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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information: 

Project title: Research the effect of badminton elective on the physical development of 

Danang University students. 

Code number: T2017 – DN01 - 03 

Coordinator: MS. Phan Ngoc Thiet Ke 

Implementing institution: Danang University 

Duration: from    09/2017   to   08/2018 

2. Objective(s): 

 Assessing the current status of teaching and physical fitness of students in the elective 

Badminton Choir in the Danang University member schools. 

 Assessing the effect of badminton elective on the physical development of Danang University 

students. 

 Select and apply exercises for physical development for students of the 2016 course of 

badminton elective. 

3. Creativeness and innovativeness: 

 The topic evaluated the effects of elective badminton on physical development and identified 

24 core exercises with on-site movements and movements, simple form, easy-to-implement 

customization for use with various fitness development purposes, in accordance with the subject 

syllabus and study characteristics. 

4. Research results: 

Based on the analysis of the shortcomings in the teaching and the actual development of the 

students of the 16th badminton school, the topic has evaluated the effect of the badminton elective 

subjects as well. has identified an exercise system that is effective in developing the physique for 

students to study badminton elective as well as improving the effectiveness of Physical Education in 

the school and demonstrates the effectiveness of the results. Research results through experiment. 

5. Products: Science Topic. 

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: 

 Can be used in practice or used as a reference. 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Cầu lông là một môn thể thao được nhiều người ưa thích tham gia tập luyện và thi đấu với 

dụng cụ sân bãi tập luyện đơn giản, dễ tập; Cầu lông phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính. Tập luyện 

môn cầu lông có nhiều tác dụng góp phần làm đa dạng và nâng cao hiệu quả cao về tăng cường sức 

khỏe, giáo dục nhân cách, kéo dài tuổi thọ... Môn học cầu lông tuy mới được đưa vào giảng dạy nhưng 

đã thu hút rất nhiều sinh viên đăng ký học tập, hoạt động ngoại khóa và tham gia các giải đấu cầu lông 

phong trào. 

Môn Cầu lông ảnh hưởng tích cực đến phát triển hình thể cũng như phát tiển các tố chất thể 

lực. Với nhu cầu vì mục đích trẻ, khỏe , phát triển các tố chất vận động như: Hành vi chính xác, phối 

hợp vận động, tính nhịp điệu dùng sức mạnh hợp lý và khóa léo. Luyện tập môn Cầu lông trở thành 

mục tiêu cho tất cả các bạn sinh viên, bởi nó đem lại cho con người một sức khỏe tốt, sự dẻo dai và 

khóe léo trong các động tác cũng như giáo dục nhân cách cho sinh viên.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 yêu cầu thực tiễn, dựa trên cơ sở các kiến thức lý luận, quan điểm mới của khoa 

học xã hội, khoa học TDTT, chúng tôi mong muốn đề xuất thực hiện đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng 

của môn học cầu lông tự chọn đến sự phát triển thể chất của sinh viên Đại học Đà Nẵng.” 

2. Mục đích nghiên cứu: 

Thông qua điều tra thực trạng thể chất cũng như công tác giảng dạy môn cầu lông tự chọn cho 

sinh viên khóa 16 học môn cầu lông tự chọn tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN. Trên cơ sở phân 

tích yêu cầu thực tiễn, vận dụng lý luận khoa học huấn luyện, y học thể thao, xu thế huấn luyện và 

giáo dục thể chất mới, đề tài tiến hành đánh giá ảnh hưởng môn học cầu lông tự chọn tới sự phát triển 

thể chất của sinh viên cũng như lựa chọn hệ thống bài tập thể lực hiệu quả phù hợp cho sinh viên khóa 

16 học môn cầu lông tự chọn tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN và đánh giá hiệu quả của hệ 

thống bài tập này. 

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy và thực trạng năng lực thể chất của sinh 

viên học môn Cầu lông tự chọn thuộc các trường thành viên thuộc ĐHĐN. 

Mục tiêu 2: Đánh giá ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn tới sự phát triển thể chất của 

sinh viên Đại học Đà Nẵng. 

