm độ tin cậy và tính thông báo của test 

Kiểm nghiệm độ tin cậy của test 

                                        e             ứ       ố                 

           8     ứ    ổ  14 – 15                                     TDTT  ỉ         

    . C ú    ô                                       ứ               ợ     ờ              

 ợ            5                                              ư     . S                 í   

    ố                         d                                 ượ  ở  bảng 2). 

        ố  ư           ≥  .8  P <  . 5      e                . 

        ố  ư           <  .8  P >  . 5      e     ô                . 

                        ằ              í           ượ                                

       ưỡ     < . 5 . T e                é      ườ                            í         

    ố  ư                ừ  .8    ở        ≥  .8    ớ                                   ớ     

         dù    ượ   ớ   ư         Te  .  
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Bảng 2. Kết quả kiểm tra độ tin cậy các test đã chọn 

TT Test 
Lần 1 

X  ± S 

Lần 2 

X  ± S 
r P 

1 C    4        55,44 ± 1,33 56,19 ± 1,71 0,91 < 0,05 

2 C    8        122,21 ± 1,79 121,49 ± 2,27 0,95 < 0,05 

3 C    5     x 3       28,88 ± 0,74 29,01 ± 0,65 0,92 < 0,05 

4 C    3      x 1       86,79 ± 1,33 87,14 ± 1,11 0,82 < 0,05 

5 B   x  3  ướ       618,60 ± 11,46 618,67 ± 10,10 0,94 < 0,05 

6 
     d         1   ú  

      
159,80 ± 5,54 159,60 ± 5,40 0,96 < 0,05 

Kiểm nghiệm tính thông báo của test: 

                í     ô            e      ú    ô             í          í           

 e             ứ       ố                           ứ   ớ         í        8            

                          (B    3). 

Bảng 3. Hệ số tương quan giữa các test đánh giá sức bền tốc độ với thành tích chạy 800m 

của nam VĐV chạy 800m 

TT Test r P 

1 C    4        0,83 < 0,05 

2 C    8        - - 

3 C    5     x 3       0,61 < 0,05 

4 C    3      x 1       0,74 < 0,05 

5 B   x  3  ướ       0,60 < 0,05 

6      d         1   ú        0,71 < 0,05 

Qua B    3                       e            ≥   4    P<   5         í     ô       

             ứ       ố                      8     ứ    ổ  14 - 15               H    

         T       TDTT  ỉ             . 

  ư               ướ   ổ    ợ              ỏ          xử     ố               e       

             ượ  6  e                          í     ô                e                ứ  

     ố                           ứ        : 

Te   1: C    4       ; 
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Te    : C    8       ; 

Te   3: C    5     x 30m (s); 

Te   4: C    3      x 1      ; 

Te   5: B   x  3  ướ      ; 

Te   6:      d         1   ú       . 

4. KẾT LUẬN 

Từ                 ứ       e             ứ       ố                            

8     ứ    ổ  14 - 15     Trung     H             T       TDTT  ỉ                ú     

            :          ướ   ổ    ợ              ỏ                                   í   

  ô          x         ượ   6  e             ứ       ố                            

800m  ứ    ổ  14 - 15               H             T       TDTT  ỉ               ồ : 

C    4         C    8         C    5     x 3        C    3      x 1        B   x  3 

 ướ            d         01   ú       . C    e    ượ  dù                              

                                 ứ       ố          1      ỳ           . 
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XÂY DỰNG THANG ĐIỂM TUYỂN CHỌN NAM VẬN ĐỘNG VIÊN  

ĐỘI DỰ TUYỂN VOVINAM LỨA TUỔI 12-14 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ThS. Nguyễn Kế Bình
1
, ThS. Vũ Công Trường

1
, ThS. Nguyễn Tấn Thịnh

2
 

1
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh 

2
Bộ môn Vovinam - Thành Phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để lựa chọn được 13 test 

tuyển chọn nam vận động viên đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ 

Chí Minh gồm có các test về hình thái, chức năng, thể lực chung, thể lực chuyên 

môn, kỹ thuật chuyên môn đảm bảo hàm lượng khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Sau 

quá trình phân loại tổng điểm và xếp loại vận động viên thông qua các test cho thấy 

không có VĐV xếp loại “Giỏi” chiếm tỷ lệ 0%, xếp loại “Khá” có 2/20 VĐV chiếm 

tỷ lệ 10%, xếp loại “Trung bình” có 8/20 VĐV chiếm tỷ lệ 40%, xếp loại “Yếu” có 

6/20 VĐV chiếm tỷ lệ 30%, có 4 VĐV xếp loại “Kém” chiếm tỷ lệ 20%.  

Từ khóa: Test, Tuyển chọn, Vovinam, 12-14 tuổi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

TDTT là bộ phận của nền văn hóa xã hội, là sự tổng hợp những thành tựu xã hội 

trong sự nghiệp sáng tạo và sử dụng những biện pháp chuyên môn tạo điều kiện cho sự 

phát triển thể chất của con người một cách có chủ đích, nhằm nâng cao sức khỏe, tạo 

nguồn tinh thần phong phú. Ngay từ khi mới ra đời, TDTT là phương tiện giáo dục, một 

hiện tượng xã hội giúp hoàn thiện con người về mọi mặt, cả về trí tuệ lẫn thể chất. Trong 

những năm qua cùng với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, kinh tế xã hội 

ngày càng phát triển tạo ra nhiều tác động to lớn đến ngành thể thao. Dưới sự hổ trợ đắc 

lực của khoa học kỹ thuật, cũng như phát triển mối quan hệ ngoại giao với các nước trên 

thế giới, TDTT ngày càng được chú trọng hơn. Thể thao là chiếc cầu nối hòa bình, đoàn 

kết các dân tộc trên thế giới. Môn phái Vovinam - Việt võ đạo là môn võ thuật truyền 

thống của người Việt Nam, do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo tại thủ đô Hà Nội vào năm 

1938, trên cơ sở lấy võ và vật dân tộc làm nòng cốt, nghiên cứu các môn võ khác trên thế 

giới, cải tiến nền tảng kỹ thuật của mình theo nguyên lý Cương - Nhu phối triển. Chính từ 

nguyên lý cốt lõi ấy, môn Vovinam - Việt võ đạo đã dần hoàn thiện bài bản của mình và 

phát triển rộng khắp trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị 

dẫn đầu về thành tích tại các giải quốc gia. Tuy nhiên, thành tích về đối kháng, đặc biệt ở 

các hạng cân nam còn hạn chế, Công tác tập huấn và huấn luyện được thực hiện rất khoa 

học nhưng chưa mang lại hiệu quả tốt. Trên cơ sở khoa học hiện nay có nhiều nhà khoa 

học đã xác định thành thích thể thao còn chịu nhiều ảnh hưởng từ công tác xác định, tuyển 

chọn, đánh giá năng khiếu ban đầu, Việc xác định, tuyển chọn, đánh giá năng khiếu ban 

đầu ở mỗi môn thể thao khác nhau cũng khác nhau do đó việc “Đánh giá thực trạng tuyển 
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chọn nam vận động viên đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh” là 

hết sức cần thiết và quan trọng tạo tiền đề nhận thức thay đổi phương pháp, định hướng 

tuyển chọn từ đó từ đó có những đánh giá, phân loại, lên kế hoạch chuẩn bị và huấn luyện 

tốt hơn nhằm đi đến kết quả cuối cùng của huấn luyện là thành tích thi đấu. 

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Đối tượng nghiên cứu là: Thang điểm tuyển chọn nam vận động viên đội dự tuyển 

Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khách thể nghiên cứu là: 20 nam VĐV đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành 

phố Hồ Chí Minh và 30 huấn luyện viên, chuyên gia, giảng viên. 

Trong công trình của mình tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu là:  

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: Phương pháp này được sử dụng trong 

suốt quá trình nghiên cứu, từ lúc chọn hướng nghiên cứu đến khi hoàn thành công trình 

khoa học. Các tài liệu được lựa chọn để tham khảo gồm có: Một số văn kiện nghị quyết 

của Đảng, Nhà nựớc, chỉ thị của ngành TDTT về công tác TDTT và thể thao thành tích 

cao. Các sách chuyên môn về tuyển chọn vận động viên, trong đó có sách tham khảo về 

VĐV môn Vovinam. Các sách giáo khoa, giáo trình môn võ Vovinam. Các tạp chí, báo 

chuyên ngành TDTT. Một số tư liệu về các giải thi đấu môn Vovinam của bộ môn 

Vovinam, Uỷ Ban TDTT. Một số Luận văn, Luận án khoa học của học viên, nghiên cứu 

sinh trường Đại học Sư phạm TDTTTPHCM, trường Đại học TDTTTPHCM. 

Phương pháp phỏng vấn (Anket): Phỏng vấn còn để lựa chọn tiêu chuẩn tuyển chọn 

nam VĐV đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh.  

Phương pháp kiểm tra sư phạm: Phương pháp này được sử dụng để kiểm tra các 

test tuyển chọn nam VĐV đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh 

gồm các test: Chạy 30m xuất phát cao (giây); Lực bóp tay (kg); Dẻo gập thân (cm); Đấm 

tay thuận vùng bụng 10s (lần); Đá vòng cầu chân thuận vùng mặt tại chỗ 10s(lần); Đá  

đạp chân thuận vùng bụng tại chỗ 10s (lần); Đá vòng cầu chân nghịch vùng mặt tại chỗ  

10s (lần); Đá đạp chân nghịch vùng bụng tại chỗ 10s (lần);  

Phương pháp kiểm tra nhân trắc là phương pháp sử dụng đo đạc các thông số cần 

thiết trên cơ thể con người gồm các test: Chiều cao đứng (cm); Trọng lượng (kg); Chỉ số 

Quetelet (g/cm);  

Phương pháp kiểm tra chức năng: là phương pháp đánh giá chức năng của các cơ 

quan đặc biệt là đánh giá khả năng thích nghi của các cơ quan đó với vận động, gồm: Dung 

tích sống (ml); Công năng tim (Hw); Phản xạ đơn mắt-chân (ms);  

Phương pháp toán học thống kê: Phương pháp này dùng để xử lý các số liệu thu 

được với sự hỗ trợ của chương trình Ms-Excel và SPSS.  
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định các test tuyển chọn nam vận động viên đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 

12-14 Thành phố Hồ Chí Minh 

Qua các bước nghiên cứu gồm hệ thống hóa, phỏng vấn chuyên gia nhà chuyên môn, 

kiểm định độ tin cậy của test công trình đã xác định được 13 test dùng để tuyển chọn nam 

vận động viên đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

(1) Chiều cao đứng (cm); 

(2) Chỉ số Quetelet (g/cm); 

(3) Phản xạ đơn mắt-chân (ms); 

(4) Dung tích sống (lít); 

(5) Công năng tim (Hw); 

(6) Chạy 30m xuất phát cao (giây); 

(7) Lực bóp tay (kg); 

(8) Dẻo gập thân (cm); 

(9) Đấm thẳng 2 tay vùng mặt 10s (lần); 

(10) Đá tạt chân thuận vùng mặt tại chỗ 10s(lần); 

(11) Đá đạp chân thuận vùng bụng tại chỗ 10s (lần); 

(12) Đá tạt chân nghịch vùng mặt tại chỗ 10s (lần); 

(13) Đá đạp chân nghịch vùng bụng tại chỗ 10s (lần). 

3.2. Đánh giá thực trạng tuyển chọn nam vận động viên đội dự tuyển Vovinam lứa 

tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh 

Chúng tôi tiến hành kiểm tra các vận động viên thông qua 13 test, kết quả kiểm tra 

nam vận động viên đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh được thể 

hiện qua Bảng 1. 

Bảng 1. Thực trạng các test tuyển chọn nam VĐV đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 

Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Test  ̅ δ Cv% 
 

1 Chiều cao đứng (cm) 161,6 4,9 3,0 0,01 

2 Chỉ số Quetelet (g/cm). 327,2 31,3 9,6 0,04 

3 Phản xạ đơn mắt-chân (ms) 279,6 26,6 9,5 0,04 

4 Dung tích sống (lít) 3,2 0,2 5,8 0,03 
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5 Công năng tim (Hw) 10 1,0 9,6 0,04 

6 Chạy 30m xuất phát cao (giây) 4,4 0,3 6,7 0,03 

7 Lực bóp tay (kg) 41,35 2,9 7,1 0,03 

8 Dẻo gập thân (cm) 18,35 1,7 9,4 0,04 

9 Đấm thẳng 2 tay vùng mặt 10s (lần) 36,2 3,8 10,5 0,05 

10 Đá tạt chân thuận vùng mặt tại chỗ 10s (lần) 18,4 2,0 10,6 0,05 

11 Đá đạp chân thuận vùng bụng tại chỗ 10s (lần) 16,1 1,8 11,2 0,05 

12 Đá tạt chân nghịch vùng mặt tại chỗ 10s (lần) 16,7 1,9 11,5 0,05 

13 Đá đạp chân nghịch vùng bụng tại chỗ 10s (lần) 15,1 1,8 11,9 0,05 

Trong quá trình huấn luyện nhiều năm thì tiêu chuẩn tuyển chọn, đánh giá trình độ 

thể lực và kỹ thuật được coi như biện pháp quan trọng để VĐV có cơ sở tự đánh giá năng 

lực của bản thân và giúp cho HLV có cơ sở để điều chỉnh, điều khiển quá trình huấn luyện 

phù hợp với định hướng của giai đoạn huấn luyện cho từng cá nhân VĐV. Để có cơ sở 

khoa học và thuận tiện cho việc xác định mức độ thành tích của VĐV đối với từng test, 

nhằm giúp cho việc đánh giá được chi tiết, cụ thể hơn, cũng như so sánh thể lực và kỹ thuật 

giữa các VĐV với nhau theo hệ thống điểm. Chúng tôi sử dụng phương pháp tính điểm 

theo thang độ C (thang điểm 10). 

C = 10    → Xi =  ̅+2,5S C = 5 → Xi =   ̅ 

C = 9 → Xi =  ̅ + 2S C = 4 → Xi =   ̅– 0,5S 

C = 8 → Xi =   ̅  + 1,5S C = 3 → Xi =  ̅ – S 

C = 7 → Xi =  ̅ + S C = 2 → Xi =  ̅ – 1,5S 

C = 6 → Xi =  ̅ + 0,5S C = 1  → Xi =  ̅ – 2S 

Dựa vào kết quả kiểm tra và công thức tính điểm đã nêu tác giả đưa ra thang điểm 

tuyển chọn cho chọn nam VĐV đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 TP. Hồ Chí Minh 

Bảng 2. Thang điểm tuyển chọn nam VĐV đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14  

TP. Hồ Chí Minh 

TEST 
ĐIỂM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chiều cao đứng 

(cm) 
≤ 152 154 157 159 162 164 167 169 171 ≥ 174 

Chỉ số Quetelet 

(g/cm). 
≤ 265 280 296 311 327 343 358 374 390 ≥ 405 
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Phản xạ đơn  

mắt-chân (ms) 
≥ 333 320 306 293 280 266 253 240 226 ≤ 213 

Dung tích sống 

(lít) 
≤ 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 ≥ 3,7 

Công năng tim 

(Hw) 
≥11,9 11,4 10,9 10,4 10,0 9,5 9,0 8,5 8,1 ≤ 7,6 

Chạy 30m xuất 

phát cao (s) 
≥ 5,0 4,9 4,7 4,6 4,4 4,3 4,1 4,0 3,8 ≤ 3,7 

Lực bóp tay (kg) ≤ 35 37 38 40 41 43 44 46 47 ≥  49 

Dẻo gập thân 

(cm) 
21,8 20,9 20,1 19,2 18,4 17,5 16,6 15,8 14,9 ≤ 14,0 

Đấm thẳng 2 tay 

vùng mặt 10s 

(lần) 

≤ 29 30 32 34 36 38 40 42 44 ≥  46 

Đá tạt chân thuận 

vùng mặt tại chỗ 

10s (lần) 

≤ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ≥ 23 

Đá đạp chân 

thuận vùng bụng 

tại chỗ 10s (lần) 

≤ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ≥  21 

Đá tạt chân 

nghịch vùng mặt 

tại chỗ 10s (lần) 

≤ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ≥ 22 

Đá đạp chân 

nghịch vùng bụng 

tại chỗ 10s (lần) 

≤ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ≥ 20 

Để có thể đánh giá và so sánh giữa các vận động viên nam VĐV đội dự tuyển 

Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh tác giả tiến hành phân loại dựa theo 

thang điểm gồm: Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. 

Từ kết quả nghiên cứu của công trình đã xác định có 13 test để tuyển chọn nam VĐV 

đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh điểm tối đa của mỗi test là 

10 điểm. Nên tổng điểm có thể đạt được tối đa là 130 điểm. 

 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

890 

Bảng 3. Test phân loại 5 mức theo thang điểm 

Tổng điểm chung của từng VĐV được tính theo công thức sau: 

A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7+ A8 + A9 + A10 + A11 + A12 + A13 

Ghi chú: A1: Chiều cao đứng (cm); A2: Chỉ số Quetelet (g/cm); A3: Phản xạ đơn 

mắt-chân (ms); A4: Dung tích sống (lít); A5: Công năng tim (Hw); A6: Chạy 30m xuất 

phát cao (giây); A7: Lực bóp tay (kg); A8: Dẻo gập thân (cm); A9: Đấm thẳng 2 tay vùng 

mặt 10s (lần); A10: Đá tạt chân thuận vùng mặt tại chỗ 10s (lần); A11: Đá đạp chân thuận 

vùng bụng  tại chỗ 10s (lần); A12: Đá tạt chân nghịch vùng mặt tại chỗ 10s (lần); A13: Đá 

đạp chân nghịch vùng bụng tại chỗ 10s (lần). 

Bảng 4.  Phân loại tổng điểm và xếp loại VĐV qua các test tuyển chọn nam VĐV  

đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh 

Tên 

VĐV 

Tên test Tổng 

điểm 
Xếp loại 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

VĐV 1 6 5 7 5 7 7 4 7 5 6 6 6 6 77 
Trung 

bình 

VĐV 2 6 7 7 5 7 7 5 7 5 7 6 6 7 82 
Trung 

bình 

VĐV 3 6 5 5 6 7 7 5 6 6 9 8 6 6 82 
Trung 

bình 

VĐV 4 2 1 2 0 3 5 1 5 4 2 2 2 2 31 Kém 

VĐV 5 6 3 5 5 7 8 7 6 5 6 5 3 7 73 
Trung 

bình 

VĐV 6 4 2 6 4 4 5 3 3 4 5 5 5 3 53 Yếu 

VĐV 7 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 2 37 Kém 

VĐV 8 2 3 3 2 2 2 4 5 3 3 2 3 2 36 Kém 

VĐV 9 4 4 6 2 2 3 4 6 4 5 5 4 5 54 Yếu 

TT Xếp loại Kết quả test Điểm test Tổng điểm 

1 Giỏi ≥  ̅ + 2SX ≥ 9 ≥ 117 

2 Khá  ̅ + SX đến cận  ̅ + 2SX 7 đến cận 9 91 đến cận 117 

3 Trung bình  ̅ - SX đến cận  ̅ + SX 5 đến cận 7 65 đến cận 91 

4 Yếu  ̅ - 2SX đến cận  ̅ - SX 3 đến cận 5 39 đến cận 65 

5 Kém ≤  ̅ - 2SX ≤ 3 ≤ 39 
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VĐV10 6 6 5 5 6 5 6 7 7 6 5 6 5 75 
Trung 

bình 

VĐV11 4 4 5 4 5 3 3 2 4 4 5 3 5 51 Yếu 

VĐV12 2 5 4 2 3 2 2 1 1 3 3 3 5 36 Kém 

VĐV13 8 4 8 8 7 8 7 9 9 8 8 8 7 99 Khá 

VĐV14 6 6 3 7 6 4 6 3 5 7 6 7 5 71 
Trung 

bình 

VĐV15 4 6 3 5 4 4 7 6 4 5 5 4 5 62 Yếu 

VĐV16 5 7 4 6 5 5 5 6 5 6 5 5 5 69 
Trung 

bình 

VĐV17 4 5 3 6 3 6 6 6 4 5 5 4 5 62 Yếu 

VĐV18 6 6 6 4 6 3 4 3 5 4 5 4 5 61 Yếu 

VĐV19 6 8 4 6 6 5 4 2 5 5 5 4 6 66 
Trung 

bình 

VĐV20 9 8 9 8 8 9 10 7 9 9 8 9 9 112 Khá 

Kết quả phân loại của từng VĐV được thể hiện qua Bảng 4 và Biểu đồ 1. 

 

Biểu đồ 1. Tổng điểm VĐV qua các test tuyển chọn nam VĐV đội dự tuyển Vovinam  

lứa tuổi 12 - 14 Thành phố Hồ Chí Minh 

Phân loại tổng điểm và xếp loại VĐV qua các test tuyển chọn nam VĐV đội dự 

tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mức độ khác nhau: 

Không có VĐV xếp loại “Giỏi” chiếm tỷ lệ 0%, xếp loại “Khá” có 2/20 VĐV chiếm tỷ lệ 
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10%, xếp loại “Trung bình” có 8/20 VĐV chiếm tỷ lệ 40%, xếp loại “Yếu” có 6/20 VĐV 

chiếm tỷ lệ 30%, có 4 VĐV xếp loại “Kém” chiếm tỷ lệ 20%. Điều đó cho thấy phân loại 

tổng điểm và xếp loại VĐV qua các test tuyển chọn nam VĐV đội dự tuyển Vovinam lứa 

tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp với kết quả thi đấu, quá trình huấn luyện, 

trình độ thực tế thể hiện qua Biểu đồ 2.  

 

Biểu đồ 2. Kết quả xếp loại VĐV qua các test tuyển chọn nam VĐV đội dự tuyển Vovinam 

lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. KẾT LUẬN 

Qua kết quả nghiên cứu nhóm tác giả đã xác định được 13 test tuyển chọn nam vận 

động viên đội dự tuyển Vovinam lứa tuổi 12-14 Thành phố Hồ Chí Minh. Sau quá trình 

kiểm tra, đánh giá, công trình tiến hành phân loại theo thang độ C (thang điểm 10), tính 

tổng điểm và xếp loại vận động viên qua các test tuyển chọn cho thấy Không có VĐV  

xếp loại “Giỏi” chiếm tỷ lệ 0%, xếp loại “Khá” có 2/20 VĐV chiếm tỷ lệ 10%, xếp loại 

“Trung bình” có 8/20 VĐV chiếm tỷ lệ 40%, xếp loại “Yếu” có 6/20 VĐV chiếm tỷ lệ 

30%, có 4 VĐV xếp loại “Kém” chiếm tỷ lệ 20%.  
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO   

SỨC MẠNH TAY - VAI CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN PENCAK SILAT  

LỨA TUỔI  14 - 15 QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang, ThS. Hồ Đắc Nam Trân 

            Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sử dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao sức mạnh tay - vai cho vận 

động viên nam Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TPHCM. Từ đó chọn 

được bài tập phù hợp nhất, hiệu quả nhất để phát triển sức mạnh tay - vai cho các 

nam vận động viên Pencak Silat. 

Từ khóa: Pencak Silat, Sức mạnh, Tay - vai, VĐV. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Pencak Silat TP. Hồ Chí Minh sau 10 năm phát triển được đánh giá là một trong 

những đội mạnh trong khu vực phía Nam. Đội tuyển Pencak Silat TP.Hồ Chí Minh trong 

quá trình luyện tập và phấn đấu đã đạt được một số thành tích nổi bật, trong đó có thể kể 

đến 1HCV, 1HCB, 3HCĐ tại Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần IV, trong năm 2012 

Pencak Silat TP.HCM cũng có 2 VĐV đạt 2HCV tại giải Vô Địch thế giới diễn ra vào 

tháng 11/2012 tại Thái Lan vừa qua, tiếp đến thành công đó các vận động viên TP.Hồ Chí 

Minh liên tiếp gặt hái nhiều thành công ở đấu trường Quốc Tế và Đông Nam Á cho  

đến nay 

Với mong muốn nghiên cứu các chỉ tiêu phát triển vận động viên năng khiếu có tố 

chất, thể chất phù hợp với môn Pencak Silat để bổ sung vào đội tuyển Năng khiếu TP. Hồ 

Chí Minh, góp phần vào việc đưa đội tuyển Pencak Silat TP. Hồ Chí Minh tiến những 

bước vững chãi trên con đường phát triển chuyên môn. Vì vậy, chúng tôi quyết định chọn 

nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số bài tập bổ trợ sức mạnh tay - vai cho nam vận 

động viên pencak silat  lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp phỏng 

vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán thống kê. 

Khách thể nghiên cứu: 30 vận động viên nam đội tuyển Pencak Silat quận Tân Phú. 

+ Nhóm đối chứng: 15 vận động viên tập luyện theo chương trình tập luyện giáo án 

trước đây (theo tiến trình biểu của bộ môn). 

+ Nhóm thực nghiệm: 15 vận động viên tập luyện theo bài tập bổ trợ mới, đã được 

lựa chọn. 
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2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Xác định các test đánh giá sức mạnh tay - vai cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 

14 - 15 quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

2.1.2. Lựa chọn test đánh giá sức mạnh tay - vai cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 

- 15 quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

Qua nghiên cứu, chúng tôi tổng hợp được 11 test dùng để đánh giá sức mạnh tay - 

vai cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả 

phỏng vấn được thể hiện ở Bảng 1 như sau:  

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá sức mạnh cho nam VĐV  

Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Tên test 

Tổng 

phiếu 
Mức độ sử dụng 

Phát 

ra 

Thu 

vào 

Rất 

quan 

trọng 

% 
Bình 

thƣờng 
% 

Không 

quan 

trọng 

% 

Ý 

kiến 

khác 

% 

1. Nằm sấp chống đẩy 10s (sl) 20 15 6 40 5 33,3 4 26,6 0 0 

2. Nằm sấp chống đẩy 30s 

(lần) 
20 15 12 80 2 13,3 1 6,6 0 0 

3. Nằm sấp chống đẩy tối đa 20 15 3 20 7 46,6 5 33,3 0 0 

4. Đấm thẳng 10s (sl) 20 15 7 46,6 3 20 5 33,3 0 0 

5. Đấm thẳng 30s (sl) 20 15 6 40 6 40 3 20 0 0 

6. Đánh ngã bắt ngoài vít 

hông 10s (sl) 
20 15 5 33,3 5 33,3 5 33,3 0 0 

7. Đánh ngã bắt ngoài vít 

hông 30s (lần) 
20 15 9 60 3 20 3 20 0 0 

8. Đánh ngã bắt ngoài vít 

hông 1 cái (thời gian) 
20 15 1 6,6 7 46,6 9 60 0 0 

9. Đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 

10s (sl) 
20 15 5 33,3 4 26,6 6 40 0 0 

10. Đánh ngã bắt ngoài rút 

xuôi 30s (lần) 
20 15 9 60 5 33,3 1 6,6 0 0 

11. Đánh ngã bắt ngoài rút 

xuôi 1 cái (thời gian) 
20 15 2 6,6 7 46,6 6 40 0 0 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

896 

Qua Bảng 1, chúng tôi chọn các test có trên 50% số phiếu trở lên đồng ý ở mục “rất 

quan trọng” sẽ đưa vào làm thực nghiệm. Theo quy ước trên, tôi chọn lựa ra được 3 test sau: 

- Nằm sấp chống đẩy 30s (lần); 

- Đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s (lần); 

- Đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 30s (lần). 

2.1.2. Kiểm nghiệm độ tin cậy các test đánh giá sức mạnh tay - vai cho nam VĐV 

Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Để kiểm nghiệm độ tin cậy của các test đánh giá sức mạnh tay - vai cho vận động 

viên nam Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, chúng tôi tiến hành kiểm tra khách 

thể nghiên cứu. Quá trình được thực hiện hai đợt, thời gian thực hiện giữa hai đợt cách 

nhau trong 01 tuần, các nghiệm thể, các phương tiện kiểm tra, điều kiện kiểm tra, thứ tự 

kiểm tra các test ở hai lần đều đảm bảo giống nhau. Sau khi đã thu thập đầy đủ các số liệu 

cần thiết chúng tôi tiến hành tính hệ số tin cậy (r) của các test giữa hai lần kiểm tra. Nếu hệ 

số tin cậy r > 0,8 thì test có độ tin cậy.  

Bảng 2. Kết quả kiểm tra về thực trạng năng lực sức mạnh tay - vai của nam Pencak Silat  

lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 

STT Test r P 

1 Nằm sấp chống đẩy 30s (lần) 0,88 <0,05 

2 Đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s (lần) 0,82 <0,05 

3 Đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 30s (lần) 0,89 <0,05 

Qua kết quả trình bày ở Bảng 2 ta có thể kết luận rằng, 03 test dùng để đánh giá sức  

mạnh tay - vai cho vận động viên Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú đều đảm bảo 

độ tin cậy (r = 0,82 đến 0,89). 

2.1.3. Đánh giá thực trạng sức mạnh tay - vai cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 - 

15 Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

Bảng 3. Thực trạng các test thể lực thành tích về sức mạnh của vđv nam đội tuyển  

Pencak Silat Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh trước thực nghiệm 

TT TEST 

Nhóm thực nghiệm 

(nTN = 15) 

Nhóm đối chứng 

(nĐC = 15) 

X
TN1 

Sx CV ℇ X
ĐC1 

Sx CV ℇ 

1 
Nằm sấp chống đẩy 

30s (lần) 
19,87 1,55 7,81 0,04 20,80 1,70 8,17 0,04 

2 
Đánh ngã bắt ngoài 

vít hông 30s (lần) 
10,27 1,03 10,06 0,05 10,53 0,99 9,4 0,05 

3 
Đánh ngã bắt ngoài 

rút xuôi 30s (lần) 
12,73 1,22 9,6 0,05 13,07 0,88 6,76 0,03 
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Qua kết quả Bảng 3 ta có nhận xét sau: kết quả cho thấy tất cả các test ở nhóm thực 

nghiệm và nhóm đối chứng điều có chỉ số Cv < 10% nên mẫu có độ đồng nhất cao. Riêng 

test Đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s (sl) của nhóm thực nghiệm có Cv >10% nên có độ đồng 

nhất trung bình. Tuy nhiên, tất cả giá trị sai số tương đối ε < 0,05 điều này cho thấy giá trị 

trung bình mẫu đủ tính đại diện. Như vậy, có đủ cơ sở để kết luận rằng giá trị trung bình mẫu 

của VĐV nam nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng trước thực nghiệm có thể dùng để ước 

lượng chỉ số trung bình của các test. 

2.1.4. So sánh thành tích sức mạnh tay - vai của hai nhóm TN và ĐC trước thực nghiệm 

Bảng 4. So sánh thành tích sức mạnh tay - vai của hai nhóm TN và ĐC trước thực nghiệm 

STT Tên Test X TN X ĐC d t P 

1 Nằm sấp chống đẩy 30s (lần) 19,87 20,80 2,80 1,57 >0,05 

2 Đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s (lần) 10,27 10,53 2,53 0,72 >0,05 

3 Đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 30s (lần) 12,73 13,07 1,80 0,86 >0,05 

Qua Bảng 4 cho thấy thành tích của 02 nhóm TN và ĐC như sau: 

+ Test Nằm sấp chống đẩy 30s (lần): Với kết quả thu được nhóm thực nghiệm là 

19,87 lần, nhóm đối chứng là 20,80 lần,  chênh lệch d = 2,8 lần. với ttính = 1,57 < tbảng = 

2,042, điều này nói lên sự khác biệt thành tích giữa hai nhóm là không đáng kể ở ngưỡng 

xác suất P > 0,05. 

+ Test Đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s (lần): Với kết quả thu được nhóm thực nghiệm 

là 10,27 lần, nhóm đối chứng là 10,53 lần, chênh lệch d = 2,53 lần. với ttính = 0,72 < tbảng = 

2,042, điều này nói lên sự khác biệt thành tích giữa hai nhóm là không đáng kể ở ngưỡng xác 

suất P > 0,05. 

+ Test Đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 30s (lần): Với kết quả thu được nhóm thực 

nghiệm là 12,73 lần, nhóm đối chứng là 13,07 lần, chênh lệch d = 1,80 lần, Với ttính = 0,86 

< tbảng = 2,042, điều này nói lên sự khác biệt thành tích giữa hai nhóm là không đáng kể ở 

ngưỡng xác suất P > 0,05. 

Thành tích của 2 nhóm còn được thể hiện qua Biểu đồ 1:  
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Biểu đồ 1. So sánh thành tích sức mạnh tay - vai của hai nhóm TN và ĐC  

trước thực nghiệm 

2.2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập nhằm nâng cao sức mạnh tay - vai 

cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

2.2.1. Lựa chọn các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao sức mạnh tay - vai cho nam VĐV 

Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TPHCM 

Qua nghiên cứu, chúng tôi tổng hợp được 24 bài tập nhằm nâng cao sức mạnh tay - 

vai cho nam VĐV Pencak Silat lứa tuồi 14 - 15 quận Tân Phú, TPHCM. Kết quả phỏng 

vấn được thể hiện ở Bảng 5 như sau:  

Bảng 5. Kết quả phỏng vấn các bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh tay - vai  

cho nam VĐV đội tuyển Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú 

Tên bài tập 

Tổng phiếu Mức độ sử dụng 

Phát 

ra 

Thu 

vào 

Rất 

quan 

trọng 

% 
Bình 

thƣờng 
% 

Không 

quan 

trọng 

% 

Ý 

kiến 

khác 

% 

1. Chống đẩy 10 lần/tổ 20 15 9 60 5 33,3 1 6,6 0 0 

2. Chống đẩy 15 lần/tổ 20 15 8 53,3 5 33,3 2 13,3 0 0 

3. Chống đẩy 30 lần/tổ 20 15 3 20 2 13,3 10 66,6 0 0 

4. Bò xe cúc kích 10m/lần 20 15 5 33,3 4 26,6 6 40 0 0 

19,87 

10,27 

12,73 

20,8 

10,53 

13,07 

0

5

10

15

20

25

Test 1 Test 2 Test 3

TN ĐC
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5. Bò xe cúc kích 15m/lần 20 15 7 46,6 6 40 2 13,3 0 0 

6. Bò xe cúc kích 20m/lần 20 15 10 66,6 5 33,3 0 0 0 0 

7. Kéo xà đơn 10 lần/tổ 20 15 8 53,3 4 26,6 3 20 0 0 

8. Kéo xà đơn 15 lần/tổ 20 15 6 40 5 33,3 4 26.6 0 0 

9. Kéo xà kép 15 lần/tổ 20 15 8 53,3 4 26,6 3 20 0 0 

10. Kéo xà kép 20 lần/tổ 20 15 5 33,3 4 26,6 6 40 0 0 

11. Bài tập tay sau với tạ  

10 cái/lần   
20 15 5 33,3 7 46,6 3 20 0 0 

12. Bài tập tay sau với tạ 12 

cái/lần   
20 15 5 33,3 2 13,3 8 53,3 0 0 

13. Bài tập tạ vai 10 cái/lần 20 15 8 53,3 6 40 1 6,6 0 0 

14. Bài tập tạ vai 12 cái/lần 20 15 7 46,6 5 33,3 3 20 0 0 

15. Bài tập tạ gập tay 10  

cái/lần 
20 15 3 30 8 53,3 4 26,6 0 0 

16. Bài tập tạ gập tay 12  

cái/lần 
20 15 4 36,6 8 53,3 4 26,6 0 0 

17. Bài tập tạ cổ tay 10 cái/ 

lần 
20 15 0 0 5 33,3 10 66,6 0 0 

18. Bài tập tạ cổ tay 12 

cái/lần 
20 15 0 0 6 40 9 60 0 0 

19. Rút dây thun 10s/tổ   20 15 5 33,3 6 40 4 26,6 0 0 

20. Rút dây thun 20s/tổ   20 15 8 53,3 5 33,3 2 13,3 0 0 

21. Rút dây thun 30s/tổ   20 15 10 66,6 3 20 2 13,3 0 0 

22. Đánh dây thừng 15s/tổ 20 15 5 33,3 3 20 8 53,3 0 0 

23. Đánh dây thừng 20s/tổ 20 15 7 46,6 4 26,6 3 20 0 0 

24. Đánh dây thừng 30s/tổ 20 15 9 60 3 20 3 20 0 0 

Thông qua Bảng 5 và quy ước các mức độ đánh giá trong phiếu phỏng vấn, tôi chọn  

lựa được một số bài tập để bổ trợ phát triển sức mạnh cho VĐV nam Pencak Silat quận 

Tân Phú, TPHCM. 
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1. Chống đẩy 10 lần/tổ 

2. Chống đẩy 15 lần/tổ 

3. Bò xe cúc kích 15m/lần 

4. Bò xe cúc kích 20m/lần 

5. Kéo xà đơn 10 lần/tổ 

6. Kéo xà đơn 15 lần/tổ 

7. Rút dây thun 20s/tổ 

8. Rút dây thun 30s/tổ 

9. Đánh dây thừng 20s/tổ 

10. Đánh dây thừng 30s/tổ 

Các bài tập trên được ứng dụng trên cùng một kế hoạch huấn luyện thống nhất của 

đội và được sử dụng cuối mỗi buổi tập/03 buổi/01 tuần. Thời gian tổ chức thực nghiệm 3 

tháng: 01/02/2016 đến 01/05/2016.  

2.2.2. Đánh giá hiệu quả của các bài tập đã được lựa chọn đến sự phát triển sức mạnh 

tay - vai cho VĐV nam pencak silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TPHCM  

2.2.2.1. Ứng dụng thực nghiệm các bài tập đã được chọn lựa 

Tiến trình huấn luyện các bài tập được đưa vào ứng dụng của giai đoạn 03 tháng này 

được trình bày ở Bảng 3.4. Gồm ba giai đoạn: 

- Giai đoạn 1 (tuần 1 - tuần 2): Làm quen với bài tập thực nghiệm, nhằm phát triển 

thể lực chung. 

- Giai đoạn 2 (tuần 3 - tuần 8): Nhằm phát triển sức mạnh và thể lực chuyên môn. 

- Giai đoạn 3 (tuần 9 - tuần 12): Nhằm phát triển thể lực chuyên môn đặc biệt chú 

trọng sức mạnh, sức mạnh bền cho VĐV. Lấy số liệu lần 03 cuối giai đoạn và đánh giá  

kết quả. 

2.2.2.2. Đánh giá hiệu quả việc ứng dụng bài tập đã được chọn lựa cho vđv nam đội tuyển 

Pencak Silat lứa tuổi 14 - 15 quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh sau thực nghiệm  

Qua Bảng 6 chúng tôi nhận thấy năng lực sức mạnh tay - vai của VĐV nam đội 

tuyển Pencak Silat quận Tân Phú như sau: 

+ Test nằm sấp chống đẩy 30s (lần): nhịp độ tăng trưởng của nhóm thực nghiệm tốt 

hơn nhóm  đối chứng ( W TN = 13,05%, W ĐC = 5,67%) sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 

vì  ttính =  7,90 > tbảng = 2,034, ở ngưỡng xác suất P< 0,05.  Như vậy, tập luyện theo chương 
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trình mà chúng tôi ứng dụng thì thì nhịp độ tăng trưởng của test nằm sấp chống đẩy 30s (sl) 

tốt hơn. 

+ Test đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s (lần): nhịp độ tăng trưởng của nhóm thực 

nghiệm tốt  hơn  nhóm  đối chứng ( W TN = 21,94%, W ĐC  = 13,59%) sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê vì  ttính =  7,24 > tbảng = 2,034, ở ngưỡng xác suất P < 0,05.  Như vậy, tập luyện 

theo chương trình mà chúng tôi ứng dụng thì thì nhịp độ tăng trưởng của test đánh ngã bắt 

ngoài vít hông 30s (sl) tốt hơn. 

+ Test đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 30s (lần): nhịp độ tăng trưởng của nhóm thực 

nghiệm tốt  hơn  nhóm  đối chứng ( W TN = 13,21%, W ĐC  = 7,30%) sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê vì  ttính =  6,44 > tbảng = 2,034, ở ngưỡng xác suất P< 0,05.  Như vậy, tập luyện 

theo chương trình mà chúng tôi ứng dụng thì thì nhịp độ tăng trưởng của test đánh ngã bắt 

ngoài rút xuôi 30s (sl) tốt hơn. 

