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GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 

Từ năm 1996, Khoa Giáo dục thể chất ĐHĐN đã đưa môn thể 

dục Aerobic vào chương trình giảng  dạy cho sinh viên các trường 

thành viên thuộc ĐHĐN. Đây là một bước đột phá trong việc vận 

dụng các môn học mới vào giảng dạy GDTC cho sinh viên . Và  

trường ĐHNN-ĐHĐN là trường giảng dạy thành công môn thể dục 

Aerobic. Điều này thể hiện qua việc, trường luôn đạt thứ hạng cao 

trong thi đấu môn Aerobic tại các kỳ đại hội thể dục thể thao sinh 

viên ĐHĐN. Và còn thể hiện qua việc số lượng sinh viên lựa chọn 

môn Aerobic là môn học tự chọn ngày càng đông. Nó không chỉ là 

môn học được sinh viên yêu thích  mà còn là một môn học phù hợp 

với cơ sở vật chất của nhà trường và phù hợp với đặc điểm đặc thù 

của trường là số lượng sinh viên nữ chiếm đa số. 

Với mong muốn tìm ra các bài tập Aerobic và phương pháp tập 

luyện phù hợp với sinh viên ĐHĐN chúng tôi tiến hành nghiên cứu 

đề tài:  

“Lựa chọn bài tập thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ 

sinh viên  Đại học Đà Nẵng”.  

Mục đích nghiên cứu: 

Nghiên cứu thực trạng sử dụng bài tập thể dục Aerobic để 

nâng cao thể lực cho nữ sinh viên ĐHĐN, trên cơ sở đó, lựa chọn và 

đề xuất những bài tập thể dục Aerobic phù hợp nhất nhằm nâng cao 

thể lực cho đối tượng nghiên cứu, bước đầu ứng dụng và đánh giá 

hiệu quả các bài tập lựa chọn. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn thể 

dục Aerobic và tình hình thể lực của nữ sinh viên Đại học Ngoại 

Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 
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Mục tiêu 2: Lựa chọn và ứng dụng các bài tập thể dục aerobic 

nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-

Đại học Đà Nẵng. 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

Đánh giá được thực trạng thể lực của nữ sinh viên ĐHNN-

ĐHĐN và ảnh hưởng của việc tập luyện thể dục Aerobic tới thể lực 

của người tập. Đề tài đã lựa chọn được 24 bài tập Thể dục Aerobic 

nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN phù hợp với 

điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường và đưa vào thực nghiệm đã 

mang lại hiệu quả trên đối tượng thực nghiệm. 

CẤU TRÚC ĐỀ TÀI 

Đặt vấn đề : 03 trang 

 Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 20 trang 

Chương 2: Phương pháp và tổ chức nghiên cứu: 08 trang 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bàn luận: 23 trang 

Kết luận và kiến nghị: 01 trang 

Tài liệu tham khảo: 04 trang 

Luận văn được trình bày trong 57 trang, trong luận văn có sử 

dụng 11 bảng để trình bày kết quả nghiên cứu. 
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CHƢƠNG 1 

T NG QUAN C C VẤN ĐỀ NGHI N CỨU 

1.1.  Đƣờng lối, quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về công tác 

giáo dục thể chất trong trƣờng học các cấp 

Quy chế GDTC và y tế trường học có ý nghĩa quan trọng tạo 

điều kiện để nhà trường các cấp và các địa phương triển khai tốt 

công tác GDTC trong giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. 

Trong quy chế có quy định rõ trách nhiệm của học sinh, sinh viên. 

“Học sinh, sinh viên có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ 

học tập môn thể dục và môn sức khoẻ. Sinh viên các trường Cao 

đẳng và Đại học phải có chứng chỉ GDTC mới đủ điều kiện thi tốt 

nghiệp. 

Học sinh, sinh viên phải thường xuyên tham gia luyện tập và 

kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (đối với học sinh phổ thông) và tiêu chuẩn 

đánh giá thể lực (đối với sinh viên, học sinh đại học và chuyên 

nghiệp). Học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn được cấp giấy chứng 

nhận”. [27]. 

1.2. Giới thiệu khái quát về môn thể dục Aerobic 

Môn thể dục nhịp điệu được một bác sĩ phát minh ra cách đây 

gần 40 năm. Nó được nhiều người phát triển thêm và đến nay, 

Aerobic không chỉ là các động tác thể dục mà là sự gắn kết giữa âm 

nhạc và khiêu vũ. Ngày nay, thể dục nhịp điệu đã trở thành một môn 

thể thao được ưa chuộng trên toàn thế giới, kể cả lứa tuổi trung niên. 

Các giải Aerobic thường xuyên được tổ chức tại các đơn vị cơ sở, 

các quốc gia và trên toàn thế giới. 

1.3. Một số đặc điểm cơ bản của cơ thể khi tập luyện môn thể 

dục Aerobic 

Trong nhiều thập kỷ qua nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu 

và cho thấy rằng: Các bài tập thể dục Aerobic có ý nghĩa rất lớn để 
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củng cố sức khỏe và nâng cao khả năng làm việc. Chính vì vậy các 

bài tập thể lực có khả năng tác động tích cực vào tất cả các hệ thống 

cơ bản trong cơ thể con người. 

