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LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Hệ thống Giáo dục Thể chất trong các trường đại học là một bộ phận 

hữu cơ của hệ thống Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Mục Đích của Giáo dục 

Thể chất (GDTC) là củng cố và tăng cường sức khỏe, phát triển năng lực thể 

chất của con người, hình thành và hoàn thiện các kỹ năng vận động để chuẩn 

bị sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), sức khỏe con người là vốn quý. Đảng và 

Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí của công tác GDTC nhằm bồi dưỡng, nâng 

cao sức khỏe đối với thế hệ trẻ và xem đó là động lực quan trọng, cần phải có 

chính sách chăm sóc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển hài hòa 

về mặt thể chất, tinh thần, trí tuệ và đạo đức. 

Công tác giáo dục thể chất (GDTC) và hoạt động TDTT trong các 

trường đại học, là một mặt giáo dục quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo, để góp phần thực hiện mục tiêu: Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân 

lực, đào tạo nhân tài cho đất nước để đáp ứng nhu cầu đổi mới sự nghiệp phát 

triển kinh tế xã hội của đất nước. 

GDTC trong trường học là thực hiện mục tiêu phát triển thể chất cho 

học sinh, sinh viên, nhằm góp phần vào việc đào tạo con người phát triển toàn 

diện, nâng cao thể lực, giáo dục nhân cách đạo đức, lối sống lành mạnh, làm 

phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong sinh viên. Thế hệ học sinh, sinh 

viên, là những người chủ tương lai của đất nước, nên sứ mệnh lịch sử tương 

lai của dân tộc đều trông mong vào thế hệ này. 

Sinh viên Việt Nam ngày nay đang được sống và học tập dưới một chế 

độ ưu việt - chế độ xã hội chủ nghĩa và được thừa hưởng những thành tựu vĩ 

đại của cha ông ta để lại trong sự nghiệp chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ 
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quốc, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm chăm sóc. Trong Di chúc của 

Hồ Chủ tịch, Người đã căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là 

một việc làm rất quan trọng và cần thiết". Thấm nhuần lời dạy của Người, thế 

hệ trẻ Việt Nam trong đó có lực lượng sinh viên đang ra sức thi đua học tập, 

rèn luyện để đạt được trình độ giáo dục chính trị, văn hóa cao, có sức khỏe 

vững vàng chuẩn bị tốt về thể lực, phát triển ngày càng cao các phẩm chất đạo 

đức và ý chí để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hiện nay, các trường đại học - cao đẳng và trung học chuyên nghiệp 

đều có xu hướng phát triển về quy mô và đa dạng hóa các loại hình đào tạo. 

Với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng sinh viên như hiện nay, vấn đề đảm 

bảo chất lượng giáo dục trong đó có GDTC đang là thử thách lớn. 

Mặc dù, công tác GDTC đã được các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm, 

như một số trường đã được đầu tư xây dựng những công trình TDTT mới rất 

lớn và hiện đại để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy nội khóa, hoạt động 

ngoại khóa và phong trào thể thao của sinh viên. Song trong thực tế, công tác 

GDTC và TDTT học đường ở nhiều trường đại học - cao đẳng còn có những 

hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu mục tiêu giáo dục và đào tạo đề ra. 

Về thực trạng của công tác GDTC hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 

nhận định: "Chất lượng GDTC còn thấp, giờ dạy còn đơn điệu, thiếu sinh 

động". Nhận thức về vị trí, vai trò của GDTC còn nhiều hạn chế trong các cấp 

giáo dục và cơ sở trường. 

Đặc biệt là, việc đánh giá về sức khỏe và thể chất sinh viên hiện nay, 

chủ yếu dựa vào kết quả từng học phần hoặc môn học, bằng cách cho điểm 

theo tiêu chuẩn của Bộ ban hành. Do vậy, chỉ đánh giá được một giai đoạn 

ngắn trong 3 năm học, mà chưa đánh giá được sức khỏe và sự phát triển thể 

chất của sinh viên trong suốt quá trình đào tạo. 
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Mặt khác, việc chuẩn bị thể lực cho sinh viên có vai trò quyết định 

trong tiếp thu và hình thành kỹ thuật động tác, cũng như kỹ năng thực hành 

trong các môn thể thao. Từ đó cho thấy cần thiết phải có những bài tập phù 

hợp để kịp thời nâng cao thể lực và phát triển thể chất cho sinh viên. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác GDTC cho sinh viên 

trong những năm qua đã có một số tác giả nghiên cứu về lĩnh vực này như: 

"Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác GDTC và phát triển TDTT 

trong nhà trường" (Vũ Đức Thu - Nguyễn Trọng Hải, 1998). 

"Nghiên cứu hiệu quả một số bài tập phát triển thể lực chung nhằm 

nâng cao thể lực cho nữ sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ" 

(Nguyễn Bích Thủy, 2001). 

"Nghiên cứu xây dựng một số bài tập nhằm nâng cao thể lực chung cho 

sinh viên lớp thể dục – sinh vật Trường Cao đẳng Phú Thọ" (Vũ Danh Đông). 

"Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thể lực cho nam sinh viên 

Trường Đại học Xây dựng" (Nguyễn Anh Tú). 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN - 

ĐHQGHN) là một trung tâm đầu ngành về đào tạo ngoại ngữ trong cả nước. 

Nhà trường đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ở hai hệ chính là 

sư phạm và phiên dịch. Với đặc thù về ngành nghề nên tỷ lệ nữ sinh chiếm 

phần đa. Cho nên từ trước tới giờ nội dung và chương trình giảng dạy môn 

GDTC chủ yếu tập trung vào phát triển thể lực cho nữ sinh viên, chứ chưa 

quan tâm tới việc phát triển thể lực cho các em nam sinh viên của trường. Do 

đó, mức độ phát triển về mặt thể chất đối với nam sinh viên ở đây cũng có sự 

khác biệt, nhất là so với các trường có nhiều sinh viên nam. Đặc biệt, hiện nay 

nhà trường đã và đang liên kết với một số khoa và trường trong Đại học Quốc 

gia Hà Nội để đào tạo cho sinh viên có thể học song song thêm một chuyên 
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ngành khác ngoài Ngoại ngữ. Chính vì vậy công tác GDTC cũng như hoạt 

động TDTT trong nhà trường cần hướng tới sự phát triển thể chất cho nam 

sinh viên sao cho phù hợp với yêu cầu đối tượng và đặc điểm ngành nghề.  

Để đạt được mục tiêu trên, sinh viên của trường không chỉ được trang 

bị kiến thức chuyên môn vững vàng, mà cần phải luôn luôn rèn luyện thân thể 

để tạo được nền tảng thể lực thật tốt, nhằm đáp ứng được yêu cầu lao động, 

học tập hoặc công việc đặc thù của ngành nghề hiện nay và trong tương lai. 

Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: 

"Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm phát triển thể chất cho 

nam sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội". 
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Chương 1 
TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THỂ 

DỤC THỂ THAO VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

Tư tưởng của Hồ Chí Minh trong việc đặt nền tảng xây dựng sự nghiệp 

TDTT của nước ta là: TDTT là một công tác cách mạng vừa là nhu cầu, vừa 

là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của quần chúng, một sự nghiệp của toàn dân, do 

dân và vì dân. Mục tiêu của TDTT là bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân 

dân, góp phần cải tạo nòi giống Việt Nam làm cho dân cường, nước thịnh. 

Tiêu biểu cho điều tư tưởng của Bác là: "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục"; 

"Giữ gìn dân chủ xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có 

sức khỏe mới thành công, mỗi một người dân yếu ớt là làm cho cả nước yếu 

ớt một phần, mỗi người dân mạnh khỏe tức là góp phần cho cả nước mạnh 

khỏe. Vậy, rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người 

dân yêu nước". 

Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển TDTT vì sức 

khỏe nhân dân, công việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công, Bác kêu 

gọi toàn dân thường xuyên rèn luyện thân thể giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể 

lực cho mọi người. Bác Hồ tin yêu thế hệ trẻ, người quan tâm và chăm sóc 

đến sự phát triển thể chất của thế hệ trẻ. Ngày về thăm Trường Trung cấp 

TDTT Trung ương (nay là Trường Đại học TDTT I), Bác đã căn dặn: "... 

Các cháu học TDTT không phải để đạt ông kiện tướng này, bà kiện tướng 

nọ. Cái chính là, là người cán bộ phục vụ đắc lực cho nhân dân, đem hiểu 

biết của mình ra hướng dẫn mọi người cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe 

đẩy lùi bệnh tật...". 
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Đảng lãnh đạo công tác TDTT bằng việc hoạch định đường lối quan 

điểm TDTT, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đường lối quan điểm TDTT do mình 

đề ra. Đường lối quan điểm của Đảng thể hiện trong chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng về TDTT suốt thời kỳ lãnh đạo cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân 

và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, được thể hiện qua Nghị quyết đại 

biểu Đảng toàn quốc lần thứ 7 tháng 6-1991; "Từng bước xây dựng nền 

TDTT xã hội chủ nghĩa phát triển cân đối, có tính chất dân tộc khoa học và 

nhân dân". 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến mục tiêu giáo dục toàn diện 

cho thế hệ trẻ. Trong đó, trí dục, đức dục được coi là những vấn đề hệ trọng 

nhằm giáo dục hình thành nhân cách người học sinh - sinh viên - người chủ 

tương lai của đất nước, những người lao động phát triển cao về trí tuệ, cường 

tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức. 

Định hướng về công tác giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ trong 

những năm tới. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII đã khẳng định: "Giáo 

dục đào tạo cùng với khoa học và công nghệ phải thực sự trở thành quốc sách 

hàng đầu... Chuẩn bị tốt hành trang cho thế hệ trẻ đi vào thế kỷ XXI... Muốn 

xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh phải có con người phát triển toàn 

diện, không chỉ phát triển về trí tuệ, trong sáng về đạo đức lối sống mà phải 

là con người cường tráng về thể chất. Chăm lo cho con người về thể chất là 

trách nhiệm của toàn xã hội của tất cả các ngành các đoàn thể, trong đó có 

giáo dục - đào tạo, y tế TDTT". 

Cụ thể hóa đánh giá công tác TDTT trong những năm qua, Chỉ thị 36 

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác TDTT trong giai đoạn 

mới: "Những năm gần đây công tác TDTT đã có tiến bộ, phong trào TDTT ở 

một địa phương và ngành đã được chú ý đầu tư nâng cấp xây dựng mới... Tuy 

nhiên, TDTT của nước ta còn ở trình độ thấp số người thường xuyên tập 
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TDTT còn rất ít đặc biệt là thanh niên chưa tích cực tham gia tập luyện hiệu 

quả GDTC trong giáo dục trường học và trong các lực lượng vũ trang còn 

thấp... Đội ngũ cán bộ TDTT còn thiếu và yếu về nhiều mặt". 

Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém là do nhiều cấp Đảng ủy 

chính quyền chưa nhận thức đầy đủ và còn xem nhẹ vai trò của TDTT trong 

sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, chưa thực sự coi 

TDTT là một bộ phận trong chiến lược kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, 

chưa có chế độ phù hợp với yêu cầu phát triển của TDTT, đầu tư cho lĩnh vực 

TDTT. Quản lý của ngành TDTT còn kém hiệu quả, chưa phát huy vai trò 

chủ động sáng tạo của toàn xã hội để phát triển TDTT. 

Trước tình hình mới, định hướng của Đảng về phát triển sự nghiệp 

TDTT: "Phát triển TDTT là bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm bồi dưỡng và phát huy nhân tố 

con người công tác TDTT phải góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục 

nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh làm phong phú đời sống văn hóa tinh 

thần của nhân dân, nâng cao năng suất lao động xã hội và sức chiến đấu của 

các lực lượng vũ trang". 

Trong các văn bản Nghị quyết của Đảng đã khẳng định: Phải xây dựng 

nền TDTT có tính dân tộc, khoa học và nhân dân, phát triển rộng rãi phong 

trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích và tăng cường công tác GDTC 

trong nhà trường các cấp với khẩu hiệu: "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc”[14]. Cũng như khẳng định phát triển TDTT là trách nhiệm của các cấp 

ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội. 

Chỉ thị 36 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nêu: "Mục tiêu 

cơ bản lâu dài của công tác TDTT là hình thành nền TDTT phát triển và tiến 

bộ, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần 

của nhân dân... thực hiện nền giáo dục thể chất trong tất cả các trường học, 
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làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống hằng ngày của hầu hết học 

sinh - sinh viên". 

Luật giáo dục được xây dựng trên cơ sở quán triệt quan điểm đường lối 

chủ trương của Đảng về giáo dục, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật hiện 

hành. Đảm bảo sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đúng tầm quan 

trọng của giáo dục và coi đầu tư cho giáo dục là một trong những hướng 

chính của đầu tư phát triển: "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, 

Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo 

dục". 

Bộ luật đã khẳng định: "Giáo dục là con đường chủ yếu và cơ bản để 

chuẩn bị cho con người cho sự phát triển bền vững của đất nước trong điều 

kiện kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là con người có 

sức khỏe và được phát triển toàn diện, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của 

sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc". 

Để GDTC và thể thao trường học thực sự có vị trí quan trọng trong việc 

góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, hoàn thiện về nhân cách, trí 

tuệ và thể chất sức khỏe, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước, giữ vững tăng cường an ninh quốc phòng. Đồng thời xây dựng nhà 

trường thành những cơ sở phong trào TDTT quần chúng của học sinh - sinh 

viên. Quán triệt sâu sắc nội dung của các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Hiến 

pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và các văn bản 

pháp lệnh của Chính phủ về công tác TDTT trong tình hình mới. Đồng thời, 

để khắc phục thực trạng giảm sút sức khỏe thể lực của học sinh, sinh viên 

hiện nay, hai ngành giáo dục đào tạo và TDTT đã thống nhất những nội dung, 

biện pháp và hợp đồng trách nhiệm chỉ đạo nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất 
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lượng GDTC của học sinh, sinh viên: "Hai ngành nhất trí xây dựng chương 

trình nâng cao GDTC, sức khỏe, bồi dưỡng năng khiếu thể thao học sinh, sinh 

viên... kiến nghị với Nhà nước phê duyệt thành chương trình quốc gia và được 

đầu tư kinh phí thỏa đáng". 

Với nội dung phối hợp chỉ đạo giữa hai ngành là chỉ đạo các cấp học 

giảng dạy TDTT nội khóa theo chương trình kế hoạch có nề nếp, đảm bảo 

thực hiện nghiêm túc quy phạm đánh giá quá trình dạy học thể dục, quy chế 

giáo dục thể lực cho học sinh, sinh viên và thực hiện kiểm tra tiêu chuẩn rèn 

luyện thân thể cho học sinh, sinh viên, điều chỉnh và ban hành tài liệu giảng 

dạy, sách giáo khoa, sách hướng dẫn phương pháp giảng dạy và tập luyện 

TDTT. Phát động phong trào tập luyện rộng khắp trong nhà trường các cấp, 

chỉ đạo việc cải tiến nội dung hình thức hoạt động ngoại khóa thể dục thể 

thao, xây dựng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên TDTT và bảo đảm cơ 

sở vật chất tôi thiểu để phục vụ thực hiện chương trình nội khóa và luyện thể 

thao ngoài giờ của học sinh - sinh viên. 

Để đưa công tác GDTC trong nhà trường trở thành một khâu quan 

trọng mà sự nghiệp giáo dục - đào tạo, cũng như xác định đúng về vị trí 

GDTC trong nhà trường các cấp phải được triển khai thực hiện đồng bộ với 

các mặt giáo dục tri thức và nhân cách từ tuổi thơ cho đến Đại học. Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản quyết định ban hành quy chế về công 

tác GDTC trong nhà trường các cấp. Trong đó đã khẳng định: "Giáo dục thể 

chất được thực hiện trong nhà trường từ mầm non đến đại học, góp phần đào 

tạo những công dân phát triển toàn diện. GDTC là một bộ phận hữu cơ của 

mục tiêu giáo dục và đào tạo, nhằm giúp con người phát triển cao về trí tuệ, 

cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức: Thể 

chất - Sức khỏe là nhân tố quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc". 
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Trong các trường đại học, GDTC có tác dụng tích cực trong việc hoàn 

thiện cá tính, nhân cách, những phẩm chất cần thiết cho nghiệp vụ và hoàn 

thiện thể chất của sinh viên. Việc tiến hành GDTC nhằm giữ gìn sức khỏe và 

phát triểnthể lực, tiếp thu những kiến thức kỹ năng vận động cơ bản, còn có 

tác dụng chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và tinh thần của người cán bộ tương lai. 