Bảng 6. So sánh nhịp tăng trưởng các chỉ tiêu về sức mạnh giữa  

hai nhóm ĐC và nhóm TN sau thực nghiệm 

STT Test 
Nhóm TN  Nhóm ĐC 

t P 
W% ± S W% ± S 

1 Nằm sấp chống đẩy 30s (lần) 13,05 ± 6,25  5,67 ± 4,54 7,90 <0,05 

2 
Đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s 

(lần) 
21,94 ± 11,72 13,59 ± 4,53 7,24 <0,05 

3 
Đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 30s 

(lần) 
 13,21 ± 8,40 7,30 ± 2,57 6,44 <0,05 

Như vậy, tập luyện theo chương trình chúng tôi ứng dụng thì sự phát triển các test thể 

lực sức mạnh tay - vai  của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng. 

 

Biểu đồ 3. Nhịp tăng trưởng về thành tích sức mạnh tay - vai của 2 nhóm thực nghiệm  

và đối chứng sau 03 tháng thực nghiệm 
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Để minh họa cho sự khác biệt giữa các số liệu, chúng tôi đã sử dụng Biểu đồ 2 để 

biểu thị. 

3. KẾT LUẬN  

- Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã lựa chọn được hệ thống các test có đủ độ tin 

cậy được sử dụng để đánh giá trình độ thể lực chuyên môn đề đánh giá thành tích và sức 

mạnh tay - vai cho vận động viên nam 14 - 15 tuổi môn Pencak Silat quận Tân Phú  

như sau: 

 Nằm sấp chống đẩy 30s (lần); 

 Đánh ngã bắt ngoài vít hông 30s (lần); 

 Đánh ngã bắt ngoài rút xuôi 30s (lần). 

- Đề tài nghiên cứu đã lựa chọn được 5 bài tập cùng tiến trình tập luyện thông qua 03 

tháng và khẳng định được tính hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống bài tập này trong thực 

tiễn huấn luyện gồm: 

 Chống đẩy (10 - 15 lần); 

 Bò xe cúc kích (15m - 20m); 

 Kéo xà đơn (10 -15 lần); 

 Rút dây thun (20s - 30s); 

 Đánh dây thừng (20s - 30s). 

- Đề tài đã đánh giá được tính hiệu quả các bài tập ứng dụng trong thực tiễn mang lại  

hiệu quả cao. Biểu hiện ở kết quả nhóm thực nghiệm cao hơn so với nhóm đối chứng thể 

hiện qua mức độ tăng trưởng. Ở nhóm thực nghiệm nhịp tăng trưởng cao nhất là test đánh 

ngã bắt ngoài vít hông 30s /sl ( W TN = 21,94%), nhịp tăng trưởng thấp nhất là test nằm sấp 

chống đẩy 30s/lần ( W TN = 13,05% ) 
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ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN  

CỦA NỮ VẬN ĐỘNG VIÊN AEROBIC LỨA TUỔI 8 - 9 TUỔI QUẬN 10,  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TS. Trần Quang Đại, ThS. Giang Chí Hải 

Trường Đại học Sư phạm TDTT TP Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong thể dục thể thao 

nhằm xây dựng, ứng dụng và đánh giá hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn cho 

nữ vận động viên đội tuyển Aerobic lứa tuổi 8 - 9, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Aerobic, Đánh giá, Phát triển, Thể lực chuyên môn. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thể dục Aerobic được xem là môn thể thao thực sự đem lại sự tươi vui, thân thiện và 

phát huy được tính tự giác tập luyện của học sinh thông qua tính năng động và sáng tạo vì 

sự kết hợp hài hòa một hệ thống các bài tập đa dạng, phong phú nhưng đơn giản, dễ tập, 

không đòi hỏi những điều kiện tiến hành phức tạp nên có thể sử dụng cho mọi đối tượng, 

lứa tuổi, trình độ tham gia tập luyện, đặc biệc là đối tượng học sinh. Chính vì thế mà môn 

Aerobic ở Thành Phố Hồ Chí Minh được tập luyện khá rộng rãi ở các trung tâm TDTT của 

quận, huyện. 

Thực tế trong những năm qua đội tuyển Aerobic của quận 10 cũng đã đạt được một 

số thành tích đáng trân trọng qua các lần tham gia hội khỏe phù đổng do thành phố tổ chức. 

Tuy nhiên thành tích này so với thành tích các quận khác còn kém xa nguyên nhân của 

việc này thì có nhiều nguyên nhân nhưng qua phân tích quan sát đội tuyển tập luyện và thi 

đấu đồng thời kết hợp với phỏng vấn HLV thì thấy rằng việc sử dụng các chí tiêu đánh giá 

trình độ tập luyện thể lực cho VĐV ít khi được sử dụng, mà chí nhận xét đánh giá qua thi 

đấu, qua kinh nghiệm của HLV. Mặc khác do chưa có công trình nào nghiên cứu về sự 

phát triển tố chất thể lực chung cho học sinh liên quan đến việc tập luyên môn thể dục 

Aerobic hoặc nếu có thì cũng còn rất ít chính vì thế mà việc đánh giá trình độ tập luyện thể 

lực cho VĐV nữ chưa được quan tâm đúng mức.  

Xuất phát từ thực trạng bức xúc của nhu cầu thực tiễn đối với sự phát triển và nâng 

cao hiệu quả đào tạo VĐV, cũng như những ý nghĩa quan trọng của việc đánh giá sự phát 

triển thể lực chuyên môn của VĐV nữ đội tuyển Aerobic quận 10 chúng tôi đi sâu tìm hiểu 

nghiên cứu đề tài: “Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của VĐV nữ Aerobic lứa 

tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM”. 

Phương pháp nghiên cứu: 

Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương 

pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán thống kê. 
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Khách thể nghiên cứu: 

20 VĐV lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM. 

Các chuyên gia, huấn luyện viên và các nhà chuyên môn. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Xác định các test đánh giá thể lực chuyên môn cho các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 

8-9, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Từ kết quả tổng hợp các test đánh giá thể lực chuyên môn cho các nữ VĐV Aerobic 

lứa tuổi 8-9, quận 10, TP. HCM. Chúng tôi đã chọn lựa được 20 test và qua các bước 

phỏng vấn lựa chọn test, kiểm nghiệm độ tin cậy và tính thông báo của các test được chọn 

lựa, chúng tôi đã đủ cơ sở để sử dụng 6 test để đánh giá thể lực chuyên môn của nữ vận 

động viên đội tuyển Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM. Gồm các test: Dẻo gập than 

(cm); Uốn cầu (cm); Xoạc ngang (cm); Xoạc dọc (cm); Đá lăng chân 30s (số lần); Chống 

ke L (s). 

2.2. Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, 

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh sau 6 tháng tập luyện 

2.2.1. Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, 

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Sau khi xác định các test đánh giá thể lực chuyên môn cho các nữ VĐV Aerobic lứa 

tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM, chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn 

cho các VĐV, kết quả thu được ở Bảng 1 như sau: 

Bảng 1. Thành tích ban đầu các test của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9,  

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

STT 
                                Các chỉ số 

Test 
X S Cv % Ԑ 

1 Dẻo gập thân (cm) 14,76 1,37 9,28 0,04 

2 Uốn cầu (cm) 40,33 4,60 11,41 0,05 

3 Xoạc dọc (cm) 17,05 1,91 11,23 0,05 

4 Xoac ngang (cm) 19,33 1,86 9,62 0,05 

5 Đá lăng chân trong 30s (số lần) 36,38 3.40 9,35 0,04 

6 Chống ke chữ L (s) 9,24 0,90 9,69 0,04 
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2.2.2. Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, 

Quận 10, TP. HCM sau 6 tháng tập luyện 

Bảng 2. Nhịp tăng trưởng các test của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9,  

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh sau 6 tháng tập luyện 

STT 
Các chỉ số 

Test 

Lần 1 Lần 2 
d W t p 

 ± S  ± S 

1 Dẻo gập thân (cm) 14,76±1,37 19,88±1,86 5,12 29,57 19,44 < 0,01 

2 Uốn cầu (cm) 40,33±4,60 21,38±2,10 18,95 61,20 27,40 < 0,01 

3 Xoạc dọc (cm) 17,05±1,91 8,02±0,75 9,02 71,72 28,99 < 0,01 

4 Xoạc  ngang (cm) 19,33±1,86 6,81±0,70 12,52 95,76 42,73 < 0,01 

5 
Đá lăng chân trong 

30s (số lần) 
36,38±3,40 40,95±3,37 4,57 11,92 17,78 < 0,01 

6 Chống ke chữ L (s) 9,24±0,90 15,24±0,90 6,00 49,26 36,91 < 0,01 

Sau khi lựa chọn được 6 test đánh giá thể lực chuyên môn của nữ vận động viên đội 

tuyển Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM. Chúng tôi tiến hành đánh giá sự phát triển 

thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM sau 6 tháng 

tập luyện Bảng 2. 

Qua phân tích ở trên cho thấy, sau 6 tháng tập luyện các test đánh giá thể lực chuyên 

môn của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM đều phát triển. Trong đó 

test xoạc ngang (cm) có nhịp tăng trưởng cao nhất 95,76% và test đá lăng chân trong 30s 

(số lần) có nhịp tăng trưởng thấp nhất 11,92%. Điều này chứng tỏ rằng ở lứa tuổi 8-9 của 

các nữ VĐV Aerobic tố chất mềm dẻo phát triển cao nhất và tố chất nhanh phát triển thấp 

nhất phù hợp với quy luật sinh trưởng phát dục của các nữ VĐV và đặt biệt là đối với môn 

Aerobic. Vì vậy qua nghiên cứu chứng tỏ hiệu quả áp dụng các test đã được lựa chọn để 

đánh giá thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh sau 6 tháng tập luyện. Nhịp tăng trưởng của các test còn được thể hiện qua Biểu đồ 3.1 

như sau: 

  

X X
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Biểu đồ 3.1. Nhịp tăng trưởng của các test đánh giá thể lực chuyên môn của các nữ VĐV 

Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM 

 

2.3. Xây dựng thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic lứa 

tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM 

2.3.1. Xây dựng thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic lứa 

tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM 

Bảng 3. Bảng điểm các test đánh giá thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic  

lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM trước tập luyện 

STT Test 
Điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Dẻo gập thân (cm) 12,02 12,70 13,39 14,07 14,76 15,44 16,13 16,81 17,50 18,18 

2 Uốn cầu (cm) 49,54 47,24 44,93 42,63 40,33 38,03 35,73 33,43 31,13 28,83 

3 Xoạc dọc (cm) 20,88 19,92 18,96 18,00 17,05 16,09 15,13 14,18 13,22 12,26 

4 Xoạc ngang (cm) 23,05 22,12 21,19 20,26 19,33 18,40 17,47 16,54 15,61 14,68 

5 
Đá lăng chân trong 30s 

(số lần) 
29,58 31,28 32,98 34,68 36,38 38,08 39,78 41,48 43,18 44,88 

6 Chống ke chữ L (s) 7,44 7,89 8,34 8,79 9,24 9,68 10,13 10,58 11,03 11,47 
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Bảng 4. Bảng điểm các test đánh giá thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic  

lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM sau 6 tháng 

STT Test 
Điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Dẻo gập thân (cm) 16,17 17,09 18,02 18,95 19,88 20,81 21,74 22,67 23,6 24,52 

2 Uốn cầu (cm) 25,59 24,54 23,48 22,43 21,38 20,33 19,28 18,23 17,17 16,12 

3 Xoạc dọc (cm) 9,52 9,15 8,77 8,4 8,02 7,65 7,28 6,9 6,53 6,15 

4 Xoạc ngang (cm) 8,22 7,87 7,52 7,17 6,81 6,46 6,11 5,76 5,41 5,06 

5 
Đá lăng chân trong 

30s (số lần) 
34,21 35,89 37,58 39,27 40,95 42,64 44,33 46,01 47,7 49,39 

6 Chống ke chữ L (s) 13,44 13,89 14,34 14,79 15,24 15,69 16,14 16,59 17,04 17,49 

Như vậy, bảng điểm đánh giá theo từng chỉ tiêu các tố chất thể lực giúp chúng ta có 

thể tính điểm bất kì chỉ tiêu nào có được sau khi kiểm tra, trên cơ sở đó phục vụ cho việc 

đánh giá thể lực chuyên môn cho các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM. 

2.3.2. Xây dựng bảng tổng hợp phân loại điểm thể lực chuyên môn của các nữ VĐV 

Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM 

Cách tính tổng điểm chung của các chỉ tiêu thể lực chuyên môn của các nữ VĐV 

Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM. 

Bảng 3.7. Bảng tổng hợp phân loại điểm thể lực chuyên môn của các nữ VĐV Aerobic  

lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM 

Mức phân loại Điểm tổng hợp 

Giỏi 48 

Khá 36-<48 

Trung bình 24-<36 

Yếu 12-<24 

Kém <12 

Để lượng hóa các yếu tố khác nhau của trình độ thể lực, trên cơ sở lập thang điểm 

(thang điểm 10) cho từng chỉ tiêu riêng biệt của từng yếu tố. Tổng điểm các yếu tố là giá trị 

đánh giá trình độ thể lực cho các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM..   

Tổng điểm chung của từng VĐV: X = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 

X1: điểm của test dẻo gập thân (cm); 

X2: điểm của test uốn cầu (cm); 
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X3: điểm của test xoạc dọc (cm); 

X4: điểm của test xoạc ngang (cm); 

X5: điểm của test đá lăng chân trong 30s (số lần); 

X6: điểm của test chống ke chữ L (s). 

Quá trình phân loại thể lực chuyên môn cho các nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, 

Quận 10, TP. HCM. rất thuận tiện cho việc sử dụng, đánh giá, xếp loại cho từng tiêu 

chuẩn cụ thể, biết từng VĐV của mình được xếp loại nào và qua đó đánh giá được hiệu 

quả giảng dạy trong suốt học kỳ. 

3. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xác định 6 test có đủ độ tin cậy và tính thông báo để đánh giá thể lực 

chuyên môn cho nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM.  

Thực trạng trình độ thể lực chuyên môn của nữ VĐV Aerobic lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. 

HCM. là khá đồng đều, mức độ chênh lệch về thể lực chuyên môn giữa các VĐV là không 

nhiều. 

Xây dựng được thang điểm đánh giá thể lực chuyên môn cho các nữ VĐV Aerobic 

lứa tuổi 8-9, Quận 10, TP. HCM là căn cứ giúp cho giáo viên có thể dựa vào đó đánh giá 

về kết quả học tập và rèn luyện của VĐV trong quá trình học môn Thể dục Aerobic. 
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ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN CHẤN THƢƠNG  

TRONG TẬP LUYỆN, THI ĐẤU CỦA VĐV CÁC CLB CẦU LÔNG  

TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN 

ThS. Võ Xuân Thủy
1
, Nguyễn Thị Thuận

2
  

1
Khoa TDTT, Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên 

2
Khoa Các môn chung -  ĐH Quảng Nam 

Tóm tắt: Bằng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương pháp quan sát 

sư phạm và phỏng vấn gián tiếp, đề tài đã đánh giá được thực trạng và tìm ra những 

nguyên nhân chính dẫn tới chấn thương trong tập luyện, thi đấu của vận động viên 

(VĐV) các câu lạc bộ (CLB) cầu lông tại Thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái 

Nguyên). Đây có thể coi là cơ sở thực tiễn quan trọng trong việc xây dựng các giải 

pháp phòng ngừa chấn thương cho những VĐV và người tham gia tập luyện môn thể 

thao này. 

Từ khóa: Thực trạng, tập luyện, thi đấu, vận động viên, câu lạc bộ, thành phố  

Thái Nguyên, nguyên nhân, chấn thương. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Cầu lông là một trong những môn thể thao phổ biến, được nhiều người dân ở mọi 

lứa tuổi lựa chọn làm phương tiện tập luyện và thi đấu thể thao. Kết quả khảo sát cho thấy, 

trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) hiện nay có 85 CLB cầu lông 

(theo thống kê của các cơ quan quản lý), thu hút 1.350 thành viên tham gia tập luyện 

thường xuyên. Tuy nhiên, do một số yếu tố chủ quan và khách quan dẫn tới nhiều vận 

động viên (VĐV) hay gặp phải các chấn thương với mức độ khác nhau. 

Thực tế cho thấy, trong tập luyện hay thi đấu cầu lông nếu không may xảy ra chấn 

thương sẽ để lại những hậu quả không tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe và kinh tế của người 

chơi, làm giảm sút hiệu quả quá trình tập luyện và thi đấu, ngoài ra còn ảnh hưởng tới 

những hoạt động khác của người bị chấn thương. Chính vì vậy, việc đánh giá về thực trạng 

và tìm ra những nguyên nhân gây nên chấn thương trong tập luyện, thi đấu cầu lông là cơ 

sở khoa học quan trọng để đề xuất các biện pháp phòng ngừa chấn thương, giúp cho VĐV 

có thể tự phòng ngừa chấn thương trong thực tiễn. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp phân tích 

và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm, phương 

pháp thống kê toán học. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đánh giá thực trạng chấn thƣơng trong tập luyện và thi đấu của VĐV các CLB 

cầu lông tại Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 

Để đánh giá được thực trạng chấn thương trong tập luyện và thi đấu của VĐV các 

CLB cầu lông tại thành phố Thái Nguyên đề tài tiến hành điều tra, thu thập thông tin thông 

qua phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu chuyên môn có liên quan; phương pháp 

quan sát sư phạm và phỏng vấn gián tiếp. Quá trình điều tra được thực hiện với 800 VĐV, 

30 HLV tại 85 CLB. Kết quả được phân tích theo các tiêu chí: độ tuổi của người tham gia 

tập luyện, tỷ lệ chấn thương, vị trí và mức độ chấn thương. Kết quả phân tích được thể hiện 

tại các Bảng 1, 2, 3. 

3.1.1. Độ tuổi của VĐV tại các CLB Cầu lông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 

Thống kê cho thấy, các đối tượng VĐV tham gia tập luyện tại những CLB có độ tuổi 

tương đối đa dạng, không đồng đều. Đông nhất là nhóm dưới 30 tuổi (chiếm 48,8%) và 

thấp nhất là nhóm trên 50 tuổi (11,9%). 

Bảng 1. Độ tuổi VĐV tại các CLB Cầu lông trên địa bàn Thái Nguyên (năm 2019) 

STT Độ tuổi Số lƣợng VĐV Tỉ lệ 

1 Dưới 30 tuổi 390 48,8% 

2 30 - 40 tuổi 170 21,2% 

3 40 - 50 tuổi 145 18,1% 

4 Trên 50 tuổi 95 11,9% 

3.1.2. Tỷ lệ % chấn thương mắc phải của các VĐV 

Kết quả được xác định theo % của những người tham gia tập luyện và thi đấu trong 

năm 2020, được trình bày tại Bảng 2. 

Bảng 2. Tỷ lệ % mắc chấn thương của các VĐV (năm 2019) 

Giới tính Số lƣợng Chấn  thƣơng Tỷ lệ % 

Nam 560 430 76,8% 

Nữ 240 152 63,3% 

Tổng 800 582 70,1% 

Kết quả trên Bảng 2 cho thấy: Tỷ lệ chấn thương của các đối tượng khảo sát là khá 

cao (70,1%) và cao hơn so với kết quả tỷ lệ chấn thương của các năm trước đây. Kết quả 

này cho thấy thực trạng chấn thương mắc phải của các VĐV hiện nay đang ở mức đáng 

báo động, đồng thời nó cũng phản ánh tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.  
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3.1.3. Vị trí và mức độ chấn thương 

Vị trí và mức độ chấn thương không chỉ là cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp điều 

trị, mà còn là căn cứ quan trọng để xác định nguyên nhân chấn thương cũng như đề xuất 

các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Kết quả nghiên cứu vị trí và mức độ chấn thương của 

VĐV các CLB cầu lông tại thành phố Thái Nguyên được thể hiện ở Bảng 3, bao gồm  

ba mức độ: Nhẹ (cảm thấy đau nhẹ, ảnh hưởng nhẹ đến sinh hoạt và quá trình tập luyện  

từ 1-2 ngày); mức độ trung bình (cảm thấy đau, cần hạn chế tập luyện với cường độ cao  

từ 3-5 ngày); mức độ nặng (có sự tổn thương tại vị trí chấn thương, cần có sự can thiệp của 

bác sĩ y tế, cần dừng tập luyện trên 6 ngày). 

Bảng 3. Vị trí và mức độ chấn thương của VĐV 

TT 
Vị trí chấn 

thƣơng 

Ca CT Mức độ chấn thƣơng 

Số 

ca 

Tỷ lệ 

(%) 

Nhẹ Trung bình Nặng 

Số 

ca 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ca 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

ca 

Tỷ lệ  

(%) 

1 Khớp khuỷu 175 30,1 111 63,4 56 32 8 4,6 

2 Khớp cổ tay 130 22,3 82 63,1 30 23,1 18 13,8 

3 Khớp vai 50 8,6 25 50,0 14 28 11 22,0 

4 Khớp cố chân 27 4,6 10 37,0 11 40,7 6 22,2 

5 Khớp gối 143 24,6 95 66,4 45 31,5 3 2,1 

6 
Tổn thương dây 

chằng 
30 5,2 14 46,7 11 36,7 5 16,7 

7 Tổn thương cơ 18 3,1 9 50,0 6 33,3 3 16,7 

8 
Tổn thương 

khác 
9 1,5 7 77,8 1 11,1 1 11,1 

Tổng số ca/Tỉ lệ  

trung bình  
582 100 353 56,8 174 29,5 55 13,6 

Qua kết quả thu được cho thấy, phần lớn vị trí các chấn thương mà VĐV hay mắc 

phải là khớp khuỷu (tỉ lệ 30,1%), khớp gối (24,6%) và khớp cổ tay (22,3%). Những chấn 

thương với mức dộ nhẹ chiếm đa số (56,8%), mức độ trung bình là 29,5% và mức độ nặng 

là 13,6%. 
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3.2. Nguyên nhân gây chấn thƣơng trong tập luyện và thi đấu của VĐV các CLB cầu 

lông Thành phố Thái Nguyên 

3.2.1. Xác định những nguyên nhân gây chấn thương trong tập luyện và thi đấu  

         cầu lông 

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chấn thương trong tập luyện TDTT nói chung và cầu 

lông nói riêng, đề tài tiến hành đọc, tham khảo và tổng hợp từ các tài liệu chuyên môn về 

những nguyên nhân gây chấn thương trong tập luyện và thi đấu. Kết quả thu được như sau:  

1. Do khởi động; 

2. Do trình độ tập luyện;  

3. Tập luyện và thi đấu quá sức;  

4. Nhận thức về phòng tránh chấn thương;  

5. Giày không phù hợp;  

6. Do sân bãi, dụng cụ; 

7. Do tình trạng sức khỏe; 

8. Quần áo không phù hợp;  

9. Thời tiết không đảm bảo;  

10. Tâm lý quá căng thẳng; 

11. Do độ tuổi không phù hợp. 

3.2.2. Những nguyên nhân chính gây ra chấn thương trong thực tế tập luyện và thi đấu 

của các VĐV Cầu lông tại thành phố Thái Nguyên 

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn điều tra chấn thương, để biết được đâu là nguyên nhân 

chính gây ra chấn thương trong tập luyện và thi đấu môn cầu lông, đề tài tiến hành phát 

phiếu phỏng vấn cho 30 HLV và 800 VĐV các CLB cầu lông tại thành phố Thái Nguyên 

về những nguyên nhân chính gây nên chấn thương.  

Số phiếu thu về hợp lệ là 800 phiếu. Kết quả thu được thể hiện ở Bảng 4. 

Qua kết quả Bảng 4, cho thấy có 6 nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương trong tập 

luyện và thi đấu cầu lông, bao gồm: do khởi động không hợp lý; do chưa đáp ứng về yêu 

cầu kỹ thuật; do giày và vợt không phù hợp; do quá tải trong tập luyện và thi đấu; do độ 

tuổi; do thể lực chuyên môn chưa đạt. Đa số những nguyên nhân này có sự đồng nhất với 

những nguyên nhân mà tác giả trước đó đã thu thập được từ các tài liệu chuyên môn.  
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Bảng 4. Kết quả phỏng vấn các nguyên nhân chính gây nên chấn thương  

trong tập luyện và thi đấu cầu lông 

STT Nguyên nhân gây ra chấn thƣơng 
Số ngƣời  

đồng ý 
Tỷ lệ % 

1 Do khởi động không hợp lý 800 100 

2 Do sân bãi dụng cụ chưa đảm bảo 486 60,8 

3 Do chƣa đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật 792 99,0 

4 Do thiếu sót trong việc tổ chức tập luyện 410 51,3 

5 Do trang phục chưa đảm bảo 153 19,1 

6 Do giày và vợt không phù hợp 785 98,1 

7 Do quá tải trong tập luyện và thi đấu 736 92,0 

8 Do độ tuổi 738 92,3 

9 Do thời tiết không đảm bảo 256 32,0 

10 Do thể lực chuyên môn chƣa đạt 760 95,0 

11 Do yếu tố tâm lý của người tập 360 45,0 

12 Do nhận thức về phòng tránh chấn thương 600 75,0 

4. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu đề tài đi đến kết luận sau: 

1. Tỷ lệ chấn thương của các VĐV xảy ra trong tập luyện và thi đấu môn Cầu lông 

trong năm 2019 là 70,1%. Mức độ chấn thương nhẹ của các VĐV chiếm đa số (56,8%), 

chấn thương ở mức trung bình là 29,5% và mức nặng là 13,6%. 

2. Các chấn thương thường gặp trong tập luyện và thi đấu cầu lông bao gồm: 

- Chấn thương khớp khuỷu (chiếm 30,1%). 

- Chấn thương khớp gối chiếm (24,6%). 

- Chấn thương khớp cổ tay (chiếm 22,3%). 

3. Có 6 nguyên nhân chính gây nên chấn thương, bao gồm: 

- Do khởi động không hợp lý. 

- Do chưa đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. 

- Do giày và vợt không phù hợp. 

- Do quá tải trong tập luyện và thi đấu. 
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- Do độ tuổi. 

- Do thể lực chuyên môn chưa đạt. 
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NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HỨNG THÚ  

TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN  

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

FACTORS AFFECTING INTEREST IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

BY STUDENTS THE UNIVERSITY OF DANANG 

TS. Đào Thị Thanh Hà  

Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy đề tài đã xác 

định được 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất 

(GDTC) của sinh viên (SV). Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng 

của từng yếu tố tới hứng thú trong giờ học GDTC của SV Đại học Đà Nẵng 

Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, hứng thú, giờ học GDTC, sinh viên, Đại học Đà Nẵng.  

Abstract: Using the common scientific research methods, the study has identified 5 

main factors that affect the student's interest in the physical education classes. On 

such basis, the study has evaluated the current status of the influence of each factor 

on interest in physical education classes by students The University of Danang. 

Keywords: Factors, interest, physical education classes, students The University of 

Danang. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hứng thú trong giờ học là một dạng của hứng thú nhận thức, một biểu hiện cụ thể 

của hứng thú học tập, đồng thời là sự lựa chọn của cá nhân hướng vào nhận thức môn học 

cùng với cảm xúc và hành động tích cực nhằm nắm bắt kiến thức, hình thành kỹ năng, kỹ 

xảo một cách sâu sắc và toàn diện. Nhờ có hứng thú học tập môn học mà cá nhân đã tích 

cực hoạt động, đam mê khám phá cái mới, cái bản chất của môn học để vận dụng kiến thức 

môn học giải quyết các tình huống trong học tập và cuộc sống. 

Giờ học GDTC trong trường học các cấp nói chung và trong các trường đại học nói 

riêng có tác dụng rèn luyện, phát triển thể chất, đạo đức cho học sinh, SV. Tuy nhiên, trên 

thực tế tại nhiều thành phố nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nhiều SV chưa có hứng thú 

trong giờ học GDTC. Câu hỏi “Làm thế nào để tạo được hứng thú học tập nói chung và 

hứng thú trong giờ học GDTC cho SV?” là vấn đề mà các nhà trường, gia đình và xã hội 

luôn quan tâm, trăn trở. 

Để trả lời được câu hỏi trên, trước tiên, chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng 

những yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú trong giờ học GDTC của SV Đại Học Đà Nẵng, làm 

cơ sở lựa chọn và tác động các biện pháp, giải pháp nâng cao hứng thú học tập của SV. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân 

tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp tọa đàm; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp 

toán học thống kê, Phương pháp xác định chất lượng ý kiến đánh giá theo thang độ Likert. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất 

của sinh viên Đại Học Đà Nẵng 

Tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú trong giờ học GDTC của SV 

Đại Học Đà Nẵng thông qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp 

các GV GDTC, cán bộ quản lý SV tại các trường đại học, đồng thời tiến hành phỏng vấn 

trên diện rộng bằng phiếu hỏi. Kết quả lựa chọn được 5 nhóm yếu tố với 16 nhân tố chính 

ảnh hưởng tới hứng thú trong giờ học GDTC của SV các trường thành viên thuộc Đại Học 

Đà Nẵng gồm: 

- Đội ngũ GV: Bao gồm Trình độ chuyên môn của GV; Phương pháp giảng dạy của 

GV và tình cảm, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của GV. 

- Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy - học: Bao gồm Cơ sở vật chất, sân bãi, 

dụng cụ học tập luyện tập thực hành; Hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo phong phú và 

Phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại. 

- Nội dung môn học GDTC: Bao gồm Vị trí của môn học trong chương trình đào tạo; 

Tính thiết thực, cập nhật của nội dung và Tính vừa sức với khả năng tập luyện, nhận thức 

của SV 

- Người học: Bao gồm Động cơ học tập môn GDTC của SV (Động cơ nghề nghiệp; 

Động cơ xã hội; Động cơ tự khẳng định; Động cơ vụ lợi (có tính cá nhân); Vốn sống, kinh 

nghiệm và sự từng trải; Khả năng tiếp thu, phương pháp học tập và Kết quả học tập môn 

GDTC của SV. 

- Môi trường xã hội khách quan: Bao gồm Sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường; Sự 

quan tâm, động viên của gia đình, quan hệ giữa các bạn bè trong trường lớp, CLB và Bầu 

không khí tâm lý trong giờ học, buổi tập luyện. 

3.2. Mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đến hứng thú trong giờ học Giáo dục thể 

chất của sinh viên Đại Học Đà Nẵng 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của những yếu tố đến hứng thú trong giờ học GDTC 

của SV ĐHĐN chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên 900 SV; 45 giáo viên (GV) và 200 cán 

bộ quản lý SV tại 5 trường thành viên thuộc Đại Học Đà Nẵng gồm: Đại học Bách Khoa, 

Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Sư Phạm Kỹ thuật. 
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Bảng 1. Mức độ ảnh hưởng của các yếu đến tố hứng thú trong giờ học GDTC  

của sinh viên ĐHĐN 

Nhóm các yếu tố

Yếu tố thành phần 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5

1 Trình độ chuyên môn của GV 128 705 5 10 52 3547 3.94 8 29 4 2 2 174 3.86 50 116 13 9 12 783 3.91

2 Phương pháp giảng dạy của GV 256 423 29 71 121 3322 3.69 20 22 0 1 2 194 4.31 106 91 1 1

3
Tình cảm, tinh thần trách 

nhiệm nghề nghiệp của GV
100 124 44 156 476 1916 2.12 13 27 1 1 3 181 4.02 107 51 22 10 10 835 4.17

4
Động cơ học tập môn 

GDTC của SV
101 751 4 6 38 3571 3.96 23 20 0 0 2 197 4.37 131 60 1 2 6 908 4.54

5
Vốn sống, kinh nghiệm 

và sự tùng trải
102 297 24 76 401 2323 2.58 5 25 2 5 8 149 3.11 31 101 17 31 20 692 3.46

6
Khả năng tiếp thu và 

phương pháp học tập
301 370 77 23 129 3391 3.76 6 31 2 3 3 169 3.75 61 101 18 13 7 796 3.98

7
Kết quả học tập môn 

GDTC của SV
205 382 213 62 38 3354 3.72 23 4 11 6 1 177 3.93 113 6 37 22 22 766 3.83

8 Cơ sở vật chất 75 300 7 13 505 2127 2.36 14 1 25 4 11 158 3.51 52 8 102 16 14 676 3.38

9
Hệ thống giáo trình, tài liệu 

tham khảo phong phú
99 221 80 187 313 2306 2.56 11 20 1 1 12 152 3.37 37 101 1 2 59 656 3.28

10
Phương tiện kỹ thuật 

dạy học hiện đại
287 400 113 33 67 3507 3.89 9 18 7 1 10 150 3.33 17 102 13 37 31 637 3.18

11
Vị Trí của môn học trong

 chương trình đào tạo
273 201 87 13 326 2782 3.09 11 17 3 6 8 152 3.37 27 98 32 13 30 679 3.39

12
Tính thiết thực, 

cập nhật của nội dung
171 200 115 65 349 2479 2.75 10 32 1 1 1 184 4.08 17 170 2 7 4 789 3.94

13
Tính vừa sức với khả

 năng học tập của SV
203 372 110 94 121 3142 3.49 1 16 11 1 16 120 2.66 35 40 25 65 35 575 2.87

14
Sự quan tâm của lãnh đạo 

nhà trường
106 200 90 194 310 2298 2.55 7 13 2 6 17 122 2.71 32 77 21 34 36 635 3.17

15
Sự quan tâm, động 

viên của gia đình
126 201 81 119 373 2288 2.54 3 9 5 15 13 109 2.42 31 60 25 25 59 579 2.89

16
Bầu không khí tâm lý

 trong giờ học, buổi tập
499 102 24 63 212 3313 3.68 17 8 11 2 7 161 3.57 52 1 2 9 136 424 2.12

STT
SV(n = 900) GV(n = 45) Cán bộ quản lý SV(n = 200) Tổng

điểm

Điểm

TB

Điểm

TB

Tổng 

điểm

Tổng

 điểm

Điểm

TB

Đội ngũ GV

Cơ sở vật chất,phương tiện kỹ thuật

Người học

Nội dung môn học GDTC

Môi trường Xã hội khách quan

 

Khảo sát tiến hành theo thang Likert 5 mức. 

4,21 - 5,00: Rất hứng thú 

3,41 - 4,20: Hứng thú 

2,61 - 3,40: Trung bình 

1,81 - 2,60: Ít hứng thú 

1,00 - 1,80: Không hứng thú 

Kết quả được trình bày ở Bảng 1: 

Từ kết quả ở Bảng 1 cho thấy: 

+ Đánh giá của SV về mức độ tác động của những yếu tố ảnh hưởng đến hứng 

thú trong giờ học GDTC như sau: 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố người học đạt điểm trung bình từ 2,58 - 3,96 (xếp  

thứ 1). 
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Trong nhóm yếu tố này, động cơ học tập môn GDTC được người học đánh giá ở 

mức độ cao nhất (3,96 điểm) . Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, vì vậy đây là nhân tố bên 

trong thuộc về chủ thể có tác động trực tiếp đến hứng thú học tập của họ. 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố đội ngũ GV đạt điểm trung bình từ 2,12 - 3,94 (xếp 

thứ 2). Trong nhóm này, Trình độ chuyên môn của GV là yếu tố được SV đánh giá cao 

nhất (3,94 điểm). Tuy nhiên, cũng không ít SV cho rằng: Bài giảng, giờ giảng có hấp dẫn, 

thu hút được họ hay không phụ thuộc nhiều vào phương pháp giảng dạy và trình độ hiểu 

biết của GV.  

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố nội dung môn học GDTC đạt điểm trung bình từ  

2,75 - 3,49 (xếp thứ 3). Trong nhóm này Tính vừa sức với khả năng tập luyện của SV là 

yếu tố được SV đánh giá cao hơn cả (3,49 điểm). 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy - học đạt 

điểm trung bình từ 2,36 - 3,89 (xếp thứ 4). Trong nhóm này phương tiện kỹ thuật dạy học 

hiện đại là yếu tố được SV đánh giá khá cao (3,89 điểm). 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố môi trường xã hội khách quan đạt điểm trung bình từ 

2,55 - 3,68 (xếp thứ 5). Trong nhóm yếu tố này, bầu không khí tâm lý trong giờ học, buổi 

tập luyện là yếu tố đáng lưu ý hơn cả (đạt 3,68 điểm) 

+ Đánh giá của GV về mức độ tác động của những yếu tố ảnh hưởng đến hứng 

thú trong giờ học GDTC như sau: 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố môi trường xã hội khách quan đạt điểm trung bình từ 

2,42 - 3,57 (xếp vị trí thứ 5). Trong nhóm này, bầu không khí tâm lý trong tập thể lớp học 

là nhân tố được nhiều GV quan tâm hơn (Đạt 3,57 điểm). 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố nội dung môn học GDTC đạt điểm trung bình từ  

2,66 - 4,08 (xếp vị trí thứ 4). Trong nhóm này, tính thiết thực, cập nhật của nội dung môn 

học cũng được GV đánh giá cao (đạt 4,08 điểm). 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật dạy - học đạt 

điểm trung bình từ 3,33 - 3,51(xếp vị trí thứ 3). Trong nhóm này, Cơ sở vật chất là yếu tố 

được GV đánh giá ở mức độ cao hơn cả (Đạt 3,51 điểm). Trên thực tế, đa số GV cho rằng: 

Cơ sở vật chất chưa được chú trọng và đầu tư một cách đúng mức. 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố người học đạt điểm trung bình từ 3,11- 4,37 (xếp vị 

trí thứ 2). Trong nhóm này, động cơ học tập môn GDTC của SV là yếu tố được GV đánh 

giá ở mức độ rất mạnh (đạt 4,37 điểm). 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố đội ngũ GV đạt điểm trung bình từ 3,86 - 4,31 (xếp 

vị trí thứ 1). Trong nhóm yếu tố này, phương pháp giảng dạy được chính GV thừa nhận có 

sự tác động rất mạnh đến hứng thú học tập của SV (đạt 4,31 điểm). 
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+ Đánh giá của cán bộ quản lý SV về mức độ tác động của những yếu tố ảnh 

hưởng đến hứng thú trong giờ học GDTC như sau: 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố môi trường xã hội khách quan đạt điểm trung bình từ 

2,12 - 3,17 (xếp thứ 5). Trong nhóm này, sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường đối với chất 

lượng dạy - học môn GDTC là yếu tố có sự ảnh hưởng đáng kể nhất đến hứng thú trong 

giờ học GDTC của SV Đại Học Đà nẵng. 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ tập luyện và phương 

tiện kỹ thuật dạy - học đạt điểm trung bình từ 3,18 - 3,38 (xếp thứ 4). Trong đó yếu tố cơ 

sở vật chất, sân bãi dụng cụ tập luyện được cán bộ quản lý quan tâm hơn cả (đạt 3,38 điểm) 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố nội dung môn học GDTC đạt điểm trung bình từ  

2,87 - 3,94 (xếp thứ 3). Trong nhóm yếu tố này, tính thiết thực, cập nhật của nội dung môn 

học được cán bộ quản lý đánh giá cao hơn cả (đạt 3,94 điểm). 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố người học đạt điểm trung bình từ 3,46 - 4,54 (xếp thứ 

2). Trong nhóm này, động cơ học tập môn GDTC của SV là yếu tố được cán bộ quản lý 

SV đánh giá ở mức độ cao nhất (đạt 4,54 điểm). Tuy nhiên, theo một số cán bộ quản lý SV, 

đã có không ít SV xác định động cơ học tập môn GDTC chưa thực sự đúng đắn, học chủ 

yếu là vì điểm, vì chứng chỉ môn GDTC và vì một số lợi ích cá nhân… 

- Các yếu tố thuộc nhóm yếu tố đội ngũ GV đạt điểm trung bình từ 3,91 - 4,50  

(xếp thứ 1). Trong nhóm yếu tố này, phương pháp giảng dạy được đánh giá rất cao (đạt 

4,50 điểm). 

Tóm lại: 

- Sự đánh giá của các khách thể nghiên cứu về mức độ ảnh hưởng của các nhóm yếu 

tố cũng như mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố thành phần đến hứng thú trong giờ học của 

SV các trường thành viên của Đại Học Đà nẵng là tương đối thống nhất. 

- Ảnh hưởng các nhóm yếu tố nội dung môn học, điều kiện phương tiện vật chất kỹ 

thuật dạy học và những tác động từ môi trường xã hội có sự chênh lệch giữa các khách thể 

nghiên cứu. 

Tuy nhiên, tỷ lệ chênh lệch trên thực tế là không đáng kể. 

- Trong nhóm yếu tố người học thì nhân tố “Động cơ học tập môn GDTC của SV” có 

tác động mạnh (với điểm đạt được ở mức 3,96 - 4,54). Trong nhóm yếu tố đội ngũ GV thì 

nhân tố “phương pháp giảng dạy của GV” có tác động mạnh (với điểm đạt được ở mức 

3,69 - 4,50). 