1.3.1. Hệ thần kinh 

1.3.2. Đối với hệ tim mạch 

1.3.3. Hệ vận động 

1.3.4. Hệ tiêu hóa 

1.3.5. Tâm lý 

1.4. Phƣơng pháp tổ chức giảng dạy thể dục Aerobic và nguyên 

tắc sắp xếp các bài tập trong nhóm 

1.4.1. Phương pháp tổ chức giảng dạy thể dục Aerobic: 

Là một trong các môn thể dục ( với đặc điểm thuộc kỹ thuật 

phức tạp) nên trong giảng dạy động tác kỹ thuật cũng sử dụng 2 

phương pháp chính: phương pháp toàn bộ ( hoàn chỉnh), phương 

pháp phân chia. Ngoài ra còn áp dụng phương pháp dẫn dắt, phương 

pháp bổ trợ. 

1.4.2. Nguyên tắc sắp xếp các bài tập trong nhóm 

Có 6 nguyên tắc sắp xếp ác bài tập trong nhóm. 

1.5. Phát triển các tố chất thể lực trong môn thể dục Aerobic 

1.5.1. Đối với sức mạnh 

1.5.2. Sức nhanh 

1.5.3. Đối với khả năng mềm dẻo 

1.5.4. Đối với khả năng phối hợp vận động 

1.6. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 18 - 22 

1.6.1. Đặc điểm tâm lý 

Ở lứa tuổi này thế giới quan tự ý thức, tính cách, đặc biệt 

hướng về tương lai đầy đủ nhu cầu sáng tạo mong muốn cho cuộc 

sống tốt đẹp. 

1.6.2. Đặc điểm sinh lý  
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 Lứa tuổi sinh viên là lứa tuổi trưởng thành, là lứa tuổi bắt 

đầu “làm người lớn”. Các đặc điểm sinh lý, giải phẫu nói chung 

thuộc đặc điểm sinh lý giải phẫu của lứa tuổi trưởng thành. Tuy 

nhiên, do lứa tuổi sinh viên là lứa tuổi thuộc thời kỳ đầu của lứa tuổi 

thanh thiếu niên nên cần phải đặc biệt chú ý. 

 

CHƢƠNG 2 

PHƢƠNG PH P VÀ T  CHỨC NGHIÊN CỨU 

2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu: 

2.1.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 

2.1.2. Phương pháp phỏng vấn 

2.1.3. Phương pháp quan sát sư phạm 

2.1.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm  

2.1.5. Phương pháp kiểm tra sư phạm  

2.1.6 Phương pháp toán thống kê 

2.2. Tổ chức nghiên cứu 

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Bài tập thể dục Aearobic nhằm nâng 

cao thể lực cho nữ sinh viên ĐHĐN 

2.2.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Khách thể nghiên cứu: Nữ sinh viên khóa 2018-2022 (N18) 

trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

- Quy mô nghiên cứu: 

+ Nhóm thực nghiệm gồm 50 sinh viên, tập luyện bài tập thể 

dục Aerobic mà đề tài lựa chọn. 

+ Nhóm đối chiếu gồm 50 sinh viên, tập theo chương trình 

môn giáo dục thể chất theo qui định. 

- Phạm vi thời gian nghiên cứu: Đề tài được tiến hành nghiên 

cứu từ tháng 12/2018  đến tháng 11/ 2019. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1.  Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn thể dục 

Aerobic và tình hình thể lực của nữ sinh viên trƣờng Đại học 

Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng 

3.1.1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho 

sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng 

3.1.1.1. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục 

thể chất cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà 

Nẵng: 

Để đánh giá thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo 

dục thể chất cho sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN, đề tài tiến hành 

khảo sát và phỏng vấn trực tiếp các giáo viên hiện đang làm công 

tác giảng dạy môn GDTC về số lượng và chất lượng cơ sở vật chất, 

sân tập, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao của Nhà trường.  

Kết quả được trình bày ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể 

chất  cho sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng 

Loại hình sân bãi – dụng cụ 
Năm học 2009-2010 

Số lƣợng Tốt Trung bình Kém 

Sân tập cầu lông ngoài trời 01 - 01 - 

Sân tập cầu lông trong nhà 02 02 - - 

Sân bóng đá + điền kinh: 01 01 - 01 - 

Sân bóng chuyền 01 - 01 - 

Sân bóng rổ 01  01  

Qua bảng 3.1 cho thấy: Mặc dù được ban giám hiệu nhà 

trường quan tâm đầu tư nhưng thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho 

công tác giáo dục thể chất của Nhà trường còn có nhiều hạn chế. 
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3.1.1.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục 

thể chất tại trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

Thống kê thực trạng đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục 

thể chất tại trường ĐHNN-ĐHĐN cụ thể được trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên làm công tác giáo dục thể 

chất tại trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng 

TT Nội dung 

Năm học 

2016-2017 
2017-

2018 
2018-2019 

1 Số lượng giáo viên  7 8 10 

2 
Giới tính Nam 4 7 8 

Nữ 3 1 2 

3 Tổng số sinh viên 3500 2400 2800 

4 Tỷ lệ sinh viên/giáo viên 500 300 280 

5 Thâm niên công tác 
Dưới 5 năm 0 0 2 

Trên 5 năm 7 8 8 

6 
Trình độ chuyên 

môn 

Sau đại học 3 3 2 

Đại học 4 5 8 

Dưới đại học 0 0 0 

7 Trình độ tin học 

A 5 5 2 

B 2 3 8 

C 0 0 0 

8 Trình độ ngoại ngữ 

A 0 0 0 

B 7 8 9 

C 0 0 1 

Qua bảng 3.2. cho thấy:  