Đồng thời giúp họ hiểu biết phương pháp khoa học, để tiếp tục rèn luyện thân 

thể củng cố sức khỏe góp phần tổ chức xây dựng phong trào thể thao trong 

nhà trường. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình GDTC 

trong các trường đại học: "Chương trình GDTC trong các trường đại học 

nhằm giải quyết nhiệm vụ giáo dục: trang bị kiến thức, kỹ năng về rèn luyện 

thể lực của sinh viên, giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa, cung cấp cho sinh 

viên những kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập luyện 

TDTT, góp phần duy trì và cung cấp sức khỏe của sinh viên". 

1.2. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT VÀ 

CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỂ CHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 

1.2.1. Khái niệm phát triển thể chất 

Thể chất chỉ chất lượng thân thể con người. Đó là những đặc trưng 

tương đối ổn định về hình thái và chức năng của cơ thể được hình thành và 

phát triển do bẩm sinh di truyền và điều kiện sống (bao gồm cả giáo dục và 

rèn luyện). 

Năng lực thể chất bao gồm thể hình, khả năng chức năng và khả năng 

thích ứng. 

Thể hình: Đó là hình thái, cấu trúc cơ thể, bao gồm trình độ phát triển, 

những chỉ số tuyệt đối về hình thái và tỷ lệ giữa chúng cùng tư thế. Còn năng 

lực thể chất lại chủ yếu liên quan đến những khả năng chức năng của hệ 

thống, cơ quan trong cơ thể, thể hiện chính qua hành cơ bắp... Nó bao gồm 
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các tố chất vận động và những năng lực cơ bản của con người. Khả năng thích 

ứng chỉ trình độ (năng lực) thích ứng chủ yếu về chức năng của cơ thể con 

người với hoàn cảnh bên ngoài, bao gồm cả sức đề kháng đối với các bệnh tật. 

Còn trạng thái thể chất chủ yếu nói về tình trạng cơ thể thông qua một số dấu 

hiệu về thể tạng, được xác định bằng cách đo tương đối đơn giản về chiều cao 

cân nặng, vòng ngực, dung tích sóng, lực tay, chân, lưng... trong một thời 

điểm nào đấy. 

Đặc trưng của sự phát triển thể chất phụ thuộc nhiều vào các nguyên 

nhân tạo thành (điều kiện bên trong và bên ngoài) và sự biến đổi của nó theo 

một số quy luật về tính di truyền và khả biến, sự phát triển theo lứa tuổi và 

giới tính, sự thống nhất giữa cơ thể và môi trường, giữa hình thức - cấu tạo và 

chức năng cơ thể. 

Bài tập: 

Bài tập TDTT là những hoạt động vận động chuyên biệt do con người 

sáng tạo ra một cách có ý thức, có chủ đích phù hợp với các quy luật GDTC. 

Người ta dùng chúng để giải quyết những nhiệm vụ GDTC, đáp ứng những 

yêu cầu phát triển thể chất và tinh thần của con người. 

Thể lực chung: 

Theo các nhà khoa học TDTT nước ngoài như Nôvicốp (Nga), Viên Vĩ 

Dân (Trung Quốc) thì thể lực chung được hiểu là: "năng lực của các chức 

năng và năng lực vận động của cơ thể được biểu hiện ra dưới sự chi phối của 

hệ thống thần kinh, loại năng lực này được tổ hợp bởi sức mạnh tốc độ, sức 

bền, tính mềm dẻo và năng lực phối hợp vận động". 

Còn theo tác giả Nguyễn Toán, Phạm Danh Tốn thì thể lực chung có 

thể được hiểu là: "Những tiền đề chung rộng rãi về thể lực để có thể đạt kết 

quả tốt trong hoạt động hoặc trong một số hoạt động nào đó". 
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Tuy các tác giả trên có cách trình bày khác nhau nhưng đều hàm chứa 

những nội hàm cơ bản là: 

- Thể lực chung là năng lực của chức năng và năng lực vận động của cơ 

thể. 

- Thể lực chung gồm các tố chất thể lực chung: nhanh, mạnh, bền, 

khéo, dẻo. Nó là nền tảng rộng rãi cho các hoạt động của cơ thể. 

Thể lực chuyên môn: 

Cũng theo Nôvicôp và Viên Dĩ Dân thì thể lực chuyên môn là các tố 

chất thể lực được gắn liền với kỹ thuật chuyên môn, yêu cầu thi đấu chuyên 

môn và phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao thành tích chuyên môn cho VĐV. 

"Thể lực chuyên môn của các môn thể thao có kỹ thuật, luật lệ thi đấu khác 

nhau thì sẽ khác nhau. Thể lực chuyên môn được xây dựng trên nền tảng của 

thể lực chung". 

Còn theo tác giả Nguyễn Toán và Phạm Danh Tốn thì thể lực chuyên 

môn là: "Thể lực chỉ nhằm phục vụ cho yêu cầu chuyên biệt hẹp theo từng 

nghề, từng môn thể thao, thậm chí từng động tác kỹ thuật trong từng tình 

huống cụthể, thường được đặt trên nền và sau chuẩn bị thể lực chung". Rõ 

ràng các khái niệm của tác giả Nga, Trung Quốc và Việt Nam có cùng chung 

hàm nghĩa đó là: 

- Thể lực chuyên môn chỉ phục vụcho yêu cầu chuyên biệt của môn 

chuyên sâu. 

- Thể lực chuyên môn chỉ có thể được phát triển tốt trên nền tảng của 

thể lực chung đồng thời được phát triển sau khi đã phát triển thể lực chung. 

1.2.2. Huấn luyện thể lực chung 

Huấn luyện thể lực chung (còn gọi là quá trình giáo dục các tố chất thể 

lực chung và chuyên môn) là một quá trình tác động liên tục, thường xuyên và 
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theo kế hoạch sắp xếp hợp lý bằng những bài tập TDTT nhằm phát triển các 

mặt chất lượng và khả năng vận động. Quá trình ấy tác động sâu sắc đối với 

hệ thần kinh, cơ bắp cũng như đối với các cơ quan nội tạng của con người. 

Thông thường tố chất thể lực được chia thành 5 loại cơ bản: sức nhanh, 

sức mạnh, sức bền, khả năng mềm dẻo, khả năng phối hợp vận động (khả 

năng linh hoạt). 

Hiện nay tồn tại rất nhiều quan điểm về huấn luyện thể lực, song chúng 

tôi cho rằng hệ thống các quan điểm của giáo sư - HLV Công Huân CHLB 

Nga N.G.Ozolin trình bày trong cuốn "Hệ thống huấn luyện thể thao hiện đại 

- Nxb TDTT Matxcơva 1970" là đầy đủ hơn cả. Tác giả cho rằng: Quá trình 

huấn luyện thể lực là việc hướng đến củng cố các hệ thống cơ quan của cơ 

thể, nâng cao khả năng chức phận của chúng, đồng thời là việc phát triển các 

tố chất vận động (sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm, dẻo, khéo léo). 

Điểm đặc biệt của quá trình chuẩn bị thể lực chung là phải củng cố 

được những điểm còn yếu trong cơ thể, những cơ quan chậm phát triển. 

Qua tham khảo các nguồn tư liệu, các công trình nghiên cứu khoa học 

của nhiều chuyên gia đầu ngành lĩnh vực lý luận và phương pháp huấn luyện 

thể thao trong nước: GS Lê Văn Lẫm, PGS Lê Bửu, PGS Dương Nghiệp Chí, 

PGS Phạm Trọng Thanh, PGS Nguyễn Toán, PTS Nguyễn Thế Truyền, PTS 

Phạm Danh Tốn... Chúng ta thấy các nhà khoa học đều cho rằng "Quá trình 

huấn luyện thể lực cho người tập là hướng đến việc củng cố và nâng cao khả 

năng chức phận của hệ thống cơ quan trước lượng vận động thể lực (bài tập 

thể chất) và như vậy đồng thời đã tác động đến quá trình phát triển của các tố 

chất vận động". Đây có thể coi là điểm có xu hướng sư phạm trong quá trình 

giáo dục các tố chất vận động. 
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Quan điểm khác theo xu hướng y sinh học mà chúng tôi ghi nhận của 

các nhà khoa học Việt Nam: PTS Nguyễn Ngọc Cừ, PTS Phan Hồng Minh, 

PGS Lưu Quang Hiệp, PGS Trịnh Hùng Thanh, PGS Nguyễn Kim Minh, PTS 

Lê Quý Phượng... "Nói đến huấn luyện thể lực chung trong thể thao là nói tới 

cơ thể người tập dưới tác động của tập luyện được biểu hiện ở năng lực hoạt 

động cao hay thấp". 

Đồng thời chúng tôi thấy một số chuyên gia Việt Nam đề cập vấn đề 

này dưới góc độ tâm lý, PGS Phạm Ngọc Viễn, PGS Lê Văn Xem... cho rằng: 

"Quá trình chuẩn bị thể lực chung là quá trình giải quyết khó khăn liên quan 

đến việc thực hiện các hành động kỹ thuật và sự phù hợp những yếu tố tâm lý 

trong hoạt động tập thể và thi đấu". 

Qua các ý kiến nêu trên, chúng tôi nhận thấy chuẩn bị thể lực chung sự 

tác động có hướng đích của lượng vận động (bài tập thể chất) đến người tập 

nhằm hình thành và phát triển lên một mức độ mới của khả năng vận động 

biểu hiện ở sự hoàn thiện các năng lực thể chất, đồng thời còn nhằm nâng cao 

khả năng hoạt động của các cơ quan chức phận tương ứng với các năng lực 

vận động của người tập, nâng cao các yếu tố tâm lý trước hoạt động đặc trưng 

của mỗi môn thể thao. 

Hoạt động thể lực rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào công suất 

hoạt động cơ cấu động tác và thời gian gắng sức. Mỗi một dạng hoạt động 

đồng thời đòi hỏi cơ thể phải thể hiện khả năng hoạt động thể lực của mình về 

một mặt nào đó. Như vậy khả năng hoạt động thể lực có thể phát triển các mặt 

khác nhau của năng lực hoạt động thể lực. Các mặt khác nhau đó của khả 

năng hoạt động thể lực được gọi là các tố chất thể lực (tố chất vận động). Dựa 

trên quan điểm tố chất thể lực chúng tôi đi sâu vào đặc điểm của từng tố chất. 

Và dựa trên cơ sở sinh lý, lý luận và phương pháp TDTT. 
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Tố chất sức mạnh 

Sức mạnh là khả năng khắc phục lực đối kháng bên ngoài, hoặc đề 

kháng lại nó bằng sự nỗ lực cơ bắp. 

TS Lê Văn Xem khái niệm về sức mạnh: Là khả năng thực hiện một 

hành động vận động với mức độ nỗ lực, cường độ căng cơ khác nhau. Tố chất 

sức mạnh thường được thể hiện trong khi thực hiện các động tác đòi hỏi mức 

độ nỗ lực cơ bắp nhất định. 

Để phát triển sức mạnh tối đa trong huấn luyện cần phải hình thành 

những phản xạ có điều kiện phối hợp hoạt động của các trung tâm thần kinh 

để các cơ chủ vận có thể co trong khi hoạt động của các cơ khối kháng bị ức 

chế. 

Có thể sử dụng cả hoạt động và tĩnh lực để phát triển sức mạnh. Cho 

các cơ tập luyện theo chế độ đẳng trường với lực căng cơ tối đa sẽ làm cho 

sức mạnh của cơ tăng cao. 

Tố chất sức nhanh 

Đó là khả năng của con người hoàn thành một hoạt động vận động với 

khoảng thời gian ngắn nhất trong điều kiện được quy định. 

Trong hoạt động TDTT tố chất sức nhanh quy định chủ yếu đặctính tốc 

độ động tác cũng như thời gian phản ứng vận động. 

Người ta phân biệt 3 hình thức đơn giản biểu hiện sức nhanh như: 

- Thời gian tiềm phục của phản ứng vận động. 

- Tốc độ động tác đơn (với lượng đối kháng bên ngoài nhỏ). 

- Tần số động tác. 

Theo quan điểm sinh lý, về thời gian tiềm phục của phản ứng vận động 

gồm năm thành phần: 
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- Xuất hiện hưng phấn trong cơ quan cảm thụ. 

- Dẫn truyền hưng phấn hệ thần kinh trung ương. 

- Truyền hưng phấn trong tổ chức lưới hình thành tín hiệu ly tâm. 

- Truyền tín hiệu từ hệ thần kinh trung ương tới cơ. 

- Hưng phấn cơ và cơ hoạt động tích cực. 

Trong đó giai đoạn thứ 3 chiếm nhiều thời gian nhất. Những động tác 

được thực hiện với tốc độ tối đa khác với động tác chậm về đặc điểm sinh lý 

sự khác biệt cơ bản thể hiện ở chỗ: Khi thực hiện với tốc độ tối đa thì khả 

năng điều chỉnh bằng cảm giác trong tiến trình thực hiện động tác sẽ gặp 

nhiều khó khăn. Do đó, với tốc độ cao khó có thể thực hiện động tác thật 

chính xác. Trong các động tác rất nhanh và thực hiện với tần số cao. Động 

năng được truyền cho bộ phận nào đó có thể sau đó nó bị tiêu phí ở các cơ đối 

kháng tham gia hoạt động và truyền cho bộ phận này gia tốc theo hướng 

ngược lại, trong động tác tốc độ lớn hoạt động của cơ diễn ra trong thời gian 

ngắn đến mức không kịp co lại nhiều và thực tế cơ hoạt động the chế độ đẳng 

trường. Người ta thừa nhận rằng tần số động tác phụ thuộc vào tính linh hoạt 

của quá trình thần kinh - tức là phụ thuộc vào tốc độ chuyển trạng thái hưng 

phấn - với chế độ của khu vận động. 

Tố chất sức bền:  

Là khả năng hoàn thành một hoạt động vận động không bị suy giảm 

hiệu quả trong điều kiện được quy định. 

Hay có thể khái niệm: sức bền là năng lực thực hiện một hoạt động với 

cường độ cho trước, năng lực duy trì khả năng vận động trong thời gian dài 

nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được. 

Do thời gian hoạt động đó cuối cùng bị giới hạn bởi sự xuất hiện của 

mệt mỏi, nên sức bền còn có thể nói là năng lực của cơ thể chống lại mệt mỏi 
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trong hoạt động nào đó. Như vậy, khái niệm sức bền luôn liên quan đến khái 

niệm mệt mỏi. 

Trong hoạt động thể lực sức bền đảm bảo cho người tập đạt được 

cường độ tốt nhất (tốc độ, dùng lực, nhịp độ thi đấu, sử dụng sức lực) trong 

thời gian vận động kéo dài. Tương ứng khả năng huấn luyện của mình. Sức 

bền còn đảm bảo chất lượng động tác cao và giải quyết hoàn hảo kỹ - chiến 

thuật tốt ở cuối cuộc thi đấu và khi vượt qua một khối lượng vận động lớn 

trong tập luyện. Và khả năng chịu đựng lượng vận động của người tập. Sức 

bền phát triển tốt là một điều kiện quan trọng để hồi phục nhanh sức bền gồm 

có: sức bền chung và sức bền chuyên môn. 

- Sức bền chung: là sức bền trong các hoạt động kéo dài, với cường độ 

thấp. Có sự tham gia của phần lớn hệ cơ. 

Sức bền chung có khả năng chuyển từ hoạt động này sang hoạt động 

khác tức là khi được nâng cao trong một loại bài tập nào đó, nó có khả năng 

biểu hiện trong các loại bài tập khác có cùng tính chất. Điều này có ý nghĩa 

thực tiễn quan trọng. Để nâng cao sức bền chung của VĐV ở một môn nào đó 

có thể sử dụng nhiều hình thức bài tập khác nhau. 

- Sức bền chuyên môn: là năng lực duy trì khả năng vận động cao trong 

những loại hình bài tập nhất định. 