Kết quả xác định mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến hứng thú trong giờ học GDTC 

của SV được đề tài sử dụng làm cơ sở cho việc lựa chọn biện pháp nâng cao HTHT cho 

SV trong quá trình học môn này. 
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4. KẾT LUẬN 

1. Xác định được 5 nhóm yếu tố với 16 yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú trong giờ học 

GDTC của SV Đại Học Đà Nẵng. 

2. Kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của những yếu tố tới hứng thú trong giờ học 

GDTC cho SV cho thấy: Hứng trong giờ học GDTC của SV các trường thành viên thuộc 

Đại Học Đà nẵng chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố người học và 

đội ngũ GV tác động mạnh nhất; Sự đánh giá của các khách thể nghiên cứu về mức độ ảnh 

hưởng của các nhóm yếu tố cũng như mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến hứng thú 

trong giờ học GDTC của SV các trường thành viên thuộc Đại Học Đà Nẵng là tương đối 

thống nhất. “Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Đại 

học Đà Nẵng trong đề tài có mã số B2019-DN01-18”. 
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ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP ĐIỀU CHỈNH TRẠNG THÁI TÂM LÝ  

TRƯỚC THI ĐẤU CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH BÓNG ĐÁ 

KHÓA ĐẠI HỌC 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

ThS. Trần Văn Trường  

Khoa GDTC Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Từ việc đánh giá thực trạng trạng thái tâm lý trước thi đấu là cơ sở khoa 

học để lựa chọn đề xuất các biện pháp điều chỉnh trạng thái tâm lý trước thi đấu cho 

nam SV chuyên ngành Bóng đá, góp phần nâng cao hiệu quả trong học tập và thi 

đấu cho nam SV chuyên ngành Bóng đá trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 

Từ khóa: Tâm lý, biện pháp, bóng đá, chuyên ngành. 

Summary: From the assessment of the state of pre-competition psychological status 

is the scientific basis to select and propose measures to adjust the pre-match 

psychological state for male students majoring in Football, contributing to 

improving effective in studying and competing for male students majoring in 

Football at Da Nang University of Sports and Physical Training. 

Keywords: Psychology, measures, football, major. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bóng đá làm say mê hàng triệu con tim trên thế giới, là môn thể thao tập thể đề cao 

tinh thần đồng đội, thu hút hàng triệu người tham gia tập luyện. Bóng đá hiện đại yêu cầu 

phải có trình độ kỹ thuật, chiến thuật cao, thể lực tốt, tâm lý vững vàng. Bên cạnh các yếu 

tố hiểu biết, đạo đức, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật thì tâm lý là một trong những nhân tố 

hết sức quan trọng giúp sinh viên thể hiện tốt các kỹ thuật được học. Trước khi tham gia thi 

đấu nếu sinh viên chuẩn bị được tâm lý vững vàng thì có thể tự tin hơn trong quá trình 

tham gia thi đấu tiếp theo. 

Tuy nhiên, qua quan sát thực tế ở Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, chúng tôi nhận 

thấy chưa chú trọng và quan tâm đến việc huấn luyện cho sinh viên có được tâm lý ổn định 

để có thể tham gia thi đấu tốt. Sinh viên mặt dù đã được học các kĩ chiến thuật một cách 

nhuần nhuyễn nhưng khi bước vào tham gia thi đấu ở các giải đấu của trường tổ chức vì 

nhiều nguyên nhân khác nhau không thể hiện được tốt các kĩ thuật đã được học. Chính vì 

vậy, cần phải có những biện pháp giúp cho sinh viên có được trạng thái tâm lý trước thi 

đấu tốt nhất để trong quá trình tham gia thi đấu thể hiện tốt các kỹ thuật. 

Cho nên xuất phát từ thực tiễn chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Đề xuất biện 

pháp điều chỉnh trạng thái tâm lý trước thi đấu cho nam sinh viên chuyên ngành Bóng 

đá khóa Đại học 10 Trường Đại học TDTT Đà Nẵng”. 
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Trong quá trình nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu: Phương 

pháp đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư 

phạm, phương pháp toán học thống kê. 

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Xác định trạng thái tâm lý 

Nhằm xác định cụ thể các trạng thái trước thi đấu và có ảnh hưởng đến tâm lý khi 

chuẩn bị tham gia thi đấu của nam SV chuyên ngành Bóng đá tường Đại học TDTT  

Đà Nẵng, đề tài tiến hành tổng hợp tài liệu và phỏng vấn các giảng viên có kinh nghiệm 

trong quá trình giảng dạy tại trường. Kết quả tổng hợp ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn các trạng thái tâm lý của nam SV chuyên ngành Bóng Đá 

trường Đại học TDTT Đà Nẵng (n = 40) 

TT Trạng thái tâm lý 
Kết quả 

Đồng ý Tỷ lệ (%) 

1 Trạng thái sẵn sàng 40 100 

2 Trạng thái cực điểm và hô hấp lần thứ 2 5 12,5 

3 Trạng thái thờ ơ - lãnh đạm 40 100 

4 Trạng thái hưng phấn sau khi giành chiến thắng 11 27,5 

5 Trạng thái tự yên tâm 40 100 

6 Trạng thái sốt xuất phát 40 100 

7 Trạng thái xấu hổ do thất bại 12 30 

Từ kết quả Bảng 1 cho thấy có 4 trạng thái tâm lý đước xác định là trạng thái tâm lý 

trước thi đấu có ảnh hưởng đến trạng thái tâm ý trước thi đấu là các trạng thái: Trạng thái 

sẵn sàng, trạng thái sốt xuất phát, trạng thái thờ ơ - lãnh đạm, trạng thái tự yên tâm với tỷ lệ 

đồng ý của các giảng viên là 100%. Các trạng thái này xuất hiện trong quá trình trước thi 

đấu và có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả khi SV tham gia thi đấu. Từ đó, đề tài tiến hành 

tổng hợp tài liệu và tham khảo ý kiến của các giảng viên và xác định được: Trạng thái tâm 

lý trước thi đấu của SV gồm 4 trạng thái có 1 trạng thái có lợi và 3 trạng thái bất lợi. 

2.2. Những biểu hiện trong trạng thái tâm lý trước thi đấu của nam SV chuyên ngành 

Bóng đá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Trong quá trình quan sát quá trình học tập và tham gia thi đấu của SV chúng tôi nhận 

thấy nhiều nam SV có biểu hiện trạng thái tâm lý trước thi đấu không ổn định, có nhiều 

dấu hiệu lo lắng, hồi hộp... ảnh hưởng đến việc tham gia thi đấu của SV. Những biến đổi 

không tốt làm ảnh hưởng không tốt đến kết quả thi đấu. 
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Để có số liệu khách quan về những biểu hiện của các nam SV chuyên ngành Bóng đá 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng chúng tôi tiến hành quan sát biểu hiện của các SV trước 

khi tham gia giải bóng đá SV chuyên ngành do nhà trường tổ chức và phỏng vấn các cán 

bộ giảng viên trong trường, những người có kinh nghiệm lâu năm trong quá trình giảng 

dạy và quan sát quá trình tham gia thi đấu của SV. Kết quả được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả tổng hợp hai phương pháp quan sát và phỏng vấn 

TT Trạng thái biểu hiện 
Phương pháp 

Quan sát (%) Phỏng vấn (%) 

1 Trạng thái sẵn sàng 6,67 6,67 

2 Trạng thái thờ ơ - lãnh đạm 33,33 26,67 

3 Trạng thái sốt xuất phát 40 53,33 

4 Trạng thái tự yên tâm 20 13,33 

Qua kết quả Bảng 2 cho thấy: Số ý kiến tán thành của các giảng viên qua phỏng vấn 

và quan sát trực tiếp đều cho rằng ba trạng thái: Trạng thái sốt xuất phát, trạng thái thờ ơ - 

lãnh đạm, trạng thái tự yên tâm là trạng thái mà SV biểu hiện nhiều trong quá trình chuẩn 

bị tham gia thi đấu. Đây là trạng thái tâm lý xấu sẽ có ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập, 

tập luyện và thi đấu của SV.  

2.3. Những biểu hiện về các trạng thái tâm lý trước thi đấu của nam SV chuyên 

ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Để có số liệu khách quan, xác định được những biểu hiện của diễn biến tâm lý thay 

đổi trong trạng thái tâm lý trước thi đấu của nam SV chuyên ngành Bóng Trường Đại học 

TDTT Đà Nẵng đề tài tiến hành phỏng vấn 40 giảng viên trong trường. Kết quả thể hiện ở 

Bảng 3. 

Bảng 3. Thực trạng những biểu hiện trong trạng thái tâm lý trước thi đấu của nam SV 

chuyên ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (n = 40) 

TT 
Các trạng 

thái tâm lý 
Biểu hiện tâm lý 

Kết quả 

Đồng ý 
Tỷ lệ 

(%) 

 

1 

Trạng thái 

tâm lý sốt 

xuất phát 

- Quá trình hưng phấn chiếm ưu thế 22 55 

- Sự tập trung chú ý không cao 27 67,5 

- Tâm lý không bền vững 33 82,5 

- Vào thời điểm thi đấu vội vàng không  

chính xác 
36 90 
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- Tiêu hao nhiều năng lượng 31 77,5 

- Luôn hồi hộp lo sợ 38 95 

- Thiếu tự tin 28 70 

2 

Trạng thái 

tâm lý thờ 

ơ - lãnh 

đạm 

- Qúa trình hưng phấn chiếm ưu thế 23 57,5 

- Thờ ơ, lãnh đạm, thả lỏng, xuống sức 39 97,5 

- Không tập trung để chuẩn bị cho thi đấu tốt 35 87,5 

- Thiếu sảng khoái, cường độ chú ý giảm 32 80 

3 

Trạng thái 

tâm lý tự 

yên tâm 

- Coi thường đối phương 36 90 

- Chủ quan quá tin tưởng vào bản thân 38 95 

- Không có sự chuẩn bị chu đáo 26 65 

- Hưng phấn cảm xúc không tăng 33 82,5 

- Sự tập trung chú ý không cao 36 90 

Từ kết quả Bảng 3 cho thấy ý kiến đánh giá của các giảng viên về các biểu hiện trạng 

thái tâm lý trước thi đấu của SV là rất cao. Các trạng thái tâm lý bất lợi này biểu hiện một 

cách đa dạng trong diễn biến tâm lý của SV: Mỗi trạng thái SV có những biểu hiện tâm lý 

khác nhau, hầu hết đều những biểu hiện bất lợi ảnh hưởng không tốt đến quá trình chuẩn bị 

tham gia thi đấu của SV. Vì thế, chúng tôi tiến hành tìm hiểu những nguyên nhân gây ra 

những biểu hiện tâm lý không tốt, từ đó tìm ra các biện pháp để giảm bớt các trạng thái 

tâm lý này. 

2.4. Thực trạng những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý 

trước thi đấu của nam SV chuyên ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT  

Đà Nẵng 

Thông qua thời gian quan sát quá trình tham gia thi đấu của SV thì chúng tôi  

nhận thấy rằng vấn đề giáo dục để chuẩn bị tâm lý tốt nhất chuẩn bị tham gia thi đấu cho 

nam sinh viên chuyên ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng vẩn chưa được  

chú trọng.  

Từ đó chúng tôi tiến hành tìm hiểu những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự biến đổi 

trạng thái tâm lý của SV trước khi thi đấu.  

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn quan sát quá trình học tập của SV, để xác định những 

nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến sự biến đổi trạng thái tâm lý trước thi đấu của 

nam SV chuyên ngành Bóng đá trường Đại học TDTT Đà Nẵng chúng tôi tiến hành phỏng 

vấn 40 cán bộ, giảng viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng, những người có kinh nghiệm 

giảng dạy. Kết quả được tổng hợp theo Bảng 4. 
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Bảng 4. Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến sự biến đổi trạng thái tâm lý  

trước thi đấu của nam SV chuyên ngành Bóng đá trường Đại học TDTT Đà Nẵng (n=40) 

TT Các nguyên nhân 
Kết quả 

Đồng ý % 

1 Tính chất của cuộc thi đấu, quy mô của cuộc thi đấu 32 80 

2 Thành phần người tham gia, điều kiện tổ chức thi đấu và 

tình huống thi đấu 

29 72,5 

3 Kinh nghiệm thi đấu 38 95 

4 Chế độ dinh dưỡng 27 67,5 

5 Đặc điểm tâm lý cá nhân của sinh viên 37 92,5 

6 Học tập sinh hoạt 24 60 

7 Nắm vững kỹ - chiến thuật 36 90 

8 Bầu không khí trong một tập thể 34 85 

9 Trình độ của sinh viên 19 47,5 

10 Chế độ khen thưởng 18 45 

11 Đặc điểm của môn thể thao 30 75 

12 Chế độ hồi phục 14 35 

Từ kết quả Bảng 4 cho thấy nguyên nhân nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến sự 

biến đổi trạng thái tâm lý trước thi đấu của SV biểu hiện rất đa dạng. Các nguyên nhân 

được đồng ý nhiều nhất là: Tính chất của cuộc thi đấu, quy mô của cuộc thi đấu, kinh 

nghiệm thi đấu, đặc điểm tâm lý cá nhân của sinh viên, nắm vững kỹ thuật, chiến thuật và 

bầu không khí trong một tập thể với kết quả đồng ý đạt từ 80% đến 95%. 

2.5. Các nguyên nhân cụ thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý trước thi đấu của nam 

SV chuyên ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Dựa vào kết quả trên đề tài tiến hành tổng hợp và phân loại những nguyên nhân ảnh 

hưởng đến sự biến đổi trạng thái tâm lý trước thi đấu của SV và tiến hành phỏng vấn 40 

cán bộ, giảng viên trong trường nhằm tổng hợp những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến 

trạng thái tâm lý trước thi đấu của SV. Kết quả được tổng hợp ở Bảng 5. 

 Từ kết quả Bảng 5 chúng tôi đã lựa chọn được các nguyên nhân có tỷ lệ đồng ý từ 

50% trở lên là các nguyên nhân gây nên trạng thái tâm lý trước thi đấu ở SV. 

Xuất phát từ vấn đề nghiên cứu trên, việc lựa chọn các biện pháp nhằm góp phần 

điều chỉnh trạng thái tâm lý trước thi đấu cho nam SV chuyên ngành Bóng đá trường Đại 

học TDTT Đà Nẵng là cần thiết. 
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Bảng 5. Các nguyên nhân cụ thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý trước thi đấu 

 của nam SV chuyên ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng (n=40) 

TT Nguyên nhân 

Kết quả 

Đồng 

ý 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Căng thẳng quá mức 34 85 

2 Không tự tin vào khả năng của bản thân 24 60 

3 Tiếp xúc địa điểm thi đấu sớm 36 90 

4 Giảng viên giao trách nhiệm quá cao 32 80 

5 Sợ hãi trước trận đấu 20 50 

6 Kỹ thuật chưa hoàn thiện 30 75 

7 Chưa có sự chuẩn bị chu đáo 32 80 

8 Khởi động quá nhiều 30 75 

9 Sợ đối thủ 18 45 

10 Chưa có kinh nghiệm thi đấu 32 80 

11 Chưa nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình 30 75 

12 Sợ bị chấn thương 20 50 

13 Tự bằng lòng với kết quả đã đạt được 24 60 

14 Quá tự tin vào bản thân 8 20 

15 Coi thường đối thủ 36 90 

16 Chưa đánh giá đúng trình độ của đối thủ và bản thân 40 100 

17 Chưa nhận thực được tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc thi 22 55 

2.6. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp điều chỉnh trạng thái tâm lý trước thi đấu 

cho nam SV chuyên ngành Bóng đá trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Từ các biện pháp đã được đưa ra, đề tài tiến hành phân tích mục đích, nội dung, và 

nguyên tắc lựa chọn biện pháp qua trao đổi với giáo viên hướng dẫn và các giảng viên. 

Trên cơ sở đó đề tài đưa ra các nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Biện pháp được chọn lựa trên cơ sở phân tích những mặt tồn tại hạn chế trong việc 

điều chỉnh trạng thái tâm lý trước thi đấu của SV ở trường. 

- Biện pháp được lựa chọn có tác dụng tích cực trong việc điều chỉnh trạng thái  

tâm lý trước thi đấu cho nam sinh viên chuyên ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT  

Đà Nẵng. 
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Căn cứ những cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như việc đánh giá thực trạng việc hạn 

chế trong các biểu hiện tâm lý trước thi đấu của SV đề tài lựa chọn đề xuất các biện pháp 

điều chỉnh trạng thái tâm lý cho nam SV chuyên ngành Bóng đá. Để có cơ sở hơn nữa việc 

lựa chọn các biện pháp, đề tài kết hơp với việc phỏng vấn để lựa chọn các biện pháp có 

hiệu quả vào ứng dụng cho đối tượng thực nghiệm. Kết quả phỏng vấn được thể hiện ở 

Bảng 6. 

Bảng 6. Kết quả phỏng vấn các biện pháp (n=40) 

TT Biện pháp 

Kết quả 

Đồng ý 
Tỷ lệ 

(%) 

1 

Trước khi thi đấu vài ngày tìm cách hướng sự chú ý của sinh 

viên sang những việc khác, không để suy nghĩ nhiều vào 

trận đấu 

13 32,5 

2 
Trước khi vào thi đấu nên dùng phương pháp xoa bóp gây 

ức chế chống sự run rẩy tiêu hao nhiều năng lượng 
10 25 

3 
Hồi tưởng lại những chiến thắng huy hoàng trước đó, những 

khoảnh khắc gay go đã vượt qua 
33 82,5 

4 
Cho sinh viên tiếp xúc với điều kiện thi đấu thích hợp tùy 

theo biểu hiện của trạng thái tâm lý 
31 77,5 

5 
Sử dụng chiến thuật thích hợp, dùng lời nói nhẹ nhàng, ân 

cần để nhắc nhở sinh viên 
18 45 

6 
Thực hiện bài tập hít thở sâu trước khi thi đấu để điều hòa 

tâm lý 
27 67,5 

7 Trước khi thi đấu cho tập luyện với cường độ mạnh 19 47,5 

8 
Khởi động một cách hợp lý tùy thuộc vào biểu hiện của 

trạng thái tâm lý 
35 87,5 

9 
Đặt chỉ tiêu cao để sinh viên cố gắng tập trung vào mục tiêu, 

quên đi căng thẳng 
37 92,5 

10 
Trao đổi tiếp xúc với đồng đội, cổ động viên đang có tinh 

thần hưng phấn, ân cần nhắc nhở để động viên tinh thần 
18 45 

11 

Phân tích cho sinh viên thấy điểm yếu của đối thủ và điểm 

mạnh của bản thân để họ tự tin hơn vào bản thân mình, 

quyết tâm dành chiến thắng 

30 75 

12 
Tìm ra nguyên nhân gây nên trạng thái đó để kịp thời tìm ra 

hướng giải quyết 
8 20 
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13 

Luôn động viên, nhắc nhở, quan tâm sinh viên phấn đấu tập 

luyện và thi đấu nhằm giúp họ xây dựng mục tiêu phấn đấu 

cao nhất 

32 80 

14 
Thường xuyên giáo dục ý chí, sẵn sàng thi đấu trước mọi 

tình huống 
11 27,5 

15 Giải thích rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đấu 17 42,5 

16 
Giáo dục cho sinh viên thi đấu hết mình, động cơ thi đấu 

lành mạnh 
16 40 

17 
Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thi đấu nhiều để tích 

lũy kinh nghiệm 
34 85 

18 

Cho sinh viên tham gia vào các hoạt động xã hội, các trò 

chơi sôi nổi nhiều người tham gia nhằm kích thích tính 

nhanh nhẹn và linh hoạt của sinh viên 

39 97,5 

Từ kết quả Bảng 6. đề tài tiến hành lựa chọn những biện pháp có tỷ lệ đồng ý cao 

hơn 50% là những biện pháp nhằm điều chỉnh trạng thái tâm lý trước thi đấu cho nam SV 

chuyên ngành Bóng đá trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Lựa chọn được 9 biện pháp: 3, 4, 

6, 8, 9, 11, 13, 17, 18. 

3. KẾT LUẬN 

Thực trạng trạng thái tâm lý trước thi đấu của nam sinh viên chuyên ngành Bóng đá 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế, bên cạnh đó còn có nhiều nguyên 

nhân ảnh hưởng đến những biểu hiện tâm lý thường xảy ra với SV. 

Trên cơ sở khoa học, lý luận và kết hợp phỏng vấn. Đề tài đã lựa chọn được 9 biện 

pháp nhằm điều chỉnh trạng thái tâm lý trước thi đấu cho SV, có thể áp dụng vào trong quá 

trình giảng dạy cho nam sinh viên chuyên ngành Bóng đá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 
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THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG  

ĐẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ TỰ KỶ  

TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

                                                 ThS. Phan Ngọc Thiết Kế
1
, TS. Nguyễn Việt Tuấn

2 

 
1
Khoa Giáo dục thể chất, Đại học Đà Nẵng 

                                                          
2
Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Trên cơ sở điều tra, tìm hiểu bài viết tập trung làm rõ thực trạng nhận thức 

của các giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non và trung tâm can thiệp sớm và 

giáo dục hòa nhập về thực trạng giáo dục kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ, thực trạng 

tổ chức giáo dục phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ đồng thời chỉ ra những 

yếu tố cơ bản có ảnh hưởng đến giáo dục kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ tại thành 

phố Đà Nẵng. 

Từ khóa: Thực trạng; Kỹ năng vận động; Giáo viên; Trẻ tự kỷ; Đà Nẵng. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đa số trẻ tự kỷ (TTK) đều gặp khó khăn về vận động, trong đó có khoảng 1/3 số trẻ 

thuộc thể ì, khó hoạt hóa được hoạt động vận động của cơ thể trẻ; 2/3 số trẻ thường tăng 

năng động và khó khăn trong việc tự kiểm soát hành vi của mình; thêm vào đó là vấn đề 

khó khăn trong khả năng điều hòa cảm giác cơ thể. Vậy, tác động đến vận động là điều đầu 

tiên cần thực hiện để giúp trẻ giữ cơ thể trong trạng thái cân bằng để có thể hoạt động, học 

tập và làm việc hiệu quả. 

Hầu hết TTK gặp khó khăn trong việc xác định tính mục đích của hoạt động. Vận 

động ở TTK thường tự phát mà chính bản thân trẻ cũng không kiểm soát được. 

Vận động là kỹ năng nền tảng góp phần giúp TTK kiểm soát hành vi, hoạt hóa hành 

vi - vận động, đẩy nhanh hoặc kiểm soát tốc độ và khả năng tư duy… Quá trình học tập và 

rèn luyện của trẻ sẽ diễn ra hiệu quả hơn.  

Vì thế để giúp cho các nhà chuyên môn, các nhà quản lý giáo dục có cơ sở nhìn nhận 

và có những định hướng thay đổi trong thời gian tới để đẩy mạnh phát triển khả năng vận 

động của TTK góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho TTK trong các trường và trung 

tâm can thiệp sớm tại thành phố Đà Nẵng. Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu: “Thực trạng nhận thức và các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kỹ năng vận 

động (KNVĐ) của TTK tại thành phố Đà Nẵng”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là: Phương pháp phân tích và tổng 

hợp tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn, phương pháp xã hội học và 

phương pháp toán thống kê. 
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Đối tượng nghiên cứu: Chúng tôi khảo sát 80 giáo viên hiện đang dạy tại các 

trường/trung tâm can thiệp sớm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

3.1. Thực trạng nhận thức về giáo dục kỹ năng vận động cho trẻ tự kỉ 

3.1.1. Nhận thức của giáo viên (GV) về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc giáo dục 

KNVĐ cho TTK (n=80) 

Đa số đối tượng khảo sát đều đánh giá rất cao việc giảng dạy KNVĐ cho TTK, 

73,33% kết quả đánh giá là rất quan trọng và 26,67% cho rằng quan trọng. Kết quả này 

phản ánh nhận thức tiến bộ cũng như kì vọng rất cao của GV đối với việc giáo dục KNVĐ 

cho TTK. 

3.1.2. Nhận thức về vai trò của trƣờng mầm non và trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt 

trong phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ. 

Bảng 1. Nhận thức của GV về vai trò của trường mầm non  

và trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt trong phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ (n=80) 

STT Vai trò 

Ý kiến đánh giá (%) 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

1 
Phát hiện sớm trẻ mắc tự kỷ bằng các biện pháp phối 

hợp có tính chuyên biệt 95,58 4,42 0 

2 

Xây dựng chương trình phối hợp để phát triển khả 

năng vận động cho trẻ tự kỷ theo định hướng giáo 

dục cá nhân 

84,07 15,94 0 

3 
Tổ chức đánh giá sự biến đổi của trẻ tự kỷ sau quá 

trình tác động 
89,38 10,62 0 

4 

Tổ chức quá trình phối hợp tác động giáo dục giúp 

trẻ tự kỷ từng bước làm quen kỹ năng vận động, hòa 

nhập với cuộc sống xã hội 

92,04 7,96 0 

5 

Tư vấn cho cha mẹ, cộng đồng về cách chăm sóc, 

giáo dục, phục hồi chức năng cho trẻ, cập nhật 

những thông tin mới về phương pháp chăm sóc, giáo 

dục trẻ có nhu cầu đặc biệt 

97,35 2,65 0 

6 

Xây dựng môi trường giáo dục tích cực về cơ sở vật 

chất, GV làm điều kiện thuận lợi cho giáo dục kỹ 

năng vận động cho trẻ 

96,46 3,54 0 

7 

Sử dụng các phương thức bổ trợ, trị liệu phục hồi 

chức năng cho trẻ tại trung tâm, trường mầm non, 

gia đình 

86,42 13,28 0 
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Đa số đối tượng khảo sát có nhận thức tích cực về vị trí, vai trò của trường mầm non 

và trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật trong giáo dục kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ. Các 

GV cho rằng trường mầm non và trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật có vai trò quan trọng 

trong tư vấn cho phụ huynh, cộng đồng về cách chăm sóc giáo dục, phục hồi chức năng 

cho trẻ, cập nhật những thông tin mới về phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu 

đặc biệt(97,35%); Xây dựng môi trường giáo dục tích cực về cơ sở vật chất, giáo viên làm 

điều kiện thuận lợi cho giáo dục hòa nhập trẻ (96,46 %); Phát hiện sớm trẻ mắc tự kỷ bằng 

các biện pháp phối hợp có tính chuyên biệt (95,58%); Tổ chức quá trình phối hợp tác động 

giáo dục giúp trẻ tự kỷ từng bước làm quen kỹ năng vận động, hòa nhập với cuộc sống xã 

hội (92,04%); Tổ chức đánh giá sự biến đổi của trẻ tự kỷ sau quá trình tác động (89,38%); 

Sử dụng các phương thức bổ trợ, trị liệu phục hồi chức năng cho trẻ tại trung tâm, trường 

mầm non, gia đình (86,42%); Xây dựng chương trình phối hợp để phát triển khả năng vận 

động cho trẻ tự kỷ theo định hướng giáo dục cá nhân (84,07%). 

3.1.3. Nhận thức về nội dung phát triển khả vận động cho trẻ tự kỷ 

Bảng 2. Nhận thức của GV về nội dung phát triển khả vận động cho trẻ tự kỷ (n=80) 

STT Nội dung giáo dục 

 Ý kiến đánh giá 

Rất  

cần thiết 
Cần thiết 

Không 

cần thiết 

1 Kỹ năng vận động đi, chạy và thăng bằng 94,69 5,31 0 

2 Kỹ năng vận động bò, trườn, trèo 92,92 7,08 0 

3 Kỹ năng vận động ném, chuyền và bắt 90,26 9,74 0 

4 Kỹ năng vận động nhảy - bật 89,38 10,62 0 

5 Kỹ năng vận động tinh phối hợp tay - mắt 96,46 3,54 0 

Tỷ lệ khá cao giáo viên nhận thức đúng về những kỹ năng cần quan tâm và giáo  

dục phát triển khả vận động cho trẻ tự kỷ, nhận thức được sự cần thiết giáo dục Kỹ năng 

vận động tinh phối hợp tay - mắt (96,46%); Kỹ năng vận động đi, chạy và thăng bằng 

(94,69%); Kỹ năng vận động bò, trườn, trèo (92,92%); Kỹ năng vận động ném, chuyền và 

bắt (90,26%); Kỹ năng vận động nhảy - bật (89,38%).  

3.2. Thực trạng tổ chức giáo dục phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ 

3.2.1. Thực trạng lập kế hoạch giáo dục phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ 

Phân tích Bảng 3 cho thấy: Trong công tác lập kế hoạch giáo dục phát triển khả năng 

vận động cho trẻ tự kỷ, các nội dung đã thực hiện tương đối tốt là: Xác định căn cứ lập kế 

hoạch; Đánh giá thuận lợi, khó khăn của trẻ và điều kiện giáo dục; Xác định mục tiêu giáo 

dục phát triển khả năng vận động; Số hóa về giáo dục phát triển khả năng vận động. Những 

công việc chưa thực hiện tốt là: Xác định thời gian và quy trình tác động; Xây dựng nội 
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dung giáo dục phát triển khả năng vận động; Xác định phương tiện tổ chức hoạt động giáo 

dục phát triển khả năng vận động cho trẻ; Xác định phương án phối hợp giữa GV và cán bộ 

nhân viên trung tâm; Xác định các phương pháp giáo dục phát triển khả năng vận động cho 

trẻ; Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tác động trên trẻ. 

  Bảng 3: Đánh giá công tác giáo dục phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ (n=80). 

STT Nội dung đánh giá 
Điểm 

đánh giá 

Thứ 

bậc 

1 Xác định căn cứ lập kế hoạch 4,35 1 

2 Đánh giá thuận lợi, khó khăn của trẻ và điều kiện giáo dục 4,02 2 

3 Xác định mục tiêu giáo dục phát triển khả năng vận động 3,84 3 

4 Xây dựng nội dung giáo dục phát triển khả năng vận động 3,15 6 

5 
Xác định các phương pháp giáo dục phát triển khả năng vận 

động cho trẻ 
2,45 9 

6 
Xác định phương tiện tổ chức hoạt động giáo dục phát triển 

khả năng vận động cho trẻ 
3,06 7 

7 Xác định thời gian và quy trình tác động 3,26 5 

8 
Xác định phương án phối hợp giữa GV và cán bộ nhân viên 

trung tâm 
2,7 8 

9 Số hóa về giáo dục phát triển khả năng vận động 3,36 4 

10 Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tác động trên trẻ 2,38 10 

Một yêu cầu cơ bản trong giáo dục KNVĐ cho trẻ tự kỷ là lập kế hoạch và tổ chức 

kế hoạch giáo dục cá nhân cho từng trẻ. Để tìm hiểu về việc lập kế hoạch và tổ chức kế 

hoạch giáo dục cá nhân cho từng trẻ tự kỷ, để tài tiến hành khảo xác trên các GV trương 

mầm non và các trung tâm chuyên biệt. Qua khảo sát đề tài thu được kết quả như sau: 

- Qua khảo xác thực tiển cho thấy tỷ lệ kế hoạch cá nhân được xây dựng để tổ chức 

trực tiếp cho trẻ chỉ chiếm khoảng 18,15%  trên tổng số các kế hoạch giáo dục trẻ phải  

xây dựng theo yêu cầu chuyên môn. Nhiều GV trực tiếp phụ trách, thực hiện công tác giáo 

dục trẻ ở các lớp có trẻ tự kỷ không xây dựng kế hoạch cá nhân độc lập mà chỉ xây  

dựng kế hoạch giáo dục chung, tích hợp các nội dung dành cho trẻ tự kỷ vào kế hoạch của 

nhóm lớp. 

- Đối với những lớp GV có lập kế hoạch cá nhân cho trẻ, chúng tôi khảo sát về năng 

lực lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ tự kỷ. Kết quả được trình bày ở Bảng 4. 
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Bảng 4: Đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giáo dục  

cá nhân phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ của GV  

STT Nội dung đánh giá 
Điểm  

đánh giá 

Thứ 

bậc 

1 Xác định năng lực, nhu cầu cá nhân của trẻ 3,36 4 

2 Xây dựng mục tiêu giáo dục cá biệt hoá 3,52 3 

3 Xác định nội dung giáo dục cá biệt hoá 3,84 1 

4 Xây dựng hệ thống hoạt động tác động chuyên biệt 3,15 5 

5 Thực hiện các biện pháp can thiệp trực tiếp 3,1 6 

6 
Phối hợp thực hiện cùng gia đình thông qua giáo án  

điện tử 
3,06 7 

7 Đánh giá kết quả biến đổi ở trẻ theo mục tiêu 3,58 2 

Điểm trung bình chung 3,37  

Với kết quả ở Bảng 4 cho thấy trong việc xây dựng kế hoạch cá nhân cho trẻ tự kỷ 

những nội dung đã được GV thực hiện ở mức độ khá theo thứ tự từ cao xuống thấp là: Xác 

định nội dung giáo dục cá biệt hoá; Đánh giá kết quả biến đổi ở trẻ theo mục tiêu; Xây 

dựng mục tiêu giáo dục cá biệt hoá. Tuy nhiên khâu quan trọng và có ý nghĩa tiền đề cho 

việc lập kế hoạch cá nhân là Xác định năng lực, nhu cầu cá nhân của trẻ thì chỉ được thực 

hiện ở mức độ trung bình và ở mức độ tương tự là việc xác định và xây dựng hệ thống hoạt 

động tác động chuyên biệt và thực hiện các biện pháp can thiệp trực tiếp chưa đáp ứng 

được yêu cầu. Phối hợp thực hiện cùng gia đình thông qua giáo án điện tử có vai trò quan 

trọng cũng chưa được thực hiện tốt. 

3.2.2. Thực trạng thực hiện nội dung giáo dục phát triển khả năng vận động cho trẻ tự kỷ 

Bảng 5. Thực trạng thực hiện nội dung giáo dục phát triển khả năng vận động 

cho trẻ tự kỷ (n=80) 

TT Nội dung giáo dục 
Mức độ thực hiện (%) 

TX ĐK CBG 

1 Kỹ năng vận động đi, chạy và thăng bằng 60,4 22,9 16,7 

2 Kỹ năng vận động bò, trườn, trèo 57,8 35,9 6,3 

3 Kỹ năng vận động ném, chuyền và bắt 55,8 34,1 10,1 

4 Kỹ năng vận động nhảy - bật 55,6 32,3 12,1 

5 Kỹ năng vận động tinh phối hợp tay - mắt. 66,1 18,4 15,5 
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Phân tích Bảng 5 cho thấy: Theo đánh giá của GV, những nội dung được thực hiện 

thường xuyên đạt tỷ lệ từ mức độ cao đến thấp trong thực hiện thường xuyên thể hiện ở nội 

dung giáo dục Kỹ năng vận động tinh phối hợp tay - mắt (66,1 %); Giáo dục “Kỹ năng vận 

động đi, chạy và thăng bằng” (60,4 %); Giáo dục “Kỹ năng vận động bò, trườn, trèo”  

(57,8 %); Kỹ năng vận động ném, chuyền và bắt (55,8) và cuối cung là Giáo dục “Kỹ năng 

vận động nhảy - bật” (55,6%). 

Tìm hiểu về vấn đề này bằng phương pháp quan sát các hoạt động tổ chức cho trẻ và 

đàm thoại với GV, chúng tôi nhận thấy mặc dù thấy cần thiết cần hình thành các kỹ năng 

vận động cho trẻ song điều kiện thực hiện còn nhiều khó khăn, phần lớn các GV chưa có 

thời gian riêng trong chế độ tổ chức hoạt động hằng ngày để can thiệp cá nhân phát triển 

khả năng vận động cho trẻ, nhiều GV phân vân vì chưa dành nhiều thời gian cho trẻ tự kỷ, 

không chắc chắn vào khả năng của bản thân, thiếu niềm tin vào sự thành công của trẻ. 

Trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn do sự thiếu đồng bộ giữa cơ sở vật chất, đồ 

dùng dạy học… với nội dung, chương trình cần thực hiện.  

3.2.3. Thực trạng GV đang sử dụng các phương pháp giáo dục KNVĐ cho TTK  

Bảng 6. Mức độ sử dụng và hiệu quả các phương pháp giáo dục KNVĐ cho TTK các GV 

đang sử dụng (n=80) 

STT Phƣơng pháp giáo dục KNVĐ 

Mức độ sử dụng Hiệu quả 

TB SD 
Thứ 

bậc 
TB SD 

Thứ 

bậc 

1 
Sử dụng các phương pháp chuyên biệt 

dành cho trẻ tự kỉ 
0,07 0,25 13 0,10 0,40 12 

2 
Xây dựng kế hoạch giáo dục cá biệt hoá 

(IEP) 
0,70 0,75 7 0,43 0,63 8 

3 
Phương pháp khuyến khích, khen 

thưởng 
1,93 0,25 2 1,87 0,35 1 

4 Phương pháp trách phạt 1,80 0,41 3 1,40 0,73 3 

5 Phương pháp thị phạm 2,00 0,00 1 1,47 1,72 2 

6 Phương pháp tăng tiến                                          0,97 0,78 5 1,13 0,82 4 

7 Phương pháp sử dụng giáo cụ trực quan 0,50 0,73 9 0,87 0,90 5 

8 Kết hợp số hoá giáo trình giảng dạy 0,47 0,73 10 0,40 0,42 9 

9 Phuơng pháp đóng vai 0,56 0,75 8 0,33 0,71 10 

10 Phương pháp trò chơi 0,93 0,78 6 0,60 0,72 6 

11 Phương pháp dạy học khám phá 0,37 0,61 11 0,28 0,63 13 
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12 Phương pháp dạy học trải nghiệm 1,47 0,63 4 0,47 0,73 7 

13 Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 0,33 0,71 12 0,30 0,53 11 

Xem xét các chỉ số trên Bảng 6 chúng tôi đi đến một số nhận định: GV đã biết sử 

dụng khá phong phú các phương pháp dạy học khác nhau vào giáo dục KNVĐ cho TTK. 

Tuy nhiên, mức độ sử dụng mỗi phương pháp lại khác nhau. Qua bảng trên ta thấy: các 

phương pháp thị phạm, khen thưởng, trách phạt, Phương pháp dạy học trải nghiệm, 

Phương pháp tăng tiến là các phương pháp được họ sử dụng nhiều nhất trong quá trình 

giáo dục KNVĐ cho TTK. Trong đó, các phương pháp dạy học Thị phạm và khuyến khích, 

khen thưởng được các GV sử dụng nhiều hơn cả bởi theo họ nó đơn giản, không mất thời 

gian chuẩn bị, thiết kế và có khả năng tác động tức thì tới trẻ. Tiếp theo là các phương 

pháp trách phạt, Phương pháp dạy học trải nghiệm, Phương pháp tăng tiến và Phương pháp 

trò chơi, đây là các phương pháp cũng thường được sử dụng. Theo như các GV chia sẻ, họ 

thường sử dụng phương pháp trách phạt để làm giảm các hành vi không mong muốn ở trẻ. 

Còn phương pháp Sử dụng giáo cụ trực quan và Kết hợp số hoá giáo trình giảng dạy giúp 

trẻ hiểu rõ hơn trong hình thành KNVĐ nhưng phương pháp này đòi hỏi GV phải chuẩn bị 

nhiều thời gian hơn nên ít được GV lựa chọn mặc dù họ vẫn biết được ý nghĩa quan trọng 

của phương pháp này. Theo phỏng vấn sâu chúng tôi được biết phương pháp Xây dựng kế 

hoạch giáo dục cá biệt hoá (IEP) ít được sử dụng là do GV không có thời gian để đầu tư 

xây dựng và dạy tiết cá nhân cho các trẻ, chỉ một số trẻ theo học cá nhân thì sẽ được học 

các bài tập có sẵn, cũng chưa có sự xây dựng sao cho phù hợp với đặc điểm của từng trẻ. 

Việc áp dụng các phương pháp giáo dục chuyên biệt dành cho TTK được một số ít GV sử 

dụng. Còn các phương pháp còn lại các GV ít sử dụng hoặc chưa từng sử dụng. 

3.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình giáo dục KNVĐ cho TTK  

Để tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục KNVĐ cho TTK.Kết 

quả cho thấy, vấn đề giáo dục KNVĐ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu 

là các yếu tố sau: bản thân trẻ, GV, gia đình, trung tâm chuyên biệt. 

 
 

Biểu đồ 1. Những yếu tố từ TTK ảnh hưởng đến giáo dục KNVĐ cho TTK 
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Qua Biểu đồ 1 cho thấy các GV đều cho rằng những khó khăn từ bản thân trẻ là 

những yếu tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của việc GV giáo dục những KNVĐ 

cho trẻ trong đó các yếu tố cơ bản là khiếm khuyết trong tương tác xã hội, hành vi rập 

khuôn, định hình; nhận thức, vận động, giác quan, ngôn ngữ. Những khó khăn đó được thể 

hiện ra bên ngoài rất rõ nét như chơi một mình và chơi theo cách riêng, nói nhảm, nói nhại 

lời, nói những câu không liên quan đến chủ đề giao tiếp, khó duy trì tập trung chú ý, không 

kiểm soát được hành vi xâm hại bản thân hoặc người khác, nhận thức gặp nhiều hạn chế... 