- Trong khi số lượng sinh viên Nhà trường có xu hướng tăng 

hàng năm thì số lượng giáo viên lại gần không đổi. Một phần là do, bắt 

đầu từ năm học 2017-2018 số tín chỉ học môn giáo dục thể chất giảm 

xuống từ 5 tín chỉ xuống còn 4 tín chỉ. Vì vậy số lượng sinh viên của 

trường tuy có tăng nhưng số lượng sinh viên học môn giáo dục thể chất 

lại không tăng. Với đặc điểm giáo viên dạy môn giáo dục thể không 
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chỉ dạy một trường mà mỗi giáo viên phải dạy ít nhất 2 trường nên tuy 

số sinh viên trên một giảng viên dạy tại trường ĐHNN nhìn thì có vẻ 

thấp nhưng thực chất là rất cao.  

3.1.1.3. Thực trạng chương trình giáo dục thể chất tại 

trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

Thống kê thực trạng chương trình giáo dục thể chất tại 

trường ĐHNN-ĐHĐN được trình bày ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Chương trình giáo dục thể chất tại trường Đại học 

Ngoại Ngữ Đại học Đà Nẵng 

TT Học phần Nội dung Thời gian học 

1 Học phần 1 - 30 tiết 

(Học trong học kỳ 1) 

Điền Kinh 1 buổi/ tuần 

(1 buổi 2 tiết) 

2 Học phần 2 - 30 tiết 

(học trong học kỳ 2) 

Thể dục tự do 1 buổi/ tuần 

(1 buổi 2 tiết) 

3 Học phần 3 - 30 tiết 

(Học trong học kỳ 3) 

Thể thao tự chọn 1 buổi/ tuần 

(1 buổi 2 tiết) 

4 Học phần 4 – 30 tiết 

(Học trong học kỳ 4) 

Thể thao tự chọn 1 buổi/ tuần 

(1 buổi 2 tiết) 

Tổng số: 120 giờ 

 

Qua bảng 3.3 cho thấy: Trường ĐHNN-ĐHĐN giảng dạy 

chương trình GDTC cho sinh viên trong 120 tiết, chia làm 04 học 

phần, mỗi học phần 30 tiết.  

3.1.2. Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy môn học thể 

dục Aerobic của nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học 

Đà Nẵng. 

3.1.2.1. Thực trạng về chương trình giảng dạy môn học thể 

dục Aerobic. 

Thống kê thực trạng chương trình giảng dạy môn học thể 

dục Aerobic của sinh viên nữ trường ĐHNN-ĐHĐN được trình bày 
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ở bàng 3.4 

Bảng 3.4. Bảng phân phối chương trình giảng dạy môn học thể 

dục Aerobic của nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học 

Đà Nẵng 

TT Học phần 

Thời gian 

Thời gian học 
Thực 

hành 

Lý 

thuyết 

Ngoại 

khóa 

1 
Học phần 1 -30 tiết 

(Học trong học kỳ 3) 

1 buổi/tuần 

(1 buổi 2 tiết) 
28 tiết 2 tiết 120 tiết 

2 
Học phần 2 – 30 tiết 

(Học trong học kỳ 4) 

1 buổi/tuần 

(1 buổi 2 tiết) 
28 tiết 2 tiết 120 tiết 

Trong quá trình giảng dạy môn thể dục Aerobic cho nữ sinh 

viên trường ĐHNN-ĐHĐN, qua thực tiễn giảng dạy, chúng tôi thấy 

rằng việc giảng dạy tách lý thuyết và thực hành học riêng biệt làm 

cho khả năng tiếp thu của học sinh bị hạn chế, bài giảng lý thuyết của 

giáo viên bị lặp lại nhiều, do đó trong thực tiễn giảng dạy, một số nội 

dung và giáo án chúng tôi sắp xếp xen kẽ dạy cả lý thuyết và thực 

hành trong một buổi. 

3.1.2.2. Thực trạng việc sử dụng các bài tập thể dục Aerobic 

cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

Để thấy rõ về thực trạng của công tác giảng dạy, giáo dục 

phát triển các tố chất thể lực chung cho nữ sinh viên trường ĐHNN-

ĐHĐN. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch, tiến trình, giáo án giảng 

dạy trong chương trình đào tạo, chúng tôi tiến hành khảo sát việc sử 

dụng các bài tập chuyên môn giảng dạy cho đối tượng nghiên cứu. 
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Bảng 3.5. Thống kê các bài tập thường được sử dụng trong quá 

trình giảng dạy, giáo dục các tố chất thể lực trong môn thể dục 

Aerobic cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà 

Nẵng 

TT Bài tập 

* Bài tập động lực( gồm các động tác chống đẩy 

1 Nằm sấp chống đẩy ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

2 Nằm ngửa, đánh cắt kéo chân trước ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

3 Ke bụng thang gióng ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

* Bài tập tĩnh lực 

4 Ke chân L ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

5 Chuối vai ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

6 Ke chống nghiêng ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

* Bài tập bật nhảy quay 

7 Bật tách chân ngang dọc ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

8 Bật quay nhảy, đá cắt kéo chân ( 1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

9 Bật quay 180 độ thảng chân ( 1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

* Bài tập thăng bằng, mềm dẻo: 