Sức bền trong từng loại bài tập có tính chuyên biệt phụ thuộc vào 

những nhân tố khác nhau, đặc biệt là phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện kỹ 

thuật. Do đó, khi nâng cao sức bền chuyên môn trong một loại bài tập xác 

định nào đó thì hầu như không có tác dụng làm tăng sức bền chuyên môn 

trong một loại bài tập khác, tức là đây hầu như không có sự chuyển của sức 

bền, có thể xảy ra hay không tùy thuộc vào cơ chế cung cấp năng lượng trong 
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vận động, đặc điểm các tố chất vận động của bài tập, tác dụng tương hỗ của 

kỹ năng, kỹ xảo vận động, sức bền nói chung rất cần thiết cho con người. 

Vì sức bền luôn là thành phần của nhân tố thành tích thể lực, nên nó 

quan hệ chặt chẽ với các tố chất thể lực như sức mạnh, sức nhanh. Những mối 

quan hệ này được thể hiện bằng các tố chất như: sức mạnh bền, sức nhanh 

bền. Như vậy, có thể nói rằng sức bền rất đa dạng nó đặc trưng cho các môn 

thể thao. 

Tố chất mềm dẻo 

Mềm dẻo là năng lực thực hiện động tác với biên độ lớn. Biên độ tối đa 

củng động tác là thước đo của năng lực mềm dẻo. 

Năng lực mềm dẻo được chia làm hai: mềm dẻo tích cực và mềm dẻo 

thụ động. 

- Mềm dẻo tích cực: là năng lực thực hiện động tác với biên độ lớn ở 

các khớp nhờ sự nỗ lực của cơ bắp. 

- Mềm dẻo thụ động: là năng lực thực hiện động tác với biên độ lớn của 

các khớp nhờ tác động của ngoại lực như: trọng lượng của cơ thể, lực ấn ép 

của HLV hoặc bạn tập. 

Mềm dẻo là tiền đề quan trọng để đạt được yêu cầu chất lượng và số 

lượng động tác. Nếu năng lực mềm dẻo không được phát triển đầy đủ sẽ dẫn 

đến những hạn chế và khó khăn trong quá trình phát triển năng lực thể thao. 

Tố chất khéo léo (năng lực phối hợp vận động): 

Theo TS Lê Văn Xem đó là khả năng tiếp thu nhanh kỹ năng vận động, 

những động tác mới học và năng lực chuyển hóa hoạt động vận động phù hợp 

với yêu cầu của tình huống đã thay đổi. 

Khéo léo là một tố chất thể lực tổng hợp, có thể định nghĩa theo nhiều 

cách khác nhau. Có quan điểm cho rằng: "Khéo léo là năng lực định hướng và 
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phản ứng nhanh chóng khi có tình huống nảy sinh. Quan niệm khác lại cho 

rằng: Khéo léo là khả năng phối hợp động tác tốt của người tập trong các hoạt 

động vận động. Cho dù hiểu khéo léo theo các góc độ khác nhau, song người 

ta đều thừa nhận tố chất này bao hàm trong đó nhiều năng lực thành phần để 

tạo nên khả năng phối hợp vận động cao. 

Phương pháp chủ yếu để phát triển các khả năng phối hợp vận động là 

luyện tập thường xuyên các bài tập thể chất (bài tập kỹ thuật) với thay đổi kết 

cấu, độ khó, tốc độ, nhịp điệu bài tập, rèn luyện các năng lực cảm giác không 

gian và thời gian. Đa dạng hóa việc thực hiện động thác, thay đổi điều kiện 

bên ngoài, thay đổi cách thu nhận thông tin... Cũng như góp phần giáo dục có 

hiệu quả khả năng phối hợp động tác. 

1.2.3. Các kết quả nghiên cứu sự phát triển thể chất của người Việt 

Nam 

Nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể chất của người Việt Nam luôn 

được các nhà hoạt động quan tâm đặc biệt. Kết quả nghiên cứu của lĩnh vực 

này là cơ sở, tiền đề cho hầu hết các ngành khác trong xã hội. 

Đầu tiên phải kể đến tác giả Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Quang Quyền 

(1970, 1971) đã nghiên cứu về các hằng số hình thái người Việt Nam và các 

chế độ đánh giá thể lực học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Trong giai đoạn này, công trình nghiên cứu có giá trị nhất là kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Tấn Trọng và cộng sự (1962-1975), tác giả đã chuẩn 

hóa một số chỉ tiêu về hình thái và chức năng được công nhận hằng số sinh 

học của người Việt Nam 1975. 

Tác giả Định Kỷ (1973) nghiên cứu về hình thái cơ thể. 

Tác giả Cao Quốc Việt và Vũ Bắc (1972) nghiên cứu đánh giá tình 

trạng sức khỏe học sinh. 
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Nghiên cứu về chỉ tiêu hình thái học người Việt Nam bình thường là 

một trong những vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm như: Trịnh Hữu 

Vách và cộng sự (1986); Trịnh Văn Minh, Trần Vương Sinh và cộng sự (giai 

đoạn 1992-1994) đã điều tra một số chỉ tiêu nhân trắc của người Việt Nam 

bình thường. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá 17 chỉ số hình thái của người 

Việt Nam bình thường có độ tuổi từ 16 đến trên 60. 

Song song với các công trình nghiên cứu trên, các nhà khoa học cũng 

đã tiến hành nghiên cứu thể chất con người Việt Nam và hoạch định chiến 

lược phát triển toàn diện đối với mục đích xác định cơ sở khoa học cho việc 

xây dựng chương trình GDTC cho học sinh. 

Tác giả Trần Đồng Lâm, Trịnh Trung Hiếu và Vũ Huyền (1978-1985) 

nghiên cứu giảng dạy thể dục cho học sinh các cấp, từ kết quả nghiên cứu 

trên, tác giả Lê Văn Lẫm và Trần Đồng Lâm (1982-1992) đã biên soạn sách 

thể dục cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. 

Nghiên cứu có tính chất điều tra cơ bản đối với học sinh nhằm tìm ra 

quy luật phổ biến về sự phát triển thể chất ở lứa tuổi học sinh phổ thông có 

công trình nghiên cứu của tác giả Phạm Hồng Minh (1980) nghiên cứu về 

phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ 7 đến 17 tuổi; Nguyễn Kim 

Minh và cộng sự (1986) nghiên cứu năng lực thể chất của người Việt Nam từ 

5 đến 8 tuổi; Thẩm Hoàng Diệp và cộng sự (1989); Phạm Thị Uyên và cộng 

sự (1998) đặc điểm phát triển thể chất của học sinh phổ thông từ 7 đến 18 tuổi 

phía Bắc Việt Nam. 

Thế hệ trẻ luôn là sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành. Nghiên 

cứu sự phát triển thể chất của học sinh, sinh viên là cơ sở cho điều khiển định 

hướng chương trình giáo dục thể chất nói riêng và các yếu tố đảm bảo cho sự 

phát triển thể chất nói chung. Trong những năm gần đây, có thể kể đến các tác 

giả: Trần Viết Sơn và cộng sự (1991-1992) nghiên cứu về đặc điểm hình thái 
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và thể lực của sinh viên Đại học Y Hà Nội; nhóm nghiên cứu Bùi Văn Đăng 

và cộng sự (1992-1993) nghiên cứu bước đầu về thể lực của sinh viên Đại học 

Y Thái Bình; kết quả nghiên cứu về thể lực của sinh viên Đại học Y Hải 

Phòng của hai tác giả Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Hữu Chỉnh (1992-1994)... 

Hoặc một trong những công trình nghiên cứu về tầm vóc và thể lực của sinh 

viên Đại học khu vực Thái Nguyên của Nguyễn Văn Lực, Phùng Văn Mỹ 

(1980)... 

Để đánh giá sự phát triển thể chất của học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đã phối hợp với Vụ Thể dục thể thao quần chúng (Ủy ban TDTT) 

Viện khoa học TDTT và 12 Sở Giáo dục - Đào tạo trên phạm vi toàn quốc đại 

diện cho các vùng, miền cả nước gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hà 

Tây, Tây Ninh, Thái Bình, Nghệ An,... đã tiến hành khảo sát thể chất học sinh 

trung học phổ thông từ 7 đến 18 tuổi và năm 1996 với số lượng 288.000 (mỗi 

lứa tuổi, mỗi giới tính và ở mỗi tỉnh đo 100 em, nghĩa là ở mỗi tỉnh khảo sát 

2.400 em), cùng với mục đích trên nhóm cộng tác đã phối hợp với các giáo 

viên trường đại học thuộc diện khảo sát tiến hành vào năm 1998 để khảo sát 

6.902 sinh viên nam nữ lứa tuổi 18-22 của 8 trường đại học thuộc 4 khu vực 

Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Cần Thơ. Sinh viên các trường đại học sau 

đây đã kiểm tra: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Nông nghiệp, Đại học 

Công nghiệp Thái Nguyên... các chỉ tiêu dùng để khảo sát nói chung bao gồm 

hai nhóm và một vài chỉ tiêu cơ bản là hình thái và tố chất thể lực, các chỉ tiêu 

này được hình thành và làm cơ sở cho các đợt khảo sát về cơ bản là dựa trên 

các khảo sát của Lê Bửu, Lê Văn Lẫm, Vũ Bích Huệ, Trần Đông Lâm và 

cộng sự (1972-1973) tiến hành trên 7.135 học sinh ở lứa tuổi 7-17 thuộc vùng 

đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng như dựa trên nghiên cứu của Phan Hồng 

Minh và cộng sự ở 6.867 học sinh lứa tuổi từ 7 đến 18 tiến hành vào năm 

1979-1980 trên các miền đất nước. 
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Mục đích nghiên cứu hiện trạng thể chất phần lớn các chỉ tiêu hình thái 

năng lực chịu sự ảnh hưởng của môi trường và giáo dục. 

Gần đây, trong dự án nghiên cứu sự phát triển thể chất của người Việt 

Nam thuộc đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Viện khoa học kỹ thuật TDTT đã 

phối hợp với các Trường Đại học TDTT tiến hành điều tra, đánh giá sự phát 

triển thể chất của người Việt Nam kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài đã 

xác định các thông số về thể chất của học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Như vậy có thể nói, trong những năm gần đây, việc nghiên cứu điều tra 

sự phát triển thể chất của người Việt Nam nói chung, của học sinh, sinh viên 

nói riêng luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. 

1.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HIỆN 

NAY 

Để từng bước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng GDTC theo tinh thần 

các Chỉ thị 36 CT/TW, Nghị quyết Trung ương khóa VIII, Chỉ thị 133 TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổng kết rút kinh 

nghiệm, đánh giá đúng mức những cố gắng và thành tích đã đạt được đồng 

thời chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót trong công tác GDTC và thể thao học 

đường trong những năm qua: "Có sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ xuống các 

trường và có được sự chăm lo bước đầu về các điều kiện đảm bảo như cán 

bộ, cơ sở vật chất và kinh phí, thống nhất hội thể thao đại học, chuyên nghiệp 

Việt Nam từ cơ sở lên toàn ngành và hoạt động có nhiều cố gắng và kết quả, 

có mối quan hệ quốc tế rộng rãi và có vị trí xứng đáng. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập chung chỉ đạo các trường đại học cao 

đẳng tổ chức giảng dạy nội khóa theo chương trình, kế hoạch có nề nếp và 

đảm bảo quy phạm đánh giá quá trình học tập của học sinh sinh viên, đã quy 

định khối lượng kiến thức GDTC nội khóa cho toàn khóa học đại học và cao 
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đẳng là 5 đơn vị học trình (150 tiết) được chia làm 5 học phần "Đối với học 

sinh, sinh viên khi hoàn thành chương trình GDTC phải được cấp chứng chỉ 

môn học GDTC là điều kiện để xét tốt nghiệp". 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá việc thực hiện chương trình giảng 

dạy thể dục nội khóa: "Việc dạy và học thể dục ở nhiều trường mới chỉ rừng ở 

hình thức, chủ yếu cho có điểm số đánh giá mà chưa chú trọng thực chất" 

cũng như "Thực hiện giảng dạy nội khóa ở các trường đại học, cao đẳng 

trường có dạy thể dục là 95% và trường có chất lượng GDTC là 85% số 

trường". 

Hoạt động ngoại khóa là nội dung quan trọng của công tác GDTC trong 

nhà trường. Hàng năm, bằng văn bản hướng dẫn công tác GDTC sức khỏe, y 

tế trường học của mình, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định nhiệm vụ cụ thể 

là: "Tích cực đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa ngoài trời, khuyến khích 

sinh viên tập luyện vào thời gian rỗi, các trường cần tạo điều kiện thuận lợi 

về cơ sở vật chất, giáo viên hướng dẫn để sinh viên được tập luyện thường 

xuyên, nề nếp". 

"Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên tập luyện vào thời gian rỗi, duy trì 

nề nếp tập luyện thể dục buổi sáng, tập luyện và kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện 

thân thể hàng năm". 

Tuy vậy, trong thực tế, việc rèn luyện thể chất và tập luyện TDTT của 

học sinh, sinh viên còn gặp nhiều khó khăn, kể cả trong nhận thức về vị trí, 

công tác chỉ đạo và đầu tư các điều kiện đảm bảo, các hình thức và nội dung 

hoạt động ngoại khóa của sinh viên còn quá ít ỏi, số học sinh trực tiếp tham 

gia luyện tập còn hạn chế, điều kiện đảm bảo về cán bộ và cơ sở vật chất còn 

khó khăn. "Do đó, cả quy mô và chất lượng người tập nâng cao thành tích thể 

thao trong học sinh, sinh viên còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao 

học đường". 
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Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư xây dựng một 

số công trình thể thao phục vụ cho công tác giảng dạy và thi đấu thể thao của 

sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá: "60% số trường không có đủ 

điều kiện về sân bãi và thiết bị tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập TDTT. 

Nhu cầu nhà tập luyện TDTT đối với mỗi trường đại học là rất lớn và cần 

thiết, nhưng số lượng hiện có mới chỉ đếm trên đầu ngón tay" [24]. "Các 

trường đại học, cao đẳng cũng nằm trong tình trạng không có đất dùng cho 

xây dựng các công trình thể dục thể thao". 

Công tác cán bộ: Là một bộ phận trong hệ giáo dục - đào tạo quốc dân, 

GDTC luôn tồn tại hai lực lượng chính là thầy và trò. Thầy giáo trong GDTC 

bao gồm giáo viên TDTT, huấn luyện viên, hướng dẫn viên. Thực hiện đường 

lối của Đảng và Nhà nước yêu cầu phát triển công tác giáo dục của ngành. 

Trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên TDTT đã tận tụy phấn đấu 

cho mục tiêu cao quý của GDTC học đường là: "Nhằm giúp con người phát 

triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong 

sáng về đạo đức". 

Nguyên nhân của hiện trạng đó là: quan điểm về xây dựng quy mô và 

chất lượng đội ngũ giáo viên TDTT trong trường học còn chưa được nhất 

quán từ trung ương đến địa phương và cấp trường, chưa có định biên và định 

chuẩn giáo viên TDTT. Hệ thống mạng lưới đào tạo giáo viên còn thiếu lại 

chưa được tăng cường về cơ sở vật chất. Đầu tư kinh phí cho đào tạo giáo dục 

thể thao còn ít ỏi, hệ thống chính sách chế độ đãi ngộ đối với giáo viên TDTT 

còn thiếu và chưa được giải quyết kịp thời: "Hệ thống các cơ sở đào tạo giáo 

viên TDTT tuy có được mở rộng nhưng chưa có một quy hoạch thống nhất, cơ 

sở vật chất và cán bộ tại các cơ sở giáo dục đào tạo còn yếu và thiếu. Chế độ 

chính sách không động viên được đội ngũ giáo viên TDTT". 

Bộ đã ra được những văn bản hướng dẫn công tác kế hoạch tổ chức 

hoạt động của bộ môn GDTC. Trong đó đã xác định: "Bộ môn TDTT có 
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nhiệm vụ giúp hiệu trưởng nghiên cứu lập kế hoạch và tổ chức tiến hành các 

hình thức GDTC (giảng dạy nội khóa và hoạt động ngoại khóa) đối với học 

sinh trong trường". 

Công tác kế hoạch có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị, tiến hành 

và kiểm tra chất lượng GDTC trong nhà trường. Nhưng trong thực tế hiện 

nay, ở một số trường đại học, các bộ môn GDTC còn chưa làm tốt công tác 

này. 