Với những TTK ở mức độ nặng và rất nặng, các GV đều cho rằng rất khó có thể giáo dục 

KNVĐ cho trẻ, những trẻ này nên tiếp tục học ở trung tâm chuyên biệt để được giáo dục 

KN tự phục vụ và học nghề phù hợp; các trường hợp TTK ở mức độ nhẹ và vừa nếu được 

giáo dục KNVĐ thì có khả năng các em sẽ đạt được các KNVĐ cơ bản được thuận lợi và 

dễ dàng hơn. 

 

Biểu đồ 2. Những yếu tố từ GV ảnh hưởng đến giáo dục KNVĐ cho TTK 

Các GV đều cho rằng yếu tố tác động trực tiếp đến công tác giáo dục KNVĐ cho 

TTK chính là người GV dạy trẻ. GV có vai trò rất quan trọng trong giáo dục KNVĐ cho 

trẻ, bởi vì GV chính là người đưa ra những cách thức, phương pháp, xây dựng những kế 

hoạch riêng (kế hoạch giáo dục cá nhân) để giáo dục KNVĐ cho trẻ theo từng học kì, từng 

tháng, từng tuần, trong từng buổi học. Nhìn vào bảng  trên ta thấy: yếu tố đầu tiên ảnh 

hưởng tới giáo dục KNVĐ cho TTK là yếu tố năng lực chuyên môn và KN sư phạm bởi vì 

GV phải là người rất sâu về chuyên môn đó là: hiểu rõ các đặc điểm của TTK nói chung, 

hiểu rõ đặc điểm học sinh tự kỷ trong lớp nói riêng, hiểu rõ những khó khăn và điểm mạnh, 

sở thích của trẻ, và đồng thời cũng phải rất rõ về các biện pháp, cách thức giáo dục trẻ, có 

những KN sư phạm giáo dục đặc biệt... Tiếp theo là yếu tố yêu nghề, yêu trẻ vì yêu nghề, 

yêu trẻ cũng như có kinh nghiệm làm việc với TTK thì GV sẽ luôn nỗ lực tìm mọi biện 

pháp để giúp trẻ tiến bộ và sẽ có những tác động giáo dục phù hợp nhất với từng trẻ. Như 

vậy, các yếu tố về năng lực chuyên môn, KN sư phạm, lòng yêu nghề, yêu trẻ và kinh 

nghiệm làm việc với TTK sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giáo dục KNVĐ của TTK.  
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Nhìn vào biểu đồ trên, ta thấy: các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình giáo dục 

KNVĐ cho TTK là: Sự quan tâm giáo dục cho trẻ; Hiểu rõ những khó khăn, điểm mạnh 

của trẻ; Mong muốn/kì vọng của gia đình hoặc gia đình không quan tâm đến trẻ đều sẽ ảnh 

hưởng tích cực hoặc tiêu cực. Những yếu tố ảnh hưởng tích cực gồm: việc hiểu rõ những 

khó khăn và điểm mạnh của trẻ; sự quan tâm giáo dục cho trẻ sẽ giúp gia đình có sự phối 

hợp chặt chẽ với trường hoặc trung tâm chuyên biệt nơi trẻ theo học. Yếu tố ảnh hưởng 

tiêu cực gồm: gia đình không quan tâm sẽ làm hạn chế sự tiến bộ của trẻ bởi vì nếu gia 

đình không quan tâm thì trẻ sẽ không được giáo dục, hỗ trợ thêm ở nhà. Yếu tố mong 

muốn/kì vọng của gia đình sẽ là yếu tố tích cực hoặc tiêu cực tùy theo những mong muốn 

cụ thể của từng gia đình. Nếu như gia đình có mong muốn quá cao so với khả năng của trẻ 

thì sẽ là yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình giáo dục KNVĐ cho trẻ. Nếu gia đình có 

mong muốn phù hợp với khả năng của trẻ thì sẽ là yếu tố tích cực cho quá trình giáo dục 

nói chung, giáo dục KNVĐ nói riêng.  

 

Trung tâm can thiệp chính là cơ sở tổ chức các lớp học nhỏ để giúp TTK có môi 

trường để chuẩn bị các KNVĐ cơ bản để phát triển khả năng vận động cho trẻ được thuận 

lợi. Nhìn vào Biểu đồ 4 ta thấy: 2 yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giáo dục KNVĐ cho 

TTK là: mục đích của lớp nhóm (90,77%) và môi trường tâm lí trong lớp học (90,77%). 

Xếp ở vị trí thứ hai là yếu tố “sự hỗ trợ từ bạn bè” (87,69%), xếp ở vị trí thứ ba là “Môi 

trường vật chất trong lớp học” (70,77%). “Môi trường có tác động mạnh mẽ đến hành vi cư 

xử, một môi trường phức tạp (ồn ào, nóng bức,...) có thể dẫn đến sự bùng phát về hành vi, 

một môi trường yên tĩnh sẽ luôn mang điềm tĩnh đến cho con người.  

40 

63,33 

96,67 

73,33 

70 

Biểu đồ 3. Những yếu tố từ gia đình ảnh hưởng đến giáo dục KNVĐ 

cho TTK 

Sự quan tâm chăm sóc cho trẻ 

Tình yêu thương dành cho trẻ 

Sự quan tâm giáo dục cho trẻ 

Mong muốn/kì vọng của gia đình 

Hiểu rõ khó khăn, điểm mạnh của trẻ 

70,77 

90,77 

87,69 

90,77 

26,15 

Biểu đồ 4: Yếu tố từ trung tâm can thiệp ảnh hưởng đến giáo dục 

KNVĐ cho TTK 

Môi trường vật chất trong lớp học 

Môi trường tâm lí trong lớp học 

Sự hỗ trợ từ bạn bè 

Mục đích của lớp nhóm 

Khác
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4. KẾT LUẬN 

Các GV đều cho rằng giáo dục KNVĐ cho TTK là rất quan trọng và rất khó bởi lẽ 

TTK là đối tượng trẻ có rất nhiều khiếm khuyết, gây ra rất nhiều bất lợi cho trẻ nếu muốn 

đi học ở trường hòa nhập.  

Các GV đều có nhận thức tích cực về vị trí, vai trò của trường mầm non và trung tâm 

giáo dục trẻ khuyết tật trong giáo dục kỹ năng vận động cho trẻ tự kỷ. Tỷ lệ khá cao giáo 

viên nhận thức đúng về những kỹ năng cần quan tâm và giáo dục phát triển khả vận động 

cho trẻ tự kỷ. Trong công tác lập kế hoạch giáo dục phát triển khả năng vận động cho trẻ tự 

kỷ, các nội dung đã thực hiện tương đối tốt. Qua khảo xác thực tiển cho thấy tỷ lệ kế hoạch 

cá nhân được xây dựng để tổ chức trực tiếp cho trẻ chỉ chiếm khoảng 18,15% trên tổng số 

các kế hoạch giáo dục trẻ phải xây dựng theo yêu cầu chuyên môn.   

Theo đánh giá của GV, những nội dung được thực hiện thường xuyên đạt tỷ lệ từ 

mức độ cao đến thấp trong thực hiện thường xuyên thể hiện ở nội dung giáo dục Kỹ năng 

vận động tinh phối hợp tay - mắt (66,1%); Giáo dục “Kỹ năng vận động đi, chạy và thăng 

bằng” (60,4%); Giáo dục “Kỹ năng vận động bò, trườn, trèo”( 57,8%); Kỹ năng vận động 

ném, chuyền và bắt (55,8%) và cuối cung là Giáo dục “Kỹ năng vận động nhảy - bật”  

(55,6%). Các GV đã biết sử dụng phong phú các phương pháp để giáo dục KNVĐ cho 

TTK, tuy nhiên hiệu quả của các phương pháp còn chưa tương ứng với mức độ sử dụng. 

Các phương pháp mà GV lựa chọn nhiều và cũng đem lại hiệu quả giáo dục cao gồm có: 

phương pháp thị phạm, khen thưởng, trách phạt, phương pháp dạy học trải nghiệm và 

phương pháp tăng tiến. Tuy nhiên, trên thực tế do điều kiện khách quan và chủ quan từ 

phía GV, do tính phù hợp của các phương pháp chưa cao… nên kết quả thu được vẫn còn 

hạn chế.  

Quá trình giáo dục KNVĐ cho TTK chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: bản thân 

trẻ, trình độ của GV, gia đình trẻ, trung tâm can thiệp. Các yếu tố này nếu có sự phối hợp 

với nhau nhịp nhàng sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho trẻ, tuy nhiên nếu như các yếu tố này 

tách rời nhau thì tất yếu sẽ gây ra bất lợi cho trẻ. Quá trình giáo dục KNVĐ cho TTK, mỗi 

yếu tố lại có những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, tích cực hoặc tiêu cực.  
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NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP  

MÔN THỂ DỤC CHO HỌC SINH  

TRƢỜNG THCS NGUYỄN LƢƠNG BẰNG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

                                          ThS. Đỗ Thị Hạnh  

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Qua nghiên lý luận và thực tiễn đã đánh giá được thực trạng hứng thú học 

tập môn thể dục của học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng còn thấp. 

Trên cơ sở thực trạng, các nguyên nhân ảnh hưởng đến hứng thú học tập đề tài đã 

lựa chọn được 12 biện pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học 

sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng. 

Abstract: Through theoretical and practical research, it has been assessed that the 

current practices in relation to students’ interest in learning Physical Education at 

Nguyen Luong Bang Junior High School remain at a low level. On the basis of the 

current practices and factors affecting the interest in learning, 12 solutions have 

been selected to enhance the interest in learning Physical Education for students at 

Nguyen Luong Bang Junior High School. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

                                                                                

  c                                                                                       

                                                                                             

                                                                                           

                                            

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đ                                           ử                                 

                       : P                         ổ               ; P             ỏ   

            ; P                     ã    ; P                           ; P           

                   

3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

B                                                

         : 150               g Trung     C     N   ễ  L     Bằ   - TP Đ  Nẵ  . 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Thực trạng hứng thú học tập môn thể dục của học sinh trƣờng THCS Nguyễn 

Lƣơng Bằng - TP Đà Nẵng 

Đ                                                          T CS N   ễ  L     

Bằ   - TP Đ  Nẵ    Đ                  ỏ       160                   ỏ : “M          
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                                ?”. S                   160              150        ả      

            B     ồ 1: 

 

Biểu đồ 1. Mức độ yêu thích môn thể dục của học sinh  

trường THCS Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng (n = 150) 

 Q         ả   B     ồ 3 1            ỉ    14 7%                                    

         22%                 36 7%  C      26 6%                                      

     Đ                           ẫ                                     

Bảng 2. Những biểu hiện của hứng thú học tập môn thể dục của học sinh trường THCS 

Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng (n = 150) 

TT Biểu hiện 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

n % n % n % 

1 
Đ       ầ                          

  ù     
90 60 45 30 15 10 

2 
T                            ầ      

giáo viên 
33 22 67 44,7 50 33,3 

3 
C ă                           ị 

              
28 18,7 85 56,7 37 24,6 

4 

T                                  

              (          ả    

video…). 

32 21,3 66 44 52 34,7 

5 
T     ổ           è              

                              
42 28 51 34 57 38 

7 
T          ữ                   

                        
17 11,3 23 22 100 66,7 

8 
T                                  

   TDTT 
38 25,3 57 38 55 36,7 

Rất thích 

Thích

Bình thường 

Không thích

26,6% 

36,7% 22% 

14,7% 
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Q ả       ả   Bả   2                    ữ                                   ò      

                       ỷ          

Bảng 3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến hứng thú học tập môn thể dục của học sinh  

trường THCS Nguyễn Lương Bằng - TP Đà Nẵng (n = 150) 

TT Các nguyên nhân n % 

Nguyên nhân khách quan 

1 D                ả                     125 83,3 

2 
D                           ẫ                          

                      
131 87,3 

3 D                                         113 75,3 

4 D   ă                                 ò          105 70 

5 D                            120 80 

6 D                                   94 62,7 

N                    

1 D            ă                  131 87,3 

2 D                                           116 77,3 

3 
D                  ị            ò     ầ                      

                  
109 72,7 

4 D                          ù     114 76 

5 D        ả                              75 50 

6 D                                                          105 70 

7 Các nguyên nhân khác 60 40 

Q         ả   Bả   3         : 

- N                     :                                                  

THCS N   ễ  L     Bằ   - TP Đ  Nẵ                                            ả   

                                        N                       “                   

                 ẫ                                               ”       87 3%    

                    t là “                                             ”       62,7%. 

- N                   : C                         ỉ               :             

 ă                                                                  

4.2. Đề xuất các biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn thể dục cho học sinh 

trƣờng THCS Nguyễn Lƣơng Bằng - TP Đà Nẵng 

Đ       ã                                        ả                 ồ               

                            3                  ằ                                      
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Đ                ữ                                     ả                          

3                     ỏ       30              65           ằ               ả            

      Bả   4. 

Bảng 4. Lựa chọn các biện pháp nâng cao hứng thú học tập các môn thể dục (n = 95) 

TT Nội dung biện pháp 
Kết quả phỏng vấn 

Tổng điểm % 

N                                                          ĩ                  

1 
N                                       ĩ       

                     
175 92,1 

2 
G                                             

          
171 90,0 

N                         ằ   ă            ẫ                                

         

1 T ị                ẹ  162 85,3 

2 
Tă          ặ       ỏ                            

            ỏ  
172 90,5 

3 
                                                  

        
177 93,2 

4 P ả   ồ                           159 83,7 

5 T      ị                                124 65,3 

6 Tă                    ữ                         158 83,2 

7 C                                          168 88,4 

8 Cải ti n hình th c tổ ch c d y h   170 89,5 

9 Đổ                                     181 95,3 

N                                                                      : 

1 
T                                                

         
98 51,6 

2 
G                              ổ                 

                                   
165 86,8 

3 
T      ị  ầ                  ị                         

                
181 95,3 

4 T                                 108 56,8 
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5. KẾT LUẬN 

                       ă          ả                                                 

Đ                                                                            T          

                                                 T CS N   ễ  L     Bằ   - TP Đ  

Nẵ                . 

Đ       ã          12                    3     : N                           

                               ĩ                     2          ; N                  

       ằ   ă            ẫ                                           8         p và 

                                                                           2           

  ằ                                                            T CS N   ễ  L     

Bằ   - TP. Đ  Nẵ     
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KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC YOGA CỦA SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG 

ThS. Nguyễn Thị Phƣơng, ThS. Lê Thị Kim Loan 

Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Bài viết này chỉ ra kết quả khảo sát về nhu cầu học Yoga của sinh viên 

Trường đại học TDTT Đà Nẵng. Về cơ bản, tác giả tập trung vào việc đánh giá mức 

độ quan tâm, nhận thức, nhu cầu và lý do muốn học tập Yoga của sinh viên. Trên cơ 

sở đó nhằm phát triển chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu và hứng 

thú tập luyện thể thao của người học. 

Từ khóa: Nhu cầu; Yoga; Sinh viên; Thể thao. 

Summary: This article shows the survey results about the needs of students in Yoga 

and Gymnastics University of Da Nang. Basically, the author focuses on evaluating 

students' level of interest, awareness, needs and reasons for wanting to study Yoga. 

On that basis, to develop training programs in the direction of meeting learners' 

needs and interests in sports practice. 

Key words: Demand; Yoga; Student; Sport. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Yoga ngày nay, một số nhà nghiên cứu cho rằng, ngoài mục tiêu sức khỏe về thể chất 

và tinh thần cho người tập, nó đã trở thành một ngành thương mại hoàn toàn bởi các 

thương hiệu lớn và truyền thông xã hội trên toàn thế giới, đặc biệt là ở một số quốc gia và 

vùng lãnh thổ châu Á như: Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Trung quốc, Nhật Bản… Tại 

Việt Nam, trong những năm đầu thế kỷ 21, việc phát triển phong trào Yoga đã kéo theo 

những đòi hỏi đáp ứng nhu cầu xã hội như: Huấn luyện viên, giáo viên, hướng dẫn viên 

Yoga; Quản trị cơ sở tập luyện Yoga; Kinh doanh những sản phẩm phục vụ tập luyện 

Yoga, truyền thông Yoga... [3], [4] & [5]. 

Trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Đà Nẵng là nơi đào tạo nguồn nhân lực 

TDTT cho xã hội, sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp đều mong muốn có việc làm phù hợp 

với chuyên môn của mình, muốn vậy, vấn đề đặt ra là phải tìm cho mình một chuyên 

ngành hẹp phù hợp, hoặc chí ít cũng trang bị cho mình những kỹ năng chuyên môn  

thể thao mà xã hội đòi hỏi. Hiện nay, một trong những môn thể thao mà xã hội cần, đó  

là Yoga.  

Tuy nhiên, việc đáp ứng nhu cầu trên của sinh viên còn phụ thuộc vào những vấn đề 

như: nội dung chương trình giáo dục, cơ sở vật chất, giảng viên. 
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Để có cơ sở xác định và phát triển chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu 

và hứng thú tập luyện thể thao của SV, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Khảo sát nhu cầu 

học Yoga của SV trường Đại học TDTT Đà Nẵng. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng 

hợp tài liệu; phương pháp phỏng vấn; phương pháp toán học thống kê [1] và [2]. Cụ thể, 

khảo sát tiến hành phỏng vấn 137 SV, trong đó có 66 SV ngành Giáo dục thể chất, 48 SV 

ngành Huấn luyện thể thao và 23 SV ngành Quản lý TDTT, để khảo sát sự quan tâm, nhận 

thức và nhu cầu học và tập luyện  Yoga của họ. Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần 

mềm SPSS 20.0, độ tin cậy của trắc nghiệm qua hệ số Cronbach Alpha >0,8. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Sự quan tâm của sinh viên đối với môn học Yoga 

Bảng 1. Mức độ quan tâm đến hoạt động Yoga của sinh viên (n=137) 

TT Mức độ quan tâm 
Đồng ý 

Số sinh viên % 

1 Rất thường xuyên 11 8,02 

2 Thường xuyên 72 52,55 

3 Thỉnh thoảng 36 26,27 

4 Không quan tâm 18 20,43 

Kết quả khảo sát ở Bảng 1, cho thấy: có 8,02% SV rất thường xuyên quan tâm đến 

hoạt động Yoga, 52,55% SV thường xuyên quan tâm đến hoạt động Yoga, 26,27% SV ít 

quan tâm và chỉ có 20,43% SV không quan tâm. Qua đó có thể thấy rằng, đa số SV thường 

xuyên và rất thường xuyên quan tâm đến hoạt động Yoga. 

3.2. Nhận thức của sinh viên về Yoga 

Kết quả khảo sát ở Bảng 2, cho thấy: có từ 68,61% đến 70,07% số sinh viên nhận 

thức được khái niệm môn Yoga; từ 40,8 đến 53,28% sinh viên hiểu được phân loại môn 

Yoga; từ 40,14 đến 45,98% sinh viên biết nắm được yêu cầu khi tập Yoga; có 70,07% sinh 

viên đồng ý cho rằng tập Yoga giúp cải thiện thể chất và sức khỏe còn lại chỉ có từ 25,54 

đến 45,98% sinh viên biết được các tác dụng khác của Yoga. Nhìn chung, nhận thức về 

hoạt động Yoga của sinh viên còn thấp, điều này cũng có thể lý giải được vì các sinh viên 

hầu như chỉ quan tâm đến hoạt động phong trào mà chưa tìm hiểu sâu về Yoga. 
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Bảng 2. Nhận thức môn Yoga của sinh viên (n = 137) [3], [4] 

TT Nhận thức về Yoga 

Đồng ý 

Số  

sinh viên 
% 

1 

Khái 

niệm 

Yoga 

Yoga là phương pháp tập luyện lâu đời có 

nguồn gốc từ Ấn Độ 
96 70,07 

Yoga là tập những động tác, tư thế uốn éo 

kỳ lạ 
94 68,61 

2 
Phân loại 

Yoga 

Chỉ có duy nhất một loại Yoga chung cho 

mọi người 
73 53,28 

Có nhiều loại hình Yoga khác nhau 56 40,87 

3 

Yêu cầu 

khi tập 

Yoga 

Khi tập Yoga bạn cần kết hợp các kỹ thuật 

thở, tư thế và ngồi thiền 

56 40,87 

Sự cần thiết khi tập Yoga là tính tự do  63 45,98 

Sự cần thiết khi tập Yoga là tính kỷ luật  55 40,14 

4 

Tác dụng 

của 

Yoga 

Tập Yoga giúp cải thiện thể chất và  

sức khỏe 
96 70,07 

Tập Yoga giúp cải thiện tinh thần 63 45,98 

Tập Yoga giúp cải thiện tình cảm và cả  

tâm linh 
45 32,84 

Tập Yoga giúp thay đổi thế giới quan 36 26,27 

Tập Yoga giúp thay đổi bình tâm và giảm 

căng thẳng 
44 32,11 

Yoga có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh: 

viêm khớp, huyết áp, trầm cảm, hen suyễn, 

mất ngủ... 

35 25,54 

3.3. Nhu cầu của sinh viên về Yoga 

Kết quả khảo sát ở Bảng 3, cho thấy: Có đến 70,07% sinh viên có nhu cầu tập luyện 

Yoga; về lý do tập luyện Yoga thì chỉ có 13,88% SV trả lời muốn Yoga vì có lợi cho sức 

khỏe, có đến 53,28% SV tập Yoga vì muốn trở thành giáo viên, hướng dẫn viên Yoga, và 

32,84% trả lời muốn tập Yoga vì muốn kinh doanh dịch vụ Yoga. 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

952 

Bảng 3. Nhu cầu môn Yoga của sinh viên (n = 137) 

TT Nhu cầu 
Đồng ý 

Số sinh viên % 

1 Nhu cầu Tập luyện Yoga 96 70,07 

2 Lý do 

Bạn muốn tập Yoga vì nó có lợi cho 

sức khỏe 
19 13,88 

Bạn muốn tập Yoga vì muốn trở thành 

hướng dẫn viên Yoga 
73 53,28 

Bạn muốn tập Yoga vì muốn tổ chức 

hoạt động dịch vụ Yoga 
45 32,84 

3. KẾT LUẬN  

- Khảo sát nhu cầu học và tập luyện Yoga đã phần nào phản ánh được các thông tin 

thiết yếu mà SV đang cần, và những gì họ mong muốn được trang bị. Sinh viên có nhận 

thức còn hạn chế về môn Yoga, tuy vậy đa số SV Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đều có 

nhu cầu được tập luyện môn Yoga (70,07%), trong đó có đến 53,28% mong muốn trở 

thành giáo viên, hướng dẫn viên Yoga và 32,84% muốn tổ chức hoạt động dịch vụ Yoga.  

- Từ các kết quả khảo sát trên, có thể thấy rằng cùng với quá trình toàn cầu hóa, sự 

phát triển và hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế, văn hóa và cả TDTT, ngoài những môn 

thể thao truyền thống có trong chương trình đào tạo, còn rất nhiều hoạt động thể thao khác 

đang tồn tại và phát triển theo nhu cầu xã hội cần được mạnh dạn phát triển và thiết kế 

trong chương trình đào tạo, như: Gym, Kich Boxing,... và không thể thiếu Yoga, là một 

nhu cầu cấp thiết đối với SV. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC  

GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHÍNH KHÓA CHO SINH VIÊN  

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM TRUNG ƢƠNG NHA TRANG 

ThS. Mai Anh Tuấn  

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang 

Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích thực trạng học tập môn giáo dục thể chất của sinh 

viên khối không chuyên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Chúng 

tôi đề xuất một số giải pháp để nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất từ 

đó nâng cao chất lượng học tập môn giáo dục thể chất của trường 

Từ khóa: Chương trình đào tạo, thực trạng học tập, giải pháp, trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương Nha Trang.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) trong trường đại học là một mặt giáo dục quan trọng 

không thể thiếu được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu: 

“Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài” cho Đất nước. 

GDTC không những nâng cao sức khỏe mà còn ảnh hưởng tốt đến các mặt giáo dục 

khác, đối với sinh viên việc nhận thức được vấn đề không phải là chuyện dễ, vì vậy hiện 

nay vẫn còn tình trạng sinh viên xem thường giờ học GDTC. Các em coi giờ học đó như 

một giờ học “thủ tục” dẫn đến tình trạng giờ học GDTC đối với các em rất nhàm chán, 

không chú trọng. 

Vì vậy, việc nghiên cứu giải pháp nâng cao hứng thú trong giờ học GDTC chính 

khóa của sinh viên sẽ là cơ sở khách quan cho việc tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt 

động GDTC, góp phần đào tạo nhân cách phát triển toàn diện con người. 

2. PHƢƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

- Nghiên cứu tổng hợp và phân tích tài liệu: Tìm hiểu những vấn đề liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu. 

- Phân tích, tổng hợp nội dung tài liệu: Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho vấn 

đề nghiên cứu. 

- Điều tra, phỏng vấn, đàm thoại: Tìm hiểu thực trạng học tập môn giáo dục thể chất 

của sinh viên trường CĐSP Trung ương Nha Trang. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN  

3.1. Thực trạng về hứng thú học tập môn học GDTC của sinh viên Trƣờng Cao đẳng 

Sƣ phạm Trung Ƣơng Nha Trang 

Trong những năm gần đây, việc học tập môn GDTC của sinh viên Trường Cao đẳng 

Sư phạm Trung Ương Nha Trang vẫn còn nhiều hạn chế, chưa mang lại hiệu quả như 
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mong muốn, không ít sinh viên sợ học môn GDTC, coi việc học GDTC là một việc mệt 

nhọc, hứng thú học tập giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả 

của các quá trình học tập. Việc hình thành hứng thú học tập môn GDTC sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này, góp phần tăng thêm lòng yêu thích, 

cũng như trách nhiệm của sinh viên đối với việc rèn luyện sức khỏe của bản thân. 

Qua kinh nghiệm giảng dạy tôi nhận thấy chất lượng học tập nói chung và kết  

quả học tập môn học GDTC nói riêng phụ thuộc đáng kể vào thái độ của sinh viên với  

môn học, mà biểu hiện ra bên ngoài bằng sự hứng thú say mê của người học đối với môn 

học GDTC. 

Trong quá trình học tập theo tâm lý của sinh viên phần lớn chỉ tập trung vào các môn 

học có liên quan trực tiếp đến những môn họ sẽ ra công tác sau này mà thờ ơ, coi nhẹ việc 

học môn GDTC. Điều gì chi phối thái độ của các em đối với môn học GDTC và làm thế 

nào để nâng cao hứng thú, tích cực của sinh viên trong giờ học GDTC. Chính là trong suy 

nghĩ của các em chỉ coi môn học GDTC là môn phụ. Hầu hết sinh viên tập trung cho việc 

học chuyên ngành là chính.  Bên cạnh đó còn một nguyên nhân nữa và đó cũng là yếu tố 

làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập cũng như việc tạo hứng thú cho các em sinh 

viên trong quá trình học môn GDTC, đó chính là sân bãi tập luyện, cơ sở vật chất nhà 

trường còn hạn chế, số lượng sinh viên trên một lớp còn đông, nội dung và phương pháp 

giảng dạy chưa sinh động.  

3.2. Các nguyên tắc đƣợc áp dụng khi đề ra giải pháp nhằm nâng cao hứng thú 

trong giờ học GDTC chính khóa cho sinh viên trƣờng cao đẳng sƣ phạm Trung 

Ƣơng Nha Trang 

Dựa trên các tài liệu về quan điểm và nguyên tắc GDTC; phương hướng mục tiêu 

phát triển thể dục thể thao; lý luận và phương pháp GDTC trong trường học; tâm lý học thể 

dục thể thao; từ hứng thú đến tài năng; thực trạng và nguyên nhân dẫn tới sự thiếu hứng 

thú khi học môn GDTC của sinh viên, có bốn nguyên tắc được áp dụng khi xây dựng biện 

pháp nhằm nâng cao tính hứng thú, đó là: 

- Nguyên tắc tính thực tiễn: các biện pháp phải xuất phát từ thực tiễn của Đất nước, 

của ngành nói chung và của từng trường nói riêng. 

- Nguyên tắc tính đồng bộ: các biện pháp phải đa dạng nhiều mặt và trực diện giải 

quyết các vấn đề của thực tiễn. 

- Nguyên tắc tính khả thi: các biện pháp đề xuất phải có được khả năng thực thi. 

- Nguyên tắc bảo đảm tính khoa học: các biện pháp phải mang tính khoa học và giải 

quyết vấn đề có tính khoa học. 

Trong bốn nguyên tắc trên, nguyên tắc tính thực tiễn và tính khả thi là hai nguyên tắc 

được áp dụng nhiều nhất, bởi phải căn cứ vào thực trạng cụ thể của nhà trường về cơ sở vật 

chất, nhận thức của sinh viên về thể dục thể thao, nhu cầu động cơ đến với thể dục thể thao 
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của học sinh, sinh viên... để lựa chọn các giải pháp, có như vậy các giải pháp mới mang 

tính khả thi. 

3.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hứng thú trong giờ học GDTC chính khóa cho 

sinh viên Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung Ƣơng Nha Trang 

Dựa vào thực trạng và các nguyên tắc nêu trên của nhà trường và nhu cầu thực tiễn 

đào tạo nguồn nhân lực mới phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước chúng tôi tổng 

hợp và đề xuất 14 giải pháp sau nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học GDTC chính khóa 

cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Nha Trang: 

- Giải pháp 1: Tăng cường giáo dục ý nghĩa mục đích môn học: thông qua giờ học 

nội khóa, các bản tin thể thao, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các cuộc hội thảo. 

- Giải pháp 2: Giáo viên cần không ngừng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, nghề 

nghiệp, cải tiến phương pháp giảng dạy, đảm bảo việc truyền thụ tri thức ngày càng chính 

xác, hấp dẫn, có chất lượng. 

- Giải pháp 3: Cần cải tiến giáo trình, đổi mới nội dung chương trình GDTC, phù hợp 

với sự yêu thích của sinh viên và điều kiện cụ thể của nhà trường. 

- Giải pháp 4: SV cần tự giác, nghiêm túc, tích cực trong học tập nói chung và đối 

với môn học GDTC nói riêng, rèn luyện cho mình thói quen tập luyện thể dục thể thao 

thường xuyên để rèn luyện sức khỏe. 

- Giải pháp 5: Giáo viên cần giúp cho học sinh thấy được ý nghĩa và vai trò của các 

kiến thức môn học đối với cuộc sống;  

- Giải pháp 6: Cần tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nhận thức được vị trí và  

vai trò của môn học GDTC trong việc rèn luyện nâng cao sức khoẻ và xây dựng lối sống 

lành mạnh.  

- Giải pháp7: Giáo viên cần chỉ ra được cái mới, cái phong phú, nhiều hình nhiều vẻ, 

tính chất sáng tạo và triển vọng trong hoạt động học tập để tạo ra hứng thú vững chắc cho 

học sinh trong quá trình học tập. 

- Giải pháp 8: Giáo viên cần xây dựng tốt mối quan hệ: thầy - trò, thường xuyên quan 

tâm, khuyến khích, kiểm tra, đánh giá đúng, công bằng, tôn trọng học sinh, nhiệt tình dạy 

dỗ, biết cổ vũ, khích lệ, động viên các em học tập: giúp các em tự tin và mạnh dạn thực 

hiện động tác kỹ thuật cho giáo viên xem và sửa chữa lỗi kỹ thuật cho các em, đồng thời 

thông qua biện pháp này, tình cảm giữa thầy và trò sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Sinh 

viên không ngại gần gũi và chia sẻ với thầy về những khó khăn trong học tập cũng như 

trong cuộc sống. 

- Giải pháp 9: Giáo viên cần áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong 

quá trình dạy học môn GDTC, có phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt: giúp tinh 

thần học tập của sinh viên tốt hơn, các em không còn thấy sợ khi phải ra sân học giờ thể 
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dục mà ngược lại các em hồ hởi khi được ra sân. Giáo viên cần tận dụng tốt phương pháp 

trò chơi và thi đấu trong giờ học: bằng việc tân dụng các hình thức trò chơi trong giờ học 

giúp các em cảm thấy giờ học không nặng nề và tẻ nhạt. Giáo viên luôn hoan nghênh khi 

các em tự sáng tác các trò chơi vận động mới. 

- Giải pháp 10: Giáo viên là tấm gương tốt về rèn luyện thể dục thể thao, thường 

xuyên tổ chức thi đấu giao hữu với giáo viên các phòng ban, khoa khác để thúc đẩy phong 

trào thể thao của Nhà trường phát triển. 

- Giải pháp 11: Thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt mang tính tập 

thể. Điều đó sẽ kích thích sự hăng hái thi đua, cạnh tranh lành mạnh. Tổ chức các buổi 

ngoại khóa, giao lưu giữa thầy cô - sinh viên nhằm khắc phục những khó khăn gặp phải 

trong quá trình học tập. Từ đó, tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng thuận giữa các học sinh 

để các em cùng giúp nhau học tốt hơn. 

- Giải pháp 12: Trang bị cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dụng cụ, nhà tập  

đa năng đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho công tác giảng dạy và tập luyện ngoại khóa của  

sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy, tập luyện, cũng như tạo được hứng thú cho 

sinh viên. 

- Giải pháp 13: Nhà trường cần thành lập một số các câu lạc bộ thể thao phù hợp với 

lứa tuổi và điều kiện cơ sở vật chất của Trường ở các môn như Cầu lông, Bóng bàn, Bóng 

chuyền, Bóng rổ, Bóng đá... 

- Giải pháp 14: Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao để các em làm quen 

dần với không khí thi đấu, phù hợp với tâm lý và sức khỏe của các em, giúp các em vui 

thích khi tham gia với những hoạt động đặc biệt này đó là các hình thức thi đấu trong các 

lớp, sau đó chọn thi các khoa với nhau và có thể trong toàn trường từ đó xây dựng các đội 

tuyển thể thao cho nhà trường tham gia thi đấu giao hữu với các trường thành viên hoặc 

các giải ngành. 

Để lựa chọn ra các giải pháp tối  ưu nhằm phát triển giải pháp để nâng cao hứng thú 

trong giờ học giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang thông 

qua phỏng vấn 30 giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên có kinh nghiệm tại các trường đại 

học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Nha Trang. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các giải 

pháp được trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các giải pháp phát triển hiệu quả giảng dạy các lớp 

GDTC nâng cao cho sinh viên ĐH Đà Nẵng (n = 30) 

TT Tên giải pháp 
Đồng ý Không đồng ý 

SL % SL % 

1 Giải pháp 1 28 93,3 2 6,7 

2 Giải pháp 2 25 83,3 5 16,7 
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3 Giải pháp 3 26 86,7 4 13,3 

4 Giải pháp 4 14 46,7 16 53,3 

5 Giải pháp 5 17 56,7 13 43,3 

6 Giải pháp 6 25 83,3 5 16,7 

7 Giải pháp 7 20 66,7 10 33,3 

8 Giải pháp 8 19 63,3 11 36,7 

9 Giải pháp 9 23 76,7 7 23,3 

10 Giải pháp 10 10 33,3 20 76,7 

11 Giải pháp 11 11 36,7 19 63,3 

12 Giải pháp 12 15 50,0 15 50,0 

13 Giải pháp 13 17 56,7 13 43,3 

14 Giải pháp 14 28 93,3 2 6,7 

Thông qua kết quả ở Bảng 1, chúng tôi lựa chọn được 6 giải pháp được sự đồng ý 

cao (trên 70%) của các giảng viên và nội dung cụ thể các giải pháp như sau: 

- Giải pháp 1: Tăng cường giáo dục ý nghĩa mục đích môn học: thông qua giờ học 

nội khóa, các bản tin thể thao, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các cuộc hội thảo. 

- Giải pháp 2: Giáo viên cần không ngừng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, nghề 

nghiệp, cải tiến phương pháp giảng dạy. 

- Giải pháp 3: Cần cải tiến giáo trình, đổi mới nội dung chương trình GDTC, phù hợp 

với sự yêu thích của sinh viên. 

- Giải pháp 6: Cần tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nhận thức được vị trí và vai 

trò của môn học GDTC. 

- Giải pháp 9: Giáo viên cần áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong 

quá trình dạy học môn GDTC, có phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt. 

- Giải pháp 14: Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao trong và  

ngoài trường. 

4. KẾT LUẬN 

Tóm lại, việc tạo hứng thú học tập cho sinh viên trong học tập môn GDTC là điều rất 

quan trọng, nó là điều kiện tiên quyết, là cách tối ưu nhất giúp các em lĩnh hội tri thức cũng 

như đảm bảo cho sự thành công trong cuộc đời của mỗi cá nhân. 
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Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi đã lựa chọn 6 giải pháp để nâng cao hứng thú 

trong giờ học GDTC chính khóa cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Trung Ương Nha 

Trang cụ thể: 

- Giải pháp 1: Tăng cường giáo dục ý nghĩa mục đích môn học: thông qua giờ học 

nội khóa, các bản tin thể thao, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, các cuộc hội thảo. 

- Giải pháp 2: Giáo viên cần không ngừng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức, nghề 

nghiệp, cải tiến phương pháp giảng dạy. 

- Giải pháp 3: Cần cải tiến giáo trình, đổi mới nội dung chương trình GDTC, phù hợp 

với sự yêu thích của sinh viên. 

- Giải pháp 6: Cần tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nhận thức được vị trí và vai 

trò của môn học GDTC. 

- Giải pháp 9: Giáo viên cần áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong 

quá trình dạy học môn GDTC, có phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt. 

- Giải pháp 14: Thường xuyên tổ chức các giải thi đấu thể thao trong và  

ngoài trường. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP  

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH 

THE CURRENT SITUATION OF AND SOLUTIONS TO ENHANCING 

STUDENTS’ MOTIVATION TO STUDY PHYSICAL EDUCATION  

AT THE HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION 

Phan Thị Mỹ Hoa, Lê Việt Đức, Đinh Trần Hạnh Nguyên 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Hứng thú học tập (HTHT) là yếu tố tạo ra chất lượng học tập ở mỗi người 

học. Nghiên cứu này được tiến hành để chỉ ra mức độ HTHT môn Giáo dục Thể chất 

(GDTC) của sinh viên (SV) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng 

việc khảo sát 255 SV cho thấy mức độ HTHT môn GDTC về mặt thái độ, nhận thức 

và hành vi. Đây là cơ sở quan trọng để bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng giảng dạy và học tập môn GDTC đồng thời góp phần tăng thêm hứng 

thú, lòng yêu thích học tập môn GDTC cho SV. 

Từ khóa: hứng thú học tập, môn Giáo dục Thể chất, sinh viên. 

Abstract: Learning motivation is a factor that impacts a learner’s academic 

performance. This study aimed to research students’ motivation to study physical 

education (PE) at Ho Chi Minh City University of Education. A survey involving 255 

participants revealed information about students’ motivation to study PE in terms of 

attitudes, perceptions, and behaviors, which laid the groundwork for suggestions vis-

à-vis the improvement of teaching and learning practices as well as the development 

of students’ learning motivation in PE. 

Keywords: learning motivation, Physical Education, students. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hứng thú là yếu tố quan trọng trong công tác giáo dục. HTHT của SV sẽ xây dựng 

được động cơ học tập, tính tự giác, tự tin, sáng tạo, say sưa trong quá trình học tập nhờ đó 

kết quả học tập của SV ngày càng nâng cao, năng lực của SV từng bước được hình thành, 

phát triển một cách tích cực. 

Với quan điểm con người vừa là động lực, vừa là trung tâm của sự phát triển, thì 

môn học GDTC đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Theo đó “Chương trình môn học GDTC 

nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể 

dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, nâng 

cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ tích cực, góp phần 
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thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2015). Mặc dù môn học 

GDTC có những yếu tố tích cực nói trên nhưng trong nhận thức của SV việc học tập môn 

học này thường bị xem nhẹ, SV không thích thú với giờ học GDTC (Hà Quang Ánh và Hồ 

Hải Quang, 2018). 

Chương trình môn học GDTC ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

dành cho SV bao gồm học phần bắt buộc (thể dục, điền kinh) và học phần tự chọn với các 

môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bơi lội… Tuy nhiên, trong những năm 

gần đây việc học tập môn GDTC của SV nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa mang lại 

hiệu quả như mong muốn khi còn không ít SV sợ GDTC, coi GDTC là một môn học khó 

khăn, mệt nhọc. Vì vậy, hứng thú học tập giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

nâng cao hiệu quả của quá trình học tập. Việc hình thành hứng thú học tập môn GDTC sẽ 

góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn này, góp phần tăng thêm lòng yêu 

thích, cũng như trách nhiệm của SV đối với việc rèn luyện sức khỏe của bản thân. 

2. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Chúng tôi tiến hành khảo sát 255 SV (8 lớp) đang theo học tại Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những đối tượng mà chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên 

trong số SV khóa năm 2018, 2019 (tức là năm 1, năm 2). 

Bảng 1. Bảng phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính và khóa học 

STT Khóa 
Số lƣợng 

Tổng 
Nam Nữ 

1 2018 52 78 130 

2 2019 58 67 125 

Tổng 110 145 255 

(Nguồn: kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp quan sát sư phạm: phương pháp này được tổ chức thực hiện trong giờ 

học GDTC chính khóa. Thông qua quan sát để chúng tôi thu thập thông tin bổ trợ cho việc 

đánh giá HTHT của SV. 

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: đây là phương pháp được chúng tôi chủ yếu 

sử dụng trong nghiên cứu này nhằm tìm hiểu đặc điểm về các phương diện nhận thức, xúc 

cảm, hành vi của SV về môn học GDTC 

- Phương pháp toán thống kê: phương pháp này được sử dụng để xử lý các số  

liệu thu thập được để phân tích đưa ra các kết quả nghiên cứu đảm bảo tính chính xác, đủ 

độ tin cậy. 
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng HTHT của SV Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

trong giờ học GDTC 

Bàn về HTHT môn GDTC có nhiều quan điểm khác nhau, theo chúng tôi quan điểm 

của tác giả Trần Minh Thế phù hợp để chúng tôi triển khai nghiên cứu về HTHT môn 

GDTC. Theo tác giả thì “HTHT môn GDTC là thái độ lựa chọn đặc biệt của người học đối 

với kết quả, quá trình của sự lĩnh hội và vận dụng những tri thức cũng như kỹ năng của 

môn GDTC, do thấy được sự hấp dẫn và ý nghĩa thiết thực của môn học đối với bản thân” 

(Trần Minh Thế, 2017). 

HTHT môn GDTC của SV được thể hiện thông qua những tiêu chí cụ thể sau: 

- Về thái độ: SV yêu thích, say mê đối với môn GDTC, coi việc học GDTC là  

niềm vui. 

- Về nhận thức: SV nhận thức rõ ràng, đầy đủ những nguyên nhân của sự yêu thích 

bao gồm cả nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. 

- Về hành vi: SV tích cực, chủ động trong giờ lên lớp.  

Từ các tiêu chí nêu trên, chúng tôi đưa ra thang đánh giá HTHT môn GDTC của SV 

như sau: 

Bảng 2. Thang đánh giá HTHT 

Tiêu chí Mức thấp Mức trung bình Mức cao 

1. Thái độ 

SV thờ ơ, không 

quan tâm, không 

hứng thú với môn 

GDTC 

SV có hứng thú, có 

quan tâm đến môn 

GDTC nhưng không 

nhiều, đôi khi còn lơ 

đãng 

SV hứng thú, say 

mê với môn GDTC 

2. Nhận thức 

SV chưa nhận thức 

được ý nghĩa của 

môn GDTC 

SV có nhận thức 

tương đối đầy đủ về 

môn GDTC 

SV nhận thức đúng 

về môn GDTC và ý 

nghĩa của môn học 

đối với bản thân 

3. Hành vi 

SV không chủ động, 

tích cực trong khi 

học môn GDTC; 

hoặc học theo kiểu 

đối phó 

SV có tích cực học 

môn GDTC nhưng 

không nhiều 

SV tích cực, chủ 

động học môn 

GDTC 

(Nguồn: Trần Minh Thế, 2017) 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

962 

Để đánh giá mức độ HTHT môn GDTC của SV chúng tôi dựa vào các tiêu chí như 

đã trình bày tại Bảng 2 để tiến hành quan sát. Qua 4 buổi quan sát trên 8 lớp, kết quả được 

chúng tôi trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Mức độ HTHT môn GDTC của SV Trường Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tiêu chí 

Mức độ HTHT môn GDTC 

Mức thấp Mức trung bình Mức cao 

n % n % n % 

1. Thái độ 89 34,9 91 35,69 75 29,41 

2. Nhận thức 52 20,39 104 40,78 99 38,83 

3. Hành vi 74 29,02 85 33,33 96 37,65 

(Nguồn: kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Với kết quả nghiên cứu trên cho thấy nhìn chung SV ít có hứng thú với môn GDTC. 

Theo đó, số SV biểu hiện HTHT về các mặt thái độ, nhận thức và hành vi chủ yếu ở mức 

trung bình với các tỷ lệ lần lượt là 35,69%, 40,78% và 33,33%. 

Song song với việc đánh giá HTHT của SV, chúng tôi còn tiến hành tìm hiểu sự yêu 

thích các môn thể thao của SV thông qua phiếu hỏi. Kết quả được trình bày tại Bảng 4. 

Bảng 4. Sự yêu thích các môn thể thao của SV Trường Đại học Sư phạm  

Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Môn thể thao 
Thích Bình thƣờng Không thích 

n % n % n % 

1 Thể dục 50 19,61 68 26,66 137 53,73 

2 Điền kinh 43 16,86 62 24,31 150 58,83 

3 Bóng đá 55 21,57 71 27,84 129 50,59 

4 Bóng rổ 60 23,53 75 29,41 120 47,06 

5 Bóng chuyền 107 41,96 86 33,73 62 24,31 

6 Bơi lội 66 25,88 68 26,67 121 47,45 

7 Cầu lông 152 59,61 54 21,18 49 19,21 

8 Võ Taekwondo 77 30,20 103 40,39 75 29,41 

9 Đá cầu 53 20,78 94 36,86 108 42,36 

10 Aerobic 125 49,02 82 32,16 48 18,82 

11 Bóng bàn 32 12,55 80 31,37 143 56,08 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 
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Kết quả phân tích tại Bảng 4 cho thấy sự yêu thích các môn thể thao của SV chưa 

cao. SV chủ yếu thích môn cầu lông (59,61%), Aerobic (49,02%) và bóng chuyền 

(41,96%) vì đây là những môn thể thao khá phổ biến, các thao tác dễ thực hiện. Tuy nhiên 

có khá nhiều SV không thích các môn như điền kinh (58,83%), bóng bàn (56,08%), thể 

dục (53,73%) và bóng đá (50,59%). Điều này có thể lý giải bởi đây là các môn thể thao có 

độ khó về kỹ thuật, đòi hỏi SV phải có thể lực và luyện tập thường xuyên. 

HTHT đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác GDTC nhưng trên thực tế SV 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh còn khá thờ ơ với môn học này. Để biết 

được nguyên nhân tại sao các em không có HTHT môn GDTC, chúng tôi đã tiến hành 

khảo sát nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới không có hứng thú học môn GDTC. Kết quả 

thể hiện ở Bảng 5. 

Bảng 5. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến HTHT khi học môn GDTC của SV 

STT Nguyên nhân 
Đồng ý Bình thƣờng Không đồng ý 

n % n % n % 

1 

Khối lượng vận động của 

các bài tập chưa phù hợp 

với thể lực của SV 

141 55,29 85 33,34 29 11,37 

2 Quá trình luyện tập vất vả 152 59,61 53 20,78 50 19,61 

3 
Sợ tập sai động tác bị bạn 

bè chê cười 
74 29,02 157 61,57 24 9,41 

4 

Ít khi được giới thiệu  

về kiến thức, chủ yếu SV 

tự tập 

81 31,76 102 40 72 28,24 

5 
Phương pháp giảng dạy 

của GV không hấp dẫn 
147 57,65 94 36,86 14 5,49 

6 
Môn GDTC khó đạt được 

điểm cao 
48 18,82 119 46,67 88 34,51 

7 
GV đánh giá kết quả 

không công bằng 
63 24,71 54 21,17 138 54,12 

8 
Điều kiện về sân bãi, dụng 

cụ học tập còn thiếu 
110 43,14 101 39,61 44 17,25 

(Nguồn: kết quả phân tích dữ liệu của tác giả) 

Kết quả phân tích tại Bảng 5 cho thấy có nhiều nguyên nhân từ phía SV, từ phía GV 

và cả từ chương trình môn học ảnh hưởng đến HTHT của SV. Trong đó có ba nguyên nhân 

tác động mạnh đến HTHT đó là quá trình luyện tập vất vả (59,61%), phương pháp giảng 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

964 

dạy của GV không hấp dẫn (57,65%) và khối lượng vận động của các bài tập chưa phù hợp 

với thể lực của SV (55,29%). Từ thực trạng này cần có những giải pháp để nâng cao 

HTHT cho SV trong quá trình học môn GDTC. 

3.2. Giải pháp nâng cao HTHT môn GDTC cho SV Trƣờng Đại học Sƣ phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Dựa trên cơ sở thực trạng và các nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hứng thú trong giờ 

học GDTC của SV Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đề xuất 

một số giải pháp sau: 

3.2.1. Về chương trình môn GDTC 

- Rà soát lại chương trình môn học trên cơ sở cần căn cứ vào tình hình thực tế nhu 

cầu học tập của SV để loại bỏ những môn học không còn phù hợp; đồng thời tăng cường 

những môn học tự chọn để phát huy tối đa HTHT của SV. 

- Cải tiến, đổi mới nội dung chương trình giảng dạy theo hướng tích hợp, hiện đại 

như ứng dụng công nghệ trong đo thành tích; lồng ghép phương pháp trò chơi, phương 

pháp thi đấu vào nội dung giảng dạy; đưa ra tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng với thang điểm cụ 

thể đối với từng học phần. 

3.2.2. Về phía giảng viên 

- GV cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe của SV để đưa ra các bài tập với lượng vận 

động phù hợp với từng SV. Việc làm này rất quan trọng trong giảng dạy môn GDTC để 

tránh gây ra tâm lý lo sợ của SV cũng như phòng chống các chấn thương trong luyện tập. 

Giải pháp này sẽ làm cho SV có hứng thú và say mê hơn với môn học vì lượng vận động 

phù hợp với thể lực của bản thân, sức khỏe được cải thiện, kết quả học tập được nâng cao. 

- Tạo bầu không khí thoải mái trong giờ học GDTC, trên phương diện cùng nhau trao 

đổi, cùng nhau học tập để các em không cảm thấy gò bó. Trong quá trình học tập GV phải 

thường xuyên đưa ra những nhận xét, đánh giá về các thao tác, kỹ thuật của SV; đồng thời 

kết quả đánh giá môn học của GV phải công bằng, khách quan dựa trên nỗ lực và thành 

tích của các em để các em có thể nhận thấy khả năng thực sự của bản thân. 

- Áp dụng phương pháp công nghệ thông tin vào giảng dạy để lôi cuốn, thu hút 

HTHT của SV.  

Ví dụ đối với môn điền kinh (cự li chạy 60m) GV khi phân tích kỹ thuật có thể kết 

hợp làm mẫu, thị phạm, sử dụng các đoạn phim video về động tác kỹ thuật của các vận 

động viên đỉnh cao với chế độ slow-motion để các em dễ dàng quan sát và thực hiện. Song 

song đó, GV có thể quay lại quá trình thực hiện các động tác của SV để cả lớp cùng xem, 

cùng phân tích và rút kinh nghiệm. 
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3.2.3. Về phía SV 

Sinh viên nhận thức được vị trí và vai trò của môn GDTC, thấy được lợi ích mà môn 

học mang lại như tăng cường sức khỏe; giảm bớt căng thẳng mệt mỏi từ đó từng bước hình 

thành sự yêu thích trong việc học tập, rèn luyện nâng cao sức khỏe và thói quen tập huyện 

thể thao. 

3.2.4. Về phía Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa GDTC 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của môn học 

GDTC để SV dễ dàng tiếp cận thông tin về mục đích, nội dung, các học phần bắt buộc, học 

phần tự chọn tạo điều kiện thuận lợi cho SV trong việc đăng kí học phần với những môn 

thể thao mà các em yêu thích. 

Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị dụng cụ, nhà tập đa năng đủ 

tiêu chuẩn để phục vụ cho công tác giảng dạy và tập luyện nhằm đảm bảo chất lượng dạy 

học và tạo sự HTHT cho SV. 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm với các chuyên đề về GDTC; 

phối hợp với các Khoa, các đơn vị trong trường tổ chức các giải thi đấu thể thao cho SV 

nhằm tạo sân chơi bổ ích để kích thích HTHT và thói quen rèn luyện của SV. 

4. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu cho thấy việc tạo HTHT cho SV Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng đối với Nhà trường nói chung 

và giảng viên nói riêng. Trên cơ sở khảo sát thực trạng cũng như xác định các nguyên nhân 

ảnh hưởng đến HTHT của SV, để SV có động cơ học tập môn học GDTC một cách tích 

cực chúng tôi đã đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao HTHT môn GDTC cho SV. Các giải 

pháp này phải được thực hiện đồng bộ, từ việc SV nhận thức đầy đủ và đúng đắn về tầm 

quan trọng của môn GDTC cho đến Nhà trường, giảng viên, Ban Chủ nhiệm Khoa GDTC 

có những cải tiến đổi mới trong nội dung, chương trình đào tạo; tạo bầu không khí tích cực 

trong từng giờ học. 
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SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI HỌC ĐỐI VỚI CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ThS. Nguyễn Hữu Tri, TS. Nguyễn Thanh Liêm 

Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt: Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng sự hài lòng của 112 sinh viên chuyên 

ngành đối với chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Giáo dục thể chất (GDTC) 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), bao gồm: nội dung, cấu trúc chương trình đào 

tạo; các hoạt động hỗ trợ học tập; hoạt động phục vụ, dịch vụ của Nhà trường và 

hoạt động giảng dạy của giảng viên. Từ đó, chúng tôi sẽ đề xuất một số gợi ý quản 

lý nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng CTĐT ngành GDTC Trường ĐHCT. 

Từ khóa: thực trạng, sự hài lòng, CTĐT, ngành GDTC, ĐHCT. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm 

của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long. Bộ môn Giáo dục thể chất (BM. GDTC) là đơn vị được Nhà trường phân 

giao quản lý, tổ chức đào tạo ngành Giáo dục thể chất (GDTC). Chất lượng đào tạo luôn là 

vấn đề quan trọng được Nhà trường và đơn vị quan tâm, thực hiện theo quy định. Ý kiến 

của các bên liên đến hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo là một trong những cơ sở để 

Nhà trường cải tiến hoàn thiện, nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo.  

Xuất phát thực tế cần phải khảo sát ý kiến của các bên liên quan về chương trình đào 

tạo, đặc biệt là ý kiến đánh giá của người học (sinh viên) đến các thành phần CTĐT, chúng 

tôi lựa chọn hướng nghiên cứu: “Sự hài lòng của sinh viên đối với chương trình đào tạo 

ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ”. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: 

 Khảo sát sự hài lòng của sinh viên chuyên ngành về nội dung: cấu trúc, nội dung 

chương trình đào tạo ngành GDTC; giảng viên; hoạt động hệ thống hỗ trợ học tập và hoạt 

động phục vụ, dịch vụ của Nhà trường. 

Đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường quy trong nghiên cứu khoa 

học giáo dục và thể dục thể thao như: phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương 

pháp phỏng vấn, phương pháp toán học thống kê, sử dụng công cụ Cronbach’ Alpha, EFA 

và CFA với phần mềm thống kê SPSS 20.0. 

Khách thể nghiên cứu: 112 sinh viên ngành GDTC các khóa 42, 43, 44 và  45 đang 

học tại Trường ĐHCT. 
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2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

2.1. Khái quát về chƣơng trình đào tạo ngành GDTC Trƣờng ĐHCT 

CTĐT cử nhân ngành GDTC được chuyển đổi từ học chế niên chế sang học chế tín 

chỉ năm 2007, được hoàn thiện theo chuẩn đầu ra đúng theo các quy định của Trường 

ĐHCT. CTĐT được tổ chức xây dựng và thẩm định một cách nghiêm ngặt, được Hiệu 

trưởng trường ĐHCT phê duyệt và ban hành tháng 12 năm 2013. Đến năm 2018, Trường 

ĐHCT ban hành kế hoạch rà soát, chỉnh sửa CTĐT theo Thông tư 07/2015/BGD&ĐT và 

có cấu trúc hợp lí về các khối kiến thức, chú trọng đến sự cân đối giữa các nội dung và 

đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của trường ĐHCT, với chức năng, 

nhiệm vụ và nguồn lực của BM GDTC. Các học phần trong chương trình đảm bảo triết lý 

giáo dục, có tính tích hợp, liên thông, liên ngành, trang bị cho người học kiến thức, kỹ 

năng theo yêu cầu của chuẩn đầu ra và đảm bảo được độ sâu rộng của kiến thức. CTĐT 

ngành GDTC bao gồm 140 TC, bao gồm 89 nhóm học phần, cấu trúc chương trình thể hiện 

ở Biểu đồ 1: 

 

Biểu đồ 1: Cấu trúc CTĐT ngành GDTC Trường ĐHCT 

Thực trạng đội ngũ giảng viên CTĐT ngành GDTC Trường ĐHCT được trình bày 

qua Bảng 1: 

Bảng 1. Giảng viên Bộ môn GDTC Trường ĐHCT 

Năm học 

Giảng viên 

cơ hữu 

Trình độ chuyên môn 

ĐH ThS TS 

n % n % n % n % 

2016-2017 18 100 0 0 16 88,89 2 11,11 

2017-2018 18 100 0 0 15 83,33 3 16,67 

2018-2019 18 100 0 0 14 77,78 4 22,22 

2019-2020 16 100 0 0 12 75,0 4 25,0 

Tổng số giảng viên (GV) tham gia giảng dạy ngành GDTC tính đến 12/2019 là 16 

GV; Số GV có trình độ tiến sĩ là 05 (chiếm tỷ lệ 31,25%), thạc sỹ là 11 (chiếm tỷ lệ 
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68,75%), số GV đang làm nghiên cứu sinh trong nước và ngoài nước là 05 GV (chiếm tỷ lệ 

31,25%). 

Số lượng sinh viên ngành GDTC hiện tại đơn vị BM GDTC quản lý là 112 sinh viên, 

các khóa 42, 43, 44 và 45. 

2.2. Xây dựng tiêu chí khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với CTĐT ngành GDTC 

trƣờng ĐHCT 

Đề tài sử dụng bộ công cụ khảo sát các bên liên quan của AUN-QS, kết hợp kết quả 

nghiên cứu của Phạm Thị Liên (2016), Võ Văn Việt (2017) và tổng hợp ý kiến từ các 

giảng viên, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm. Thang đo sự hài lòng của sinh viên gồm 4 

thành phần và 21 biến quan sát, cụ thể như sau: 

Bảng 2. Thành phần và các biến quan sát sự hài lòng của sinh viên  

Tiêu chí Biến quan sát Mã hóa 

Nội dung,  

cấu trúc 

CTĐT  

CTĐT 

 Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT  CT1 

 Sự gắn kết hài hòa giữa các học phần trong CTĐT CT2 

 

Sự cân đối giữa kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở và 

chuyên ngành 

CT3 

 

Bồi đắp và khuyến khích năng lực học tập và nghiên cứu 

của bạn 

CT4 

 

Đề cương chi tiết các học phần thể hiện các nội dung và 

tiêu chí đánh giá 

CT5 

 Các học phần giúp hiểu rõ các kết quả học tập mong đợi  CT6 

Giảng viên và 

hoạt động GD  

G_VIEN 

 

kế hoạch, phương pháp, nội dung giảng dạy, tài liệu học 

tập 

GV1 

 Khuyến khích và phát huy tính tự học của sinh viên GV2 

 Quan tâm, hướng dẫn sinh viên tự học GV3 

 Đánh giá quá trình học tập một cách rõ ràng, chính xác GV4 

 Thường xuyên cập nhật kiến thức mới trong bài giảng GV5 



Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Thanh Liêm 

 

969 

Hệ thống hỗ 

trợ học tập  

HT_HT 

 Hệ thống phòng học và giảng đường  HT1 

 Hệ thống CNTT  HT2 

 Môi trường xã hội và cảnh quan HT3 

 Thư viện có các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật HT4 

 

Hoạt động tư vấn học tập, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt 

động thanh niên 

HT5 

Hoạt động 

phục vụ,  

dịch vụ  

PV_HT 

 Hoạt động tư vấn việc làm PV1 

 Hoạt động thể thao, giải trí PV2 

 Đảo đảm môi trường học tập an toàn PV3 

 Hoạt động chăm sóc sức khỏe, y tê PV4 

 Hoạt động tư vấn tâm - sinh lý   PV5 

Đề tài tiến hành khảo sát 112 sinh viên ngành GDTC các khóa 42, 43, 44 và 45 đang 

học tập tại Trường ĐHCT. Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 112 phiếu, số phiếu thu về là 

112 phiếu (Không có phiếu nào không hợp lệ). Chúng tôi sử dụng thang đo Linkert 1-5, 

với mức độ thấp nhất là “Rất không hài lòng” và cao nhất là “Rất hài lòng”. 

Kiểm định độ tin cậy thang đo với hệ số Cronbach’ Anpha, đề tài tiến hành loại các 

biến quan sát không phù hợp. Kết quả được trình bày ở Bảng 2: 

Bảng 2: Tổng hợp phân tích hệ số Cronbach’ Anpha về thang sự hài lòng của sinh viên đối 

với CTĐT ngành GDTC 

Nhân tố Hệ số Số biến quan sát Biến quan sát bị loại 

Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 

CTĐT 0.806 0.856 6 5 CT6 

GV 0.857 0.857 5 5  

HT_HT 0.805 0.805 5 5  

PV_HT 0.746 0.746 5 5  

Qua kiểm định Cronbach’s Alpha lần 1 và lần 2, thang đo sự hài lòng của sinh viên 

đối với CTĐT gồm 4 thành phần và 20 biến quan sát (loại bỏ biến CT6 do không đủ độ  

tin cậy).  
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Đề tài tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA (Exphloratory Factor Anylysis). 

Phép trích nhân tố được sủ dụng là Principal Axis Factoring (PAF) với phép quay không 

vuông góc Promax, kết quả được thực hiện ở Bảng 3: 

Bảng 3: Kết quả EFA thang đo sự hài lòng 

Biến quan sát 
Thành phần 

1 2 3 4 

CT1 0,822    

CT2 0,826    

CT3 0,782    

CT4 0,767    

CT5 0,769    

GV1  0,829   

GV2  0,774   

GV3  0,860   

GV4  0,791   

GV5  0,741   

HT1   0,806  

HT2   0,807  

HT3   0,702  

HT4   0,713  

HT5   0,715  

PV1    0,679 

PV2    0,782 

PV3    0,637 

PV4    0,730 

PV5    0,689 

Kết quả phân tích EFA được dừng ở lần chạy thứ 1, với hệ số KMO = 0,739, giá trị 

kiểm định Bartlelt có ý nghĩa (sig<0,05), 04 nhóm nhân tố với sai số trích 59,71% với 

eigenvalues=2,355(>1). Như vậy, thang khảo sát sự hài lòng của sinh viên với CTĐT gồm 

04 nhân tố với 20 biến quan sát. Đề tài tiến hành phân tích nhân tố khẳng định CFA 

(Confirmatory Factor Anylysis), thể hiện ở Sơ đồ 1: 
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Sơ đồ 1. Mô hình CFA sự hài lòng của sinh viên đối với CTĐT 

Qua Sơ đồ 1, ta thấy mô hình là phù hợp thông qua các chỉ số chung (CFI = 0,980, 

TLI = 0,976 và RMSEA = 0,028). Hệ số tương quan giữa các thành phần với sai số chuẩn 

cho thấy các thành phần của thang đo đều có ý nghĩa phân biệt (Bảng 4). Giá trị và độ tin 

cậy của thang đo (Bảng 5) cho thấy các thành phần của thang đo sự hài lòng của sinh viên 

đối với CTĐT đều đạt yêu cầu. 

Bảng 4. Kết quả kiểm định giá trị phân biệt của các thành phần của thang đo 

Mối quan hệ  Estimate  (r) SE CR P-valua 

G_VIEN <--> CTĐT 0,034 0,099 10,494 0.000 

G_VIEN <--> HT_HT 0,071 0,102 10,511 0.000 

G_VIEN <--> PV_HT 0,022 0,093 10,491 0.000 

CTĐT <--> HT_HT 0,179 0,076 10,747 0.000 

CTĐT <--> PV_HT 0,078 0,103 10,516 0.000 

HT_HT <--> PV_HT 0,075 0,088 10,523 0.000 
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Bảng 5. Tóm tắt kết quả kiểm định thang đo sự hài lòng của sinh viên đối với CTĐT 

Thành phần 
Biến 

quan sát 

ĐỘ TIN CẬY Phƣơng 

sai trích 
Giá trị 

Cronbach Tổng hợp 

CTĐT 5 0,855 0,856 0,54 

Đạt  

yêu cầu 

G_VIÊN 5 0,857 0,860 0,56 

HT_HT 5 0,805 0,805 0,64 

PV_HT 5 0,746 0,748 0,48 

Như vậy, kết quả phân tích CFA cho thấy các thành phần thang của thang đo đều đạt 

được giá trị hội tụ, giá trị phân biệt và đạt được yêu cầu về giá trị, độ tin cậy. 

2.3. Thực trạng sự hài lòng của sinh viên chuyên ngành đối với CTĐT ngành GDTC 

Trƣờng ĐHCT 

Kết quả khảo sát 112 sinh viên các khóa 42, 43, 44 và 45 ngành GDTC về sự hài 

lòng đối với CTĐT gồm các nhóm thành phần: nội dung, cấu trúc CTĐT; giảng viên và 

hoạt động giảng dạy; hệ thống hỗ trợ học tập và hệ thống phục vụ, dịch vụ được thể hiện ở 

Bảng 6: 

Bảng 6. Kết quả khảo sát sinh viên về mức độ hài lòng về CTĐT 

Ký hiệu N Mean Std. Deviation 

CTĐT 112 3,504 0,834 

CT1 112 3,464 1,039 

CT2 112 3,464 1,130 

CT3 112 3,500 1,074 

CT4 112 3,527 0,995 

CT5 112 3,563 0,994 

G_VIEN 112 3,716 0,674 

GV1 112 3,723 1,067 

GV2 112 3,777 1,037 

GV3 112 3,768 1,065 

GV4 112 3,732 0,986 

GV5 112 3,786 0,716 

HT_HT 112 3,814 0,746 

HT1 112 3,813 1,018 
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HT2 112 3,741 1,020 

HT3 112 3,804 1,021 

HT4 112 3,839 0,954 

HT5 112 3,875 0,960 

PV_HT 112 3,484 0,727 

PV1 112 3,438 1,137 

PV2 112 3,545 1,012 

PV3 112 3,545 0,929 

PV4 112 3,464 1,090 

PV5 112 3,429 0,975 

Kết quả Bảng 6 cho thấy: về mức độ hài lòng các thành phần trong CTĐT đều có 

mean >3, mức đánh giá thấp nhất là mean PV5 = 3,29 (Hoạt động tư vấn tâm -  sinh lý sinh 

viên) và mức đánh giá cao nhất là mean HT5 = 3,874 (Hoạt động tư vấn học tập, sinh hoạt 

ngoại khóa, hoạt động thanh niên). Đều này cũng dễ hiểu, công tác tư vấn tâm - sinh lý cho 

sinh viên trong Nhà trường nói chung tuy đã được quan tâm, nhưng tổ chức thực hiện chưa 

đạt được hiểu quả tốt, chưa có những chuyên gia hỗ trợ kịp thời cho sinh viên khi gặp khó 

khăn cần giải bày, tư vấn, hướng dẫn. Trường ĐHCT rất quan tâm đến hoạt động tư vấn 

học tập, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động thanh niên thông qua hệ thống Trung tâm Hỗ trợ 

sinh viên, các tổ chức Đoàn - Hội, Cố vấn học tập… Hoạt động sinh hoạt ngoại khóa,  

hoạt động thanh niên là một trong những thế mạnh của Trường ĐHCT trong những thời 

gian qua. 

 Phân tích tổng thể sự hài lòng của sinh viên ngành GDTC đối với các thành phần 

của CTĐT được khảo sát thì mức trung bình chung của Hệ thống phục vụ, dịch vu 

(PV_DV) là thấp nhất (PV_HT = 3,484), Nhà trường cần cải thiện thêm các tổ chức phục 

vụ, dịch vụ của Nhà trường. Về cấu trúc, nội dung CTĐT nhận được sự hài lòng của sinh 

viên xếp trên PV_HT (CTĐT = 3,504), CTĐT ngành GDTC cần phải được quan tâm cải 

tiến nội, dung cấu trúc, tăng cường các học phần tự chọn, cập nhật các học phần mới phù 

hợp với yêu cầu xã hội, có tham khảo ý kiến của các bên liên quan. Hệ thống hỗ trợ học tập 

nhận được sự hài lòng của sinh viên cao nhất (HT_HT = 3,814), đây chính là kết quả của 

quá trình đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐHCT. 

3. KẾT LUẬN 

Chúng tôi đã xây dựng được các tiêu chí khảo sát sự hài lòng của sinh viên chuyên 

ngành đối với CTĐT ngành GDTC gồm 4 nhóm: nội dung, cấu trúc CTĐT; giảng viên và 

hoạt động giảng dạy; hệ thống hỗ trợ học tập và hoạt động phục vụ, dịch vụ của Nhà 

trường với 20 biến quan sát. Kết quả phân tích Cronbach’ Anpha, EFA và CFA cho thấy 
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các thành phần thang của thang đo đều đạt được giá trị hội tụ, giá trị phân biệt và đạt được 

yêu cầu về giá trị, độ tin cậy. 

Qua kết quả khảo sát, tất cả các tiêu chí đều được sinh viên đánh giá mean>3. Hệ 

thống hỗ trợ học tập của Nhà trường được sinh viên hài lòng cao nhất, hoạt động phục vụ, 

dịch vụ của Nhà trường cần được cài thiện thêm trong thời gian tới. Nội dung, cấu trúc 

CTĐT ngành GDTC cần cải tiến tăng cường các học phần tự chọn trong khối kiến thức cơ 

sở ngành và cập nhật các học phần mới trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bên liên quan 

nhằm tăng tính mềm dẻo và tính cập nhật của chương trình. 

Đây chỉ là khảo sát mang tính bước đầu, cần phải có những nghiên cứu toàn diện, có 

tính hệ thống hơn nhằm làm rõ, khẳng định them kết quả nghiên cứu.  
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC TÍCH CỰC TRONG GIỜ  HỌC 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TS. Đào Thị Thanh Hà
1
, ThS. Mai Thị Thúy

2
  

1
Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng 

                                                            
2
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giáo dục thể chất (GDTC) trong trường học là nội dung quan trọng, góp phần  

rèn luyện thể lực cho học sinh, sinh viên, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, 

giúp các em bảo đảm sức khỏe trong học tập; từng bước phát triển toàn diện cả về đức, trí, 

thể, mỹ [1]. 

Thực tế cho thấy, công tác giáo dục thể chất trong nhà trường những năm gần đây 

được thực hiện tốt ở các cấp học. Đối với giáo dục đại học, môn học này được thực hiện 

theo học chế tín chỉ và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung của môn học 

Giáo dục thể chất chú trọng đến chất lượng, thực hiện được mục tiêu cơ bản: nâng cao sức 

khỏe và hoàn thiện thể chất, từng bước hình thành ý thức tự rèn luyện, dần từng bước hình 

thành thói quen vận động thể lực, phù hợp với đòi hỏi của lao động theo ngành nghề... [1].  

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác giáo dục thể chất trong các trường đại học còn 

gặp nhiều khó khăn: đội ngũ giáo viên còn chưa đáp ứng được nhu cầu, điều kiện cơ sở vật 

chất chưa đảm bảo phục vụ cho công tác giảng dạy, các giải thi đấu thể thao dành cho sinh 

viên giảm khá nhiều so với các năm trước; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đủ, nhiều 

trường còn xem nhẹ công tác GDTC cho sinh viên,... Về phía sinh viên, phần lớn các em 

chưa nhận thức được tầm quan trọng của môn học GDTC, cho nên tình trạng chung hiện 

nay là sinh viên chỉ tập trung học các môn chuyên ngành mà thờ ơ, xem nhẹ việc học môn 

GDTC, coi giờ học đó như một “thủ tục”, lười tập luyện và tập luyện với thái độ không tự 

giác tích cực. 

Vì vậy, cần phải có các giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học 

này trong Nhà trường, đặc biệt là các giải pháp nâng cao tính tự giác tích cực trong giờ học 

GDTC chính khóa của sinh viên sẽ là cơ sở khách quan cho việc tăng cường chất lượng, 

hiệu quả hoạt động GDTC, góp phần đào tạo nhân cách phát triển toàn diện con người. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Lí luận về tính tích cực học tập của sinh viên 

a. Tính tích cực học tập là thái độ, nhận thức, hành vi đặc biệt của chủ thể (sinh 

viên) đối với hoạt động học tập, vì sự cuốn hút về mặt tình cảm và ý nghĩa thiết thực của 

nó trong đời sống cá nhân (Trần Bá Hoành, 2003).  
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Tính tích cực là một phẩm chất của con người trong đời sống xã hội. Hình thành và 

phát triển tính tích cực là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục, nhằm đào tạo 

những con người năng động, thích ứng và góp phần phát triển cộng đồng. Tính tích cực là 

điều kiện, đồng thời là kết quả của sự phát triển nhân cách trong quá trình giáo dục. 

Tính tích cực học tập nhằm làm chuyển biến vị trí của người học, từ đối tượng tiếp 

nhận kiến thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức, để nâng cao hiệu quả học tập. 

Ở trường đại học, việc học tập của sinh viên là một quá trình nhận thức đặc biệt, 

trong đó sinh viên đóng vai trò chủ thể của hoạt động này. Tính tích cực học tập có vai trò 

quyết định hiệu quả học tập của sinh viên. Sinh viên chỉ có thể hiểu sâu sắc tài liệu học tập 

và biến nó thành giá trị riêng nếu họ kiên trì và nỗ lực hoạt động trí tuệ trong học tập để tự 

“khám phá” phát hiện ra tri thức.  

b. Biểu hiện của tính tích cực học tập 

Tính tích cực biểu hiện ở sự tập trung chú ý vào các vấn đề đang học, ở sự tự nguyện 

tham gia xây dựng bài, trả lời các câu hỏi và yêu cầu của thầy, hăng hái tham gia các hoạt 

động. Tính tích cực, tự giác học tập của sinh viên thể hiện ở sự tập thảo luận, tranh luận, 

đóng góp với thầy, với bạn những suy nghĩ về các vấn đề. Tính tích cực còn được thể hiện 

ở sự kiên trì không nản chí trước những tình huống khó khăn.  Sinh viên không có tính tích 

cực thì gặp tình huống mới, vấn đề mới, chưa suy nghĩ được bao nhiêu đã vội hỏi ý kiến 

người khác. Trong những trường hợp đó, nếu người được hỏi là giáo viên, thì tốt nhất hãy 

xem học sinh đó đã suy nghĩ gì chưa, đã suy nghĩ như thế nào trước khi đưa ra ý kiến  

trả lời. 

Tính tích cực của người tập TDTT thường thể hiện qua hoạt động tự giác, gắng sức 

nhằm hoàn thành những nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Nó bắt nguồn từ một thái độ học tập 

tốt, sự cố gắng nắm được những kỹ năng, kỹ xảo vận động cùng những hiểu biết có liên 

quan, phát triển các phẩm chất thể lực và tinh thần… nhất định cùng khắc phục những khó 

khăn trên con đường đó. Tính tự lập là một trong những hình thức cao nhất của tính tích 

cực, biểu hiện qua hoạt động hăng hái để tự giải quyết những nhiệm vụ do kích thích nội 

tâm của từng người tạo nên. 

2.2. Vai trò của tính tự giác tích cực trong dạy học 

Một trong những nguyên tắc hàng đầu về phương pháp của quá trình sư phạm nói 

chung và quá trình GDTC nói riêng là nguyên tắc tự giác tích cực. Hiệu quả của quá trình 

sư phạm phần lớn phụ thuộc vào bản thân người được giáo dục có thái độ tự giác và tích 

cực như thế nào đối với công việc của mình. Việc hiểu được bản chất các nhiệm vụ cũng 

như cách thực hiện với sự quan tâm, tích cực sẽ giúp học nhanh, tốt hơn, nâng cao hiệu quả 

các động tác cần làm, tạo điều kiện sử dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo vào 

cuộc sống. 
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Dạy học thực chất là quá trình tổ chức nhận thức cho người học. Mọi hoạt động dạy 

học chỉ có kết quả khi người học ý thức được mục đích học tập một cách tự giác, tích cực 

với sự nỗ lực tối đa về trí tuệ và thể lực, tự điều chỉnh và điều khiển hoạt động học tập của 

mình một cách tối ưu. 

Quá trình giảng dạy môn GDTC có nhiều điểm khác biệt với các quá trình sư phạm 

khác là ngoài việc tiếp thu kiến thức, người học phải hình thành kỹ năng kỹ xảo, phát triển 

các tố chất thể lực và tích lũy kinh nghiệm vận động. Điều này không thể xảy ra nếu nguời 

học không tự thân vận động. Mặt khác, hiệu quả học tập của người học phụ thuộc vào tính 

tích cực của họ. Mức độ tích cực của các chức năng tâm - sinh lý của cơ thể là một trong 

những nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả của quá trình hoạt động. Hoạt động học tập 

môn GDTC  không chỉ có niềm vui, sự hào hứng mà còn là hoạt động rất gian khổ, đòi hỏi 

nhiều nỗ lực để khắc phục các khó khăn trở ngại. Nhà sư phạm không thể làm thay, cũng 

không thể bằng áp lực thúc đẩy hoạt động của người học. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào kích 

thích, duy trì tính tích cực của người học, hướng nó vào việc giải quyết các nhiệm vụ do 

quá trình học tập đặt ra. Do đó vấn đề cốt lõi của quá trình giảng dạy là điều khiển tính tích 

cực của người học.  

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính tự giác tích cực trong quá trình học tập của sinh 

viên gồm yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan:  

+ Yếu tố chủ quan là sự nhận thức và ý thức tự giác trong hành vi học tập trên lớp 

cũng như ở nhà của sinh viên: Để nâng cao tính tích cực sinh viên cần phải tự giác tìm hiểu 

sắp xếp, tìm cách thích nghi và hoàn thành nhiệm vụ mà giảng viên giao, bản thân có 

phương pháp học tập phù hợp, lập thời gian biểu cho việc học tập, suy nghĩ và tự tìm lời 

giải đối với vấn đề thầy cô đưa ra. Tại lớp, tập trung  theo giỏi khi giáo viên phân tích, làm 

mẫu động tác, tích cực tư duy suy nghĩ về động tác và tự giác tập luyện để hình thành các 

kỹ năng, kỹ xảo vận động cho bản thân; tìm hiểu ý nghĩa của môn học đối với cuộc sống 

thường ngày, chủ động đọc thêm tài liệu tham khảo, tập luyện ngoại khóa ngoài giờ… từ 

đó khơi dậy niềm say mê học tập các môn học nói chung và môn Giáo dục thể chất nói 

riêng. Bên cạnh đó, còn có một số yếu tố chủ quan khác như sở thích, động cơ, nhu cầu và 

tình trạng sức khỏe; các mối quan hệ mới trong môi trường đại học như mối quan hệ với 

thầy cô, bạn bè,... cũng ảnh hưởng đến tính tích cực của sinh viên trong hoạt động học tập. 

+ Yếu tố khách quan là yếu tố tác động làm cho sinh viên có hay không có tính tích 

cực học tập như: Yếu tố môn học: nội dung môn học có tác động đến tính tích cực học tập 

của sinh viên dựa trên cơ sở phù hợp với nhận thức của họ, hữu ích đến ngành nghề của 

họ. Yếu tố giảng viên: tính tích cực của sinh viên được tăng cường phần lớn chịu sự ảnh 

hưởng bởi cán bộ giảng viên, cùng với trình độ tri thức chuyên môn thì phương pháp sư 
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phạm của giảng viên cũng là một yếu tố tác động mạnh đến tính tích cực đối với môn học 

này. Thực tế cho thấy, cùng một bài giảng như nhau nhưng giảng viên sử dụng phương 

pháp dạy học khác nhau sẽ dẫn đến thái độ tiếp thu của sinh viên có sự khác nhau. Yếu tố 

nhà trường như phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất cũng là yếu tố quan trọng trong hoạt 

động dạy học; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc làm cho sinh viên hiểu rõ vị 

trí, vai trò của các môn học trong đó có môn GDTC. 