10 Thằng bằng ngang ( 1 lần x 8 nhịp)/ động tác 

11 Xoạc + gập thân ( 2 lần x 8 nhịp) 

12 Ép dọc, ép ngang ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

* Nhóm 7 bước cơ bản phát triển chung: 

13 Bước diễu hành ( 2 lần x 8 nhịp) 

14 Bước Jack ( 2 lần x 8 nhịp) 

15 Bước Lunge ( 2 lần x 8 nhịp) 

16 Bước chạy bộ ( 2 lần x 8 nhịp) 

17 Bước nâng gối ( 2 lần x 8 nhịp) 

18 Bước cách quãng, tách chụm ngang ( 2 lần x 8 nhịp) 

19 Bước đá cao ( 2 lần x 8 nhịp) 

* Nhóm quỳ ngồi nằm: 

20 Ngồi đá chân trước, ngang ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

21 Đá trước kết hợp gập bụng ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 

22 Nằm ngửa đá chân kết hợp với tay trước ( 2 lần x 8 nhịp)/ động tác 
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Qua kết quả điều tra thu được ở bảng 3.5, chúng tôi thấy số 

lượng bài tập mà giáo viên sử dụng trong quá trình giảng dạy còn ít 

và đơn điệu. Chưa có các bài tập kết hợp giữa 7 bước cơ bản và tay 

vai, còn thiếu các bài tập chuyển tiếp giữa các tư thế. 

3.1.3. Đánh giá thực trạng thể lực của nữ sinh viên trường 

Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng 

Để đánh giá thực trạng thể lực của nữ sinh viên trường 

ĐHNN-ĐHĐN, đề tài tiến hành kiểm tra trình độ thể lực của 253 

sinh viên Khoa Nhật –Hàn - Thái, trong đó có 85 sinh viên năm thứ 

nhất; 88 sinh viên năm thứ 2 và 80 sinh viên năm thứ 3  

Kết quả cụ thể được trình bày ở bảng 3.6.  

Bảng 3.6. Thực trạng thể lực của nữ sinh viên trường Đại học 

Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng 

Tiêu chuẩn /  

Đối tƣợng 

Nội dung kiểm tra 

Lực bóp 

tay 

thuận 

(KG) 

Nằm ngửa 

gập bụng 

(lần/30 

giây) 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

Chạy 

30m 

XPC 

(giây) 

Chạy con 

thoi 4 x 

10m 

(giây) 

Chạy 

tùy sức 

5 phút 

(m) 

Nữ sinh viên năm thứ nhất (n=85) 

Tốt 

Số 

lượng 
18 17 18 16 17 16 

% 21.18 20.00 21.18 18.82 20.00 18.82 

Đạt 

Số 

lượng 
51 50 52 51 53 55 

% 60.00 58.82 61.18 60.00 62.35 64.71 

Không 

đạt 

Số 

lượng 
16 18 15 18 15 14 

% 18.82 21.18 17.65 21.18 17.65 16.47 

Nữ sinh viên năm thứ hai (n=88) 

Tốt 

Số 

lượng 
17 18 18 17 19 16 

% 19.32 20.45 20.45 19.32 21.59 18.18 
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Tiêu chuẩn /  

Đối tƣợng 

Nội dung kiểm tra 

Lực bóp 

tay 

thuận 

(KG) 

Nằm ngửa 

gập bụng 

(lần/30 

giây) 

Bật xa 

tại chỗ 

(cm) 

Chạy 

30m 

XPC 

(giây) 

Chạy con 

thoi 4 x 

10m 

(giây) 

Chạy 

tùy sức 

5 phút 

(m) 

Đạt 

Số 

lượng 
52 51 53 54 52 53 

% 59.09 57.95 60.23 61.36 59.09 60.23 

Không 

đạt 

Số 

lượng 
19 19 17 17 17 19 

% 21.59 21.59 19.32 19.32 19.32 21.59 

Nữ sinh viên năm thứ ba(n=80) 

Tốt 

Số 

lượng 
18 16 15 17 15 16 

% 22.50 20.00 18.75 21.25 18.75 20.00 

Đạt 

Số 

lượng 
47 48 50 48 47 48 

% 58.75 60.00 62.50 60.00 58.75 60.00 

Không 

đạt 

Số 

lượng 
15 16 15 15 18 16 

% 18.75 20.00 18.75 18.75 22.50 20.00 

Qua bảng 3.6 cho thấy: 

Nữ sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN không đạt tiêu chuẩn 

RLTT ở các nội dung kiểm tra chiếm tỷ lệ lớn ở cả năm thứ nhất, 

năm thứ hai và năm thứ 3, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu RLTT 

mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đối với sinh viên Đại học, cao 

đẳng, đặc biệt số đạt tiêu chuẩn RLTT có xu hướng giảm dần với các 

năm học tiếp theo.  

3.2.  Lựa chọn và ứng dụng các bài tập thể dục aerobic nhằm 

nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trƣờng Đại học Ngoại Ngữ-Đại 

học Đà Nẵng 
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3.2.1. Nguyên tắc lựa chọn bài tập thể dục Aerobic nhằm 

nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại 

học Đà Nẵng. 

Để lựa chọn được các bài tập thể dục Aerobic phù hợp nhằm 

nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN, có hiệu quả 

cao trên đối tượng nghiên cứu, trước hết đề tài tiến hành xác định 

nguyên tắc lựa chọn bài tập. 