Nhận xét: Từ việc nghiên cứu, phân tích những cơ sở lý luận nêu trên 

đề tài đã hình thành những cơ sở lý luận cho việc lựa chọn hệ thống các bài 

tập thể lực nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên Trường Đại học Ngoại 

ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và định hướng cho các bước tiếp theo của đề 

tài: 

1. Tìm hiểu thực trạng việc rèn luyện thể chất và nhu cầu tập luyện thể 

lực của nam sinh viên, qua đó hệ thống được các bài tập thể lực. 

2. Tiến hành thực nghiệm hệ thống các bài tập và xác định hiệu quả của 

bài tập với đối tượng nghiên cứu. 

Nội dung và kết quả của việc thực nghiệm các bài tập nhằm phát triển 

thể chất theo định hướng trên được chúng tôi trình bày tại các chương sau... 



 26

Chương 2 
MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP  

VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 

2.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng của 

việc rèn luyện thể lực, để lựa chọn một số bài tập thể lực đặc hiệu và bước 

đầu áp dụng vào chương trình GDTC nhằm nâng cao thể lực, phát triển thể 

chất cho nam sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

2.2. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

Để đạt được mục đích nghiên cứu đề ra, đề tài giải quyết các nhiệm vụ 

sau: 

2.2.1. Điều tra thực trạng việc rèn luyện thể lực trong nam sinh 

viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2.2.2. Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập thể lực phù hợp với điều 

kiện cơ sở vật chất nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên Trường 

Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2.2.3. Thử nghiệm các bài tập đã lựa chọn vào thực tế giảng dạy 

cho nam sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

và đánh giá kết quả. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

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

pháp sau: 
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2.3.1. Phương pháp tham khảo tài liệu 

Sử dụng phương pháp này chúng tôi sẽ sưu tầm và tìm đọc các tài liệu 

chuyên môn, các sách báo, các đề tài, các công trình nghiên cứu có liên quan 

đến vấn đề nghiên cứu để có cơ sở lý luận và tìm ra những bài tập hợp lý ứng 

dụng vào thực tiễn. 

2.3.2. Phương pháp phỏng vấn, tọa đàm 

Là phương pháp nghiên cứu khoa học thu nhận thông tin thông qua hỏi 

và trả lời giữa nhà nghiên cứu và các cá nhân khác nhau về các vấn đề quan 

tâm. Đây là phương pháp được sử dụng tương đối nhiều trong nghiên cứu 

khoa học TDTT. Trong đề tài này chúng tôi đã sử dụng phương pháp phỏng 

vấn dưới hai hình thành: 

Phỏng vấn trực tiếp: Là hình thức chúng tôi trao đổi trực tiếp với các 

chuyên gia, cán bộ, giáo viên giàu kinh nghiệm trong công tác TDTT cũng 

như GDTC về vấn đề nâng cao thể lực, phát triển thể chất cho nam sinh viên. 

Ví dụ: Qua trao đổi về vấn đề, cần có những phương tiện hữu hiệu nào 

để nâng cao thể lực, phát triển thể chất cho nam sinh viên. Chúng tôi đã thu 

được những thông tin cần thiết cho quá trình nghiên cứu đề tài. 

Phỏng vấn gián tiếp: Bằng hình thức sử dụng phiếu hỏi gồm những vấn 

đề được sắp xếp theo thứ tự khoa học, các vấn đề được hỏi đều liên quan đến 

đề tài nghiên cứu. Để giảm nhẹ sự suy nghĩ cho người được hỏi, các phương 

án trả lời câu hỏi được chuẩn bị từ trước, được liệt kê trong phiếu hỏi. Người 

được hỏi chỉ cần suy nghĩ nhanh và thực hiện lựa chọn những đáp ứng mình 

cho là phù hợp, có thể điền vào ô trống hoặc gạch chân những ý mình cho là 

đúng. 

Trong nghiên cứu, những đối tượng được hỏi là nam sinh viên, cán bộ 

giảng dạy GDTC, cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn…. Các phiếu hỏi được 
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chúng tôi xử lý bằng phương pháp toán học thống kê, để rút ra kết luận cần 

thiết. Kết quả phỏng vấn được chúng tôi trình bày ở chương 3, phiếu hỏi 

chúng tôi trình bày ở phần phụ lục của đề tài này. 

2.3.3. Phương pháp quan sát sư phạm 

Sử dụng phương pháp này chúng tôi khảo sát, phân tích đánh giá khách 

quan thực trạng việc rèn luyện thể lực của nam sinh viên và xác định tính hiệu 

quả các bài tập. 

2.3.4. Phương pháp kiểm tra y học 

Sử dụng phương pháp này trong quá trình nghiên cứu của đề tài với 

mục đích xác định chỉ tiêu thể hình của đối tượng nghiên cứu như chiều cao, 

cân nặng, các chỉ số đánh giá mức độ phát triển thể chất trung gian như: Chỉ 

số vòng ngực, chỉ số chiều cao đứng, chiều cao ngồi… 

2.3.4.1. Chiều cao đứng (cm) 

- Dụng cụ đo: Thước đo nhân trắc Martin, là thước dùng để xác định 

chiều cao và kích thước dài của cơ thể. Thước được làm bằng kim loại gồm 4 

thanh có thể ráp được. Độ dài của thước 2000mm, bắt đầu từ số 0 ở đoạn 

cuối. Đầu trên có hai ống ngang, ống trên cố định, ống dưới di động được 

dùng lắp các đoạn thước ngang. Khi đo phải di động ống dưới. 

Người được đo đứng tự nhiên ở thế nghiêm, đuôi mắt ống và tai ngoài 

tạo thành một đường thẳng nằm ngang. Có 3 điểm phía sau là gót, mông, bả 

vai chạm thước, người đo sử dụng thước Martin, đứng bên phải người được 

đo. Khi xác định được mốc đo là đỉnh đầu, tay trái di chuyển ống ngang phía 

trước chạm đỉnh đầu. Trong khi đó, thước luôn được giữ thẳng đứng. Đọc số 

đo theo vạch kẻ của ống ngang. 
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2.3.4.2. Cân nặng (kg) 

Là trọng lượng của mỗi người được cân chính xác đến 0,1kg. Trong độ 

tuổi trưởng thành (từ 15 đến 20 tuổi) trọng lượng cơ thể phản ánh trình độ 

phát triển thể lực của mỗi người. Cân nặng của cơ thể là một số đo được dùng 

kết hợp với nhiều số đo khác để tính ra nhiều chỉ số hình thái có ý nghĩa. 

Phương pháp cân: Khi cân, đối tượng được cân đi chân đất ngồi trên 

ghế đặt trước bàn cân, sau khi đặt hai bàn chân cân đối trên mặt bàn cân rồi 

mới đứng lên [18]. Người đo đọc số đo khi kim đồng hồ cố định. 

Dụng cụ đo: Cân bàn điện tử. 

2.3.4.3. Vòng ngực trung bình (cm) 

Là chu vi vòng ngực đo ở trạng thái bình thường, thước dây đi qua 

ngấn trên tuyến vú. Ở một chừng mực nhất định vòng ngực trung bình cho 

biết sự phát triển của chu vi vòng ngực. Chu vi vòng ngực được đo bằng 

thước dây có chia đến minimet. 

2.3.4.4. Chỉ số Quetelet: Cân nặng/ chiều cao (g/cm). 

Đây là tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao của một người, nói một cách 

khác chỉ số này cho biết sức nặng của một đơn vị chiều cao (cm) của một 

người. Chỉ số cho phép ta so sánh được sức nặng tương đối của mọi người có 

chiều cao khác nhau, nhưng lại thiệt cho những người cao bởi lẽ cân nặng 

tương đối của một người càng giảm khi chiều cao càng tăng. 

Chỉ số Quetelet được đánh giá: béo: 3,9-5,1; trung bình: 3,6-5,4; gầy: 

2,9-3,6; rất gầy: 2,0-2,9; hết sức gầy: <2,0. 

Như vậy, chỉ số này quá lớn hoặc quá nhỏ đều không tốt, quá nhỏ thì 

thể lực kém, quá lớn thì thể nặng nề, chậm chạp. 
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2.3.5. Phương pháp kiểm tra sư phạm 

Sử dụng phương pháp này nhằm mục đích kiểm tra trên đối tượng 

nghiên cứu thông qua các chỉ tiêu như kiểm tra các tố chất thể lực: chạy 30m 

xuất phát cao, bật xa tại chỗ,  chạy 1500m và nằm sấp chống đẩy... Kết quả 

của phương pháp này là cơ sở cho việc xác định mức độ phát triển thể chất 

của nam sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

2.3.5.1. Chạy 30m XPC (giây) 

Người thực hiện đứng ở vạch xuất phát với tư thế xuất phát cao, khi 

nghe hiệu lệnh xuất phát, người thực hiện rời vạch xuất phát, dùng kỹ thuật 

chạy cự ngắn để chạy về đích. Đồng hồ bấm giờ khi có lệnh xuất phát và bấm 

dừng khi người chạy chạm mặt phẳng thẳng góc vạch đích. 

Thực hiện một lần và lấy kết quả duy nhất. 

2.3.5.2. Chạy 1500m (giây) 

Người thực hiện đứng ở vạch xuất phát với tư thế xuất cao, khi nghe 

hiệu lệnh xuất phát, người thực hiện rời vạch xuất phát, dùng kỹ, chiến thuật 

chạy cự ly trung bình để chạy về đích. Đồng hồ bấm giờ khi có lệnh xuất phát 

và bấm dừng khi người chạy chạm mặt phẳng thẳng góc vạch đích.  

Thực hiện một lần và lấy kết quả duy nhất. 

2.3.5.2. Bật xa tại chỗ (cm) 

Người thực hiện đứng tại chỗ nơi vạch dậm nhảy, dùng sức mạnh toàn 

thân, chủ yếu là dùng sức mạnh của hai chân phối hợp đánh lăng tay từ trên 

về sau ra trước để đưa thân người bật lên trên không. Khi rơi xuống gối phải 

khuỵu để hoãn xung phản lực tác động. Thực hiện 3 lần và lấy số đo cao nhất 

(tính từ vạch dậm đến gót chân rơi xuống). 
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2.3.5.4. Nằm sấp chống đẩy (lần) 

Người thực hiện hai tay rộng hơn vai, lòng bàn tay úp xuống đất, dùng 

sức chống thẳng tay nâng thân người lên trên (thân người thẳng hai chân khép 

chặt) và thực hiện co duỗi khuỷu tay theo chiều lên xuống thực hiện liên tục 

và tính tổng số lần thực hiện được. 

2.3.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Sử dụng phương pháp này để xác minh kết quả của bài tập qua việc 

ứng dụng cho đối tượng thực nghiệm. 

2.3.7. Phương pháp toán học thống kê 

Chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp này nhằm xác định các giá trị trung 

bình và độ lệch chuẩn về các chỉ tiêu kiểm tra của đối tượng nghiên cứu. Từ 

đó xác định mức độ phát triển thể chất của nam sinh viên Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Sử dụng phương pháp này nhằm mục đích so sánh giá trị trung bình 

giữa các đối tượng (sinh viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN) trước thực nghiệm 

và sau thực nghiệm trong quá trình nghiên cứu nhằm xác định có hay không 

có sự khác biệt về mức độ phát triển thể chất trước thực nghiệm và sau thực 

nghiệm. 

Các tham số đặc trưng mà chúng tôi quan tâm (với n ≤ 30) là: 

- Số trung bình: 

xi
X

n
= ∑  

- Phương sai: 

( ) ( )2 2
A B

2

A B

xi X xi X

n n 2

− + −
δ =

+ −
∑ ∑
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- Độ lệch chuẩn: 
( )2

2 Xi X
n 1

−
δ = δ =

−
∑  

Với n ≤ 30 

 - So sánh hai giá trị trung bình quan sát cùng mẫu: (với n ≤ 30) 

A BX Xt
12
n

−
=

δ
 

- So sánh hai giá trị trung bình quan sát khác mẫu: (với n ≤ 30) 

A B

2 2

A B

X Xt

n n

−
=

δ δ
+

 

2.4. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Thời gian nghiên cứu 
Đề tài được thực hiện trong 1 năm được chia làm 3 giai đoạn theo kế 

hoạch sau: 
- Giai đoạn 1 (từ tháng 04 - 2008 đến tháng 05 - 2008): 
+ Xác định đề tài, chuẩn bị đề cương. 
- Giai đoạn 2 (từ tháng 05 - 2008 đến tháng 08 - 2008): 
+ Giải quyết nhiệm vụ 1 và 2. 
- Giai đoạn 3 (từ tháng 08 - 2008 đến tháng 04 - 2009). 
+ Giải quyết nhiệm vụ 3 và tiến hành viết bản thảo, chuẩn bị bảo vệ đề 

tài trước hội đồng khoa học. 
2.4.2. Đối tượng nghiên cứu 
Chúng tôi thực hiện nghiên cứu trên 100 sinh viên của Trường Đại học 

Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 
2.4.3. Địa điểm nghiên cứu 
- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 
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Chương 3 
CƠ SỞ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP 

3.1. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Hiện nay, Trường ĐHNN – ĐHQGHN với định hướng tăng dần quy 

mô đào tạo, hàng năm số lượng sinh viên tuyển sinh vào trường khoảng 1200 

em, thời gian mỗi khóa học là 4 năm. Chương trình GDTC được gảng dạy 

theo tín chỉ (4 tín chỉ tương đương với 4 học phần). Kết thúc khóa học các em 

được cấp chứng chỉ môn học GDTC. 

Bộ môn GDTC Trường ĐHNN – ĐHQGHN có nhiệm vụ: 

- Hoàn thành chương trình giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên của 

Trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đồng thời với các nhiệm vụ đó 

bộ môn GDTC tổ chức và duy trì các hoạt động phong trào TDTT trong toàn 

trường. 

3.1.1. Nội dung 

Bộ môn GDTC của trường thực hiện nghiêm túc chủ trương GDTC mà 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Giáo trình giảng dạy do bộ môn biên soạn 

theo chương trình và tài liệu của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ngành TDTT ban 

hành, đã đáp ứng được yêu cầu của chương trình quy định và quá trình học 

tập của sinh viên. 

- Học phần I: Học các môn học về Điền kinh (chạy ngắn và chạy cụ 

ly trung bình…). 

- Học phần II: Học Bóng chuyền 

- Học phần III: Học Cầu lông 

- Học phần IV: Bóng đá 
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Trong từng học phần có kiểm tra đánh giá từng nội dung theo quy định 

của nhà trường và bộ môn. 

Trách nhiệm của sinh viên trong quá trình học tập: "Có trách nhiệm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập môn GDTC....Sinh viên các trường cao đẳng 

và đại học phải có chứng chỉ mới đủ điều kiện thi tốt nghiệp". 

3.1.2. Phương pháp tổ chức quá trình giảng dạy 

Bộ môn GDTC đã tiến hành tổ chức cho sinh viên theo hai hình thức 

nội khóa và ngoại khóa. 

Nội khóa: Là những buổi tập theo kế hoạch của nhà trường theo quỹ 

thời gian chương trình quy định, có quy cách kiểm tra đánh giá cho điểm. Giờ 

nội khóa đã tiến hành giảng dạy kỹ thuật các môn thể thao trong chương trình 

môn học. Thực tế quá trình giảng dạy chưa cải tiến được phương pháp tổ chức 

buổi tập, chưa thay đổi nhiều nội dung, chưa có kế hoạch hướng dẫn và tổ 

chức cho sinh viên tập luyện theo các tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Đặc biệt 

các bài tập hiện đang sử dụng để phát triển thể lực cho sinh viên còn ít về số 

lượng và hạn chế về nội dung. Các bài tập chủ yếu là các trò chơi vận động và 

bài tập tĩnh lực. 