2.4. Thực trạng về tính tự giác tích cực học tập môn học GDTC 

Trong những năm gần đây, việc học tập môn GDTC của sinh viên các trường Đại 

học còn nhiều hạn chế, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên nhưng nguyên nhân chủ yếu là 

sinh viên chưa có động cơ tập luyện dúng đắn. Các em chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm 

quan trọng của môn học GDTC cũng như tác dụng của việc tập luyện TDTT nên các em 

không có hứng thú học môn học này. Đối với các em, việc học mang tính cưỡng ép, không 

ít sinh viên sợ học môn GDTC. 

Chúng tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát thực tế này ở sinh viên (số lượng n=100) 

bằng phiếu thăm dò với 2 câu hỏi: “Em có thích học môn GDTC không?” và “Em có 

thường xuyên tập luyện TDTT không?” Kết quả: trả lời câu hỏi thứ nhất có 65 em không 

thích (chiếm tỷ lệ 65%) và 35 em thích (35%); ở câu hỏi thứ 2 có 45 em thường xuyên tập 

luyện TDTT (chiếm 45%) còn lại 55 em trả lời ít tham gia tập luyện TDTT và phần lớn 

sinh viên đều khẳng định các em chủ yếu tập các môn mà các em yêu thích chứ không nhất 

thiết là các môn nằm trong chương trình bắt buộc học tại trường. 

Kết quả trên cho thấy, việc tạo sự yêu thích đối với môn học GDTC và việc tìm ra 

các giải pháp nâng cao tính tự giác tích cực cho sinh viên là rất cần thiết.    

Qua kinh nghiệm giảng dạy và qua nghiên cứu tôi nhận thấy: chất lượng học tập nói 

chung và kết quả học tập môn học GDTC nói riêng phụ thuộc vào thái độ của sinh viên với 

môn học, mà biểu hiện ra bên ngoài bằng sự say mê, tự giác tích cực đối với môn GDTC. 

Trong quá trình học tập, theo tâm lý của sinh viên phần lớn các em thờ ơ, coi nhẹ 

việc học môn GDTC. Điều gì chi phối thái độ của các em đối với môn học này? Chính là 

trong suy nghĩ của các em chỉ coi môn GDTC là môn học phụ, việc học GDTC là một điều 

kiện đủ để các em đáp ứng chuẩn đầu ra (điểm của môn học này không tính vào kết quả 

học tập chung cũng như xét học bổng). Hầu hết sinh viên tập trung cho việc học tập các 

môn chuyên ngành là chính. Khi môn chuyên ngành được ưu tiên một cách tối đa như vậy 

thì đồng nghĩa với việc những môn học phụ bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, tố chất thể lực yếu, 

ra tập sợ người khác chê cười, luyện tập vất vả, điều kiện thời tiết xấu, ý thức rèn luyện thể 

dục thể thao chưa cao, hay nội dung môn học còn nghèo nàn... là những nguyên nhân dẫn 

tới sự thiếu hứng thú, thiếu tự giác tích cực của sinh viên đối với môn học GDTC.  
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Về phía giáo viên giảng dạy môn học, vẫn còn một số giáo viên thực hiện các bước 

lên lớp theo một tuần tự rập khuôn, cứng nhắc đã làm cho giờ học nhàm chán, nặng nề. 

Chưa áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực; nội dung giảng dạy còn nghèo 

nàn, chưa hợp lý; thị phạm động tác thì chưa đúng, chưa đẹp, không gây được thán phục 

cho người học. Các giảng viên cũng chưa tận dụng hết những dụng cụ và điều kiện sân tập 

để tổ chức cho sinh viên luyện tập.  

Về cơ sở vật chất phục vụ cho GDTC, ở một số trường dù diện tích phục vụ cho 

công tác này rộng lớn nhưng để phục vụ giảng dạy cho SV toàn trường thì còn chưa đáp 

ứng đủ nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho giảng dạy cũng 

như tập luyện còn thiếu nên việc giảng dạy và nâng cao tính tự giác tích cực cho sinh viên 

còn gặp nhiều khó khăn. 

2.5. Các giải pháp nâng cao tính tự giác tích cực trong học môn GDTC cho sinh viên 

Để giải quyết thực trạng trên, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp cơ bản, phù hợp 

với tình hình thực tế hiện nay. 

* Về phía giáo viên: 

Giáo viên là người đầu tàu, người trực tiếp khơi gợi ý thức tự giác tích cực cho  

sinh viên nên hơn ai hết và trước hết giáo viên phải là tấm gương tốt về rèn luyện thể dục 

thể thao, không ngừng trau dồi kỹ năng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đổi mới  

phương pháp giảng dạy, đảm bảo việc truyền thụ tri thức ngày càng chính xác, hấp dẫn, có 

chất lượng. 

- Giáo viên phải biết xây dựng động cơ học tập cho các em vì tiền đề của tính tự giác 

tích cực chính là động cơ tham gia hoạt động. Động cơ học tập tốt không tự dưng có mà 

cần phải được xây dựng, hình thành trong quá trình sinh viên đi sâu chiếm lĩnh tri thức với 

sự hướng dẫn của thầy, cô giáo. Các động cơ kích thích tập luyện rất đa dạng, nhà giáo dục 

thể chất phải biết khéo léo phân tích thuyết phục cho người tập thấy được lợi ích của tập 

luyện TDTT đối với bản thân, với xã hội. Phải tác động vào cả nhận thức, hình thành xúc 

cảm cũng như hành động của sinh viên, giúp các em xác định mục tiêu học tập cho mình. 

Về nhận thức: Giáo viên cần giúp sinh viên nhận thức đúng, đầy đủ về môn học, giải 

thích cho sinh viên hiểu việc học môn GDTC, cũng như việc tập luyện TDTT đối với các 

em là hết sức quan trọng, không những giúp các em nâng cao sức khỏe mà còn giúp các em 

có một tinh thần sảng khoái và trí óc minh mẫn để tiếp thu tốt hơn các kiến thức trong  

học tập. 

Về xúc cảm: Tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong giờ học để các em cảm thấy yêu 

thích môn học. Trong quá trình học, giáo viên phải nhận xét, đánh giá công bằng, trung 

thực để các em nhận thấy khả năng thực sự của mình. 



ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

980 

Về hành động: Tạo môi trường học tập thân thiện, đưa vào giảng dạy những môn học 

tự chọn phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và sở thích, khả năng của đa số sinh 

viên; tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, động viên các em tham gia các câu lạc bộ TDTT 

và thi đấu các giải thể thao do nhà trường và địa phương tổ chức 

- Giáo viên cần áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực trong quá trình 

lên lớp, có phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt: Thay cho việc sử dụng thường 

xuyên phương pháp tập luyện lặp lại làm cho sinh viên có cảm giác nhàm chán không thích 

tập thì giáo viên tăng cường sử dụng các phương pháp trò chơi và thi đấu. Các phương 

pháp này sẽ tạo nên cảm xúc sinh lý đặc biệt cho người chơi, làm tăng thêm tác dụng của 

bài tập và phát huy tính tập thể, tính kỷ luật, sự nỗ lực ý chí cao. Từ đó giúp tinh thần học 

tập của sinh viên tốt hơn, các em không còn thấy sợ, lo lắng khi học giờ thể dục mà ngược 

lại các em hồ hởi khi được ra sân.  

- Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, nắm bắt tình trạng sức khỏe, thể lực của 

sinh viên để lựa chọn các bài tập, đưa ra lượng vận động phù hợp với khả năng, sở thích 

của các em từ đó mới kích thích được hứng thú tập luyện. 

- Mạnh dạn áp dụng các phương pháp khoa học và công nghệ thông tin vào giờ học. 

Hiện nay phương pháp sử dụng phương tiện trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin 

vào giảng dạy đang được ngành giáo dục quan tâm bởi nó có vị trí đặc biệt trong nhận thức 

của sinh viên, trong đó có môn GDTC - môn học mà hoạt động của người học chủ yếu 

mang tính thực hành. Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan không phải là phương 

pháp mới, tuy nhiên giáo viên cần tăng cường và sử dụng tổng hợp các hình thức trực quan 

khác nhau trong giảng dạy giúp sinh viên tiếp thu nhanh kỹ thuật động tác, hoàn thiện chi 

tiết kỹ thuật và xây dựng cảm giác chuyên môn về động tác. Việc trình bày, kết hợp với 

làm mẫu, thị phạm, sử dụng phim ảnh, vi deo quay chậm đặc biệt là những đoạn phim về 

những cuộc thi đấu thể thao đỉnh cao của những vận động viên thế giới, những vận động 

viên hàng đầu của Việt Nam sẽ giúp sinh viên hứng thú hơn với môn học và cố gắng tập 

luyện để có những thành tích cao. Sử dụng công nghệ bằng những động tác kỹ thuật được 

quay chậm, lặp đi lặp lại hay như những động tác kỹ thuật do chính các em thực hiện được 

ghi hình rồi trình chiếu để bản thân các em cùng cả lớp được xem không còn là công việc 

khó. Từ đó, các em tự nhìn nhận, tự rút kinh nghiệm cho bản thân và cảm thấy thích thú 

hơn và sẽ tự giác tích cực tập luyện hơn. 

- Giáo viên cần xây dựng tốt mối quan hệ thầy - trò, thường xuyên quan tâm, nhiệt 

tình dạy dỗ, biết cổ vũ, khích lệ, động viên các em học tập: giúp các em tự tin, mạnh dạn 

thực hiện động tác cho giáo viên xem và sửa lỗi kỹ thuật đồng thời thông qua biện pháp 

này, tình cảm giữa thầy và trò sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Sinh viên không ngại gần 

gũi và chia sẻ với thầy về những khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. 
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- Giáo viên cần đưa ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng nội dung và toàn lớp học, tạo ra 

không khí thi đua trong lớp. Có biện pháp biểu dương và đánh giá chính xác, kịp thời, có 

hệ thống thành tích học tập của các em. Hình thành và bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh 

viên; thường xuyên giao nhiệm vụ về nhà, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tự học 

của sinh viên. 

* Về bản thân sinh viên: 

- Hình thành cho mình động cơ học tập tốt. 

- Hiểu được vị trí, tầm quan trọng của môn học, phát huy tính tự giác tích cực trong 

học tập, phát huy năng lực cá nhân trong hoạt động TDTT, trong tự nghiên cứu, tự luyện 

thêm ở nhà. Thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở trong và ngoài nhà 

trường: các câu lạc bộ, các hội thảo, các giải đấu…  

* Về phía nhà trường và các khoa, bộ môn GDTC: 

- Thường xuyên tổ chức các Hội thảo Chuyên đề về Giáo dục thể chất, các cuộc nói 

chuyện về vị trí, vai trò của môn học, về tác dụng của việc tập luyện TDTT đối với việc 

giữ gìn và nâng cao sức khỏe… giúp sinh viên thấy được tầm quan trọng của môn học đối 

với bản thân. 

- Để nâng cao chất lượng dạy và học môn GDTC, nhà trường cần quan tâm, đầu tư 

hơn nữa đối với bộ môn GDTC, trong đó có việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dụng cụ vì đây là một khâu rất quan trọng không thể thiếu trong quá trình đổi mới 

phương pháp dạy học. 

- Để nâng cao phong trào ngoại khóa, các khoa, bộ môn GDTC cần xây dựng kế 

hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan trong trường thành lập các 

câu lạc bộ thể thao để thu hút SV tham gia tạo sân chơi lành mạnh, hạn chế tiêu cực, qua 

đó phát hiện và bồi dưỡng vận động viên cho đội tuyển thể thao của nhà trường. 

- Để tăng tính hấp dẫn, nâng cao hứng thú cho sinh viên khi học môn GDTC, nhà 

trường cần tổ chức các giải thi đấu thể thao để các em làm quen dần với không khí thi đấu, 

phù hợp với tâm lý và sức khỏe của các em, giúp các em vui thích khi tham gia với những 

hoạt động đặc biệt này. Đó là các hình thức thi đấu giữa các lớp, sau đó chọn thi các khoa 

với nhau và có thể trong toàn trường từ đó xây dựng các đội tuyển thể thao cho nhà 

trường tham gia thi đấu giao hữu với các trường thành viên hoặc các giải ngành. 

* Về môn học: 

- Không ngừng cải tiến giáo trình, đổi mới nội dung chương trình GDTC, phù hợp 

với sự yêu thích của sinh viên và điều kiện cụ thể của nhà trường. 

- Đưa những môn học tự chọn phát huy tối đa năng khiếu của sinh viên vào chương 

trình học, loại bỏ những môn học không còn phù hợp.  
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3. KẾT LUẬN 

 Phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên trong dạy học đang là chủ đề quan tâm 

của giáo viên và các nhà trường, các nhà nghiên cứu. Đây cũng là một mục tiêu đổi mới 

PPDH đang được triển khai rộng rãi ở các cấp học, bậc học, phù hợp với yêu cầu dạy học 

hiện nay. 

Việc nâng cao tính tự giác tích cực học tập cho sinh viên trong môn GDTC là điều 

rất quan trọng, nó là điều kiện tiên quyết, là cách tối ưu nhất giúp các em lĩnh hội tri thức 

cũng như đảm bảo cho sự thành công trong cuộc đời của mỗi cá nhân. Điều này đặt ra yêu 

cầu cấp thiết cho hoạt động giáo dục là phải tổ chức dạy và học như thế để khêu gợi và 

nâng cao tính tự giác tích cực học tập cho sinh viên. Muốn vậy cần phải triển khai đồng bộ 

các giải pháp và cần có sự chung tay giúp sức của tất cả các đơn vị trong toàn trường. 

“Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng 

trong đề tài có mã số B2019-DN01-18”. 
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XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ THANG ĐO PHẨM CHẤT Ý CHÍ 

CHO VĐV THỂ DỤC DỤNG CỤ VIỆT NAM 

TS. Nguyễn Văn Quốc Dũng, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng  

          Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Ý chí của VĐV “là một mặt nhận thức của VĐV phản ánh sự tổng hợp mọi 

nỗ lực ý chí của VĐV đó, đảm bảo đạt được mục đích đề ra trong điều kiện khắc 

phục những khó khăn ở nhiều mức độ khác nhau”. Việc xây dựng tiêu chí đánh giá 

và thang đo phẩm chất ý là yếu tố rất cần thiết để giúp các Huấn luyện viên có cơ sở 

xây dựng các bài tập nhằm nâng cao phẩm chất ý chí trong tập luyện và thi đấu cho 

Vận động viên thể thao nói chung và thể dục dụng cụ nói riêng.  

Từ khóa: Ý chí, phẩm chất ý chí, thể dục dụng cụ. 

Summary: The athlete's will "is an athlete's perceived side that reflects the 

aggregation of all athlete's willpower, ensuring that the goal is achieved in the 

context of overcoming difficulties at different levels". The development of evaluation 

criteria and the quality scale of Italian skills is essential to help coaches have a basis 

to build exercises to improve the quality of will in training and competition for 

athletes sports in general and gymnastics in particular. 

Keywords: Will, willpower quality, gymnastics. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thể thao hiện đại, bên cạnh kỹ chiến thuật, thể lực thì yếu tố ý chí có vai trò rất quan 

trọng tới kết quả thi đấu. Đặc điểm của các môn thể thao khác nhau có ảnh hưởng nhất 

định đến việc phát triển các mặt tâm lý của VĐV sẽ khác nhau: Tri giác, sự quan sát, trí 

nhớ, sự tư duy, trí tưởng tượng, cảm xúc và các phẩm chất đạo đức. Huấn luyện tâm lý 

được tiến hành cùng với huấn luyện thể lực, huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện chiến thuật 

trong suốt thời kỳ hoàn thiện thể thao. Nó không chỉ nhằm chuẩn bị cho VĐV trong trận 

thi đấu sắp tới mà còn giải quyết các nhiệm vụ của quá trình hoàn thiện thể thao. 

Phẩm chất ý chí thể hiện ở chỗ con người tự giác chi phối, điều chỉnh hành động của 

mình, khắc phục khó khăn thực hiện mục tiêu đã định. Phẩm chất ý chí của VĐV thể hiện ở 

việc VĐV tự giác xác định mục đích, dưới sự chi phối của mục đích, điều tiết và khống chế 

hành vi của mình, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện mục đích. Theo Tâm lý học Ý chí ở 

mỗi người được hình thành và phát triển trên cơ sở hành động có chủ định và phát triển 

trong hoạt động và đặc biệt bị chi phối bởi ảnh hưởng của giáo dục và tự giáo dục của mỗi 

cá nhân. 
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Trong thể thao đặc biệt là VĐV Thể dục dụng cụ thì việc rèn luyện phẩm chất ý chí 

rất cần thiết và quan trọng, yêu cầu tâm lý chính đối với vận động viên thông qua tập luyện 

và thi đấu thì ý chí trực tiếp quyết định đến thành tích thể thao. Việc xây dựng tiêu chí và 

thang đo phẩm chất ý chí cho VĐV là điều rất rất cần thiết để đưa ra những cơ sở lý luận 

có hệ thống tác động tâm lý - sư phạm nhằm làm phát triển và hoàn thiện các quá trình 

nhận thức cũng như phẩm chất cá nhân cần thiết cho việc đạt được thành tích trong một 

môn thể thao nhất định và tạo điều kiện cho VĐV thi đấu một cách vững vàng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu sau: Phương pháp đọc tham khảo và phân tích tài liệu; Phương pháp phỏng vấn bằng 

phiếu; Phương pháp toán học thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Xác định các phẩm chất ý chí của VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam 

Từ nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn đã tổng hợp được 11 phẩm chất ý chí cơ bản và 

đặc trưng cho VĐV trong các môn thể thao khác nhau bao gồm các phẩm chất ý chí sau: 

(1) lòng tin; (2) tính ngoan cường; (3) tính quả cảm; (4) khả năng tự kiềm chế; (5) tính 

quyết đoán; (6) tính độc lập; (7) tính tự chủ; (8) tính kiên trì; (9) tính dũng cảm; (10) tính 

mục tiêu; (11) niềm tin. 

3.2. Kết quả phỏng vấn chuyên gia 

Thiết kế phiếu phỏng vấn chuyên gia để phỏng vấn các phẩm chất ý chí về sự phù 

hợp đối với VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam. Phiếu phỏng vấn được trình bày ở Bảng 1 

như sau: 

Thang đánh giá cụ thể như sau: 

- Hoàn toàn không phù hợp; 

- Tương đối không phù hợp; 

- Bình thường; 

- Tương đối phù hợp; 

- Hoàn toàn phù hợp. 

Từ kết quả phỏng vấn chuyên gia nghiên cứu đã lựa chọn được 05 phẩm chất ý chí 

có tỉ lệ đánh giá cao là: tính quyết đoán, tính ngoan cường - dũng cảm, tính tự chủ, tính 

kiên trì, tính mục tiêu để tiến hành nghiên cứu trên VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam. 
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn chuyên gia về phẩm chất ý chí đặc trưng  

của VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam (n = 30) 

TT 
Phẩm chất  

ý chí 

Số lượng Tỉ lệ% 
+ 

          

1 Lòng tin  2 5 22 1  6,6 16,7 73,4 3,3 76,6 

2 Tính ngoan cường   2 5 23   6,6 16,7 76,7 93,4 

3 Tính quả cảm  2 13 14 1  6,6 43,4 46,7 3,3 50,0 

4 Khả năng tự kiềm 

chế 
 1 3 21 5  3,3 10 70 16,7 86,7 

5 Tính quyết đoán   1 1 28   3,3 3,3 93,4 96,7 

6 Tính độc lập  2 3 15 10  6,6 10 50 33,4 83,4 

7 Tính tự chủ   2 3 25   6,6 10 83,4 93,4 

8 Tính kiên trì   2 6 22   6,6 20 73,4 93,4 

9 Tính dũng cảm   1 6 23   3,3 20 76,7 96,7 

10 Tính mục tiêu   2 8 20   6,6 26,7 66,7 93,4 

11 Niềm tin   3 8 19   10 26,7 63,3 90,0 

3.3. Xác định các nhân tố chính của các phẩm chất ý chí của VĐV Thể dục dụng cụ 

Việt Nam 

Từ nghiên cứu lý thuyết về các phẩm chất ý chí, đã xác định được 5 phẩm chất ý chí 

là: (1) tính mục tiêu, (2) tính tự chủ, (3) tính quyết đoán, (4) tính kiên trì, (5) tính ngoan 

cường - dũng cảm làm khái niệm nghiên cứu. 

Bảng 2. Các nhân tố chính giải thích khái niệm nghiên cứu. 

Phẩm chất ý chí 
Số biến 

lượng 
Các yếu tố chính 

Số yếu 

tố 

Tính mục tiêu 1 Xác định mục tiêu 1 

2 Theo đuổi mục tiêu 2 

 

Tính tự chủ 

1 Độc lập trong suy nghĩ và hành động 3 

2 Khắc phục được sức ì của tư duy 4 

3 Kiểm soát được cảm xúc và hành vi 5 

4 Chủ động, sáng tạo trong giải quyết nhiệm vụ 6 
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Tính quyết đoán 1 Cơ sở chắc chắn để đưa ra quyết định 7 

2 Quyết định nhanh chóng và hành động kịp thời 8 

3 Tin tưởng vào quyết định của bản thân 9 

 

Tính kiên trì 

1 Kiên trì vượt qua mệt mỏi và căng thẳng 10 

2 Kiên trì tập trung, vượt qua những trở ngại tâm lý 11 

3 Kiên trì tuân thủ chế độ tập luyện và sinh hoạt 12 

Ngoan cường - 

Dũng cảm 

1 Dũng cảm hành động 13 

2 Kiên cường trong thi đấu 14 

3.4. Thiết lập các biến lượng. 

Nhằm mã hóa các nhân tố chính, chúng tôi thiết lập các biến lượng của các phẩm 

chất ý chí, được trình bày ở Bảng 3.  

Bảng 3. Kết quả thiết lập các biến lượng 

TT Phẩm chất Các yếu tố chính Mã hóa 
Số biến 

lượng 

1 Tính mục tiêu 
Xác định mục tiêu mt11- mt19 09 

Theo đuổi mục tiêu mt20 - mt29 10 

2 
 

Tính tự chủ 

Độc lập trong suy nghĩ và hành động tc11 - tc19 09 

Khắc phục được sức ỳ của tư duy tc21 - tc27 07 

Kiểm soát được cảm xúc và hành vi tc31 - tc39 09 

Chủ động, sáng tạo trong giải quyết 

nhiệm vụ 
tc41 - tc47 07 

3 

 

Tính  

quyết đoán 

Cơ sở chắc chắn để đưa ra quyết định qd11 - qd18 08 

Quyết định nhanh chóng và hành động 

kịp thời 
qd21 - qd26 06 

Tin tưởng vào quyết định của bản thân qd31 - qd37 07 

4 
 

Tính kiên trì 

Kiên trì vượt qua mệt mỏi và căng thẳng kt11 - kt17 07 

Kiên trì tập trung, vượt qua những trở 

ngại tâm lý 
kt21 - kt28 08 

Kiên trì tuân thủ chế độ tập luyện và  

sinh hoạt 
kt31 - kt35 05 

5 
Ngoan cường 

Dũng cảm 

Kiên cường trong thi đấu nc11 - nc17 07 

Dũng cảm hành động dc21 - dc25 05 

Tổng 104 
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3.5. Thiết lập các mục hỏi 

Từ 14 nhân tố chính đã xác định được ở Bảng 2, thiết lập được 104 biến lượng đo 

lường 14 yếu tố chính, các mục hỏi được mã hóa. Kết quả tổng hợp các mục hỏi được trình 

bày ở Bảng 3. Nội dung của các mục hỏi số biến lượng được trình bày ở Phụ lục 02. 

Theo kết quả  ở Bảng 3 cho thấy trong tổng số 104 mục hỏi, tính mục tiêu thiết lập 

được 19 mục hỏi, tính tự chủ thiết lập được 32 biến lượng, tính quyết đoán thiết kế được 21 

biến lượng, tính kiên trì thiết kế được 20 biến lượng, tính ngoan cường- dũng cảm thiết kế 

được 12 biến lượng. Các biến lượng được mã hóa bằng chữ cái đầu của các phẩm chất ý 

chí (mt, tc, qd, kt, nc), chữ số kế tiếp sau phần chữ chỉ các yếu tố chính, chữ số thứ 2 tiếp 

theo mô tả số thứ tự của biến lượng. Ở tính mục tiêu trong phần yếu tố chính thứ 2 có 10 

biến lượng nên số thứ tự được mã hóa từ (mt20 đến mt29). 

3.6. Thiết kế thang đo thử nghiệm 

Phương pháp thiết kế thang đo thử nghiệm sử dụng 104 mục hỏi vừa thiết lập để xây 

dựng bảng hỏi đo lường các phẩm chất ý chí. Sử dụng thang đo Liket 5 mức độ để đo 

lường phẩm chất ý chí từ “hoàn toàn không phù hợp” đến “hoàn toàn phù hợp”. 

3.7. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

Để đánh giá độ tin cậy của thang đo, đã sử dụng phương pháp Cronbach’s Alpha và 

phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Kết quả kiểm nghiệm Cronbach’s Alpha được phân tích cho thấy kết quả Cronbach’s 

Alpha lần thứ nhất với 104 biến có Cronbach’s Alpha tổng = 0,913. Kiểm tra hệ số tương 

quan của các biến lượng với biến tổng và tiến hành loại bỏ những mục có tương quan nhỏ 

hơn 0,3 (Corrected Item-Total Correlation <0,3) theo phương pháp loại lần lượt. Kết quả đã 

loại bỏ 39 biến lần lượt là: tc33, qd22, kt15, kt16, nc14, kt31, mt18, tc27, tc21, tc18, kt28, 

tc11, tc23, mt22, mt14, tc38, mt23, tc24, mt16, qd16, mt19, tc15, qd25, qd24, tc12, qd36, 

tc16, qd32, tc17, qd15, nc21, tc34, tc36, tc32, mt27, tc41, tc42, nc13, mt11. Sau khi loại  

39 biến còn lại 65 biến có tương quan với biến tổng > 0.3, hệ số Cronbach’s Alpha  

tổng = 0,946. 

Các biến sau kiểm nghiệm Cronbach’s Alpha còn lại như sau:tính mục tiêu (11 biến), 

tính tự chủ (15 biến), tính kiên trì (16 biến lượng), tính quyết đoán (14 biến lượng),  

tính ngoan cường (09 biến lượng). Những biến này được đưa vào phân tích nhân tố khám 

phá EFA. 

Tổng hợp kết quả phân tích nhân tố cho thấy từ 65 biến ban đầu đã loại bỏ 06 biến có 

hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5 (Factor loading <0,5) lần lượt là: kt14, kt17, kt35, nc16, 

nc23, tc45. Số lượng biến còn lại là 59 biến, có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5,trong đó 11 

biến đo lường tính mục tiêu, 14 biến đo lường tính tự chủ, 13 biến đo lường tính kiên trì, 

14 biến đo lường tính quyết đoán, 07 biến tính đo lường ngoan cường - dũng cảm. Kết quả 
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xoay các nhân tố cho thấy, từ 14 nhân tố ban đầu sau phân tích nhân tố tìm ra 17 nhân tố 

mới và được đặt tên theo những biến có hệ số tải cao trong nhóm. Kết quả tổng hợp nhân 

tố mới trình bày ở Bảng 4 như sau: 

Bảng 4. Tổng hợp các nhân tố ban đầu và nhân tố mới. 

Phẩm chất Nhân tố ban đầu STT Nhân tố mới 

 

Tính mục tiêu 

Xác định mục tiêu 1 Thiết kế và theo đuổi mục tiêu 

Theo đuổi mục tiêu 
2 

Tinh thần trách nhiệm khi thực hiện 

mục tiêu 

 3 Tự ý thức về mục tiêu 

 

 

 

Tính tự chủ 

Độc lập trong suy nghĩ và 

hành động 
1 

Chủ động khắc phục thói quen và 

hành vi không có lợi 

Khắc phục được sức ỳ của 

tư duy 
2 

Khắc phục trở ngại chủ quan 

Kiểm soát được cảm xúc và 

hành vi 
3 

Kiềm chế, khắc phục những khó 

khăn khách quan 

Chủ động, sáng tạo trong 

giải quyết nhiệm vụ 
4 

Chủ động trải nghiệm và đúc rút 

kinh nghiệm 

 

 

 

Tính  

quyết đoán 

Cơ sở chắc chắn để đưa ra 

quyết định 
1 

Chuẩn bị đấu pháp, thấu hiểu bản 

thân và đối thủ 

Quyết định nhanh chóng và 

hành động kịp thời 
2 

Chuẩn bị tinh thần 

Tin tưởng vào quyết định 

của bản thân 
3 

Tin tưởng vào quyết định của bản 

thân 

 
4 

Có trách nhiệm đối với quyết định 

của bản thân 

 

 

 

Tính kiên trì 

Kiên trì vượt qua mệt mỏi 

và căng thẳng 
1 

Kiên trì khắc phục trở ngại  

bên trong 

Kiên trì tập trung, vượt qua 

những trở ngại tâm lý 
2 

Kiên trì tập trung 

Kiên trì tuân thủ chế độ tập 

luyện và sinh hoạt 
3 

Kiên trì thực hiện mục tiêu 

 
4 

Kiên trì khắc phục khó khăn  

bên ngoài 

Ngoan cường - 

Dũng cảm 

Dũng cảm hành động 1 Sẵn sàng đối đầu với thử thách 

Kiên cường trong thi đấu 
2 

Huy động tối đa các năng lực  

cá nhân 
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3.7. Thiết lập thang đo chính thức 

Thang đo chính thức sử dụng 59 biến đủ độ tin cậy vừa được kiểm định để thiết lập 

bảng hỏi chính thức. Các biến được mã hóa lại và trộn đều trong bảng hỏi. Sử dụng thang 

đo Likert 5 mức độ từ (1) - hoàn toàn không phù hợp đến (5) - hoàn toàn phù hợp để đo 

lường sự phù hợp của người trả lời.  

4. KẾT LUẬN  

- Từ kết quả phỏng vấn các chuyên gia đã lựa chọn được 05 phẩm chất ý chí từ đó 

thiết lập các biến lượng, thiết kế thang đo thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy của thang đo 

đó để tiến hành nghiên cứu trên VĐV Thể dục dụng cụ Việt Nam. 

- Thang đo phẩm chất ý chí được xây dựng theo một qui trình chặt chẽ, đủ độ tin cậy 

và phù hợp để đo lường khách thể nghiên cứu với 59 biến, đo lường 05 phẩm chất ý 

chí của VĐV Thể dục dụng cụ là tính mục tiêu, tự chủ, quyết đoán, kiên trì, ngoan cường - 

dũng cảm. 
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XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI, CHỨC NĂNG 

SINH LÝ VÀ TỐ CHẤT THỂ LỰC CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ NAM 

LỨA TUỔI 17-18 TỈNH ĐẮK LẮK 

 ThS. Phùng Doãn Thao
1
, ThS. Nguyễn Doãn Quang

2
, TS. Nguyễn Đình Chung

3 

 
1
Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 

 
2
Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh 

 
3
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được 

16 chỉ số đủ tiêu chuẩn trong đánh giá hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực 

của VĐV Bóng đá nam lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, xây dựng 01 

Bảng điểm các chỉ tiêu hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của VĐV nam 

Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk và 01 bảng tiêu chuẩn tổng hợp đánh giá hình 

thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực cho VĐV.  

Từ khóa: tiêu chuẩn, đánh giá, hình thái, chức năng sinh lý, tố chất thể lực, vận 

động viên, bóng đá, lứa tuổi 17-18, tỉnh Đắk Lắk… 

Abstracts: Using regular scientific research methods, 16 criteria were selected to 

assess the morphology, physiological functions and physical characteristics of the 

male football athletes aged 17-18 years in Dak Lak province. On that basis, built a 

transcript of the morphological indicators, physiological functions and physical 

characteristics of the male athletes aged 17-18 in Dak Lak province and 01 table of 

general criteria to evaluate the morphology, physiological function and physical 

qualities for athletes. 

Keywords: criteria, assessment, morphology, physiological functions, physical 

condition, athletes, football, ages 17-18, Dak Lak province... 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dựa vào sự phát triển về thể hình, thể lực, kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tâm lý thi 

đấu sau một quá trình tập luyện, từ đó đánh giá sự phát triển của VĐV, nhằm đưa ra những 

nhận định về sự biến đổi các mặt năng lực thể thao của VĐV. Trong suốt quá trình đó, việc 

nghiên cứu đánh giá sự phát triển về hình thái, thể lực và kỹ thuật là việc làm hết sức quan 

trọng và cần thiết đối với công tác đào tạo bóng đá trẻ hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề này lại 

chưa được quan tâm đúng mức trong huấn luyện VĐV Bóng đá nam lứa tuổi 17-18 tỉnh 

Đắk Lắk. Trong công tác huấn luyện VĐV, các HLV chưa tiến hành đánh giá hình thái, 

chức năng sinh lý và tố chất thể lực của VĐV để điều chỉnh, điều khiển quá trình huấn 

luyện đi đúng hướng. Một trong những nguyên nhân chính là chưa có tiêu chuẩn đánh giá 

phù hợp. Chính vì vậy, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái, chức năng sinh lý và tố 
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chất thể lực của VĐV Bóng đá nam lứa tuổi 17-18 Tỉnh Đắk Lắk là vấn đề cần thiết và  

cấp thiết.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng phương pháp tham khảo tài liệu, phương pháp quan sát 

sư phạm, phương pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư phạm, phương pháp kiểm tra 

y học và phương pháp toán học thống kê. 

Khảo sát được tiến hành trên 20 nam VĐV Bóng đá lứa đội tuyển trẻ tỉnh Đắk Lắk 

thời điểm năm 2015. 

Phương pháp xác định hiệu suất thi đấu: 

Hiệu suất thi đấu trong một trận đấu của các VĐV được xác định bằng các phiếu 

đánh giá thông qua sử dụng phương pháp quan sát sư phạm, cùng ý kiến đánh giá của các 

chuyên gia. Ý kiến đánh giá của các chuyên gia sẽ được so sánh, đối chiếu với kết quả 

quan sát sư phạm nhằm tăng độ tin cậy của việc xác định hiệu suất thi đấu. 

Hiệu suất thi đấu trong một trận đấu là tổng hợp các yếu tố thành phần của VĐV 

trong quá trình thi đấu (Kỹ thuật, chiến thuật, thể lực...). Các yếu tố thành phần này bao 

gồm các hoạt động như: Chuyền bóng, sút bóng, dẫn bóng, tranh cướp bóng, di chuyển 

không bóng... Các yếu tố này được xác đinh qua từng đơn vị thời gian (10-15 phút) của 

trận đấu. Qua đó xác định được tổng số lần thực hiện tốt và không tốt ở các hoạt động trên 

trong một trận đấu, từ đó xác định hiệu quả thực hiện các yếu tố thành phần. 

Hiệu quả thực hiện của từng yếu tố thành phần là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lần 

thực hiện tốt với tổng số lần thực hiện ở các nội dung quan sát trong 1 trận đấu. 

Hiệu suất thi đấu dược xác định bằng trung bình công hiệu quả thực hiện các yếu tố 

thành phần đã được xác định ở trên. Hiệu suất này được tính bằng %, sau đó quy đổi theo 

thang điểm 100. Ví dụ: sau khi quan sát và tính toán một VĐV thi đấu, xác định được hiệu 

suất thi đấu của VĐV đó là 63% thì quy đổi thành điểm của VĐV là 63 điểm. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Lựa chọn tiêu chí đánh giá hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của 

VĐV Bóng đá nam lứa tuổi 17-18 Tỉnh Đắk Lắk 

- Để lựa chọn hệ thống chỉ tiêu đánh giá về hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể 

lực của VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi tiến hành các bước sau: 

- Thu thập, thống kê và hệ thống hóa các chỉ tiêu đã được sử dụng (trong và ngoài 

nước) để đánh giá về hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của VĐV nam Bóng 

Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk. 
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- Trên cơ sở các chỉ tiêu đã lựa chọn, chúng tôi dùng phiếu phỏng vấn để lấy ý kiến 

của các chuyên gia, các HLV nhằm lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá sao cho phù hợp nhất. 

- Xác định tính thông báo của các test lựa chọn qua phỏng vấn (Sử dụng  

phương pháp tính tương quan thứ bậc giữa kết quả kiểm tra các test với hiệu suất thi đấu 

của VĐV). 

- Xác tính tính thông báo của các test. 

Kết quả, lựa chọn được 16 test đủ tiêu chuẩn trong đánh giá hình thái, chức năng sinh 

lý và thể lực cho VĐV gồm:  

Về hình thái: Chiều cao (cm); Cân nặng (kg); BMI và Chỉ số Quetllet (g/cm). 

Về chức năng sinh lý: VO2 max (ml/kg/min); Dung tích sống (l); Công năng  

tim (HW). 

Về thể lực: Bật cao tại chỗ không đà (cm); Bật xa tại chỗ (cm); Bật cao đánh đầu tại 

chỗ (cm) đánh giá sức mạnh tốc độ. 

Chạy 15m xuất phát cao (s); Chạy 30m xuất phát cao (s); Chạy 100m xuất phát cao 

(s); Test 505 (s) đánh giá sức nhanh. 

Chạy 5 x 30m (s); đánh giá khả năng phối hợp vận động. 

Test Cooper (m) đánh giá sức bền. 

3.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của 

VĐV Bóng đá nam lứa tuổi 17-18 Tỉnh Đắk Lắk 

Để tiến hành đánh giá về sự phát triển hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực 

của VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi tiến hành kiểm tra sự phát 

triển sau 1 năm tập luyện. Với kết quả thu được của đề tài, chúng tôi sử dụng thang điểm: 

C = 5 ± 2z để tiến hành lập thang điểm. 

Tổng số chỉ tiêu được lập gồm 16 chỉ tiêu cho các chỉ tiêu hình thái, chức năng sinh 

lý và tố chất thể lực, riêng đối với thủ môn do không đánh kể về một số lượng, thủ môn rất 

ít (chỉ có 2 VĐV) nên kết quả kiểm tra chỉ để so sánh đánh giá giữa các thủ môn với nhau 

và với các VĐV khác, không tiến hành lập thang điểm riêng cho thủ môn mà chọn chung 

tất cả VĐV. Tuy nhiên, khi lập thang điểm chúng tôi chỉ tiến hành lập thang điểm gồm 15 

chỉ tiêu cho các chỉ tiêu hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực, riêng chỉ tiêu BMI 

chỉ số hình thái chỉ được dùng để đánh giá sức khỏe xem sau một năm tập luyện dưới tác 

động của lượng vận động có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và sự phát triển cân đối của VĐV. 

Thành tích kiểm tra của VĐV ở nhiều nội dung và được xác định theo các đơn vị tính 

khác nhau, khi áp dụng công thức tính sẽ được thay thế sao cho phù hợp cụ thể như sau: 

- Các nội dung được tính như các chỉ tiêu bật xa tại chỗ, bật cao tại chỗ… những chỉ 

tiêu này thành tích được xác định càng cao thì điểm càng lớn.  
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Ngược lại, đối với các các nội dung được tính bằng giây (s), ở các chỉ tiêu chạy thì 

thành tích càng thấp điểm sẽ càng cao. 