- Nguyên tắc 1: Các bài tập được lựa chọn phải có tính định 

hướng phát triển thể lực cho nữ sinh viên  trường ĐHNN-ĐHĐN một 

cách rõ rệt. 

- Nguyên tắc 2: Việc lựa chọn các bài tập phải đảm bảo tính 

khả thi, có nghĩa là các bài tập có thể thực hiện được trên đối tượng 

và điều kiện tập luyện của trường ĐHNN-ĐHĐN 

- Nguyên tắc 3: Các bài tập lựa chọn phải đảm bảo tính hợp 

lý, nghĩa là nội dung, hình thức, khối lượng vận động phải phù hợp 

với đặc điểm đối tượng, điều kiện thực tiễn giảng dạy môn Aerobic 

tại trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

- Nguyên tắc 4: Các bài tập phải có tính hiệu quả, nghĩa là 

các bài tập phải nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học 

Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

- Nguyên tắc 5: Các bài tập phải có tính đa dạng, tạo hứng 

thú tập luyện cho sinh viên. 

- Nguyên tắc 6: Các bài tập phải có tính tiếp cận với xu 

hướng sử dụng các biện pháp và phương pháp huấn luyện thể lực 

hiện đại. 

3.2.2. Lựa chọn các bài tập thể dục Aerobic nhằm nâng 

cao thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học 

Đà Nẵng. 
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Căn cứ vào các nguyên tắc ở phần 3.2.1, đề tài lựa chọn bài 

tập thể dục Aerobic nhằm nâng cao thể lực cho nữ sinh viên trường 

Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng như sau: 

1. Nhóm động lực (nhóm các động tác chống đẩy) 

- Nằm sấp chống đẩy     (2 lần x 8 nhịp) 

- Ke bụng thang gióng     (2 lần x 8 nhịp) 

2. Nhóm tĩnh lực (nhóm các động tác chống ke) 

- 2 chân tách rộng, ke thẳng chân   (2 lần x 8 nhịp) 

- Chống nghiêng     (2 lần x 8 nhịp) 

- Xoạc dọc     (2 lần x 8 nhịp) 

- Xoạc ngang     (2 lần x 8 nhịp) 

3. Nhóm bật nhảy, quay  

- Bật quay 180
0
, rút gối   (1 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Bật đá chân trước   (1 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Bật tách chân trước sau (1 lần x 8 nhịp)/ đt  

- Bật tách chân ngang  (1 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Bật quay 360
0
 thẳng chân  (1 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Quay 360
0
 trên 1 chân  (1 lần x 8 nhịp)/ đt 

4. Nhóm thăng bằng: 

- Thăng bằng sau  (1 lần x 8 nhịp)/ đt 

5. Nhóm các động tác di chuyển, chạy   

- Di chuyển ngang đội hình  (4 lần x 8 nhịp) 

- Di chuyển dọc đội hình (4 lần x 8 nhịp) 

- Di chuyển chéo đội hình (4 lần x 8 nhịp) 

6. Nhóm các động tác đá lăng    

- Bật nhảy đá lăng chân trước (3 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Bật nhảy đá lăng chân ngang (3 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Bật nhảy phối hợp đá lăng chân trước và ngang 

 (3 lần x 8 nhịp)/ đt 
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7. Nhóm các động tác kéo căng cơ   

- Ép dọc   (5 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Ép ngang   (5 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Ép sâu   (5 lần x 8 nhịp)/ đt  

8. Nhóm các động tác dẻo    

- Uốn cầu sau   (2 lần x 8 nhịp)/ đt  

- Xoạc + gập thân  (2 lần x 8 nhịp)/ đt 

9. Nhóm các động tác phối hợp    

- Phối hợp tay   (5 lần x 8 nhịp)/ đt  

- Phối hợp chân   (5 lần x 8 nhịp)/ đt 

- Phối hợp toàn thân  (5 lần x 8 nhịp)/ đt 

Trên cơ sở các bài tập đã lựa chọn qua tham khảo tài liệu, 

quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp, đề tài tiến hành phỏng vấn 

bằng phiếu hỏi đến các giáo viên, huấn luyện viên và cán bộ chuyên 

môn có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, huấn luyện môn 

Aerobic. Số phiếu phát ra 23, thu về 20 trong đó có 12 HLV và giảng 

viên chiếm 60.00%; 02 trọng tài chiếm 10.00%; 03 chuyên gia chiếm 

15.00%, 03 cán bộ quản lý chiếm 15.00%. Tỷ lệ thành phần đối 

tượng phỏng vấn được trình bày ở biểu đồ 3.1. 