Giờ ngoại khóa: Bao gồm các giờ tự học của sinh viên. Ngoài ra, sinh 

viên còn tham gia vào các buổi huấn luyện đội tuyển của các giải phong trào 

trong và ngoài trường. Đồng thời, Bộ môn GDTC còn mở thêm các Câu lạc 

bộ thể thao như: bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, điền 

kinh…(có giáo viên chuyên trách hướng dẫn mỗi tuần 1 buổi). Từ đó cho thấy 

song song với việc tìm kiếm những phương pháp và phương tiện để nâng cao 

thể chất cho sinh viên cần phải có biện pháp để tăng cường hoạt động ngoại 

khóa góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn GDTC trong 

nhà trường. 
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Tóm lại: Việc thực hiện chương trình GDTC của bộ môn hiện chưa 

được triệt để. Nội dung phương pháp tổ chức quá trình giáo dục chưa đáp ứng 

được nhiệm vụ và yêu cầu của công tác GDTC. Quá trình giảng dạy mới chỉ 

dừng lại ở mức trang bị cho sinh viên một số kiến và các kỹ thuật thực hành 

cơ bản của các môn thể thao, mà chưa phát huy nhiều hiệu quả trong việc phát 

triển thể chất cho sinh viên. 

3.1.3. Về cơ sở vật chất 

Cơ sở vật cất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, mặc dù đã được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường hết sức quan 

tâm đầu tư và nâng cấp. Một số công trình như nhà tập đa năng và sân tập, 

dụng cụ tập... song còn hạn chế về chất lượng cũng như hạn hẹp về diện tích 

và chưa đảm bảo cho việc học tập nội khóa, ngoại khóa. Tuy nhiên, để nâng 

cao thể chất nói riêng cũng như chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung cho 

sinh viên, nhà trường không những phải nâng cấp chất lượng sân bãi hiện có 

mà còn phải đầu tư dụng cụ tập thể lực cho những môn cần thiết, nhưng với 

số lượng sinh viên hiện nay của trường thì hiện tại còn chưa đủ, nhất là diện 

tích sân tập chỉ đáp ứng được 70% mà theo định hướng cơ sở vật chất TDTT 

trong trường đại học của Nhà nước là 10m2/1 sinh viên, như vậy diện tích đất 

dành cho tập luyện thể thao của trường là chưa hoàn hảo. 

Trong báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Thể thao đại học và chuyên 

nghiệp Việt Nam năm 2005 cũng đề cập đến vấn đề cơ sở vật chất của các 

trường: "Trong thời gian tới đề nghị, các trường quan tâm hỗ trợ về mọi mặt, 

đặc biệt là kinh phí hoạt động TDTT. Tu sửa cơ sở vật chất sân bãi, dụng cụ 

TDTT để đảm bảo cho các hoạt động của các tổ chức Hội cơ sở đạt hiệu quả 

cao hơn". 

Từ thực trạng này cho thấy việc xây dựng các bài tập dựa trên cơ sở vật 

chất của nhà trường là rất cần thiết. 
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3.1.4. Thực trạng thể lực của nam sinh viên Trường ĐHNN - 

ĐHQGHN 

Sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, là cử nhân Ngoại ngữ sẽ làm 

việc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Với đặc điểm ngành nghề chủ yếu hoạt 

động trong lĩnh vực xã hội nên cần phải có thể chất thật tốt để đáp ứng được 

công việc đặc thù của ngành nghề. 

Với mục đích xây dựng hệ thống bài tập thể lực nhằm phát triển thể 

chất cho nam sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN đáp ứng được đặc điểm 

của ngành nghề sau này, chúng tôi tiến hành khảo sát chất lượng GDTC sinh 

viên dựa trên hai nội dung yêu cầu: 

- Kiến thức về GDTC: thông qua phiếu hỏi. 

- Kỹ năng thực hành: là khả năng thực hiện kỹ thuật các môn thể thao 

được đánh giá qua điểm kiểm tra thi các học phần. 

Đối tượng kiểm tra khảo sát là các em sinh viên của các khóa từ năm 

thứ nhất đến năm thứ 3 (K.39, K.40, K.41). 

Kiểm tra kiến thức và kỹ năng thực hành: điểm thực hành được kiểm 

tra nằm trong chương trình giảng dạy nội khóa của bộ môn có thang điểm quy 

định và cách thức đánh giá nội dung học tập. 

Đánh giá điểm học tập môn GDTC của sinh viên từ năm 2005 đến năm 

2007, kết quả thu được như trình bày ở bảng 1. 

Bảng 1: Kết quả học tập môn GDTC của nam sinh viên ĐHNN - 

ĐHQGHN 

K41 (năm thứ 1) K40 (năm thứ 2) K39 (năm thứ 3) 

Nội dung Khá 

(%) 

Đạt 

(%) 

Không 

đạt (%)

Khá 

(%) 

Đạt 

(%) 

Không 

đạt (%)

Khá 

(%) 

Đạt 

(%) 

Không 

đạt (%)

Thực hành 14,14 45,71 40,15 15,54 50,05 35,41 16,33 42,89 40,78 
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Từ kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy kết quả học tập môn GDTC của 

nam sinh viên là còn khiêm tốn tỷ lệ không đạt yêu cầu là tương đối cao, cụ 

thể năm thứ 3 là 40,78% trong khi đó năm thứ nhất tỷ lệ không đạt là 40,15% 

(thực hành). Số lượng sinh viên đạt loại khá rất thấp đặc biệt không có sinh 

viên đạt loại giỏi. 

Theo chúng tôi, kết quả học tập trên của sinh viên là hoàn toàn phù hợp 

bởi lẽ, điều kiện cơ vật chất cũng như các phương pháp và phương tiện (các 

bài tập) sử dụng để nâng cao thể lực và kỹ năng thực hành trong các môn thể 

thao còn nhiều bất cập, mặt khác ý thức tự giác rèn luyện thể lực thông qua 

các hoạt động học tập chính khóa cũng như ngoại khóa của sinh viên còn 

thấp. 

Hơn nữa, sinh viên học tại trường với khối lượng kiến thức các môn 

học chuyên ngành rất lớn, thời gian dành cho hoạt động thể lực là rất ít, chính 

vì vậy mà những sinh viên năm cuối thường có tình trạng thể chất kém hơn 

sinh viên những năm đầu mới vào trường. 

3.1.5. Kết quả phỏng vấn cán bộ quản lý giáo viên TDTT về thực 

trạng công tác GDTC của nhà trường 

Để xác định thực trạng công tác GDTC của nhà trường chúng tôi tiến 

hành phỏng vấn các cán bộ quản lý; Ban Chấp hành công đoàn trường, Đoàn 

thanh niên, lãnh đạo các khoa và giáo viên TDTT về các mặt: đánh giá về 

công tác GDTC của trường, những vấn đề mà công tác GDTC cần tập trung. 

Kết quả phỏng vấn được trình bày ở bảng 2. 

Đánh giá về công tác GDTC và TDTT của nhà trường trong thời gian qua, 

nhà trường đã xác định: sinh viên là trọng tâm của quá trình đào tạo nhiệm vụ 
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của toàn bộ hoạt động giáo dục đào tạo là hướng vào tạo điều kiện tốt nhất để 

sinh viên phát huy tính tích cực chủ động trong học tập và rèn luyện. 

Nhà trường đã có kế hoạch chỉ đao các đơn vị đoàn thể trong trường lấy 

bộ môn GDTC làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban 

chức năng trong nhà trường để quán xuyến, chỉ đạo động viên cán bộ giáo 

viên và sinh viên làm tốt công tác GDTC, tập luyện và thi đấu thể thao. Trong 

những năm qua công tác GDTC được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao. 

Tuy nhiên, để xác định rõ các nguyên nhân ảnh hưởng tới thực trạng GDTC 

và rèn luyện thể lực của sinh viên chúng tôi tiến hành phỏng vấn bằng phiếu 

hỏi giáo viên của bộ môn GDTC và sinh viên trong trường nội dung phiếu hỏi 

phản ánh nguyên nhân chủ quan và khách quan cũng như các chỉ số và nhu 

cầu tập luyện các môn thể thao nhằm nâng cao thể lực và phát triển thể chất 

cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng GDTC. Kết quả phỏng vấn được 

trình bày ở bảng 2. 

Qua bảng 2 cho thấy những ý kiến trả lời tập trung vào các vấn đề: sự 

cần thiết phải phát triển thể chất cho nam sinh viên có 100% ý kiến lựa chọn; 

đánh giá về hình thái phát triển thể chất của nam sinh viên phần lớn các ý kiến 

đánh giá sinh viên có thể chất là khá có 45% ý kiến lựa chọn còn lại loại tốt 

chiếm 18,2%, trung bình chiếm 18,2% và loại yếu chiếm 9,1%; đánh giá về ý 

thức học tập của nam sinh viên theo các nhà sư phạm hiện nay nam sinh viên 

có ý thức học tập ở vào mức trung bình có tới 63% ý kiến lựa chọn loại tốt chỉ 

chiếm 36,4%; về vấn đề cần có hệ thống bài tập thể lực chuẩn có tới 81% ý 

kiến lựa chọn là cần thiết chỉ có 18,2% ý kiến lựa chọn không cần; với nguyên 

nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực của nam sinh viên, 

các ý kiến lựa chọn có sự phân tán ở nội dung chương trình, cơ sở vật chất, ý 

thức sinh viên đều chiếm 18,2%. Về hệ thống bài tập thể lực chuẩn có tới 

36,4% ý kiến lựa chọn; đối với việc thường xuyên nâng cao thể lực có 100% ý 

kiến lựa chọn là cần thường xuyên nâng cao thể lực cho nam sinh viên. 
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Bảng 2: Kết quả phỏng vấn giáo viên về nguyên nhân ảnh hưởng đến việc 

nâng cao thể lực của sinh viên ĐHNN – ĐHQGHN (n=11) 

Kết quả phỏng vấn TT Nội dung Số người lựa chọn % 
1 Sự cần thiết phải phát triển thể chất cho nam sinh 

viên 
11 100 

Đánh giá về tình hình phát triển thể chất của nam 
sinh viên 

  

- Tốt 2 18,2 
- Khá 5 45,5 
- Trung bình 2 18,2 

2 

- Kém 1 9,1 
Đánh giá về ý thức học tập của nam sinh viên   
- Tốt 4 36,4 
- Trung bình 7 63,6 

3 

- Kém 0 0 
Cần có hệ thống bài tập thể lực chuẩn   
- Cần 9 81,8 

4 

- Không cần 2 18,2 
Các điều kiện giảng dạy TDTT   
- Đội ngũ giáo viên   
+ Số lượng đủ 10 90,9 
+ Số lượng thiếu 1 9,1 
- Trình độ   
+ Đảm bảo yêu cầu 11 100 
+ Không đảm bảo yêu cầu 0 0 
- Cơ sở vật chất   
+ Đủ 7 63,6 

5 

+ Thiếu 4 36,4 
Nguyên nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự 
phát triển thể lực của nam sinh viên 

  

- Nội dung chương trình 2 18,2 
- Cơ sở vật chất 2 18,2 
- Ý thức sinh viên 2 18,2 
- Hệ thống bài tập thể lực chuẩn 4 36,4 
- Ngoại khóa 1 9,1 
- Kiểm tra đánh giá 0 0 

6 

- Trình độ giáo viên 0 0 
Thường xuyên nâng cao thể lực   
- Cần 11 100 

7 

- Không cần 0 0 
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3.2. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC CHỈ SỐ VÀ CÁC TEST ĐÁNH GIÁ 

SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA NAM SINH VIÊN 

Nhằm có cơ sở để đánh giá hiệu quả của hệ thống các bài tập thể 

lực phù hợp với cơ sở vật chất của nhà trường, chúng tôi tiến hành phỏng 

vấn 100 nam sinh viên các khoa trong trường. Kết quả phỏng vấn được 

trình bày ở bảng 3. 
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Bảng 3: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các chỉ số đánh giá sự phát triển thể chất cho nam sinh viên  
Trường ĐHNN - ĐHQGHN 

 

Kết quả phỏng vấn theo tỷ lệ % và xếp theo mức độ quan trọng 
Số người lựa chọn Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Không quan trọng TT Chỉ số 

n % n % n % n % n % 
I Các chỉ tiêu về hình thái           
1 Chiều cao đứng (cm) 94 94 56 59,57 32 34,04 6 6,39 - - 
2 Cân nặng (kg) 80 80 42 52,50 29 36,25 5 6,25 4 5 
3 Vòng ngực trung bình (cm) 92 92 53 57,61 31 33,69 3 3,26 5 5,44 
4 Chỉ số vòng ngực (cm) 35 35 14 40 11 31,42 8 22,85 2 5,71 
5 Vòng đùi (cm) 33 33 16 48,48 17 51,52 - - - - 
6 Vòng cánh tay phải (cm) 52 52 18 34,62 22 42,31 9 17,3 3 5,77 
7 Chỉ số Quetelet (g/cm) 86 86 44 51,16 40 46,51 2 2,33 - - 
8 Chỉ số Pignet 42 42 20 47,62 20 47,62 2 4,76 - - 
9 Chỉ số QVC 32 32 12 37,5 16 50 4 12,5 - - 
II Các chỉ số về tố chất vận động           
1 Chạy 30m xuất phát cao (giây) 94 94 50 53,19 40 42,55 4 4,26 - - 
2 Chạy 50m xuất phát cao (giây) 43 43 21 48,83 19 44,18 3 6,98 - - 
3 Chạy 100m xuất phát cao (giây) 35 35 15 42,86 17 48,57 2 5,71 - - 
4 Chạy 800m xuất phát cao (giây) 27 27 7 25,93 15 55,56 - - 5 18,52 
5 Chạy 1500m xuất phát cao (giây) 96 96 52 54,17 40 41,66 4 4,17 - - 
6 Chạy con thoi 5 x 30m (giây) 42 42 20 47,62 20 47,62 - - 2 4,76 
7 Bật xa tại chỗ (cm) 99 99 60 60,61 36 36,36 3 3,03 - - 
8 Bật cao tại chỗ (cm) 38 38 15 39,47 19 50 4 10,53 - - 
9 Ke bụng (lần) 41 41 18 43,90 21 51,22 - - 3 7,32 
10 Nằm sấp chống đẩy (lần) 85 85 45 52,94 34 40 6 7,06 - - 

Lựa chọn loại bài tập theo nhu cầu phát triển thể chất 
Bài tập với các môn bóng 70 70 - - - - - - - - 
Bài tập với các môn điền kinh 80 80 - - - - - - - - 
Bài tập với các môn thể dục dụng cụ 50 50 - - - - - - - - 
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Từ kết quả bảng 3 cho thấy: 

Về các chỉ số đánh giá sự phát triển về hình thái cơ thể: 

Đa số các ý kiến trả lời đều lựa chọn 4 chỉ số sau: chiều cao đứng (cm); 

cân nặng (kg); vòng ngực trung bình (cm); chỉ số Quetelet (g/cm). 

Về chỉ số chiều cao đứng số người lựa chọn là 94 chiếm 94%, trong đó 

ý kiến cho rằng chỉ số này rất quan trọng có 56 ý kiến lựa chọn chiếm 59,57% 

số ý kiến cho rằng quan trọng là 32 chiếm 34,04% có 6 ý kiến cho rằng bình 

thường chiếm 6,39%. Đối với chỉ số cân nặng số người lựa chọn là 80 chiếm 

80%, số ý kiến lựa chọn rất quan trọng có 42 chiếm 52,50%, lựa chọn là quan 

trọng có 29 ý kiến, chiếm 36,.25%, số ý kiến cho là bình thường có 5 ý kiến, 

chiếm 6,25% và lựa chọn không quan trọng có 4 ý kién chiếm 5%. 

Đối với chỉ số vòng ngực trung bình số người lựa chọn có tới 92 người 

chiếm 92%, trong đó 53 ý kiến lựa chọn rất quan trọng chiếm 57,61%; 31 ý 

kiến lựa chọn là quan trọng chiếm 33,69% và 3 ý kiến lựa chọn bình thường 

chiếm 3,26%, 5 ý kiến cho là không quan trọng chiếm 5,44%. 

Ở chỉ số Quetelet cho thấy có 86 người lựa chọn chiếm 86%, trong đó 4 

người lựa chọn rất quan trọng chiếm 51,16% và 40 người lựa chọn quan trọng 

chiếm 46,51%, 2 ý kiến cho là chỉ số này là bình thường chiếm 2,33%. 

Các chỉ số còn lại có tỷ lệ số người lựa chọn thấp hơn 50%. 

Tương tự như trên các Test đánh giá tố chất vận động: kết quả thu được 

cho thấy các ý kiến trả lời được tập trung ở các Test: chạy 30m XPC; chạy 

800m; bật xa tại chỗ; nằm sấp chống đẩy. 