Bảng 1. Bảng điểm các chỉ tiêu hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của VĐV 

nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk 

TT 
    Điểm 

Chỉ tiêu 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

HÌNH THÁI 

1 
Chiều cao 

(cm) 
176,2 173.57 170,94 168,31 165,68 163,05 160,42 157,79 155,16 152,53 

2 
Cân nặng 

(kg) 
68,38 65,84 63,31 60,77 58,24 55,7 53,17 50,63 48,1 45,56 

3 
Quetelett 

(g/cm) 
396,31 385,27 374,24 363,2 352,17 341,13 330,1 319,06 308,03 296,99 

THỂ LỰC 

1 
Bật cao tại 

chỗ (cm) 
66,58 64,69 62,81 60,92 59,04 57,15 55,27 53,38 51,5 49,61 

2 
Bật cao đánh 

đầu (cm) 
276,18 271,06 265,95 260,83 255,72 250,6 245,49 240,37 235,26 230,14 

3 
Bật xa tại chỗ 

(cm) 
64,88 63,03 61,19 59,34 57,5 55,65 53,81 51,96 50,12 48,27 

4 
Chạy 15m 

XPC (s) 
2,12 2,17 2,23 2,28 2,34 2,39 2,45 2,5 2,56 2,61 

5 
Chạy 30m 

XPC (s) 
3,39 3,47 3,55 3,63 3,71 3,79 3,87 3,95 4,03 4,11 

6 
Chạy 100m 

XPC (s) 
12,74 12,89 13,04 13,19 13,34 13,49 13,64 13,79 13,94 14,09 

7 
Chạy 5 x 

30m (s) 
21,2 21,61 22,03 22,44 22,86 23,27 23,69 24,1 24,52 24,93 

8 Test 505 (s) 2,2 2,26 2,33 2,39 2,46 2,52 2,59 2,65 2,72 2,78 

9 
Test Cooper 

12’ (m) 
3349,35 3275,56 3201,77 3127,98 3054,19 2980,4 2906,61 2832,82 2759,03 2685,24 
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CHỨC NĂNG  SINH LÝ 

1 
VO2 max 

(m/kg/min) 
64,04 62,45 60,86 59,27 57,68 56,09 54,5 52,91 51,32 49,73 

2 
Dung tích 

sống (L) 
4,23 4,08 3,93 3,78 3,63 3,48 3,33 3,18 3,03 2,88 

3 
Công năng 

tim (HW) 
1,53 2,74 3,95 5,16 6,37 7,58 8,79 10 11,21 12,42 

3.3. Phân loại đánh giá hình thái, chức năng sinh lý và tố chất thể lực của VĐV Bóng 

đá nam lứa tuổi 17-18 Tỉnh Đắk Lắk 

Với thang điểm này, chúng ta có thể dễ dàng tính điểm cho từng cầu thủ một, ở bất 

kỳ chỉ tiêu nào hay tổng hợp các chỉ tiêu, yếu tố. Tuy nhiên, để dễ dàng lượng hóa các chỉ 

tiêu trong đánh giá và xếp loại tổng hợp cho các VĐV, chúng tôi quy ước phân loại tiêu 

chuẩn từng chỉ tiêu làm 5 mức theo quy ước sau: 

- Xếp loại tốt  từ 9 - 10 điểm. 

- Xếp loại khá  từ 7 - < 9 điểm. 

- Xếp loại trung bình từ 5 - < 7 điểm. 

- Xếp loại yếu  từ 3 - < 5 điểm. 

- Xếp loại kém  từ 0 - < 3 điểm. 

Từ những quy ước trên, thông qua các mức thang điểm sẽ là cơ sở lập bảng phân loại 

từng yếu tố và tổng hợp các yếu tố về hình thái, thể lực và kỹ thuật của các vận động viên. 

Tổng số chỉ tiêu được lập và xếp loại gồm 15 chỉ tiêu tương ứng với tổng điểm tối đa là 

150 điểm. Việc phân loại theo từng phần cũng được xếp loại theo 5 qui ước trên, bảng 

điểm phân loại được trình bày qua Bảng 2. 

Bảng 2. Bảng điểm phân loại tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hình thái, chức năng sinh lý 

và tố chất thể lực của VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk 

TT Chỉ tiêu 
Phân loại 

Tốt Khá Trung bình Yếu Kém 

1 Hình thái (3) 30 - 27 26 - 21 20 - 15 14 - 9 < 9 

2 Sinh lý (3) 30 - 27 26 - 21 20 - 15 14 - 9 < 9 

3 Thể lực (9) 90 - 81 80 - 63 62 - 45 44 - 27 < 27 

Tổng cộng 150 - 135 134 - 105 104 - 75 74 - 45 <45 
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3. KẾT LUẬN 

- Lựa chọn được 16 test đủ tiêu chuẩn trong đánh giá hình thái, chức năng sinh lý và 

tố chất thể lực cho VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk. 

- Xây dựng được bảng điểm và bảng điểm phân loại tổng hợp đánh giá hình thái, 

chức năng sinh lý và tố chất thể lực cho VĐV nam Bóng Đá lứa tuổi 17-18 tỉnh Đắk Lắk. 
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ĐÁNH GIÁ KHỐI LƢỢNG CƠ GIỮA CÁC CHI CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN 

CÁC ĐỘI TUYỂN KARATE TRẺ QUỐC GIA  

TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   TS. Phạm Hùng Mạnh
1
, ThS. Phạm Văn Hai

2
, ThS. Y Rôbi Bkrông

3
,  

ThS. Bùi Thị Thủy
4 

, ThS. Đỗ Thị Thùy Linh
5
 

Trường Đại học Tây Nguyên                                                  

Tóm tắt. Có thể thấy giá trị trung bình khối lượng cơ đối với nam và nữ VĐV Karate 

trẻ Quốc gia số liệu có độ đồng nhất trung bình. Đồng thời so sánh khối lượng cơ 

giữa tay trái và tay phải, chân trái và chân phải cho thấy sự khác biệt giữa 2 chân và  

2 tay không có ý nghĩa thống kê với ttính<t0,05. Cần tiếp tục ứng dụng việc đánh giá 

thành phần cơ thể cho VĐV thường xuyên để theo dõi sự thay đổi liên tục các chu kỳ 

huấn luyện và sự phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên. 

Từ khóa: Khối lượng sợi cơ, Vận động viên, Các chi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Vận đông viên thường mong muốn đạt được tiêu chuẩn thành phần cơ thể tối ưu. Các 

câu hỏi “lượng chất béo trong cơ thể mình có quá cao hay không?” hay “Thành phần cơ thể 

thế nào là phù hợp cho môn thể thao của mình?”. Mỗi VĐV nên được đánh giá theo từng 

cá nhân trong tiêu chuẩn lý tưởng phù hợp với họ.  

Điều này cũng nên gắn với cả giáo dục và tư vấn rằng mỗi dạng cơ thể khác nhau sẽ 

dẫn đến thành công ở các môn thể thao khác nhau. Khó có thể tìm được tiêu chuẩn hoàn 

toàn đúng cho tất cả các trường hợp (one-size-fits-all recommendation). Xác định khoảng 

mục tiêu của cá nhân sẽ giúp hợp nhất các câu hỏi như thành phần cơ thể của VĐV khi 

người đó cảm thấy tốt nhất là gì? Khi người đó đạt thành tích tốt nhất? Điều gì cho phép 

VĐV có những thay đổi quan trọng về cách sống của họ.  

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 

Phương pháp này được sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu năm thu thập, chọn 

lọc các tài liệu có liên quan của các nhà khoa học, các tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa, 

tạp chí trong và ngoài ngành, các giáo trình giảng dạy cho các khóa cao học, tuyển tập các 

công trình nghiên cứu khoa học... để làm cơ sở cho việc nghiên cứu. 

2.2. Phƣơng pháp kiểm tra thành phần cơ thể (Body composition) 

 Đối với phương pháp kiểm tra thành phần cơ thể, chúng tôi sử dụng công nghệ trở 

kháng điện cực (BIA) bằng thiết bị Tanita Model MC-780MA để xác định và phân tích: tỷ 

lệ mỡ % (BF%), khối lượng cơ (MM), thể trọng không mỡ (FFM) của các chi.  
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2.3. Phƣơng pháp toán học thống kê 

Phương pháp này nhằm để xử lý các thông tin cần thiết, các số liệu thu thập được, 

làm cơ sở để phân tích và đánh giá các kết quả của đề tài.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đánh giá khối lƣợng cơ giữa các chi của vận động viên các đội tuyển Karate trẻ 

Quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu đánh giá thực trạng khối lượng cơ giữa các chi của vận động viên các đội 

tuyển Karate trẻ Quốc gia tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh, làm cơ sở để xây dựng mục tiêu phát triển khối lượng cơ ở các chi phù hợp với đặc 

thù của môn thể thao, giảm lượng mỡ và tăng thể trọng không mỡ trong công tác huấn 

luyện và rèn luyện nhằm nâng cao thể lực cho vận động viên các đội tuyển võ trẻ Quốc gia. 

Vì vậy, việc đánh giá khối lượng cơ giữa các chi của vận động viên các đội tuyển 

Karate trẻ Quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 

đóng vai trò rất quan trọng cung cấp các giá trị quy chuẩn để so sánh, đồng thời có giá trị 

thông tin cho các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường xây dựng mục tiêu cân đối thể hình cho 

học viên về chỉ số cơ ở các chi, đáp ứng trong công tác huấn luyện và tập luyện nhằm nâng 

cao thể lực cho vận động viên các đội tuyển võ trẻ Quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể 

thao Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ học tập, tập luyện và 

sẵn sàng thi đấu, đạt hiệu quả cao nhất trong thi đấu.  

Mẫu nghiên cứu được giới thiệu qua Bảng 3.1 

Bảng 3.1. Mẫu nghiên cứu 

Môn Giới 
Chiều cao 

đứng (cm) 

Cân nặng 

(kg) 

BMI 

(kg/m
2
) 

Tuổi 

Karate 
Nam (n=8) 175,50 ± 6,32 61,64 ± 6,90 19,96 ± 1,44 15,38 ± 0,74 

Nữ (n=5) 165,40 ± 0,55 57,46 ± 2,56 21,00 ± 0,85 15,40 ± 0,55 

Qua Bảng 3.1 cho thấy: 

Đối với VĐV môn Karate: nam có 8 VĐV có chiều cao trung bình 175,50 ± 6,32, 

với cân nặng trung bình 61,64 ± 6,90, BMI 19,96 ± 1,44 ở trạng thái cơ thể người bình 

người, với độ tuổi trung bình là 15,38 ± 0,74; Với nữ có 5 VĐV có chiều cao trung bình 

165,40 ± 0,55, với cân nặng trung bình 57,46 ± 2,56, BMI 21,00 ± 0,85 ở trạng thái cơ thể 

người bình người, với độ tuổi trung bình là 15,40 ± 0,55. 

3.2. Thực trạng khối lƣợng cơ giữa các chi của nam vận động viên Karate trẻ  

Quốc gia 

Qua tính toán thu được kết quả thực trạng khối lượng cơ giữa các chi của nam vận 

động viên Karate trẻ Quốc gia ở bảng 3.1 sau. 
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Bảng 3.2. Đánh giá thực trạng khối lượng cơ thân và giữa các chi  

của nam vận động viên Karate trẻ Quốc gia (n=8) 

TT Thông số X    Cv% Min Max 

1 Tổng khối lượng cơ thân và các chi (kg) 50,39 5,10 10,12 47,2 61,9 

2 Khối lượng cơ ở thân (kg) 26,74 3,12 11,67 23,3 33,4 

3 Khối lượng cơ chân phải (kg) 9,55 0,87 9,13 8,6 11,4 

4 Khối lượng cơ chân trái (kg) 9,15 0,78 8,55 8,5 10,8 

So sánh khối lượng cơ giữa chân trái và  

chân phải 

t = 0,966  

P = 0,350 > P0,05 

5 Khối lượng cơ tay phải (kg) 2,46 0,28 11,47 2,2 3,1 

6 Khối lượng cơ tay trái (kg) 2,49 0,30 12,24 2,3 3,2 

So sánh khối lượng cơ giữa tay trái và tay phải t = 0,170 

P = 0,867 > P0,05 

Qua Bảng 3.2 cho thấy: 

+ Chỉ số tổng khối lượng cơ thân và các chi (kg): = 50,39 ± 5,10, hệ số biến = 10,12 > 

10% chứng tỏ mẫu có độ đồng nhất bình. Giá trị nhỏ nhất 47,2kg; Giá trị lớn nhất 61,9kg. 

+ Chỉ số khối lượng cơ ở thân (kg): = 26,74 ± 3,12, hệ số biến = 11,67 > 10% chứng 

tỏ mẫu có độ đồng nhất trung bình. Giá trị nhỏ nhất Min = 23,3; Giá trị lớn nhất  

Max = 33,4. 

+ Chỉ số khối lượng cơ chân phải (kg) và chân trái lần lượt là: chân phải = 9,55 ± 

0,87 hệ số biến = 9,13% < 10%; Chân trái (kg): = 9,15 ± 0,78, hệ số biến = 8,55% < 10%, 

so sánh khối lượng cơ giữa chân trái và chân phải cho thấy sự khác biệt khối lượng cơ giữa 

02 chân không có ý nghĩa thống kê với t = 0,966 < t 0,05. 

+ Chỉ số khối lượng cơ tay phải (kg) và tay trái (kg) lần lượt lạ: tay phải = 2,46 ± 

0,28, hệ số biến = 11,47% > 10%; Tay trái = 2,49 ± 0,30, hệ số biến = 12,24% > 10%, so 

sánh khối lượng cơ giữa tay trái và tay phải cho thấy sự khác biệt khối lượng cơ giữa 2 tay 

không có ý nghĩa thống kê vì t = 0,170<t 0,05. 

Tóm lại: Kết quả thực trạng cho thấy có 4/6 chỉ số khối lượng cơ (Tổng khối lượng 

cơ thân và các chi (kg); Khối lượng cơ ở thân (kg); Khối lượng cơ tay phải (kg); Khối 

lượng cơ tay trái (kg)) của nam VĐV trẻ Karate Quốc gia có 10%< Cv% <20% chứng tỏ 

mẫu có độ đồng nhất trung bình. Còn lại 2/6 chỉ số (Khối lượng cơ chân phải (kg); Khối 

lượng cơ chân trái (kg)) của nam VĐV trẻ Karate Quốc gia có Cv% <10% chứng tỏ mẫu 
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có độ đồng nhất cao. Đồng thời so sánh khối lượng cơ giữa tay trái và tay phải, chân trái và 

chân phải cho thấy có sự cân đối giữa hai tay cũng như hai chân. 

 

Biểu đồ 3.1. Thực trạng khối lượng cơ thân và các chi của nam VĐV trẻ Karate Quốc gia 

3.3. Thực trạng khối lƣợng cơ giữa các chi của nữ vận động viên Karate trẻ Quốc gia 

Qua tính toán thu được kết quả thực trạng khối lượng cơ giữa các chi của nữ vận 

động viên Karate trẻ Quốc gia ở Bảng 3.2 sau: 

Bảng 3.3. Thực trạng khối lượng cơ giữa các chi  

của nữ vận động viên Karate trẻ Quốc gia 

TT Thông số X  

  Cv% Min Max 

1 Tổng khối lượng cơ thân và các chi (kg) 42,06 1,52 3,61 40,3 43,3 

2 Khối lượng cơ ở thân (kg) 24,46 0,86 3,51 23,5 25,4 

3 Khối lượng cơ chân phải (kg) 7,18 0,29 3,99 6,8 7,5 

4 Khối lượng cơ chân trái (kg) 6,86 0,26 3,80 6,6 7,2 

So sánh khối lượng cơ giữa chân trái và  

chân phải 

t = 1,848  

P = 0,102 > P0,05 

5 Khối lượng cơ tay phải (kg) 1,76 0,11 6,48 1,6 1,9 

6 Khối lượng cơ tay trái (kg) 1,80 0,10 5,56 1,7 1,9 

So sánh khối lượng cơ giữa chân trái và  

chân phải 

t = 0,590  

P = 0,572 > P0,05 

Tổng khối lượng 
cơ thân và các chi 

(kg), 50,39 

Khối lượng cơ ở 
thân (kg), 26,74 

Khối lượng cơ 
chân phải (kg), 

9,55 

Khối lượng cơ 
chân trái (kg), 9,15 

 Khối lượng cơ tay 
phải (kg), 2,46 

Khối lượng cơ tay 
trái (kg), 2,49 
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Biểu đồ 3.2. Thực trạng khối lượng cơ thân và các chi của nữ VĐV trẻ Karate 

Quốc gia 

Qua Bảng 3.3 và Biểu đồ 3.2 cho thấy: 

+ Chỉ số tổng khối lượng cơ thân và các chi (kg): = 42,06 ± 1,52, hệ số biến = 3,61 < 10% 

chứng tỏ mẫu có độ đồng nhất cao. Giá trị nhỏ nhất Min = 40,3; Giá trị lớn nhất Max = 43,3. 

+ Chỉ số khối lượng cơ ở thân (kg): = 24,46 ± 0,86, hệ số biến = 3,51< 10% chứng tỏ 

mẫu có độ đồng nhất cao. Giá trị nhỏ nhất Min = 23,5; Giá trị lớn nhất Max = 25,4. 

+ Chỉ số khối lượng cơ chân phải (kg) và chân trái lần lượt là: chân phải = 7,18 ± 

0,29 hệ số biến = 3,99% < 10%; Chân trái (kg): = 6,86 ± 0,26, hệ số biến = 2,80% < 10%, 

so sánh khối lượng cơ giữa chân trái và chân phải thì cho thấy sự khác biệt khối lượng cơ 

giữa 2 chân không có ý nghĩa thống kê với t = 1,848 < t 0.05. 

+ Chỉ số khối lượng cơ tay phải (kg) và tay trái (kg) lần lượt lạ: tay phải = 1,76 ± 

0,11, hệ số biến = 6,48% < 10%; Tay trái = 1,80 ± 0,10, hệ số biến = 5,56% < 10%, so 

sánh khối lượng cơ giữa tay trái và tay phải thì cho thấy sự khác biệt khối lượng cơ giữa  

2 tay không có ý nghĩa thống kê với t = 0,590 < t0,05. 

Tóm lại: Kết quả thực trạng cho thấy có 6/6 chỉ số khối lượng cơ (Tổng khối lượng 

cơ thân và các chi (kg); Khối lượng cơ ở thân (kg); Khối lượng cơ chân phải (kg); Khối 

lượng cơ chân trái (kg); Khối lượng cơ tay phải (kg); Khối lượng cơ tay trái (kg)) của nữ 

VĐV trẻ Karate Quốc gia có Cv% <10% chứng tỏ các số liệu có đồng nhất cao. Đồng thời 

so sánh khối lượng cơ giữa tay trái và tay phải, chân trái và chân phải cho thấy sự khác biệt 

giữa 2 chân và 2 tay không có ý nghĩa thống kê với ttính < t 0,05. 

Nhƣ vậy, Có thể thấy giá trị trung bình khối lượng cơ đối với nam và nữ VĐV 

Karate trẻ Quốc gia số liệu có độ đồng nhất trung bình. Đồng thời so sánh khối lượng cơ 

Tổng khối lượng cơ 
thân và các chi (kg), 

42,06 

Khối lượng cơ ở 
thân (kg), 24,46 

Khối lượng cơ chân 
phải (kg), 7,18 

Khối lượng cơ chân 
trái (kg), 6,86 

Khối lượng cơ tay 
phải (kg), 1,76 

Khối lượng cơ tay 
trái (kg), 1,80 
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giữa tay trái và tay phải, chân trái và chân phải cho thấy sự khác biệt giữa 2 chân và 2 tay 

không có ý nghĩa thống kê với ttính < t0,05. Cần tiếp tục ứng dụng việc đánh giá thành phần 

cơ thể cho VĐV thường xuyên để theo dõi sự thay đổi liên tục các chu kỳ huấn luyện và sự 

phát triển của lứa tuổi thanh thiếu niên. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả thực trạng cho thấy có 4/6 chỉ số khối lượng cơ (Tổng khối lượng cơ thân và 

các chi (kg); Khối lượng cơ ở thân (kg); Khối lượng cơ tay phải (kg); Khối lượng cơ tay 

trái (kg)) của nam VĐV trẻ Karate Quốc gia có 10% < Cv% < 20% chứng tỏ mẫu có độ 

đồng nhất trung bình. Còn lại 2/6 chỉ số (Khối lượng cơ chân phải (kg); Khối lượng cơ 

chân trái (kg)) của nam VĐV trẻ Karate Quốc gia có Cv% <10% chứng tỏ mẫu có độ đồng 

nhất cao. Đồng thời so sánh khối lượng cơ giữa tay trái và tay phải, chân trái và chân phải 

cho thấy có sự cân đối giữa hai tay cũng như hai chân, sự khác biệt giữa 2 chân và 2 tay 

không có ý nghĩa thống kê với ttính < t 0,05. 

Kết quả thực trạng cho thấy có 6/6 chỉ số khối lượng cơ (Tổng khối lượng cơ thân và 

các chi (kg); Khối lượng cơ ở thân (kg); Khối lượng cơ chân phải (kg); Khối lượng cơ chân 

trái (kg); Khối lượng cơ tay phải (kg); Khối lượng cơ tay trái (kg)) của nữ VĐV trẻ Karate 

Quốc gia có Cv% < 10% chứng tỏ các số liệu có đồng nhất cao. Đồng thời so sánh khối 

lượng cơ giữa tay trái và tay phải, chân trái và chân phải cho thấy sự khác biệt giữa 2 chân 

và 2 tay không có ý nghĩa thống kê với ttính < t0,05. 
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NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA MÔN THÁI CỰC TRẦN GIA 

ĐỐI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI SAU 1 NĂM TẬP LUYỆN  

TẠI TRUNG TÂM TDTT NGUYỄN TRI PHƢƠNG  

QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

STUDY ON THE EFFECT OF CHENJIA TAIJI ON ELDERLY PEOPLE  

AFTER 1 YEAR OF TRAINING AT NGUYEN TRI PHUONG SPORT CENTER 

DISTRICT 10, HO CHI MINH CITY 

TS. Hoa Ngọc Thắng
1
, TS. Trần Lê Nhật Quang

2
 

1
Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 

2
Khoa GDTC - Đại học Đà Nẵng  

Tóm tắt: Tập Thái cực Trần Gia (Chenjia Taiji) cũng như tập luyện thái cực quyền 

hoặc dưỡng sinh sẽ tăng cường được sự dẻo dai, sự linh hoạt của các khớp xương, 

nhất là của cột sống và của các khớp ở tay chân. Khi tập luyện, toàn bộ cơ bắp phải 

buông lỏng, đây chính là cơ sở phát triển thể chất cơ thể; cộng với trạng thái thư 

giãn thoãi mái về trí não và cơ thể làm cho trạng thái tinh thần khi tập Thái Cực 

Trần Gia sau một năm tập luyện sức khỏe người cao tuổi được nâng lên đáng kể. 

Từ Khóa: Thái Cực Trần gia, tập luyện; hiệu quả; sức khỏe; người cao tuổi. 

Summary: Practicing Chenjia Taiji as well as practicing Tai Chi or constitutional will 

enhance the endurability and flexibility of the joints, especially the spine and the joints in 

the limbs. When exercising, all muscles loose, this is the basis of physical development; 

in addition to the relaxed state of mind and body, the mental state of attending Chenjia 

Taiji after one year training, the health of elderly is significantly increased. 

Keyword: Chenjia Taiji, training; effective; health; Elderly. 

1. Đ T VẤN ĐỀ 

Đặc điểm của Trần thức Thái cực quyền có thể tóm lược trong 8 yếu lĩnh quy định: Ý 

khí vận động; Vận động có tính đàn hồi của sự buông lỏng thân chi (phóng trương thân 

chi); Vận động xoắn vặn như quấn tơ thuận nghịch (thuận nghịch triền ty); Thân đứng 

trung chính, sự vận động trên dưới theo nhau; Eo lưng dẫn đầu, vận động trong ngoài hợp 

nhau xuyên suốt; Tính liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt của vận động kình hoàn 

thành trong một hơi thở; Từ cương đến nhu phối hợp (cương nhu phối triển); Vận động 

nhanh chậm xen nhau, từ chậm đến nhanh, từ nhanh đến chậm.  

Đặc điểm của Thái cực Trần Gia là động tác rõ ràng, đơn giản, nhu nhiều cương ít, 

lấy tứ chính kình bằng, lý, tê, án (nâng, kéo, đẩy, đè) vận dụng làm chính và tứ ngung 

thủ thái, liệt, chẩu, kháo (chộp, cắt, chỏ, dựa) làm phụ. Phương pháp dụng lực lấy “triền ty 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%E1%BA%BFu_l%C4%A9nh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%A9_ch%C3%ADnh_k%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%A9_ngung_th%E1%BB%A7&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%A9_ngung_th%E1%BB%A7&action=edit&redlink=1
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kình” (kình lực xoắn ốc như quấn tơ) làm chính và phát kình làm phụ. Động tác của bài 

khoan thai, mềm mại, vững chắc và chậm rãi, thích hợp cho dưỡng sinh. 

Hiện có rất nhiều đối tượng theo tập luyện môn Thái cực Trần gia tại Trung tâm 

TDTT Nguyễn Tri Phương, số 9 Thành Thái P14 quận 10. Để xác định rõ hiệu quả của 

phương pháp tập luyện môn Thái cực Trần gia chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài 

“Nghiên cứu hiệu quả tác động của môn Thái cực Trần Gia đối với ngƣời cao tuổi sau 

01 năm tập luyện tại Trung tâm TDTT Nguyễn Tri Phƣơng Quận 10 Thành phố Hồ 

Chí Minh”. 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp sau: Phương Pháp tham khảo tài liệu; 

Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra y sinh; Phương pháp kiểm tra sư phạm; 

Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp toán thống kê. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Nghiên cứu thực trạng sức khỏe của người cao tuổi tập luyện môn Thái cực Trần Gia 

Nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá thực trạng sức khỏe cho người cao tuổi mới bắt đầu 

tham gia tập luyện tại trung tâm TDTT Q.10. Kết quả khảo sát, phỏng vấn 50 người tham 

gia tập luyện môn Thái cực Trần Gia tại trung tâm TDTT Nguyễn Tri Phương, Quận 10, 

các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người cao tuổi tại đây và đưa ra được kết quả như 

sau được trình bài ở Biểu đồ 3.1, 3.2 và 3.3: 

 
 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ người tham gia tập luyện tại các phường của Quận 10 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C6%B0%E1%BB%A1ng_sinh&action=edit&redlink=1
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- Về tỷ lệ số người tham gia tập luyện ở các phường tại Trung tâm TDTT Q.10 được 

trình bày tại Biểu đồ 3.1, qua đó số người tập ở phường 5, phường 11, và phường 15 chiếm 

phần lớn số người tập, phường 10, phường 14, và phường 16 không có người tham gia 

phần đông là do những phường này xa với địa điểm tập, khung giờ sớm. 

 

Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ mục đích tập luyện của người cao tuổi Quận 10 

- Về mục đích tập luyện số người lựa chọn nâng cao sức khỏe là 11 người,  

chiếm 23%; số người lựa chọn chữa bệnh là 8 người, chiếm 17%; và lựa chọn cả 2 ý trên là 

31 người, chiếm 60%. 

 

Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ chế độ tập luyện trong tuần và mỗi buổi tập của người cao tuổi Quận 10 

- Về chế độ tập luyện: 

+ Số buổi tập: Có 25 người chọn 3 buổi tập trong 1 tuần, chiếm 43%; có 13 người 

chọn 6 buổi tập trong 1 tuần, chiếm 23%; và 12 người chọn lựa chọn khác (cả tuần đều đặn 

đi tập), chiếm 34%. 

23% 

17% 60% 

MỤC ĐÍCH TẬP LUYỆN: 

Nâng cao sức khỏe  Chữa bệnh  Cả hai 
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3 buổi 6 buổi  Khác 60 phút 90 phút Khác

THỜI GIAN THAM GIA TẬP LUYỆN 

3 buổi 6 buổi  Khác 60 phút 90 phút Khác



Hoa Ngọc Thắng, Trần Lê Nhật Quang 

 

1005 

+ Số phút tập luyện trong một buổi: với 60 phút tập luyện có 29 người lựa chọn, chiếm 

60%; với 90 phút tập luyện có người 7 lựa chọn, chiếm 14%; và với lựa chọn khác có 14 người 

lựa chọn trong đó có 5 người 30 phút (14%) và 9 người 45 phút (12%); chiếm 26%. 

- Về tình trạng sức khỏe: 

+ Đau đầu: có 19 người thường xuất hiện triệu chứng này, thời điểm không  

nhất định; 

+ Rối loạn giấc ngủ: có 19 người xuất hiện triệu chứng này, nguyên do là môi trường 

tác động vào; trong đó có 3 người thỉnh thoảng xuất hiện. 

+ Rối loạn tiền đình: có 22 người xuất hiện triệu chứng này, và trong đó có 7 người 

thỉnh thoảng xuất hiện. 

+ Tim đập nhanh: có 23 người thường xuất hiện triệu chứng. 

+ Huyết áp cao: có 28 người xuất hiện, và trong đó có 12 người thỉnh thoảng  

xuất hiện. 

+ Huyết áp thấp có 7 người thường xuyên xuất hiện. 

+ Khó thở: có 17 người thường xuyên xuất hiện triệu chứng này. 

+ Đau khớp: có 27 người xuất hiện triệu chứng, trong đó có 13 người thỉnh thoảng 

xuất hiện. 

+ Các bệnh lý khác: có 16 người lựa chọn này trong đó thần kinh tọa có 5 người, tiểu 

đường có 7 người và không nêu rõ bệnh lý có 4 người. 

- Về thể chất của người cao tuổi: 

Sử dụng các chỉ tiêu đánh giá đã được lựa chọn để đánh giá tình trạng thể chất và 

hiệu quả tác động của bài tập Thái Cực Trần Gia lên người cao tuổi tập luyện tại Trung 

Tâm TDTT Nguyễn Tri Phương Quận 10 được tập luyện dựa theo kế hoạch huấn luyện của 

Huấn Luyện Viên Tống Hoàng Lân. Kết quả kiểm tra các chỉ số nhân trắc, sinh lý, tố chất 

vận động, được tóm tắt ở Bảng 3.2. 

3.2. Ứng dụng bài tập Thái cực Trần Gia cho ngƣời cao tuổi tại Trung tâm TDTT  

Quận 10 

Để giải quyết vấn đề này, xác định lựa chọn các bài quyền cho người cao tuổi đang 

tập luyện tại TT TDTT Q.10, Quá trình nghiên cứu tiến hành thực nghiệm theo giáo án của 

Huấn Luyện Viên Tống Hoàng Lân, đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát triển, kiểm tra đánh 

giá thể chất cho người cao tuổi tham gia tập luyện lâu dài. 

Song song tiến hành áp dụng và truyền đạt cho người cao tuổi tham gia tập luyện 

được phân chia làm 3 giai đoạn. Với số buổi tập 3 buổi/1 tuần và thời lượng trong 60 phút 

được áp dụng cho cả 3 giai đoạn. 
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Bảng 3.1. Nội dung chương trình huấn luyện của môn Thái Cực Trần Gia 

TT Nội dung Thời gian Trình độ 

1 Ngũ Công Pháp, Sơ Lộ Quyền 3 tháng Cấp 1 

2 Bát Thức 3 tháng Cấp 2 

3 Thập Bát Thức 6 tháng Cấp 3 

- Giai đoạn 1: 

+ Người cao tuổi tập làm quen với các động tác cơ bản. Sau đó kết hợp các động tác 

trong bài thập Ngũ Công Pháp và Sơ Lộ Quyền Luôn có người hướng dẫn và làm mẫu để 

hỗ trợ cho người tham gia tập luyện duy trì việc tập luyện bài quyền này đến hết giai  

đoạn 3.  

Thời gian tập luyện 60 phút: (Khởi động 20 - 25 phút, trọng động từ 35 - 40) Ở mỗi 

buổi tập.  

Mục tiêu: Giúp người tập luyện khởi động tốt và điều hòa cơ thể. 

+ Người cao tuổi tập bài Ngũ Công Pháp và Sơ Lộ Quyền Theo thứ tự và tập từ từ 

từng động tác, luôn có người hướng dẫn và làm mẫu để hỗ trợ cho người cao tuổi tham gia 

tập luyện cho đến khi có thể tự tập theo trí nhớ. Duy trì việc tập luyện bài quyền này cho 

đến hết giai đoạn 3. 

Thời gian tập luyện 60 phút: (Khởi động 20 - 25 phút, trọng động từ 35 - 40) Ở mỗi 

buổi tập. 

- Giai đoạn 2:  

+ Tiếp tục các bài tập ở giai đoạn 1. Chuyển đổi thời gian tập như sau: 

Ngũ Công Pháp Sơ Lộ Quyền: 10 phút, kết hợp theo nhịp đếm. 

Bát Thức: 5 - 7 phút, kết hợp theo nhạc nhẹ, hoặc không lời. 

+ Người cao tuổi tập luyện bài Âm dương hồ điệp phiến (tức bài đơn luyện vũ khí 

được lựa chọn). Theo thứ tự khẩu quyết và tập từ từ từng động tác, luôn có người hướng 

dẫn và làm mẫu để hỗ trợ cho người tham gia tập luyện cho đến khi có thể tự tập theo trí 

nhớ. Duy trì việc tập luyện bài quyền này cho đến hết giai đoạn 3. 

Thời gian tập luyện 60 phút: (Khởi động 20 - 25 phút, trọng động từ 35 - 40) Ở mỗi 

buổi tập. 

- Giai đoạn 3:  

+ Tiếp tục các bài tập ở giai đoạn 2. 

+ Luyện tập Thập Bát Thức Theo thứ tự và tập từ từ, từng động tác, luôn có người 

hướng dẫn và làm mẫu để hỗ trợ cho người tham gia tập luyện cho đến khi có thể tự tập 

theo trí nhớ. Duy trì việc tập luyện bài quyền này đến hết giai đoạn 3. 
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Thời gian tập luyện 60 phút: (Khởi động 20 - 25 phút, trọng động từ 35 - 40) Ở mỗi 

buổi tập. 

3.3. Tác dụng của tập luyện Thái cực Trần Gia đến sức khỏe ngƣời cao tuổi sau  

1 năm tập luyện tại Trung tâm TDTT Quận 10 

Sau 1 năm tập luyện luận văn sử dụng các test đánh giá thực trạng thể lực để đánh 

giá hiệu quả ứng dụng bài quyền sau 1 năm tập luyện qua đó chúng tôi thu về được các kết 

quả được trình bày ở 3.2. 

Bảng 3.2. Nhịp tăng trưởng sau 1 năm tập luyện Thái Cực Trần Gia  

của người cao nam tuổi tập luyện tại trung tâm TDTT Quận 10 (n = 25) 

Nội dung 

Thực trạng  

ban đầu 

Sau 1 năm  

tập luyện 
W% 

|Ttính| 

(Tbảng = 

2,086) 

P 

 ̅  Cv%  ̅  Cv% 
   

Hình thái 

Chiều cao đứng 

(cm) 
163 5,18 3,26 163 5,18 3,26 0%   

Cân nặng (kg) 58,57 6,18 10,56 56,54 4,78 8,45 -2,84 4,40 >0,05 

BMI 21,8 2,94 12,59 21,5 1,98 8,69 -1,01 2,12 > 0,05 

Chức 

năng 

Dung tích sống 

(ml) 
2,76 0,49 9,98 2,86 0,53 9,67 3,56 3,56 > 0,05 

Nhịp tim (lần) 78,9 8,1 6,68 78,5 8,0 8,14 -0,51 2,8 < 0,05 

Huyết áp min 

(mmHg) 
97,6 12,46 15,86 96,2 9,7 9,9 -0,72 2,5 > 0,05 

Huyết áp max 

(mmHg) 
152,5 14,12 10,2 151,9 13,0 8,04 0,39 2,7 >0,05 

Tố chất 

vận động 

Lực bóp tay 

thuận (KG) 
22,99 2,88 12,53 25,09 1,34 5,33 8,20 4,80 >0,05 

 Đi bộ tùy sức  

5 phút 
590,51 175,72 29,76 598,10 116,71 19,51 1,03 5,63 < 0,05 

Thăng bằng tĩnh 

(giây) 
7,25 1,14 11,3 7,98 1,12 11,2 1,06 5,73 < 0,05 
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Qua Bảng 3.2 ta thấy kết quả thực trạng và sau một năm tập luyện các giá trị trung 

bình của người cao tuổi được thể hiện như sau: 

- Về hình thái:  

+ Chiều cao đứng (cm) có trung bình trước thực nghiệm và sau thực nghiệm thì 

không có sự thay đổi kết quả cho thấy chỉ số chiều cao ở người cao tuổi đúng với qui luật 

Sinh lý của người bình thường. 

+ Trọng lượng cơ thể (kg) có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 58,57 (kg), độ lệch chuẩn 

thực trạng () là ± 6,18 (kg). Trọng lượng cơ thể giảm xuống với trung bình sau 1 năm tập 

luyện (  
̅̅ ̅) là 56,54 (kg), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện () là ± 4,76 (kg). Kết quả cho 

thấy chỉ số tương đối đồng đều và tập trung với hệ số biến thiên (Cv%) là 8,45% (Cv% < 

10%;  < 0,05). Nhịp tăng trưởng (W%) là -2,84%, |ttính| = 4,40 > t0,05 = 2,03, chứng tỏ sự 

tăng trưởng có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P > 0,05. 

+ Chỉ số BMI (kg/cm
2
) có trung bình thực trạng (  

̅̅ ̅) là 21,8 (kg/cm
2
), độ lệch chuẩn 

thực trạng () là ±2,94 (kg/cm
2
). Chỉ số BMI giảm xuống với trung bình sau 1 năm tập 

luyện (  
̅̅ ̅  là 21,5 (kg/cm

2
), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện () là ±1,96, (kg/cm

2
), nằm 

trong giới hạn trung bình của người khỏe mạnh. Kết quả cho thấy chỉ số tương đối đồng 

đều và tập trung với hệ số biến thiên (Cv%) là 8,69% (Cv% < 10%;  < 0,05). Nhịp tăng 

trưởng (W%) là -1,01%, |ttính| = 2,12 > t0,05 = 2,03, chứng tỏ sự tăng trưởng có sự khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P > 0,05. 

- Về chức năng:  

+ Nhịp tim (lần/phút) có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 78,9 (lần/phút), độ lệch chuẩn 

thực trạng () là ± 8,1 (lần/phút). Nhịp tim giảm xuống với trung bình sau 1 năm tập luyện 

(  
̅̅ ̅) là 78,5 (lần/phút), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện () là ±8,0 (lần/phút), Nhịp tăng 

trưởng (W%) là -0,51%. Kết quả cho thấy các chỉ số tương đối đồng đều và tập trung với 

hệ số biến thiên (Cv%) là 8,14% < 10%;  < 0,05).  

+ Huyết áp (mmHg), min có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 97,6(mmHg), độ lệch 

chuẩn thực trạng () là ±10,2 (mmHg). Huyết áp giảm xuống min với trung bình sau 1 năm 

tập luyện (  
̅̅ ̅) là 96,9 (mmHg), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện () là ±9,4 (mmHg), 

Nhịp tăng trưởng (W%) là -0,72%. Kết quả cho thấy các chỉ số tương đối đồng đều và tập 

trung với hệ số biến thiên (Cv%) là 9,99% (Cv% < 10%;  < 0,05).  

+ Huyết áp (mmHg), max có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 152,5 (mmHg), độ lệch 

chuẩn thực trạng () là ±14,2 (mmHg). Huyết áp giảm xuống max với trung bình sau 1 

năm tập luyện (  
̅̅ ̅) là 151,9 (mmHg), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện () là ±13,4 



Hoa Ngọc Thắng, Trần Lê Nhật Quang 

 

1009 

(mmHg), Nhịp tăng trưởng (W%) là -0,39%. Kết quả cho thấy các chỉ số tương đối đồng 

đều và tập trung với hệ số biến thiên (Cv%) là 8,04% (Cv% < 10%;  < 0,05).  

+ Dung tích sống (ml) có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 2,76 (l), độ lệch chuẩn thực 

trạng () là ±0,49 (l). Dung tích sống tăng lên với trung bình sau 1 năm tập luyện (  
̅̅ ̅) là 

2,86 (ml), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện () là ±0,53 (l). Kết quả cho thấy các chỉ số 

không có độ tập trung đồng đều (Cv% là 14,66% (Cv% > 10%;  > 0,05). Nhịp tăng trưởng 

(W%) là 3,56%, |ttính| = 10,70 > t0,05 = 2,03, chứng tỏ sự tăng trưởng có sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P > 0,05. 

- Về tố chất vận động: 

+ Lực bóp tay thuận (KG) có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 22,99 (KG), đô lệch chuẩn 

thực trạng () là ±2,88 (KG). Lực bóp tay thuận tăng lên với trung bình sau 1 năm tập 

luyện (  
̅̅ ̅) là 25,09 (KG), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện () là ±1,34 (KG). Kết quả 

cho thấy các chỉ số tương đối đồng đều và tập trung với hệ số biến thiên (Cv%) là 5,33% 

(Cv% < 10%;  < 0,05). Nhịp tăng trưởng (W%) là 8,20%, |ttính| = 4,80 > t0,05 = 2,03, chứng 

tỏ sự tăng trưởng có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P > 0,05. 