 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ thành phần đối tượng phỏng vấn 

60%
15%

10%

15%

Giảng viên - HLV

Chuyên gia

Trọng tài

Cán bộ quản lý
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Đề tài sẽ lựa chọn những bài tập có ý kiến tán thành từ 70% 

tổng ý kiến trả lời để phát triển thể lực cho nữ sinh trường ĐHNN-

ĐHĐN.  Kết quả được trình bày ở bảng 3.7 

Bảng 3.7. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập Aerobic phát triển 

thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà 

Nẵng (n=20) 

TT 
Nhóm 

bài tập 
Bài tập 

Tán thành 
Không tán 

thành 

mi % mi % 

1 Nhóm 

động lực 

Nằm sấp chống đẩy (2 lần x 8 nhịp) 16 80.00 4 20.00 

2 Ke bụng thang gióng (2 lần x 8 nhịp) 13 65.00 7 35.00 

3 Nhóm 

tĩnh lực 

2 chân tách rộng, ke thẳng chân (2 lần x 

8 nhịp) 
17 85.00 3 15.00 

4 Chống nghiêng (2 lần x 8 nhịp) 17 85.00 3 15.00 

5 Xoạc dọc (2 lần x 8 nhịp) 12 60.00 8 40.00 

6 Xoạc ngang (2 lần x 8 nhịp) 13 65.00 7 35.00 

7 Nhóm 

bật nhảy, 

quay 

Bật quay 1800, rút gối (1 lần x 8 nhịp)/ 

đt 
16 80.00 4 20.00 

8 Bật đá chân trước (1 lần x 8 nhịp)/ đt 18 90.00 2 10.00 

9 Bật tách chân trước sau (1 lần x 8 nhịp)/ 

đt 
17 85.00 3 15.00 

10 Bật tách chân ngang (1 lần x 8 nhịp)/ đt 18 90.00 2 10.00 

11 Bật quay 3600 thẳng chân (1 lần x 8 

nhịp)/ đt 
17 85.00 3 15.00 

12 Quay 3600 trên 1 chân (1 lần x 8 nhịp)/ đt 17 85.00 3 15.00 

13 Nhóm 

thăng 

bằng 

Thăng bằng sau (1 lần x 8 nhịp)/ đt 

18 90.00 2 10.00 

14 Nhóm 

các động 

tác di 

chuyển, 

chạy 

Di chuyển ngang đội hình (4 lần x 8 

nhịp) 
18 90.00 2 10.00 

15 Di chuyển dọc đội hình (4 lần x 8 nhịp) 18 90.00 2 10.00 

16 Di chuyển chéo đội hình (4 lần x 8 
18 90.00 2 10.00 
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TT 
Nhóm 

bài tập 
Bài tập 

Tán thành 
Không tán 

thành 

mi % mi % 

nhịp) 

17 Nhóm 

các động 

tác đá 

lăng 

Bật nhảy đá lăng chân trước (3 lần x 8 

nhịp)/ đt 
17 85.00 3 15.00 

18 Bật nhảy đá lăng chân ngang (3 lần x 8 

nhịp)/ đt 
16 80.00 4 20.00 

19 Bật nhảy phối hợp đá lăng chân trước 

và ngang (3 lần x 8 nhịp)/ đt 
17 85.00 3 15.00 

20 Nhóm 

các động 

tác kéo 

căng cơ 

Ép dọc (5 lần x 8 nhịp)/ đt 15 75.00 5 25.00 

21 Ép ngang (5 lần x 8 nhịp)/ đt 16 80.00 4 20.00 

22 Ép sâu (5 lần x 8 nhịp)/ đt 
16 80.00 4 20.00 

23 Nhóm 

các động 

tác dẻo 

Uốn cầu sau (2 lần x 8 nhịp)/ đt 18 90.00 2 10.00 

24 Xoạc + gập thân (2 lần x 8 nhịp)/ đt 
17 85.00 3 15.00 

25 Nhóm 

các động 

tác phối 

hợp 

Phối hợp tay (5 lần x 8 nhịp)/ đt 16 80.00 4 20.00 

26 Phối hợp chân (5 lần x 8 nhịp)/ đt 17 85.00 3 15.00 

27 Phối hợp toàn thân (5 lần x 8 nhịp)/ đt 
16 80.00 4 20.00 

  

Qua bảng 3.7 cho thấy: Theo nguyên tắc phỏng vấn đặt ra, 

chỉ chọn những bài tập được từ 70% ý kiến tán thành trở lên để nâng 

cao thể lực cho nữ sinh viên trường ĐHNN-ĐHĐN, đề tài chọn được 

24 bài tập. 

3.2.3. Ứng dụng các bài tập thể dục Aerobic nhằm nâng 

cao thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học 

Đà Nẵng. 

3.2.3.1. Tổ chức thực nghiệm  

Phương pháp thực nghiệm: Quá trình thực nghiệm sử dụng 

phương pháp thực nghiệm so sánh song song. 
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Thời gian thực nghiệm: Quá trình thực nghiệm sư phạm sẽ 

được tiến hành trong thời gian 1 năm học từ 08/2019 đến tháng 

11/2019: với 30 tiết học chính khóa và 120 tiết học ngoại khóa. 

Đối tượng thực nghiệm của đề tài là gồm 100 em nữ sinh 

khóa 2018 -2022 (N18) trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà 

Nẵng chia thành 02 nhóm bằng phương pháp bốc thăm ngẫu nhiên: 

- Nhóm thực nghiệm gồm 50 sinh viên thuộc lớp1. Nhóm 

thực nghiệm tập luyện theo hệ thống các bài tập Aerobic đã lựa chọn 

và xây dựng của đề tài. 

- Nhóm đối chứng gồm 50 sinh viên thuộc lớp 3. Nhóm đối 

chứng tập luyện theo các bài tập cũ. 

 Nội dung thực nghiệm là các bài tập thể dục Aerobic phát 

triển thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học 

Đà Nẵng mà đề tài đã lựa chọn 

 Địa điểm thực nghiệm: Trường ĐHNN-ĐHĐN 

Thực nghiệm được tiến hành trong 4 tháng của năm học: gồm 

30 tiết học nội khóa; 1 tuần học 02 tiết và 120 tiết học ngoại khóa 

được chia đều trong 4 tháng của năm học. 