Cụ thể là với Test chạy 30m có số người lựa chọn là 94 chiếm 94%, 

trong đó, 53,19% ý kiến cho là rất quan trọng và 42,55% ý kiến cho rằng quan 

trọng, chỉ có 4,26% ý kiến đánh giá là bình thường. 
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Ở Test chạy 1500m có tới 96% số ý kiến lựa chọn test này trong đó 

54,17% số người cho rằng rất quan trọng, 41,66% ý kiến cho rằng quan trọng 

và 4,17% đánh giá là bình thường. 

Đặc biệt ở Test bật xa tại chỗ số người lựa chọn là 99 người chiếm 

99%, trong đó 60,61% số ý kiến lựa chọn cho rằng rất quan trọng, 36% số ý 

kiến lựa chọn là quan trọng và 3,03% ý kiến cho rằng bình thường. 

Ở Test nằm sấp chống đẩy cũng có tới 85% số người lựa chọn sử dụng, 

trong đó có 52,94% số ý kiến lựa chọn là rất quan trọng, 40% số ý kiến cho 

rằng quan trọng và 7,06% số ý kiến lựa chọn là bình thường. 

Các Test này đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo lựa chọn để xây dựng tiêu 

chuẩn rèn luyện thân thể cho sinh viên các trường đại học. 

Kết quả phỏng vấn còn cho thấy: nhu cầu sinh viên lựa chọn các loại 

bài tập nhằm phát triển thể chất tập trung chủ yếu vào loại bài tập với các môn 

điền kinh chiếm 80% ý kiến lựa chọn: bài tập với các môn bóng có 70% ý 

kiến lựa chọn; bài tập với môn thể dụng dụng cụ số người lựa chọn với tỷ lệ 

thấp hơn được 50% ý kiến lựa chọn. 

Qua kết quả phỏng vấn trên bước đầu chúng tôi xác dịnh được 4 chỉ số 

và 4 Test để đánh giá hiệu quả của hệ thống bài tập nhằm phát triển thể chất 

cho nam sinh viên cũng như định hướng được việc lựa chọn hệ thống bài tập 

thể lực phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. 

Các test và các chỉ số đó là: 

- Test 1: chạy 30m XPC (s) 

- Test 2: chạy 1500m XPC (s) 

- Test 3: bật xa tại chỗ (cm) 

- Test 4: nằm sấp chống đẩy (lần) 

- Chỉ số 1: chiều cao (cm) 
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- Chỉ số 2: cân nặng (kg) 

- Chỉ số 3: vòng ngực trung bình (cm) 

- Chỉ số 4: quetelet (g/cm). 

Tóm lại: Thông qua việc khảo sát tực trạng thể lực của nam sinh viên 

ĐHNN – ĐHQGHN cho thấy thể lực của sinh viên còn chưa tốt từ đó làm ảnh 

hưởng đến kết quả học tập thực hành môn GDTC nguyên nhân của thực trạng 

này, là do công tác giảng dạy nội khóa hiện nay của bộ môn đang tiến hành, 

chưa đáp ứng hết được nhiệm vụ nâng cao nhận thức về công tác GDTC cũng 

như đảm bảo việc phát triển thể lực toàn diện cho sinh viên. Ngoài ra, sinh 

viên chưa tự giác luyện tập TDTT. Các điều kiện về cơ vật chất đảm bảo cho 

việc học tập nội khóa và ngoại khóa chưa đáp ứng đầu đủ yêu cầu tập luyện 

của sinh viên. Song ở đây, cần thiết phải đề cập đến tính bất hợp lý trong việc 

sử dụng các bài tập đơn điệu và thiếu tính hệ thống, bố trí lượng vận động và 

nghỉ ngơi chưa thật hợp lý. Chính vì vậy việc xây dựng một hệ thống bài tập 

phù hợp nhằm nâng cao thể lực, phát triển thể chất cho nam sinh viên, đáp 

ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường là điều hết sức cấp bách. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng và tìm hiểu nhu cầu của sinh viên, 

chúng tôi đã tiến hành xây dựng hệ thống các bài tập thể lực nhằm phát triển 

thể chất cho nam sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN. 

3.3. NGHIÊN CỨU ỨNG DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỂ LỰC NHẰM 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHNN - ĐHQGHN 

3.3.1. Cơ sở lý luận của việc lựa chọn bài tập 

Trên cơ sở tổng hợp những cơ sở lý luận về vấn đề huấn luyện thể lực 

chung cũng như thực trạng thể lực của nam sinh viên Trường DHNN - 

ĐHQGHN như đã trình bày ở phần trên, chúng tôi xác định xây dựng bài tập 

phát triển thể chất cho nam sinh viên cần phải dựa vào những căn cứ sau: 
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- Dựa trên quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về công 

tác TDTT và chiến lược phát triển con người toàn diện đã được quán triệt 

trong các văn kiện, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ thị 36 CT/TW ngày 24-3-1994 về công tác 

TDTT trong giai đoạn mới, chỉ rõ trách nhiệm của ngành TDTT và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo đối với công tác giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp. 

- Các bài tập thể lực được xây dựng phải có nội dung và hình thức phù 

hợp với mục đích, nhiệm vụ của quá trình giảng dạy - huấn luyện. 

- Các bài tập thể lực được sử dụng một cách thích hợp để phát triển các 

tiền đề thành tích cần thiết cho sinh viên, kỹ thuật động tác phải phù hợp với 

yêu cầu cấu trúc bài tập, khả năng chịu đựng lượng vận động phải được nâng 

cao một cách liên tục. Thể lực của nam sinh viên phải được phát triển nhanh 

và tối ưu qua quá trình hồi phục nhanh. 

- Bài tập phải được xây dựng hợp lý, cũng như việc phân chia tối ưu 

lượng vận động của từng bài tập hoặc nhóm bài tập. Từ đó có thể đảm bảo 

cho nam sinh viên phát triển đầy đủ những tố chất vận động cần thiết. 

Bài tập cần được xây dựng trên cơ sở đặc điểm trình độ thể lực cũng 

như điều kiện trang thiết bị tập luyện của đối tượng giảng dạy - huấn luyện. 

3.3.2. Lựa chọn hình thức bài tập 

Với mục đích xây dựng hệ thống bài tập thể lực nhằm phát triển thể 

chất cho đối tượng nghiên cứu chúng tôi tiến hành phỏng vấn các giáo viên 

trực tiếp giảng dạy môn GDTC của Trường ĐHNN - ĐHQGHN về hình thức 

bài tập lựa chọn sử dụng cho nam sinh viên. Kết quả lựa chọn bài tập được 

chúng tôi trình bày ở bảng 4. 
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Bảng 4: Kết quả phỏng vấn lựa chọn các hình thức bài tập thể lực  

nhằm nâng cao thể chất cho nam sinh viên  

Trường ĐHNN – ĐHQGHN (n=11) 

Kết quả 
TT Nhóm các bài tập Số người 

lựa chọn % 

1 Bài tập sử dụng các môn thể thao khác 2 18,1 
2 Bài tập với tạ đòn ở các tư thế khác nhau 6 54,5 
3 Bài tập theo cơ chế đẳng trường (ke bụng, giữ tạ, gập thân 

trên xà, gập bụng) 
3 27,2 

4 Bài tập nhảy bục 6 54,5 
5 Bài tập ném đẩy theo các hướng khác nhau 2 18,1 
6 Bài tập chạy cự ly ngắn tốc độ 11 100 
7 Bài tập tiếp sức vượt chướng ngại vật 4 36,2 
8 Bài tập sử dụng các trò chơi vận động mang tính tập thể 5 45,5 
9 Bài tập tăng độ linh hoạt của khớp (quay, đá lăng) 3 27,2 
10 Bài tập chạy với cự ly trung bình 10 90,9 
11 Bài tập chạy việt dã cự ly 3000-5000m 4 36,2 
12 Bài tập nằm sấp chống đẩy 8 72,7 
13 Bài tập nhảy dây 8 72,7 
14 Nằm ngửa gập bụng 6 54,5 
15 Đứng lên ngồi xuống tốc độ 4 36,2 
16 Bật nhảy co gối trêncát 5 45,4 
17 Nằm sấp co cơ lưng 7 63,6 
18 Bật di chuyển 8 72,7 
19 Bài tập ép dẻo, chạy dích dắc 10 90,9 
 

Kết quả bảng 4, cho thấy chỉ có 10/19 nhóm hình thức bài tập được lựa 

chọn sử dụng để nâng cao thể lực phát triển thể chất cho đối tượng nghiên cứu 

có trên 50% số ý kiến lựa chọn sử dụng, đó là các nhóm bài tập: (2, 4, 6, 10, 

12, 13, 14, 17, 18, 19). Trên cơ sở kết quả phỏng vấn hình thức các bài tập thu 

được và các nguồn tư liệu khác nhau, cũng như ý kiến của các chuyên gia 
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chúng tôi tiến hành xây dựng các nhóm bài tập phát triển thể chất cho sinh 

viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN như sau: 

A. Các bài tập phát triển tốc độ 

Bài tập 1: Chạy lặp lại cự ly 30m; 50m XPC 

Cách thực hiện: Chạy trên đường chạy có vạch xuất phát và vạch đích 

Khối lượng: 4 - 6 x 30m cường độ tối đa, nghỉ giữa 1-2 phút 

Yêu cầu: Phản ứng nhanh, tần số nhanh, dùng sức đạp sau 

Bài tập 2: Chạy nâng cao đùi tại chỗ tần số nhanh 10s 

Cách thực hiện: Đứng tại chỗ, khi có tín hiệu 2 chân lần lượt nâng cao 

lên vuông góc với thân người rồi lại đạp xuống. 

Khối lượng: 3 - 4 x 10s, nghỉ giữa 1 phút 

Yêu cầu: Nâng cao chân, guồng chân với tần số cao nhất 

Bài tập 3: Chạy lặp lại cự ly 80m 

Cách thực hiện: Chạy trên đường chạy có vạch xuất phát và vạch đích 

Khối lượng: 3 - 4 x 80m. Cường độ tối đa, thời gian nghỉ giữa 2-3 phút 

Yêu cầu: Tập trung chú ý và sự nỗ lực tối đa 

B. Các bài tập phát triển sức mạnh 

Bài tập 4: Tập nhảy bật nhảy với tay chạm bóng 

Cách thực hiện: Treo 1 quả bóng có độ cao khoảng 2,3m-2,5m. Xếp 

hàng dọc ở hai bên khoảng 3-4m, lần lượt chạy đà để bật cao chạm tay vào 

bóng. Sau đó vòng lại xếp vào cuối hàng. 

Khối lượng: Mỗi người tập chạy đà bật nhảy 10-15 lần 

Yêu cầu: Chạy đà nhanh, bật nhảy cao 
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Bài tập 5: Tập nhảy bục 30-40cm liên tục 

Cách thực hiện: Chọn 1 bục gỗ, ghế băng hoặc bệ xi măng trên sân vận 

động có độ cao30-40cm. Đứng hàng ngang nhảy lên xuống bục. 

Khối lượng: Tập nhảy 4-6 lần x 30" nghỉ giữa 30" 

Yêu cầu: Bật nhảy lên bục, sau khi đứng thẳng lên mới nhảy lùi rơi 

xuống vị trí ban đầu, động tác thực hiện liên tục. 

Bài tập 6: Bài tập gánh tạ ngồi xuống đứng lên 

Cách thực hiện: Dùng tạ ngang, nặng 30kg gánh trên 2 vai, 2 tay giữ 

đòn tạ ngồi xuống đứng lên, khi đứng lên yêu cầu kiễng gót. 

Khối lượng: Tập lặp lại 3-4 tổ mỗi tổ 15-20 lần, nghỉ giữa 1 phút. 

Yêu cầu: Lưng thẳng, ngồi xuống đứng lên liên tục. 

Bài tập 7: Bài tập bật cóc 

Cách thực hiện: Kẻ 2 vạch cách nhau 10-15m. Người tập xếp hàng 

ngang cách nhau 1m chống tay cạnh sườn, dùng 2 chân bật cóc đến vạch đối 

diện thì quay người bật về vị trí xuất phát. 

Khối lượng: Tập lặp lại 8-10 lần, nghỉ giữa 30". 

Yêu cầu: Bật cao và xa. 

Bài tập 8: Co tay xà đơn gập bụng nâng chân 

Cách thực hiện: Nhảy lên hai tay bám chắc vào xà đơn hoặc thang 

dóng, duỗi thẳng người sau đó cố định thân gập chân lên vuông góc với thân, 

sau đó lại trả về vị trí, thân - chân duỗi thẳng. 

Khối lượng: Tập lặp lại 3-4 tổ, mỗi tổ 8-12 lần, nghỉ giữa 30"-1 phút. 

Yêu cầu: Dùng sức cơ bụng cơ lưng. 
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Bài tập 9: Nằm ngửa ngồi dậy 

Cách thực hiện: Phân hai nhóm ngồi xếp hàng ngang, song song và đối 

diện nhau cách nhau 5m. 

Khi có hiệu lệnh nằm ngửa ra sau và lập tức ngồi dậy. 

Khối lượng: Tập lặp lại 3-4 tổ mỗi tổ 2 phút, nghỉ giữa 30"-1 phút. 

Yêu cầu: Động tác của các đội viên hai bên liên tục. 

Bài tập 10: nằm sấp chống đẩy 

Cách thực hiện: Hai tay rộng hơn vai, lòng bàn tay úp xuống đất. Thực 

hiện co duỗi khớp khuỷu tay thân người thẳng hai chân khép chặt, dùng sức 

co duỗi tay theo chiều lên xuống. 

Khối lượng: Tập lặp lại 3-4 tổ, mỗi tổ 8-10 lần, nghỉ giữa 30"-1 phút 

C. Bài tập phát triển sức bền 

Bài tập 11: Bài tập chạy cự ly 800m, 1500m hoặc 2000m 

Cách thực hiện: Đứng tập trung ở vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh thì 

chạy vòng quanh sân (hoặc sân bóng rổ) với cự ly 800m, 1500m hoặc 2000m. 

Cường độ chạy khoảng 80-85% sức. 

Yêu cầu: Chạy tốc độ đều, chú ý thở sâu. 

Bài tập 12: Chạy biến tốc cự ly 400m - 600m 

Cách thực hiện: VĐV xếp hàng ngang cách nhau 1m trước vạch xuất 

phát. Khi nghe thấy hiệulệnh sẽ dùng tốc độ chạy nhanh ra trước đến vạch 

mốc hoặc cột mốc 50m thì dùng tốc độ trung bình tiếp đó lại chạy nhanh 50m, 

cứ thế thay đổi nhanh chậm chạy hết cự ly 400m hoặc 600m. 

Khối lượng: 400- 600 cường độ chạy nhanh tối đa chạy trung bình: 

cường độ 7-80%. 

Yêu cầu: Khi chạy trung bình không được đi bộ. 



 50

D. Các bài tập phát triển linh hoạt, mềm dẻo 

Bài tập 13: Nhảy chữ thập 

Cách thực hiện: Dọc theo biên dọc của sân, dùng phấn kẻ hai đường 

thẳng song song với biên dọc cách biên dọc 1m. Sau đó cứ cách 1m lại kẻ một 

đường vuông góc với 2 đường trên tạo thành 4 ô cho một người tập nối liền 

thành một dãy như hình bên biểu thị. 

3 4 

1 2 

 

Trong mỗi 4 ô lần lượt đánh số 1, 2, 3, 4. 

Sinh viên sẽ lần lượt dùng từng chân nhảy vào mỗi ô theo trình từ 1-2-

3-4 rồi lại lặp lại. 

Khối lượng vận động: Nhảy lặp lại 4 tổ mỗi tổ 15" nghỉ giữa 30". 

Yêu cầu: Lần sau nhanh hơn lần trước. Càng nhảy được nhiều ô càng 

tốt song phải theo đúng trình tự. 

Bài tập 14: Trò chơi cướp bóng 

Cách thực hiện: Trên vạch giữa sân cứ 2m đặt 1 quả bóng. Hai đôi 

đứng ở hai biên ngang khi nghe thấy hiệu lệnh chạy đến vạch giữa nhặt bóng 

lên dẫn về vị trí đứng ban đầu. Đối phương tìm cách giành lại bóng hợp lệ. 

Nếu bên nào giành được nhiều bóng sẽ thắng. 

Khối lượng vận động: Trò chơi tiến hành hai đợt, mỗi đợt 3 phút, nghỉ 

giữa 1-2 phút.  