+ Đi bộ tùy sức 5 phút (m) có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 547,11 (m), độ lệch chuẩn 

thực trạng (± ) là 1,14 (giây). Chạy tùy sức 5 phút tăng lên với trung bình sau 1 năm tập 

luyện (  
̅̅ ̅) là 598,10 (m), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện (± ) là 116,71 (m). Kết quả 

cho thấy các chỉ số không có độ tập trung đồng đều với hệ số biến thiên (Cv%) là 19,51% 

(Cv% > 10%;  > 0,05). Nhịp tăng trưởng (W%) là 1,03%, |ttính| = 5,63 > t0,05 = 2,03, chứng 

tỏ sự tăng trưởng có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

+ Thăng bằng tĩnh (giây) có trung bình thực trạng (  
̅̅ ̅) là 7,25 (giây), độ lệch chuẩn 

thực trạng (± ) là 6,67 (cm), hệ hệ biến thiên Cv% 11,3 . Thăng bằng tĩnh tĩnh tăng lên với 

trung bình sau 1 năm tập luyện (  
̅̅ ̅) là 7,98 (giây), độ lệch chuẩn sau 1 năm tập luyện (± ) 

là 1,12 (giây), hệ số biến thiên sau 1 năm tập luyện (Cv%) là 11,2. Kết quả cho thấy các 

chỉ số không có độ tập trung đồng đều với hệ số biến thiên (Cv% > 10%;  > 0,05). Nhịp 

tăng trưởng (W%) là 1,06%, |ttính| = 5,73 lớn hơn t bảng nhưng < t0,05 = 2,03, chứng tỏ sự 

tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. 

Như vậy, so sánh thực trạng ban đầu với sau 1 năm tập luyện Thái cực Trần gia cho 

người cao tuổi đa số có sự thay đổi khác biệt ở một số chỉ tiêu với |ttính| > t bảng = 2,03 ở 

ngưỡng xác suất thống kê P < 0,05. Chứng tỏ tập luyện bài quyền của Thái cực Trần Gia 

đã lựa chọn theo sự sắp xếp của Huấn luyện viên Tống Hoàng Lân đã mang lại hiểu quả tốt 

cho sức khỏe người cao tuổi.  
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4. KẾT LUẬN 

1. Thực trạng sức khỏe của người cao tuổi tập luyện môn Thái cực Trần Gia. 

+ Đau đầu: có 19 người; Rối loạn giấc ngủ: có 19; Rối loạn tiền đình: có 22 người; 

Tim đập nhanh: có 23 người ; Huyết áp cao: có 28 người; Huyết áp thấp có 7 người;  

Khó thở: có 17 người ; Đau khớp: có 27 người ; đau thần kinh tọa có 5 người, tiểu đường 

có 7 người và không nêu rõ bệnh lý có 4 người. 

2. Hiệu quả tác động của tập luyện môn Thái cực Trần Gia đến sức khỏe người cao 

tuổi sau 1 năm tập luyện tại Trung tâm TDTT Quận 10. 

- Chỉ số BMI: tập luyện Thái cưc Trần gia sau 1 năm có tác dụng giảm lượng mỡ cho 

cơ thể dẫn đến chỉ số BMI giảm. Đối với tim mạch: tập luyện Thái cưc Trần gia 1 năm có 

tác dụng giảm tần số nhịp tim. Đối với hệ hô hấp tăng độ đàn hồi phổi, làm tăng thông khí 

và tăng khả năng hấp thụ oxy tối đa tế bào. Đối với năng lực thể chất: Tăng sức mạnh chân là 

test thăng bằng tĩnh. 
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ĐỘT TỬ TRONG VẬN ĐỘNG THỂ THAO 

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH 

                                                                                          ThS. Mai Thị Thúy 

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng 

Tóm tắt: Trong hoạt động thể dục thể thao, đa số đột tử đều có nguyên nhân và có 

thể phòng tránh được. Chúng ta phải nắm bắt được nguyên nhân dẫn đến đột tử, các 

yếu tố dẫn đến đột tử để từ đó mới đưa ra được các biện pháp phòng tránh đột tử 

một cách hiệu quả nhất. 

Từ khóa: Đột tử, nguyên nhân, phòng tránh đột tử. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đột tử tức là chỉ 24h sau khi xuất hiện triệu chứng thì xảy ra tử vong. Đột tử trong 

vận động, tức là chỉ người tham gia tập luyện TDTT trong vòng 24h trong tập luyện hoặc 

sau khi tập luyện thì tử vong ngoài ý muốn. Đột tử trong vận động tuy rất ít gặp nhưng có 

tác hại rất lớn đến tâm lý con người. 

2. NỘI DUNG 

2.1. Tỷ lệ xảy ra đột tử trong vận động 

Đột tử trong vận động các quốc gia trên thế giới đều đã từng có báo cáo, ngoài một 

số trường hợp ngoại lệ thì đa số đột tử xảy ra đều tìm ra nguyên nhân và có thể phòng tránh 

được. Tỷ lệ xảy ra đột tử trong VĐV cao hơn so với người bình thường, nhưng tỷ lệ xảy ra 

đột tử trong vận động cao hơn so với đột tử trong cuộc sống hàng ngày chỉ là một hiện 

tượng giả, vì VĐV hoặc đột tử trong vận động càng được người dân quan tâm chú ý  

nhiều hơn. 

Học giả Vuory người Mỹ và các đồng nghiệp khi nghiên cứu bệnh án của 2.606 

người đột tử cho rằng nguyên nhân trực tiếp gây ra đột tử rất ít liên quan đến vận động, tỷ 

lệ của nó chưa đến 1% so với các loại đột tử khác. Và chỉ có những người đã mắc bệnh về 

tim mạch và bệnh đang tiềm ẩn khi tham gia hoạt động thể thao mới dễ xảy ra đột tử. Một 

vài nghiên cứu thực nghiệm với qui mô lớn đã chứng minh, ngay cả trong dân số nói chung 

tỷ lệ tử vong liên quan đến thể thao là rất thấp.   

2.2. Nguyên nhân thường gặp của đột tử trong vận động 

2.2.1. Mắc bệnh tim bẩm sinh 

2.2.1.1. Hội chứng Marfan 

Hội chứng Marfan là một rối loạn di truyền có ảnh hưởng đến các mô liên kết, hỗ trợ 

và kết nối cơ quan và các cấu trúc khác trong cơ thể. Bởi vì mô liên kết là một phần không 
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thể thiếu của cơ thể, hội chứng Marfan có thể làm gián đoạn phát triển và chức năng của 

một số cơ quan phổ biến nhất là tim, mắt, mạch máu và xương. Những người bị hội chứng 

Marfan thường cao và gầy với cánh tay dài, chân, ngón tay và ngón chân không tương 

xứng, biên độ hoạt động của khớp lớn. Do thiếu mô liên kết đàn hồi nên động mạch chủ 

mỏng yếu, thường có biểu hiện là phình động mạch chủ, tách động mạch chủ, dị tật van 

tim, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ vỡ động mạch chủ. VĐV bóng chuyền nổi tiếng thế giới 

Hamman, VĐV bóng chuyền Trung Quốc Chu Cương… do bị hội chứng Marfan đã bị  

đột tử. 

Mức độ phình động mạch chủ có thể dùng siêu âm tim để đánh giá. Người bị hội 

chứng Marfan nếu không bị phình gốc động mạch hoặc sa van hai lá cũng chỉ có thể vận 

động với cường độ nhẹ. 

2.2.1.2. Dị tật động mạch vành 

Dị tật động mạch vành là bệnh tim bẩm sinh rất ít gặp. Trước khi chết rất khó chẩn 

đoán, nhưng có thể gây ra đột tử, thường gặp ở thanh thiếu niên. Nếu như khi choáng ngất 

không rõ nguyên nhân ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng phải khám sức khỏe kỹ, để loại trừ 

hoặc phát hiện động mạch vành có bị dị tật hay không. Dị tật động mạch vành sau khi tiến 

hành phẫu thuật ngoại khoa xong, nếu như tiến hành thí nghiệm lượng vận động thấy điện 

tâm đồ bình thường thì cho phép tham gia vận động. 

2.2.2. Bệnh van tim mắc phải 

Trong bệnh van tim mắc phải thì hẹp van động mạch chủ và trào ngược động mạch 

chủ là nguy hiểm nhất đối với sự sống. 

Người bị hẹp van động mạch chủ nặng có thể xảy ra đột tử, mà người bị mức vừa rất 

ít bị đột tử. Nhưng cũng phải cảnh giác cao độ vì mức độ nghiêm trọng của diễn biến bệnh 

có thể sẽ phát triển thêm. Trào ngược động mạch chủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

động lực của tuần hoàn trung ương, cũng là nguyên nhân thường gặp của đột tử. Người bị 

trào ngược động mạch chủ mức độ nào cũng không được tham gia vận động mạnh. 

2.2.3. Bệnh phì đại cơ tim 

Loại bệnh hiếm gặp này là nguyên nhân quan trọng gây đột tử ở VĐV. Bệnh phì đại 

cơ tim là bệnh di truyền, đặc điểm của nó là phì đại vách liên thất và thất trái, làm tắc 

nghẽn đường ra thất trái, kiểm tra không có các nguyên nhân khác. Người bệnh này khi 

bệnh ở giai đoạn đầu kiểm tra thường không phát hiện được bệnh, sự thay đổi hình dạng 

của nó rất khó phân biệt được với phì đại cơ tim do tập luyện thể thao mà ra (hội chứng tim 

thể thao). Tuy nhiên ở VĐV này thường có đột tử trong tiền sử gia đình. Khi độ dày vách 

liên thất hoặc vách sau thất trái đạt 15mm hoặc vượt quá 15mm thì được coi là có ý nghĩa 

chẩn đoán, nhưng sự thay đổi này thường đến ở giai đoạn đầu của người trưởng thành mới 
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hoàn toàn bộc lộ ra. Người bệnh sau khi tiến hành chữa trị hoặc phẩu thuật cũng không nên 

tham gia tập luyện TDTT. 

2.2.4. Hội chứng đoạn Q - T kéo dài bẩm sinh 

Đặc điểm của hội chứng đoạn Q - T kéo dài bẩm sinh là lớn hơn 0,40 - 0,50s. Bệnh 

nhân này thường có tiền sử gia đình, hoặc triệu chứng choáng ngất, hoặc triệu chứng hôn 

mê. Người bị mắc hội chứng này thường có thể gây ra dừng hoạt động của tim, trong quá 

trình vận động có nguy cơ đột tử, không nên tham gia tập luyện thể thao. Đánh giá hội 

chứng này bao gồm có kiểm tra điện tâm đồ, điện tâm đồ 24h, điện tâm đồ khi thực hiện 

khối lượng vận động và siêu âm tim. 

2.2.5. Hội chứng tiền kích thích trong rối loạn nhịp tim (Hội chứng Wolff-Parkinson-

White (WPW)) 

Đặc điểm của hội chứng tiền kích thích trong rối loạn nhịp tim là sóng P bình 

thường, khoảng P-R nhỏ hơn 0,12s, khoảng QRS lớn hơn 0,12s. Sóng QRS bắt đầu không 

rõ ràng, tăng cao chậm, kèm theo có sự thay đổi đoạn S-T, mà thường kèm theo nhịp tim 

nhanh trên thất. Khi nhịp tim quá nhanh thì nhịp tim thường đạt 150 - 250 lần/phút. Người 

bệnh đứng trước nguy cơ nhịp tim quá nhanh và có nguy cơ đột tử. Những người đã từng 

bị đánh trống ngực và choáng ngất nên kiểm tra cấu tạo tim, theo dõi tim 24h và kiểm tra 

điện sinh học. 

2.2.6. Loạn sử dụng thuốc  

Thuốc kích thích (bao gồm thuốc kích thích tinh thần, thuốc kích thích thần kinh 

trung ương, thuốc thần kinh giao cảm), như amphetamine, cocaine… Tác dụng chủ yếu 

của loại thuốc này là dựa vào sự ức chế hệ thống cảnh báo tự nhiên của cơ thể để làm giảm 

nhẹ cảm giác mệt mỏi đau đớn của cơ thể do vận động mạnh gây ra từ đó tăng cường tính 

tự tin, tăng sức bền và sức mạnh để đạt thành tích tốt nhất. 

Ảnh hưởng chủ yếu của thuốc kích thích bao gồm làm mất cảm giác mệt mỏi, làm cơ 

thể suy kiệt gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thuốc kích thích có thể làm co mạch máu làm 

cho khả năng thân nhiệt của cơ thể giảm xuống, gây ra thân nhiệt quá cao. Khi tiến hành 

vận động với cường độ lớn mà dùng lượng lớn thuốc kích thích, có tác hại đến hệ thần kinh 

trung ương gây ra tác dụng phụ bao gồm lo nghĩ, buồn bực, căng thẳng thần kinh, dễ tức 

giận và mất ngủ, tăng nhịp tim, huyết áp và trao đổi năng lượng. Có thể làm cho từ hưng 

phấn cực độ chuyển thành ức chế sâu, suy tuần hoàn và hô hấp, thậm chí dẫn đến suy tim 

mà dẫn đến tử vong. 

2.2.7. Bệnh tim thiếu máu 

Bệnh tim thiếu máu là do sơ vữa động mạch vành gây ra bệnh về tim, tức là bệnh 

mạch vành.  
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Khi vận động do sự trao đổi chất trong cơ thể được tăng cường, lượng oxi cần tăng 

lên nhanh chóng, lượng oxi và máu cung cấp cho cơ và cơ tim trong vận động cũng tăng 

lên nhanh chóng. Bình thường thì đường kính của động mạch vành sẽ được mở rộng cùng 

với sự tăng cường trao đổi chất để cung cấp máu cho cơ tim, nhưng khi động mạch vành bị 

mắc bệnh đến một mức độ nghiêm trọng nào đó thì vận động đạt đến một cường độ nhất 

định nhịp tim quá nhanh, khi tâm trương quá ngắn thì sẽ dẫn đến co giật động mạch vành 

gây ra đau nhói tim, thậm chí nhồi máu cơ tim. 

2.2.8. Hội chứng căng thẳng trong vận động  

Hội chứng căng thẳng trong vận động nghiêm trọng có thể dẫn đến đột tử. Từ những 

tình huống phát sinh trong hoạt động TDTT thì chủ yếu là khi vận động mạnh quyết liệt 

làm hưng phấn hệ giao cảm - tủy thượng thận, làm cho tim đập nhanh, lượng oxi cần cho 

cơ tim tăng lên, tải trọng cho tim quá lớn mà gây ra suy tim. 

2.2.9. Say nắng 

Khi say nắng nặng có thể dẫn đến suy tuần hoàn, thậm chí hôn mê, tử vong. 

2.2.10. Mất nước 

Khi mất nước nặng có thể làm rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương và tuần 

hoàn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. 

2.3. Yếu tố ảnh hưởng đến đột tử 

2.3.1. Yếu tố khí hậu 

Đột tử xảy ra vào mùa hè là nhiều nhất, có người cho rằng có liên quan đến say nắng, 

như chạy Maratong không chỉ gây ra gánh nặng rất lớn cho hệ tim mạch mà còn là thử 

nghiệm đáng sợ cho cơ chế điều tiết thân nhiệt của nó, nên sau khi xảy ra đột tử rất khó để 

xác định được nguyên nhân của nó. 

2.3.2. Yếu tố thời gian 

Điều tra cho thấy đột tử vận động thường xảy ra từ 2 - 3 tiếng đồng hồ sau khi tỉnh 

dậy buổi sáng hoặc 9h đến 11h buổi sáng. 

2.3.3. Yếu tố chấn thương 

Sau khi chấn thương, bị bệnh và tình trạng sức khỏe không tốt mà tham gia vận động 

mạnh hoặc sau khi vận động mạnh quá mệt mỏi, ngủ không đủ, khi cảm sốt tham gia vận 

động mạnh dễ xảy ra đột tử. 

2.3.4. Yếu tố kích thích tâm lý 

Khi kích thích tâm lý ở mức cao, tâm lý dao động, quá căng thẳng dễ xảy ra đột tử 

vận động. Như khi thi đấu, thực nghiệm tỷ lệ xảy ra tăng cao. 
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2.3.5. Yếu tố tuổi tác 

Thông thường cho rằng trước 20 tuổi và trên 40 tuổi thì những người này có tỷ lệ 

phát bệnh tương đối cao, nhưng cũng có báo cáo không giống nhau. Đây cũng có liên quan 

đến việc không kiểm tra sức khỏe cho thanh thiếu niên trước khi tham gia tập luyện, không 

kịp thời phát hiện các bệnh bẩm sinh khác thường; cũng có liên quan đến người già khi 

tham gia rèn luyện sức khỏe không có kiến thức khoa học chung. 

2.3.6. Yếu tố giới tính 

Báo cáo trong và ngoài nước đã cho thấy tỷ lệ xảy ra đột tử vận động ở nữ giới thấp 

hơn nam giới. Đây có thể là do cường độ tập luyện của nữ giới thấp, khả năng chịu đựng 

mệt mỏi hoặc chịu đựng các phản ứng không tốt tương đối kém. 

2.3.7. Yếu tố cường độ vận động 

  Nghiên cứu phát hiện, tính nguy hiểm của đột tử vận động sẽ tăng lên cùng với sự 

tăng lên của thời gian và cường độ vận động. 

2.4. Cách phòng tránh đột tử vận động 

Dù đột tử rất hiếm xảy ra khi chơi thể thao, nhưng hậu quả thì nghiêm trọng và gần 

như gây tử vong. Vì thế, chúng ta nên có biện pháp phòng tránh tích cực các triệu chứng 

gây đột tử để hạn chế tối đa xảy ra hậu quả đáng thương. Căn cứ vào các báo cáo trong và 

ngoài nước, cách phòng chống đột tử nên tiến hành theo các mặt sau: 

4.1. Thực hiện tốt giám định y tế trong TDTT, khi tổ chức các hoạt động TDTT trong 

học sinh căn cứ vào đặc điểm sinh lý lứa tuổi để sắp xếp hợp lý lượng vận động. 

4.2. Trước khi thi đấu đối với những người không có kinh nghiệm cũng như thói 

quen tập luyện TDTT phải tiến hành kiểm tra sức khỏe bắt buộc, đặc biệt là kiểm tra hệ tim 

mạch, chú ý hỏi kỹ bệnh sử (tiền sử bệnh tật), tiền sử vận động và tiền sử gia đình. 

4.3. Trong vận động đã từng có các triệu chứng như khó chịu vùng trước tim, đau 

phần bụng trên, khó thở, mặt tái trắng bệch), mồ hôi đầm đìa… nên đặc biệt chú ý. 

4.4. Trong hoặc sau vận động đã từng bị choáng ngất, mất ý thức nên chú ý có bị 

bệnh tim không hoặc có bị bệnh tim tiềm ẩn không, nên mời bác sĩ chuyên khoa đến chẩn 

đoán, trước khi chưa tìm được nguyên nhân rõ ràng không được vận động quyết liệt. 

4.5. Chạy cự ly dài và khi thi đấu quyết liệt phải có nhân viên y tế tại nơi đó, và phải 

chuẩn bị trang thiết bị cấp cứu cần thiết. Sau khi chạy dài xong không nên đột ngột dừng 

vận động để tránh bị choáng trọng lực, lượng máu trở về tim không đủ; hoặc đột ngột nằm 

xuống đất thì lượng máu trở về tim tăng lên nhanh chóng mà gây ra tim phình to, từ đó ảnh 

hưởng đến cung cấp máu và oxi cho cơ tim. 

4.6. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, khi kiểm tra có sự bất thường, đặc biệt là người bị 

bệnh tim mạch nên tập luyện hợp lý dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc ngừng tập luyện. 
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4.7. Sau khi bị bệnh, chấn thương, sốt, giữa thời kỳ bị nhiễm trùng cấp tính và giai 

đoạn hồi phục nên tránh tham gia vận động mạnh. Không loạn dùng các loại thuốc. 

4.8. Tập luyện TDTT phải thường xuyên liên tục, không nên nghỉ thời gian quá dài 

rồi mới tập lại, nên tích cực phòng chống bệnh mạch vành. 

4.9. Khi tiến hành tập luyện và thi đấu cự ly dài trong mùa hè nên bổ sung nước và 

chất điện giải kịp thời, phòng tránh rối loạn cân bằng chất điện giải và say nắng. 

4.10. Nếu một người trong gia đình bạn chết trẻ do bệnh tim, hội chứng Marfan, bị 

tim bẩm sinh,… các thành viên trong gia đình nên đi kiểm tra sức khỏe. Kể cả sau lần kiểm 

tra, các bác sĩ đánh giá rằng tim bạn hoạt động bình thường, bạn vẫn nên thường xuyên tái 

kiểm tra. 

3. KẾT LUẬN 

Như vậy chúng ta thấy đột tử trong vận động tuy rất ít gặp nhưng có ảnh hưởng rất 

lớn đến tâm lý con người. Vậy tốt nhất chúng ta nên phòng ngừa chứng đột tử bằng cách 

khám sức khỏe định kỳ, hoặc khám trước khi tập luyện hoặc thi đấu thể thao. Đối với 

người bị cao huyết áp, tim mạch hoặc bệnh lý khác nên đến bác sỹ y học thể thao để được 

tư vấn khả năng có thể tham gia môn thể thao nào và cường độ tập luyện ra sao. Ngoài ra, 

trong lúc tập luyện thể thao phải lắng nghe cơ thể, uống đủ nước, làm nóng cơ thể bằng 

cách khởi động kỹ và chơi vừa sức. 
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY  

MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

                                                                                          ThS. Trần Đình Liêm 

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Bằng phương pháp mô tả, liệt kê, hệ thống, nhằm tổng hợp kết quả công tác 

Giáo dục thể chất để nói lên thực trạng công tác giảng dạy môn học Giáo dục thể 

chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng và giải pháp nâng cao hiệu quả môn học. 

Từ khóa: Đại học Đà Nẵng, chương trình, sinh viên, Giáo dục thể chất. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy môn học Giáo dục thể chất mà cụ thể là 

xây dựng Chương trình môn học Giáo dục thể chất nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận 

động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát 

triển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, nâng cao khả năng học tập, kỹ năng hoạt động 

xã hội với tinh thần, thái độ tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. 

2. NỘI DUNG  

2.1. Giới thiệu Đại học Đà Nẵng 

  Nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, thành phố năng động, phát triển và là hạt 

nhân, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giữa các di sản văn hoá 

thế giới là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam), Cố đô Huế (Thừa Thiên 

Huế) và Danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nằm 

ở vị trí địa chiến lược trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây hướng ra cửa ngõ Biển Đông có 

nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển của đất nước. 

ĐHĐN là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa cấp, đa lĩnh vực, đa ngành gồm: 06 

trường ĐH thành viên (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, 

Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật và Trường ĐH Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông Việt - Hàn) và 07 đơn vị đào tạo trực thuộc (Phân hiệu ĐHĐN tại  

Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng 

DNIIT, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Đào tạo Quốc tế 

và Khoa Giáo dục Thể chất). 

Số liệu cán bộ viên chức, giảng viên của ĐHĐN (Tính đến ngày 30/01/2020): Đại 

học Đà Nẵng có 2.329 cán bộ viên chức, trong đó có 1.775 giảng viên.  

Số liệu sinh viên: Hiện tại Đại học Đà Nẵng có trên 60.000 sinh viên (có 50.000 sinh 

viên chính qui). 
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Năm học 2019 - 2020, ĐHĐN có 28 ngành đào tạo Tiến sĩ, 46 ngành đào tạo Thạc sĩ, 

135 ngành ĐH, trong đó có 38 chương trình tiên tiến/chất lượng cao. 

Đại học Đà Nẵng sẽ là một trong những đại học hàng đầu khu vực Đông Nam Á với 

nhiều ngành mũi nhọn trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, khoa học tự nhiên, xã hội và 

nhân văn, y học; là trung tâm hợp tác nghiên cứu triển khai ứng dụng mang tầm quốc gia 

và quốc tế. 

“Nơi hun đúc trí tuệ và tài năng, vì sự phát triển của miền Trung - Tây Nguyên và 

cả nước”. 

2.2. Giới thiệu Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng 

2.2.1. Chức năng 

Khoa Giáo dục Thể chất là đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Được thành lập vào 

tháng 7 năm 2014, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, bộ máy, tài chính và hoạt 

động của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. 

Khoa Giáo dục Thể chất có chức năng giảng dạy các môn học Giáo dục Thể chất cho 

học sinh, sinh viên các ngành đào tạo trong toàn Đại học Đà Nẵng; đào tạo trình độ đại học 

các chuyên ngành Giáo dục Thể chất và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa. 

       Nhiệm vụ 

1. Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học các môn học Giáo dục Thể 

chất cho học sinh, sinh viên các ngành đào tạo; phối hợp với các đơn vị thành viên, đơn vị 

trực thuộc của Đại học Đà Nẵng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đã được thống nhất, 

phê duyệt. 

2. Xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng chương trình, nội 

dung, kế hoạch đào tạo và chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và quản lý quá 

trình đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành Giáo dục Thể chất. 

3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo 

trình, tài liệu tham khảo; nghiên cứu và thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục 

để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dư ng trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất. 

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 

đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; trực tiếp quản lý và tham gia quản lý học sinh, sinh 

viên, đáp ứng yêu cầu của quá trình đào tạo và chu n đầu ra theo chương trình đào tạo. 

5. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn  

luyện của học sinh, sinh viên; làm thủ tục trình cấp có th m quyền phê duyệt và tổ  

chức cấp phát chứng ch  môn học Giáo dục Thể chất cho người học theo quy định của  

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng; 
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6. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo, 

tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; tham gia công tác kiểm định chất lượng 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng. 

7. Quản lý viên chức của khoa và đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa 

trình Giám đốc Đại học Đà Nẵng quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dư ng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, 

giảng viên, nhân viên; tổ chức đánh giá viên chức trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ 

quản lý các cấp theo quy định của Đại học Đà Nẵng. 

8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và Đại học 

Đà Nẵng; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập 

và thực nghiệm khoa học. 

9. Tổ chức hoạt động liên kết với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chủ động hợp tác quốc tế trong 

các lĩnh vực liên quan theo quy định phân cấp của Đại học Đà Nẵng. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Đại học Đà Nẵng giao. 

2.2 3  Cơ cấu tổ chức Khoa GDTC 

 

 
TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC CNTT VÀ 

TRUYỀN 
THÔNG VIỆT - 
HÀN, KHOA Y 
DƯỢC, VIỆN 
NGHIÊN CỨU 
VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT - ANH 
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2.2.4. Thông tin giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất và công tác giảng dạy môn học 

GDTC tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

Bảng 1. Thông tin cán bộ, giảng viên Khoa GDTC 

Chức danh Số lượng 
Học vị 

TS ThS CN NCS 

Giảng viên 37 02 24 11 02 

Huấn luyện viên 03  02 01  

Chuyên viên 05   05  

Bảng 2. Tổng kết khối lượng giờ giảng tại từng cơ sở giáo dục đại học thành viên  

trong năm học 2019 - 2020 

TT Trường 

Bậc 

đào 

tạo 

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 

Tổng 

lớp cả 

năm 

Tổng 

số 

lượng 

SV học 

cả năm 

Tổng số 

tiết 

cả năm 
Tổng 

số lớp 

Số 

lượng 

SV học 

Tổng số 

tiết giảng 

dạy 

Tổng 

số lớp 

Số 

lượng 

SV học 

Tổng 

số tiết 

giảng 

dạy 

1 
ĐH Bách 

khoa 
ĐH 130 5790 4810,5 115 5405 4.308,75 245 11.195 9119,25 

2 
ĐH Kinh 

tế 
ĐH 124 6280 4662 126 6145 4.689,75 250 12.425 9351,75 

3 
ĐH Sư 

phạm 
ĐH 64 2818 2342,7 63 3043 2.358,45 127 5.861 4701,15 

4 

ĐH 

Ngoại 

ngữ 

ĐH 65 3183 2427,45 63 3132 2.335,80 128 6.315 4763,25 

5 

ĐH Sư 

phạm Kỹ 

thuật 

ĐH 55 2353 1918,95 55 2540 1.875,00 110 4.893 3793,95 

CĐ 5 197 149,55 4 137 140,55 9 334 290,10 

6 

ĐH 

CNTT 

và 

Truyền 

thông 

Việt - 

Hàn 

CĐ 3 130 109,5 2 120 78,00 5 250 187,50 

7 

Khoa 

CNTT & 

TT 

ĐH 21 853 871,95 22 921 888,15 43 1.774 1760,10 
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8 
Khoa Y 

Dược 
ĐH 14 465 495,75 13 466 459,90 27 931 955,65 

9 

Viện 

NC&ĐT 

Việt-Anh 

ĐH 6 187 208,05 2 90 73,50 8 277 281,55 

TỔNG CỘNG 487 22256 17996,40 465 21999 17207,85 952 44255 35204,25 

Qua Bảng 1 và 2 bảng trên ta thấy mỗi giảng viên của Khoa GDTC sẽ đảm nhiệm 

trên 1.000 tiết dạy mỗi năm học. 

    5  Cơ sở vật chất phục vụ cho môn học Giáo dục Thể chất tại các Cơ sở Giáo dục 

Đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng 

Bảng 3. Thông tin về cơ sở vật chất phục vụ môn học GDTC 

TT Trường 
Nhà tập 

đa năng 

Sân 

bóng đá 

Sân bóng 

rổ 

Sân bóng 

chuyền 
Ghi chú 

1 Đại học Bách khoa 1 2 2 2  

2 Đại học Kinh tế 1 2 1 1  

3 Đại học Sư phạm 1 1 1 2  

4 Đại học Ngoại ngữ 1 1 1 1  

5 
Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật 
1 1 1 1  

6 
Đại học CNTT & 

TT Việt Hàn 
1 1 1 1  

7 Khoa Y -Dược     
Học 

chung 

8 

Viện Nghiên cứu 

và Đào tạo Việt 

Anh 

    
Học 

chung 

    6  Quy định về giờ chuẩn và giờ nghiên cứu khoa học trong Đại học Đà Nẵng 

Định mức giờ chu n cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ. Trong đó, giờ 

chu n trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định. 

Một tiết giảng dạy thực hành trên sân bãi của ngành thể dục thể thao, một tiết giảng 

dạy thực hành các môn năng khiếu được tính bằng 1 giờ chu n. 



Trần Đình Liêm 

 

1023 

Giảng viên phải dành ít nhất 1/3 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học  

(1.760 giờ) để làm nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ. 

    7  Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Giáo dục thể chất: 

Bảng 4. Thống kê đề tài, bài báo nghiên cứu khoa học của Khoa GDTC  

Năm học 2019-2020 

Đề tài các cấp Bài báo 

Thành phố 
Đại học  

Đà Nẵng 
Cơ sở Quốc tế 

Trong 

nước 

Kỷ yếu  

HNKH TQ 

01 06 06 08 06 12 

- Hằng năm đều tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa; 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về GDTC và thể thao 

trường học tại Đại học Đà Nẵng 3 năm tổ chức một lần; 

- Các bộ môn tổ chức các hoạt động chuyên môn như: tập huấn cập nhật các thông 

tin mới về luật các môn thể thao, tập huấn công tác trọng tài, phương pháp giảng dạy… 

- Triển khai biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy, giáo án mẫu theo chương trình 

mới ban hành. 

    8  Hoạt động phong trào 

- Đại hội Thể dục thể thao sinh viên toàn Đại học Đà Nẵng 2 năm một lần. 

- Đại hội Thể dục thể thao CBVC toàn Đại học Đà Nẵng 2 năm một lần. 

- Công tác phối hợp với ngành Văn hóa - Thể thao, các ban ngành liên quan đến công 

tác Giáo dục Thể chất… 

- Các hoạt động thể thao của ngành và toàn quốc: 

Đối với sinh viên: 

- Đội Bóng rổ Nam tham gia thi đấu giải Bóng rổ 3x3 giành được các thứ hạng cao 

như: Vô địch giải 3x3 Tp Đà Nẵng; Đạt hạng 7/13 năm 2017 và hạng 6/12 năm 2018; Giải 

Bóng rổ 3x3 toàn quốc.  

- Cử giảng viên tham gia công tác trọng tài Giải Bóng rổ như: Giải Bóng rổ VBN, 

Giải Bóng rổ đội mạnh quốc gia, Giải Bóng rổ U23, Giải Bóng rổ 3x3; Giải đá cầu toàn 

quốc; Đại hội TDTT toàn quốc… 

- Phối hợp tổ chức Chương trình tập huấn phát triển “Bóng rổ học đường năm học 

2018-2019” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục TDTT, Ủy Ban Olimpic Việt Nam,  
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Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, TW Hội sinh viên Việt Nam và Hội Đồng đội TW phối hợp 

ch  đạo thực hiện; Hiệp hội Bóng rổ Nhà Nghề Mỹ (NBA) hỗ trợ công tác chuyên môn.  

Đăng cai tổ chức Giải thể thao ngành Giáo dục cho CBVC: 

Đăng cai tổ chức thành công “Giải Bóng bàn Người giáo viên nhân dân toàn quốc 

tranh cúp Báo Giáo dục và Thời đại - 2018”, “Giải Cầu lông Người giáo viên nhân dân 

toàn quốc tranh cúp Ba Sao- 2019” . 

2.3. Chương trình môn học Giáo dục Thể chất theo học chế Tín chỉ hiện nay 

2.3.1. Sự cần thiết thay đổi chương trình môn học Giáo dục Thể chất 

Chương trình môn học Giáo dục Thể chất trước đây theo học chế Niên chế. Sự chọn 

lựa các nội dung để học tập và rèn luyện của sinh viên còn hạn chế, và nội dung môn học 

thể thao ở phần tự chọn là không nhiều. Điều này gây ra tâm lý nhàm chán trong học tập 

môn học Giáo dục Thể chất. Đến nay, Khoa Giáo dục Thể chất đã tham khảo chương trình 

môn học Giáo  dục Thể chất các trường Đại học trên cả nước, đồng thời khảo sát nhu cầu 

học tập môn học GDTC của sinh viên và dựa vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trường 

để mạnh dạn chọn lựa nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất tự chọn  và được 

áp dụng từ năm học 2015-2016 (Gồm 5 học phần trong đó có 2 học phần bắt buộc và 3 học 

phần tự chọn) 

2.3.2. Chương trình môn học giáo dục thể chất 

Căn cứ Thông tư số 25/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất 

thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học. 

Căn cứ Tờ trình số 109/TTr-KGDTC ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Q. Trưởng 

khoa Khoa Giáo dục Thể chất. 

Giám đốc Đại học Đà nẵng ra Quyết định số 6800/QĐ-ĐHĐN V/v Ban hành Quy 

định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng. 

Chương trình Giáo dục Thể chất được thực hiện (theo Thông tư 25/2015/TT-

BGDĐT) từ năm 2016 đến nay: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6276 /QĐ-ĐHĐN ngày 26 tháng 10 năm 2016) 

Chương trình 120 tiết được phân ra làm 04 học phần tương đương 04 tín ch , gồm 02 

phần: phần bắt buộc 02 tín ch  và phần tự chọn 02 tín ch . Sinh viên hoàn thành môn học 

Giáo dục Thể chất được cấp chứng ch  môn học.  
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I. Lớp Giáo dục thể chất cơ bản 

Bảng 5. Lớp Giáo dục thể chất cơ bản 

TT Tên học phần Mã học phần 
Phân phối chương trình 

Nội dung Số tiết 

1 

Giáo dục thể chất 1 

(Bắt buộc) 

 

ĐK (Điền kinh) 

 

Lý thuyết  04 

Thực hành: 

+ Chạy cự ly trung 

bình 

+ Chạy cự ly ngắn 

+ Nhảy cao hoặc 

Nhảy xa 

24 

Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

2 

Giáo dục thể chất 2 

(Bắt buộc) 
 TD (Thể dục) 

Lý thuyết  02 

Thực hành: 

+ Thể dục tự do 

nam 

+ Thể dục tự do nữ 

26 

Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

3 

Giáo dục thể chất 3 

(Tự chọn) 

BĐ1 (Bóng đá 1) 

BR1 (Bóng rổ 1) 

BC1 (Bóng chuyền 1) 

BB1 (Bóng bàn 1) 

CL1 (Cầu lông 1) 

VVN1 (Vovinam 1) 

AER1 (Aerobics1) 

Lý thuyết môn  

thể thao 
02 

Thực hành 26 

 Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 
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4 

Giáo dục thể chất 4 

(Tự chọn) 

BĐ2 (Bóng đá 2) 

BR2 (Bóng rổ 2) 

BC2 (Bóng chuyền 2) 

BB2 (Bóng bàn 2) 

CL2 (Cầu lông 2) 

VVN2 (Vovinam 2) 

AER2 (Aerobics2) 

Lý thuyết môn  

thể thao 
02 

Thực hành 26 

 Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

 Tổng cộng 04 học phần  120 

II. Lớp Giáo dục thể chất nâng cao 

Bảng 6. Lớp Giáo dục thể chất nâng cao 

TT Tên học phần Mã học phần 
Phân phối chương trình 

Nội dung Số tiết 

1 

Giáo dục  

thể chất 1 

BĐNC1  

(Bóng đá nâng cao 1) 

BRNC1  

(Bóng rổ nâng cao 1) 

BCNC1  

(Bóng chuyền nâng cao 1) 

BBNC1  

(Bóng bàn nâng cao 1) 

CLNC1  

(Cầu lông nâng cao 1) 

AERNC1  

(Aerobics nâng cao 1) 

Lý thuyết môn thể thao 02 

Thực hành 26 

 Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

2 
Giáo dục  

thể chất 2 

BĐNC2  

(Bóng đá nâng cao 2) 

BRNC2  

(Bóng rổ nâng cao 2) 

BCNC2  

(Bóng chuyền nâng cao 2) 

Lý thuyết môn thể thao 02 

Thực hành 26 

 Kiểm tra giữa kỳ 02 
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BBNC2  

(Bóng bàn nâng cao 2) 

CLNC2  

(Cầu lông nâng cao 2) 

AERNC2  

(Aerobics nâng cao 2) 

∑ 30 

3 

Giáo dục  

thể chất 3 

BĐNC3  

(Bóng đá nâng cao 3) 

BRNC3  

(Bóng rổ nâng cao 3) 

BCNC3  

(Bóng chuyền nâng cao 3) 

BBNC3  

(Bóng bàn nâng cao 3) 

CLNC3  

(Cầu lông nâng cao 3) 

AERNC3  

(Aerobics nâng cao 3) 

Lý thuyết môn thể thao 02 

Thực hành 26 

 Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

4 

Giáo dục thể 

chất 4 

BĐNC4  

(Bóng đá nâng cao 4) 

BRNC4  

(Bóng rổ nâng cao 4) 

BCNC4  

(Bóng chuyền nâng cao 4) 

BBNC4  

(Bóng bàn nâng cao 4) 

CLNC4  

(Cầu lông nâng cao 4) 

AERNC4  

(Aerobics nâng cao 4) 

Lý thuyết môn thể thao 02 

Thực hành 26 

 Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

 Tổng cộng 04 học phần  120 
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III. Lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu 

Bảng 7. Lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu 

TT Tên học phần Mã học phần 
Phân phối chương trình 

Nội dung Số tiết 

1 
Giáo dục thể chất 1 YSK1 - Điền kinh 

Lý thuyết chung 04 

Điền kinh 24 

Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

2 
Giáo dục thể chất 2 YSK2 - Thể dục 

Lý thuyết 02 

Thể dục  

phát triển chung   
26 

Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

3 
Giáo dục thể chất 3 

YSK3 - Bóng bàn 

YSK3 - Cầu lông 

Lý thuyết 02 

Thực hành 26 

Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

4 
Giáo dục thể chất 4 

YSK4 - Bóng bàn 

YSK4 - Cầu lông 

Lý thuyết 02 

Thực hành 26 

 Kiểm tra giữa kỳ 02 

∑ 30 

 Tổng cộng 04 học phần  120 

* Hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá: 

- Sinh viên tự tập luyện để đáp ứng các nội dung học phần về kỹ thuật và thể lực; 

- Sinh viên các lớp nâng cao tập luyện theo kế hoạch của lớp nâng cao để tham gia 

Đại hội Thể dục Thể thao toàn Đại học Đà Nẵng và đây cũng là cơ sở để chọn lựa nhân tố 

tham gia Đại hội Thể dục thể thao sinh viên toàn quốc. 

3. HƯỚNG THAY ĐỔI MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA KHOA GIÁO 

DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2021  

Theo khảo sát nhu cầu học tập môn GDTC của sinh viên chương trình môn học 

GDTC có hướng thay đổi như sau: 
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- Học phần bắt buộc: GDTC 1. 

- Học phần tự chọn: GDTC 2,3,4 (Ch  có một cấp độ). 

- Sinh viên có thể chọn bất kỳ nội dung nào để học ở Học phần tự chọn. 

- Phong phú thêm môn học cho học phần tự chọn: Võ Karatedo, Bơi lội. 

4. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

Sân bãi tập luyện ngoài trời: 

- Bóng mát cho sinh viên học tập. 

Nhà tập: 

- Xây dựng nhà tập đa năng ở các trường. 

- Xây dựng hồ bơi. 

Môn học: 

- Phong phú thêm nội dung môn học. 

Giờ học: 

- Không xen giờ lý thuyết của trường vào buổi học Giáo dục thể chất. 
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