Tiến trình thực nghiệm:   

Sau khi phân nhóm, xây dựng tiến trình thực nghiệm đề tài 

tiến hành thực nghiệm cùng lúc trên cả 2 nhóm thực nghiệm và đối 

chứng với số giáo án và tiến độ như nhau và tuân thủ phân bổ 

chương trình giảng dạy môn GDTC của trường ĐHNN-ĐHĐN 

Căn cứ các nội dung trên, đề tài xây dựng tiến trình thực 

nghiệm cho sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

Kết quả được trình bày ở bảng 3.8. 
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Bảng 3.8. Tiến trình thực nghiệm ứng dụng bài tập Aerobic phát triển thể lực cho nữ sinh viên trường  

Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng  

TT 
Giáo án 

Bài tập 

Học phần 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Nằm sấp chống đẩy (2 lần x 8 nhịp) x x x x       x x x x  

2.  2 chân tách rộng, ke thẳng chân (2 lần x 8 nhịp)  x x x x       x x x x  

3.  Chống nghiêng (2 lần x 8 nhịp)     x x x x       x 

4.  Bật quay 1800, rút gối (1 lần x 8 nhịp)/ đt       x x x x      

5.  Bật đá chân trước 1 lần x 8 nhịp)/ đt     x x x x       x 

6.  Bật tách chân trước sau (1 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    

7.  Bật tách chân ngang (1 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    

8.  Bật quay 3600 thẳng chân (1 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    

9.  Quay 3600 trên 1 chân (1 lần x 8 nhịp)/ đt x x x x       x x x x  

10.  Thăng bằng sau (1 lần x 8 nhịp)/ đt x x x x       x x x x  

11.  Di chuyển ngang đội hình (4 lần x 8 nhịp) x x x x       x x x x  

12.  Di chuyển dọc đội hình (4 lần x 8 nhịp)     x x x x       x 

13.  Di chuyển chéo đội hình (4 lần x 8 nhịp)     x x x x       x 

14.  Bật nhảy đá lăng chân trước (3 lần x 8 nhịp)/ đt     x x x x       x 

15.  Bật nhảy đá lăng chân ngang (3 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    

16.  Bật nhảy phối hợp đá lăng chân trước và ngang (3 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    

17.  Ép dọc (5 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    
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TT 
Giáo án 

Bài tập 

Học phần 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18.  Ép ngang (5 lần x 8 nhịp)/ đt     x x x x       x 

19.  Ép sâu (5 lần x 8 nhịp)/ đt     x x x x       x 

20.  Uốn cầu sau (2 lần x 8 nhịp)/ đt     x x x x       x 

21.  Xoạc + gập thân (2 lần x 8 nhịp)/ đt x x x x       x x x x  

22.  Phối hợp tay (5 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    

23.  Phối hợp chân (5 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    

24.  Phối hợp toàn thân (5 lần x 8 nhịp)/ đt         x x x x    
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3.2.3.2. Đánh giá hiệu quả các bài tập thể dục Aerobic phát 

triển thể lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà 

Nẵng. 

Thời điểm tháng 8 năm 2019, trước khi tiến hành thực 

nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra trình độ thể lực của nhóm thực 

nghiệm và đối chứng bằng 06 test.. Kết quả được trình bày ở bảng 

3.9. 

Bảng 3.9. So sánh trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm và đối 

chứng thời điểm trước thực nghiệm 

TT 

Thông số toán thống kê 

 

Test 

 ̅ A ±  

(nhóm ĐC) 

 ̅ B ±  

(nhóm TN) 
ttính P 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 27.12±2.23 27.09±2.18 1.56 >0.05 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) 15.68±1.07 15.63±1.09 1.35 >0.05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 155.23±10.25 155.28±10.03 1.67 >0.05 

4 Chạy 30m XPC (giây) 6.72±0.41 6.75±0.44 1.89 >0.05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (giây) 12.98±1.03 13.02±1.10 1.45 >0.05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 873.27±56.27 875.29±54.87 1.67 >0.05 

Qua bảng 3.9 cho thấy: 

Trước thực nghiệm ở cả 06 test của nhóm thực nghiệm và 

đối chứng đều thu được ttính < tbảng ở ngưỡng xác suất P > 0,05, có 

nghĩa sự khác biệt kết quả kiểm tra trình độ thể lực của nhóm đối 

chứng và thực nghiệm không có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất 

P> 0,05 hay nói cách khác, trước thực nghiệm, trình độ thể lực của 2 

nhóm đối chứng và thực nghiệm là tương đương nhau. 