Yêu cầu: Dẫn bóng cướp bóng hợp lệ. 
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Bài tập 15: Bài tập ép dẻo 

Cách thực hiện: VĐV ngồi trên đệm hoặc thảm cỏ thực hiện lần lượt 

các động tác ép hông, gối, cổ chân.  

Khối lượng: 3 x 2 phút, nghỉ giữa 30". 

Yêu cầu: Ép biên độ lớn và dùng sức nhất định. 

Bài tập 16: Bài tập đá lăng chân 

Cách thực hiện: Bám 1 tay vào điểm tựa (thang dóng, thanh tường hoặc 

2 người bấm vào nhau đá lăng chân trước, sau và sang ngang. 

Khối lượng: 3 x 1 phút nghỉ giữa 30" 

Yêu cầu: Biên độ động tác lớn. 

Bài tập 17: Bài tập đổ cầu sau 

Cách thực hiện: Trên đệm hoặc thảm cỏ có sự giúp đỡ của đồng đội 

hoặc tự đổ người ra sau hai tay chống đất uốn cầu. 

Khối lượng: Mỗi người đổ cầu 8-10 lần. 

Yêu cầu: Khởi động lưng kỹ càng. 

Bài tập 18: Bật tỳ đầu trên đệm 

Cách thực hiện: Ngồi xổm chống tay và đá lăng chân lên trên ra sau 

đẩy tay đứng lên. 

Khối lượng: Mỗi buổi tập, mỗi người thực hiện 10 lần. 

Yêu cầu: Khởi động kỹ phần lưng, ban đầu có người giúp đỡ sau tự 

làm. 

Bài tập 19: Nhảy dây 

Cách thực hiện: Đứng thành hàng ngang cách nhau 1,5m, chuẩn bị hai 

tay cầm dây nhảy xoay cổ tay vung dậy từ sau lên trên xuống dưới hai chân 

bật nhảy đưa dây qua phía dưới bàn chân. 
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Khối lượng: 3 x 1 phút nghỉ giữa 30 giây. 

Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân. 

E. Tổ hợp các bài tập vòng tròn: Nhằm nâng cao năng lực vận động 

(được chúng tôi trình bày ở phần phụ lục). 

Trên cơ sở các nhóm bài tập nói trên chúng tôi tiến hành xây dựng kế 

hoạch tập luyện tháng cho sinh viên, đơn cử kế hoạch tập luyện được trình 

bày ở bảng 5. 

Bảng 5: Kế hoạch tập luyện tháng phát triển thể lực  

cho sinh viên ĐHNN - ĐHQGHN 

Các buổi tập 
trong tháng 

Bài tập Khối lượng Yêu cầu 

1. Chạy 30m xuất phát 
cao 

Chạy 6-8 lần x 30m 
cường độ tối đa thời 
gian nghỉ giữa 30" 

Biên độ bước lớn, tần số 
động tác nhanh 

Buổi thứ 1 

2. Chạy 1500m 

Cường độ trung 
bình(yêu cầu chạy hết 
cự ly, không tính thời 

gian) 

Chú ý thở đều 

1. Bài tập ép dẻo khớp 
hông, gối, cổ chân trên 

đệm 

Ép mỗi khớp 3x30" 
dùng sức ép xuống vừa 

phải nghỉ giữa 30" 

Ép hông ngang dọc chú 
ý gối thẳng. Ép cổ chân 
gối sang hai bên biên độ 

lớn 

2. Gánh tạ 20kg đứng 
lên ngồi xuống 

3-4 tổ x 20 lần nghỉ giữa 
1'-1'30 

Ngồi xổm sâu, đứng lên 
kiễng chân 

Buổi thứ 2 

3. Nằm ngừa gập bụng 
nằm sấp gập bụng 

4 tổ x 10 lần (nữ) và 20 
lần (nam) 

(mỗi tư thế làm 2 tổ) 

Thẳng gối bàn tay chạm 
mũi bàn chân 

Buổi thứ 3 
Bài tập vòng tròn  

(tổ hợp 1) 
Tính theo các trạm 

Liên tục thực hiện khối 
lượng của các trạm 

Buổi thứ 4 
Bài tập vòng tròn  

(tổ hợp 2) 
Tính theo các trạm 

Liên tục thực hiện khối 
lượng của các trạm 
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Ghi chú: Trong 3 tháng đầu ở các buổi tập sẽ thực hiện áp dụng lần lượt 

hệ thống các bài tập đã được xây dựng theo kế hoạch trên (yêu cầu sinh viên 

phải tăng cường tự học ngoại khóa). Ở 3 tháng tiếp theo chú trọng tới cường độ 

của bài tập, sau mỗi tháng phải tăng lên cao hơn. Đồng thời có thể rút ngắn thời 

gian nghỉ giữa nhằm phát huy hiệu quả các bài tập. 
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Chương 4 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. TỔ CHỨC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP 

4.1.1. Tổ chức thực nghiệm 

Với mục đích xác định hiệu quả của các bài tập đã xây dựng trong việc 

nâng cao thể chất nam cho sinh viên, chúng tôi tiến hành thực nghiệm trên 55 

sinh viên nam K.42. Đối tượng thực nghiệm được chia làm hai nhóm: 

- Nhóm 1: Là nhóm đối chứng gồm có 30 sinh viên. 

- Nhóm 2: Là nhóm thực nghiệm gồm có 25 sinh viên.  

Trong quá trình thực nghiệm, cả hai nhóm đều học tập theo tiến độ thực 

hiện chương trình GDTC hiện tại của nhà trường với các điều kiện cơ sở vật 

chất sân bãi dụng cụ như nhau, thời gian như nhau. Trong đó, nhóm đối 

chứng sinh viên được áp dụng các bài tập thể lực như cũ mà tổ bộ môn 

thường áp dụng từ trước tới nay. Còn nhóm thực nghiệm được sử dụng các 

bài tập mới xây dựng (như đã nêu ở trên). Việc sử dụng các bài tập trong quá 

trình thực nghiệm tùy thuộc vào nội dung chính của từng giáo án mà chúng 

tôi đã biên soạn. 

Các Test và các chỉ số thể hình sử dụng để đánh giá các tố chất thể lực 

nhằm nâng cao thể chất cho đối tượng nghiên cứu đã được lựa chọn bao gồm: 

- Test 1: chạy 30m XPC (s) 

- Test 2: chạy 1500m XPC (s) 

- Test 3: bật xa tại chỗ (cm) 

- Test 4: nằm sấp chống đẩy (lần) 

- Chỉ số 1: chiều cao (cm) 

- Chỉ số 2: cân nặng (kg) 
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- Chỉ số 3: vòng ngực trung bình (cm) 

- Chỉ số 4: quetelet (g/cm). 

Trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra ở cả hai 

nhóm đối chứng và thực nghiệm thông qua các Test nêu trên ở các thời điểm: 

trước thực nghiệm và sau khi kết thúc thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm 

được chúng tôi trình bày ở những phần dưới đây. 

4.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

4.2.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm 

Trước quá trình thực nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra ở cả hai 

nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm thông qua 4 Test như đã nêu ở phần 

trên. Kết quả kiểm tra thu được như trình bày ở bảng 6. 

Bảng 6: Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm các tố chất thể lực và thể  

hình của hai nhóm đối chứng và thực nghiệm  

Đối chứng Thực nghiệm Độ tin cậy 
TT Test 

X  ± δ X  ± δ t p 

 Tố chất thể lực n = 30 n = 25   

1 Chạy 30m (s) 5,04 0,24 5,05 0,27 0,14 >0,05 

2 Chạy 800m (s) 353,23 14,7 354,84 17,55 0,38 >0,05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 204,53 7,91 201,88 6,88 1,36 >0,05 

4 Nằm sấp chống đẩy (lần) 8,86 2,95 9,92 3,27 1,08 >0,05 

 Thể hình       

1 Chiều cao (cm) 167,4 2,99 166,5 3,94 0,99 >0,05 

2 Cân nặng (kg) 61,56 4,2 61,72 4,17 0,14 >0,05 

3 Vòng ngực trung bình (cm) 81,49 2,98 82,06 3,69 0,64 >0,05 

4 Quetelet (g/cm) 3,67 0,22 3,69 0,18 0,37 >0,05 
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Kết quả kiểm tra các tố chất thể lực và hình thể ban đầu theo tiêu chuẩn 

rèn luyện thân thể theo bảng 6 cho thấy sự khác biệt về các tố chất thể lực 

giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa ở ngưỡng xác 

xuất P > 0,05. Hay nói cách khác, trình độ thể lực cũng như thể hình của sinh 

viên ở giai đoạn trước thực nghiệm là tương đương nhau. 

4.2.2. Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm 

Sau quá trình thực nghiệm (Học kỳ I năm 2008), chúng tôi lại tiếp tục 

tiến hành kiểm tra ở cả hai nhóm đối chứng và thực nghiệm. Kết quả kiểm tra 

được trình bày như ở bảng 7. 

Bảng 7: Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm các tố chất thể lực và thể hình  

của nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm 

Đối chứng Thực nghiệm Độ tin cậy 
TT Test 

X  ± δ X  ± δ t p 

 Tố chất thể lực n = 30 n = 25   

1 Chạy 30m (s) 4,95 0,14 4,82 0,08 4,19 <0,05 

2 Chạy 1500m (s) 347,7 13,98 337,8 14,7 2,62 <0,05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 209,3 21,91 239,48 9,83 13,65 <0,05 

4 Nằm sấp chống đẩy (lần) 13,1 2,47 18,44 2,69 7,85 <0,05 

 Thể hình       

1 Chiều cao (cm) 167,53 3,22 166,84 3,92 0,74 >0,05 

2 Cân nặng (kg) 61,03 3,43 59,2 3,86 1,91 >0,05 

3 Vòng ngực trung bình (cm) 81,75 2,98 83,12 3,08 1,71 >0,05 

4 Quetelet (g/cm) 3,64 0,16 3,67 0,19 6,52 <0,05 

Qua bảng 7 cho thấy, ở tất cả các nội dung kiểm tra của nhóm thực 

nghiệm và đối chứng thì kết quả kiểm tra các tố chất thể lực của nhóm thực 

nghiệm là cao hơn hẳn so với nhóm đối chứng, thể hiện ttính > tbảng (tbảng = 
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2,042). Hay nói khác đi, các bài tập thể lực mà chúng tôi xây dựng 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. 

Ở các chỉ số thể hình như: Chiều cao, cân nặng, vòng ngực đã có sự 

khác biệt giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng về giá trị trung bình 

nhưng sự khác biệt này ở ngưỡng xác xuất chưa có ý nghĩa thống kê. 

4.2.3. Kết quả kiểm tra trước và sau thực nghiệm của các nhóm 

thực nghiệm và đối chứng 

Với mục đích làm sáng tỏ hiệu quả các bài tập đã xây dựng, 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 8 và 9. 

Bảng 8: Kết quả kiểm tra các tố chất thể lực và thể hình  

của nhóm đối chứng trước và sau thực nghiệm (n = 30) 

Trước  

thực nghiệm 

Sau  

thực nghiệm 
Độ tin cậy 

TT Test 

X  ± δ X  ± δ t p 

 Tố chất thể lực       

1 Chạy 30m (s) 5,04 0,73 4,95 0,14 4,09 <0,05 

2 Chạy 1500m (s)  353,23 14,7 347,7 13,98 1,06 >0,05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 204,53 7,91 209,3 21,91 1,8 >0,05 

4 Nằm sấp chống đẩy (lần) 8,86 2,95 13,1 2,47 4,56 <0,05 

 Thể hình       

1 Chiều cao (cm) 167,4 2,99 167,53 3,22 0,11 >0,05 

2 Cân nặng (kg) 61,56 4,2 61,03 3,43 0,45 >0,05 

3 Vòng ngực trung bình (cm) 81,49 2,98 81,75 2,98 0,24 >0,05 

4 Quetelet (g/cm) 3,67 0,22 3,64 0,16 0,44 >0,05 
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Kết quả từ bảng 8 cho thấy sau thời gian thực nghiệm các tố chất thể 

lực và chỉ số thể hình của nhóm đối chứng đã có sự biến đổi, cụ thể là: 

Về các tố chất thể lực: ở thành tích chạy 30m và nằm sấp chống đẩy 

sau thực nghiệm có sự khác biệt thể hiện tính > tbảng còn lại các thành tích chạy 

1500m và bật xa tại chỗ có sự biến đổi nhưng chưa có ý nghĩa thống kê. 

Về chỉ số thể hình của nhóm đối chứng trước và sau thực nghiệm cũng 

có sự thay đổi của giá trị trung bình nhưng chưa có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 9: Kết quả kiểm tra trước và sau thực nghiệm các tố chất thể lực và 

thể hình của nhóm thực nghiệm (n = 25) 

Trước  

thực nghiệm 

Sau  

thực nghiệm 
Độ tin cậy 

TT Test 

X  ± δ X  ± δ t p 

 Tố chất thể lực       

1 Chạy 30m (s) 5,05 0,27 4,82 0,08 2,89 <0,05 

2 Chạy 1500m (s) 354,84 17,55 337,8 14,7 2,57 <0,05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 201,88 6,88 239,48 9,83 10,84 <0,05 

4 Nằm sấp chống đẩy (lần) 9,92 3,27 18,44 2,69 7,05 <0,05 

 Thể hình       

1 Chiều cao (cm) 166,5 3,94 166,84 3,92 0,21 >0,05 

2 Cân nặng (kg) 61,72 4,17 59,2 3,86 1,55 >0,05 

3 Vòng ngực trung bình (cm) 82,06 3,26 83,12 3,08 0,76 >0,05 

4 Quetelet (g/cm) 3,69 0,18 3,67 0,19 0,27 >0,05 

 

Kết quả ở bảng 9 cho thấy trình độ thể lực và chỉ số thể hình của nhóm 

thực nghiệm trước và sau thực nghiệm đều có sự khác biệt lớn thể hiện ở các 
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giá trị trung bình ( X ) của nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng là cao 

hơn hẳn, ttính > tbảng. 

Cụ thể là với các tố chất thể lực: 

- Đối với sức nhanh trong chạy 30m XPC của nhóm đối chứng thì sự 

khác biệt giữa trước và sau thực nghiệm có hiệu số là 0,09s và ở nhóm thực 

nghiệm kết quả đó là: 0,23s. 

- Về sức bền trong chạy 1500m thể hiện sự khác biệt trước thực nghiệm 

và sau thực nghiệm của nhóm đối chứng 5,33s thì nhóm thực hiện là 17,04s. 

- Đối với sức mạnh và khả năng phối hợp vận động trong bật xa tại chỗ 

được thể hiện rõ hơn hẳn ở nhóm đối chứng trước và sau thực nghiệm chỉ là 

4,77cm nhưng nhóm thực hiện là 37,6cm. 

- Tương tự như trên sự khác biệt về thể lực thể hiện ở Test nằm sấp 

chống đẩy của nhóm đối chứng trước và sau thực nghiệm là 4,24 lần thì ở 

nhóm thực nghiệm là 8,52 lần. 

Về chỉ số thể hình cũng có sự khác biệt giữa hai nhóm đối chứng và 

thực nghiệm ở các chỉ số: chiều cao cho thấy có sự khác biệt không đáng kể 

giữa hai lần đo với ngưỡng xác xuất chưa có ý nghĩa thống kê. 

Ở chỉ số cân nặng có thể nhận thấy sau quá trình tập luyện cân nặng có 

chiều hướng giảm đi do tiêu hao năng lượng dự trữ. 

Đối với chỉ số vòng ngực thông qua quá trình tập luyện chỉ số này có 

chiều hướng tăng lên thể hiện rõ hơn ở nhóm thực nghiệm từ 82,6cm đến 

83,12cm. 

Qua kết quả tính toán trên cho thấy ở các chỉ số thể hình giữa hai lần đo 

trước thực nghiệm và sau thực nghiệm của cả hai nhóm thực nghiệm và đối 

chứng đều có sự khác biệt nhưng chưa có ý nghĩa ttính < tbảng với ngưỡng xác 

xuất > 0,05. 
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Để biểu thị độ chênh lệch và thuận lợi cho việc quan sát đề tài đã biểu 

diễn dưới dạng biểu đồ: 

Biểu đồ 1: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi thành tích chạy 30m  

của nam sinh viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN trước TN và sau TN 

5,04 5,05

4,95

4,82

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

Tr−íc TN Sau TN

Nhãm ®èi chøng

NhãmTN

 

 

Biểu đồ 2: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi thành tích chạy 1500m  

của nam sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN trước TN và sau TN 

353,23 354,84

347,7

337,8

325

330

335

340

345

350

355

Tr−íc TN Sau TN

Nhãm ®èi chøng

NhãmTN
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Biểu đồ 3: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi thành tích bật xa tại chỗ  

của nam sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN trước TN - sau TN 

 

204,5 201,88

209,3

239,48

180

190

200

210

220

230

240

Tr−íc TN Sau TN

Nhãm ®èi chøng

NhãmTN

 

 

Biểu đồ 4: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi thành tích nằm sấp chống đẩy 

của nam sinh viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN trước TN và sau TN 

 

8,86
9,92

13,1

18,44

0

2

4

6

8
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14

16
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20
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Nhãm ®èi chøng

NhãmTN
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Biểu đồ 5: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi vòng ngực trung bình  

của nam sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN trước TN và sau TN 

81,49

82,06

81,75

83,12

80,5

81

81,5

82

82,5

83

83,5

Tr−íc TN Sau TN

Nhãm ®èi chøng

NhãmTN

 
 

 

Biểu đồ 6: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi chiều cao của nam sinh viên 

Trường ĐHNN – ĐHQGHN trước TN và sau TN 

167,4

166,5

167,53

166,84

165,8

166

166,2

166,4

166,6

166,8

167

167,2

167,4

167,6

Tr−íc TN Sau TN

Nhãm ®èi chøng

NhãmTN
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Biểu đồ 7: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi cân nặng của nam sinh viên 

Trường ĐHNN - ĐHQGHN trước TN và sau TN 

61,56
61,72

61,03

59,2

57,5

58

58,5

59

59,5

60

60,5

61

61,5

62

Tr−íc TN Sau TN

Nhãm ®èi chøng

NhãmTN

 
 
 

Biểu đồ 8: Biểu đồ diễn biến sự thay đổi về chỉ số Quetelet  

của nam sinh viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN trước TN và sau TN 

3,67

3,69

3,64

3,67

3,61

3,62

3,63

3,64

3,65

3,66

3,67

3,68

3,69

Tr−íc TN Sau TN

Nhãm ®èi chøng

NhãmTN

 



 64

Song song với việc so sánh thành tích của nhóm đối chứng và thực 

nghiệm để làm rõ hơn hiệu quả của hệ thống bài tập chúng tôi tiến hành so 

sánh với tiêu chuẩn đánh giá thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20, kết quả so 

sánh được trình bày ở bảng 10.   

Qua bảng 10 có thể thấy rằng tố chất sức nhanh có sự biến đổi ở cả hai 

nhóm đối chứng và thực nghiệm và đạt ở mức trung bình so với tiêu chuẩn 

đánh giá thể chất của người Việt Nam ở độ tuổi 20. 

Đặc biệt với tố chất sức mạnh thể hiện ở Test bật xa tại chỗ cho thấy 

kết quả sau thực nghiệm của nhóm đối chứng chỉ đạt ở mức trung bình nhưng 

kết quả sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm so với tiêu chuẩn đánh giá 

thể chất của người Việt Nam ở độ tuổi 20 thì nhóm thực nghiệm đạt kết quả 

tốt. 

Đối với các chỉ số thể hình của cả hai nhóm đối chứng và thực nghiệm 

đều đạt được từ mức trung bình trở lên. 
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Bảng 10: So sánh kết quả sau thực nghiệm của các nhóm đối chứng và thực nghiệm  

với tiêu chuẩn phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20 

 
Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm 

TT Chỉ số 
Tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể 

chất người Việt Nam ở độ tuổi 20 n=30 n=25 

Thể lực Tốt Trung bình Kém X  ± δ X  ± δ 

1 Chạy 30m (s) <4,46 4,46-5,51 >5,51 4,95 0,14 4,82 0,08 

2 Bật xa tại chỗ (cm) >229 209-229 <209 209,3 21,91 239,48 9,83 

Thể hình        

1 Chiều cao >167 162-167 <162 167,53 3,22 166,84 3,92 

2 Cân nặng >56,1 50,4-56,1 <50,4 61,03 3,43 59,2 3,86 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

A. Kết luận 

Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi rút ra một số kết luận 

như sau: 

1. Thực trạng thể lực của nam sinh viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN còn 

yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng học tập môn GDTC nói 

chung, cũng như tiêu chuẩn rèn luyện thân thể nói riêng trong quá trình đào tạo. 

2. Việc áp dụng các bài tập và phương pháp giảng dạy nhằm phát triển 

thể chất cho sinh viên hiện đang sử dụng tại Trường ĐHNN - ĐHQGHN còn 

rất đơn giản, thiếu tính hệ thống và chưa phát huy được hiệu quả. Mặt khác cơ 

sở vật chất, phương tiện tập luyện thể lực cho sinh viên còn eo hẹp, chưa đáp 

ứng được yêu cầu trong học tập và rèn luyện của sinh viên. 

3. Kết quả của quá trình thực nghiệm sư phạm, các bài tập mà đề tài 

tiến hành xây dựng đã thể hiện được hiệu quả tốt trong việc nâng cao các tố 

chất thể lực nhằm phát triển thể chất cho nam sinh viên Trường ĐHNN - 

ĐHQGHN. 

* Các bài tập đó là: 

- Chạy lặp lại cự ly 30m xuất phátcao 

- Chạy nâng cao đùi tại chỗ tần số nhanh 10s 

- Chạy lặp lại cự ly 50m xuất phát cao 

- Chạy lại cự ly 80m 

- Chạy bật nhảy 

- Nhảy bục 30-40cm liên tục 

- Gánh tạ ngồi xuống đứng lên 

- Bật cóc 

- Co tay xà đơn gập bụng nâng chân 

- Nằm ngửa, ngồi dậy 
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- Nằm sấp chống đẩy 

- Chạy cự ly 1500m  

- Chạy biến tốc 400m 

- Nhảy chữ thập 

- Trò chơi cướp bóng 

- Nhảy dây 1 phút 

- Ép dẻo trên đệm 

- Đá lăng chân 

- Bật tỳ đầu trên đệm 

4. Những bài tập trên đã thể hiện tính hiệu quả hơn hẳn các bài tập 

trong việc phát triển các tố chất thể lực cho sinh viên, với độ tin cậy ở ngưỡng 

xác xuất thống kê. 

B. Kiến nghị 

Từ những kết luận trên của đề tài, chúng tôi xin mạn phép được kiến 

nghị một số điều như sau: 

1. Trong quá trình giảng dạy môn GDTC ở Trường ĐHNN - ĐHQGHN 

các giáo viên cần đặc biệt quan tâm đến các bài tập thể lực nhằm phát triển 

thể chất và tăng cường giáo dục ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện cho 

nam sinh viên. 

2. Đề nghị Ban giám hiệu, Phòng đào tạo Trường ĐHNN - ĐHQGHN 

cho phép áp dụng các bài tập mà đề tài đã lựa chọn vào chương trình môn học 

GDTC cho sinh viên các khóa. Đồng thời phổ biến làm tư liệu tham khảo cho 

các cơ sở đào tạo nhằm tiếp tục nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh. 

3. Để phát triển thể chất cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo môn GDTC, Trường ĐHNN - ĐHQGHN cần có kế hoạch tăng cường 

sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ tập thể lực, nhằm phục vụ cho quá trình giảng 

dạy và học tập của sinh viên. 
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4. Dưới góc độ của một đề tài ứng dụng, thời gian nghiên cứu chưa 

nhiều. Vì vậy, trong quá trình tiến hành nghiên cứu chúng tôi không thể tránh 

khỏi những thiếu sót. Nên chúng tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp và 

những người quan tâm tới đề tài này tiếp tục nghiên cứu cho đề tài ngày càng 

hoàn thiện hơn. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHIẾU PHỎNG VẤN 
 

Kính gửi: ...................................................................................................  

Đơn vị: ....................................................................................................... 

Nhằm tìm hiểu thực trạng rèn luyện thể lực của nam sinh viên Trường 

ĐHNN – ĐHQGHN, để từ đó xây dựng hệ thống bài tập thể lực cho nam sinh 

viên ĐHNN – ĐHQGHN mong đồng chí nghiên cứu kỹ câu hỏi dưới đây của 

chúng tôi và cho phương án trả lời bằng cách, gạch chân và đánh dấu vào ô 

cần thiết. 

Ý kiến đóng góp của đồng chí sẽ giúp chúng tôi có được những thông 

tin bổ ích trong việc ứng dụng hệ thống các bài tập thể lực nhằm phát triển thể 

chất cho nam sinh viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN. 

Xin đồng chí cho biết sơ lược về bản thân. 

Họ và tên: ................................................................................................... 

Trình độ chuyên môn:................................................................................ 

Chức vụ: ..................................................................................................... 

Đơn vị công tác:......................................................................................... 

Thâm niên công tác:................................................................................... 

Câu hỏi 1: Các Test nào sau đây đồng chí cho rằng cần thiết phải sử 

dụng cho việc phát triển thể chất cho nam sinh viên các trường đại học 

(gạch chân dòng thích hợp) và mức độ ưu tiên quan trọng theo số thứ tự 

(đánh dấu vào ô thích hợp). 
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1. Các chỉ tiêu về hình thái: 1 2 3 4 
- Chiều cao đứng (cm)     
- Cân nặng (kg)     
- Vòng ngực trung bình (cm)     
- Quetelet (g/cm)     
- Vòng đùi (cm)     
- Vòng cánh tay phải (cm)     
- Pignet     
- QVC     

2. Các chỉ số về tố chất vận động 1 2 3 4 
- Chạy 30m xuất phát cao (giây)     
- Chạy 50m xuất phát cao (giây)     
- Chạy 100m xuất phát cao (giây)     
- Chạy 400m xuất phát cao (giây)     
- Chạy 1500m xuất phát cao (giây)     
- Chạy con thoi 5 x 30m (giây)     
- Bật xa tại chỗ (cm)     
- Bật cao tại chỗ (cm)     
- Ke bụng 900 xà đơn (lần)     
- Nằm sấp chống đẩy (lần)     
Câu hỏi 2: Theo đồng chí trong điều kiện nhà trường hiện nay cần sử 

dụng những bài tập thể lực nào để phát triển thể chất cho nam sinh viên 
(đánh dấu x vào ô cần thiết). 

- Bài tập với các môn bóng  
- Bài tập với mon điền kinh  
- Bài tập môn thể dục dụng cụ  

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của đồng chí 
Người phỏng vấn  Người được phỏng vấn 
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Phụ lục 2 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI NGOẠI NGỮ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

PHIẾU PHỎNG VẤN 
 

Kính gửi: ...................................................................................................  

Đơn vị: ....................................................................................................... 

Để giúp đỡ chúng tôi có cơ sở nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng 

GDTC cho nam sinh viên ĐHNN – ĐHQGHN, xin đồng chí vui lòng trả lời 

một số câu hỏi sau. Đồng chí đồng ý với vấn đề nào thì đánh dấu "x" vào ô 

trống bên cạnh. 

Câu hỏi 1: Mong đồng chí cho biết sự cần thiết phải phát triển thể lực 

cho nam sinh viên Trường ĐHNN - ĐHQGHN? 

- Cần  
- Không cần  
Câu hỏi 2: Đồng chí hãy đánh giá về tình hình phát triển thể lực nam 

sinh viên các khoa trong trường? 

- Tốt  
- Khá  
- Trung bình  
- Kém  
Câu hỏi 3: Đồng chí hãy đánh giá về ý thức học tập của nam sinh viên 

các khoa trong trường? 
- Tốt  
- Trung bình  
- Kém  
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Câu hỏi 4: Đồng chí hãy cho biết cần thiết phải có bài tập phát triển 

thể lực phù hợp cho nam sinh viên các khoa trong trường? 

- Cần  
- Không cần  
Câu hỏi 5: Đồng chí hãy cho biết các điều kiện cần thiết cho quá trình 

giảng dạy môn GDTC cho nam sinh viên? 

1. Về đội ngũ giáo viên 

- Đủ  
- Chưa đủ  
2. Về trình độ của giáo viên 

- Đủ  
- Không đảm bảo yêu cầu  
3. Cơ sở vật hcất 

- Đủ  
- Thiếu  
Câu hỏi 6: Đồng chí hãy cho biết nguyên nhân quan trọng nhất ảnh 

hưởng đến sự phát triển thể lực cho nam sinh viên? 

- Nội dung chương trình  
- Cơ sở vật chất  
- Ý thức của sinh viên  
- Hệ thống bài thập thể lực phù hợp  
- Hoạt động ngoại khóa  
- Kiểm tra - đánh giá  
- Khen thưởng - kỷ luật  
- Trình độ giáo viên  
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Câu hỏi 7: Đồng chí hãy cho biết có cần thiết thường xuyên nâng cao 

thể lực cho nam sinh viên hay không? 

- Cần  
- Không cần  
Câu hỏi 8: Đồng chí hãy cho biết những nhóm hình thức bài tập nào sau 

đây có thể sử dụng để nâng cao thể lực phát triển thể chất cho nam sinh viên? 
- Bài tập sử dụng các môn thể thao khác nhau  
- Bài tập với tạ đòn ở các tư thế khác nhau  
- Bài tập theo cơ chế đẳng trường  
- Bài tập nhẩy bục  
- Bài tập ném đẩy  
- Bài tập chạy cự ly ngắn (tốc độ)  
- Bài tập tiếp sức vượt chướng ngại vật  
- Bài tập sử dụng các trò chơi vận động  
- Bài tập tăng độ linh hoạt của các khớp (đá lăng, xoay)  
- Bài tập chạy cự ly trung bình  
- Bài tập chạy cự ly 3000-5000m  
- Bài tập nằm sấp chống đẩy  
- Bài tập nhảy dây  
- Bài tập ép dẻo, chạy dích zắc  
- Nằm ngửa gập bụng  
- Đứng lên ngồi xuống tốc độ  
- Bật nhảy co gối trên cát  
- Nằm sấp co cơ bụng  
- Bật di chuyển  

Xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác của đồng chí 
Người phỏng vấn  Người được phỏng vấn 
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Phụ lục 3 

SƠ ĐỒ  HÌNH THỨC TẬP LUYỆN VÒNG TRÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TỔ HỢP BÀI TẬP 

 

 

TT A B C D 

1 
Co tay xà đơn  

(5 lần) 
Nằm sấp chống 
đẩy (7 lần) 

Chạy dích zắc  
4 x 10m 

Nằm ngửa gập 
bụng (7 lần) 

2 
Nằm sấp chống 
đẩy (7 lần) 

Nằm ngửa gập 
bụng (7 lần) 

Bật nhảy với cao  
(5 lần) 

Nằm sấp gập 
lưng (10 lần) 

3 
Nằm sấp gập 
lưng (5 lần) 

Tại chỗ bật nhảy 
co gối (10 lần) 

Nằm sấp chống 
đẩy (10 lần) 

Bật cóc 10m  
(4 lần) 

4 
Bật xa tại chỗ  

(4 lần) 
Chạy 30m XPC 

(3 lần) 
Nằm gập bụng 
ke chân (7 lần) 

Chạy dích zắc 
lên xuống phải 
trái 10m (1 lần) 

5 
Chạy 20m XPC 

(3 lần) 
Co tay xà đơn  

(5 lần) 
Chạy 50m XPC 

(2 lần) 
Chạy 60m XPC 

(2 lần) 

5. Chạy 20m xuất phát cao 

1. Co tay x� đơn 

2.ch�y dích z�c 
3.Nằm s�p ch�ng ��y 

4. Bật xa tại chỗ 
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Phụ lục 4 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT NGƯỜI VIỆT NAM 

TỪ 6 ĐẾN 20 TUỔI (NAM) 

 

Tuổi Điểm Chiều cao 
(cm) Cân nặng Bật xa tại chỗ 

(cm) Chạy 30m 

Tốt >168 >56,0 >228 <4,46 

Trung bình 162-168 50,4-56,0 208-228 4,46-5,51 19 

Kém <162 <50,4 <208 >5,51 

Tốt >167 >56,1 >229 <4,46 

Trung bình 162-167 50,4-56,1 209-229 4,46-5,51 20 

Kém <162 <50,4 <209 >5,51 

 

 
 