Sau 01 học kỳ thực nghiệm, đề tài tiến hành kiểm tra trình độ 

thể lực của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm bằng 06 test như ở 

trước thực nghiệm, sau đó tính nhịp tăng trưởng và so sánh 2 số 

trung bình quan sát trên cơ sở kết quả lập Test. Kết quả được trình 

bày ở bảng 3.10 và 3.11. 
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Bảng 3.10. So sánh kết quả kiểm tra trình độ thể lực của 2 nhóm 

 thực nghiệm và đối chứng sau 01 học kỳ thực nghiệm 

TT 

Thông số toán thống kê 

 

Test 

 ̅ A ±  

(nhóm ĐC) 

 ̅ B ±  

(nhóm TN) 
ttính P 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 27.85±2.35 27.96±2.29 2.41 <0.05 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) 16.01±1.41 16.12±1.38 2.45 <0.05 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 159.45±10.39 160.21±10.42 2.56 <0.05 

4 Chạy 30m XPC (giây) 6.56±0.42 6.5±0.41 2.48 <0.05 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (giây) 12.67±1.21 12.61±1.23 2.61 <0.05 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 889.45±58.12 899.54±60.07 2.46 <0.05 

Qua bảng 3.10. cho thấy: 

Sau 01 học kỳ thực nghiệm, ở cả 06 test đánh giá trình độ thể 

lực của nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng 

đều thu được ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất P<0,05, hay nói cách 

khác, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P<0,05. 

Như vậy, trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 

đã có sự khác biệt đáng kể sau 01 học kỳ thực nghiệm. 

Đề tài tiến hành tính nhịp độ tăng trưởng của các chỉ số giữa 

2 nhóm. Kết quả được trình bày ở bảng 3.11. 

Bảng 3.11. So sánh nhịp độ tăng trưởng trình độ thể lực của 2 

nhóm đối chứng và thực nghiệm sau 01 học kỳ thực nghiệm 

TT 

Thông số toán thống kê 

 

Test 

W đối 

chứng (%) 

W thực 

nghiệm (%) 

Chênh 

lệch 

1 Lực bóp tay thuận (KG) 2.66 3.16 0.50 

2 Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây) 2.08 3.09 1.00 

3 Bật xa tại chỗ (cm) 2.68 3.13 0.44 

4 Chạy 30m XPC (giây) 2.41 3.77 1.36 

5 Chạy con thoi 4 x 10m (giây) 2.42 3.20 0.78 

6 Chạy tùy sức 5 phút (m) 1.84 2.73 0.90 
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Qua bảng 3.11 cho thấy: 

Sau 01 học kỳ thực nghiệm, cả 2 nhóm đều có nhịp độ tăng 

trưởng trình độ thể lực tốt. Tuy nhiên nhóm thực nghiệm có nhịp độ 

tăng trưởng cao hơn so với nhóm đối chứng từ 0.44 – 1.36%. 

Có thể thấy rõ mức độ tăng trưởng các chỉ số của 2 nhóm đối 

chứng và thực nghiệm qua biểu đồ 3.2: 

 

Biểu đồ 3.2. Nhịp tăng trưởng trình độ thể lực  

của nhóm đối chứng và thực nghiệm sau 01 học kỳ thực nghiệm 

Như vậy, sau 01 học kỳ thực nghiệm ứng dụng các bài tập 

Aerobic của đề tài lựa chọn, trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm 

đã tốt hơn nhóm đối chứng, chứng tỏ các bài tập lựa chọn của đề tài 

đã có hiệu quả trên đối tượng nghiên cứu. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho nữ sinh 

viên trường ĐHNN-ĐHĐN trên các mặt: Thực trạng cơ sở vật chất, 

thực trạng độ ngũ giáo viên cũng như thực trạng chương trình giáo 

dục thể chất của Nhà trường.  Kết quả cho thấy: Thực trạng cơ sở vật 

chất và thực trạng đội ngũ giáo viên của nhà trường còn thiếu cả về 

số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu giáo dục thể chất cho 
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sinh viên. Chính vì vậy, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu 

quả giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên là vấn đề cần thiết. 

2. Đánh giá thực trạng trình độ thể lực của nữ sinh viên 

trường ĐHNN-ĐHĐN qua các tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo 

quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT, ngày  18 tháng 9 năm 2008 của 

Bộ giáo dục và Đào tạo. Kết quả: Nữ sinh viên trường ĐHNN-

ĐHĐN không đạt tiêu chuẩn RLTT ở các nội dung kiểm tra chiếm tỷ 

lệ lớn ở cả sinh viên năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba, do đó chưa đáp 

ứng được yêu cầu RLTT mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đối với 

sinh viên Đại học, Cao đẳng, đặc biệt số đạt tiêu chuẩn RLTT có xu 

hướng giảm dần với các năm học tiếp theo.  

3. Lựa chọn được 24 bài tập Aerobic phát triển trình độ thể 

lực cho nữ sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng.  

4. Bước đầu ứng dụng các bài tập Aerobic đã lựa chọn trong 

thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả, các bài tập lựa chọn đã tỏ ra có 

hiệu quả cao hơn hẳn các bài tập Aerobic cũ thường được sử dụng tại 

trường trong việc nâng cao trình độ thể lực cho nữ sinh viên trường 

Đại học Ngoại Ngữ-Đại học Đà Nẵng. 

Kiến nghị 

1. Đề nghị Đại học Đà Nẵng và Khoa Giáo dục Thể chất-

ĐHĐN cho phép áp dụng đại trà các bài tập đề tài đã lựa chọn vào 

chương trình GDTC nhằm nâng cao trình độ thể lực cho nữ sinh viên 

ĐHĐN ở tất cả các cơ sở giáo dục thành viên, đồng thời phổ biến 

làm tư liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo khác. 

2. Cần có những nghiên cứu bổ sung mang tính toàn diện và 

sâu hơn (về các kỹ thuật động tác, đặc điểm bài tập.....) trên đối 

tượng nghiên cứu để có những kết luận khách quan và chính xác hơn 

về vấn đề nghiên cứu. 

 