Mục tiêu 3: Lựa chọn và ứng dụng các bài tập để phát triển thể chất cho sinh viên khóa 2016 

học môn cầu lông tự chọn. 

4. Cách tiếp cận:  

        Đề tài được tiến hành theo 3 bước: 

Bước 1: Thông qua tổ chức điều tra, khảo sát, tổ chức phỏng vấn, tìm hiểu về thực trạng công 

tác giảng dạy và thực trạng năng lực thể chất của sinh viên học môn Cầu lông tự chọn thuộc các 

trường thành viên thuộc ĐHĐN, trong đó: Tìm hiểu thực trạng giảng dạy môn học cầu lông tự chọn tại 

các trường thành viên thuộc ĐHĐN, tiến hành kiểm tra một số tiêu chí đánh giá cơ bản, tìm hiểu thực 

trạng về năng lực thể chất của sinh viên học môn cầu lông tự chọn khóa 2016 tại các trường thành viên 

thuộc ĐHĐN. 

Bước 2: Nghiên cứu thí điểm để đánh giá hiệu quả của môn học cầu lông tự chọn tới sự phát 

triển thể chất của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Sử dụng các test kiểm tra để đánh giá ảnh hưởng của 

môn học cầu lông tự chọn tới sự phát triển thể chất của sinh viên Đại học Đà Nẵng. 

Bước 3: Sau khi đã xác định được yêu cầu, việc lựa chọn và ứng dụng hệ thống bài tập được 

tiến hành: Nghiên cứu thí điểm để đánh giá hiệu quả để đánh giá hiệu quả của các bài tập đã lựa chọn 
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trên đối tượng nghiên cứu. Sử dụng các test kiểm tra để đánh giá hiệu quả của các bài tập đã lựa chọn 

tới sự phát triển thể chất của sinh viên Đại học Đà Nẵng. 

5. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Bao gồm các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại 

tài liệu. 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, lấy ý kiến cán 

bộ quản lý, giảng viên, sinh viên. 

- Phương pháp thống kê toán học để tổng hợp, xử lý các kết quả điều tra, khảo sát thực tế. 

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

6.1 Đối tượng nghiên cứu 

Chủ thể: Ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn đến sự phát triển thể chất của sinh viên 

Đại học Đà Nẵng. 

Khách thể: 334 sinh viên khóa 16 học môn cầu lông tự chọn tại các trường thành viên thuộc 

ĐHĐN và 160 sinh viên khóa 16 học môn cầu lông tự chọn tại trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN  . 

6.2. Địa điểm nghiên cứu: 

             Khoa GDTC – ĐHĐN, các trường thành viên thuộc ĐHĐN và trường ĐH Sư Phạm – ĐHĐN. 

7. Nội dung nghiên cứu: 

7.1. Nghiên cứu đánh giá thực trạng thể chất và công tác giáo dục thể chất của sinh viên học 

môn cầu lông tự chọn ở các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng: Thông qua tổ chức điều tra, 

khảo sát, tổ chức phỏng vấn, tìm hiểu về thực trạng công tác giảng dạy và thực trạng năng lực thể chất 

của sinh viên học môn Cầu lông tự chọn thuộc các trường thành viên thuộc ĐHĐN 

7.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn tới sự phát triển thể chất của sinh 

viên Đại học Đà Nẵng: Ứng dụng thí điểm để đánh giá hiệu quả của môn học cầu lông tự chọn tới sự 

phát triển thể chất của sinh viên Đại học Đà Nẵng.  

7.3 Lựa chọn và ứng dụng các bài tập để phát triển thể chất cho sinh viên khóa 2016 học môn 

cầu lông tự chọn: Nghiên cứu thí điểm để đánh giá hiệu quả của các bài tập đã lựa chọn trên đối tượng 

nghiên cứu. 

 

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Các quan điểm của Đảng và nhà nước về TDTT và GDTC trong trường học. 

1.2. Thực trạng công tác GDTC trong các trường ĐH,CĐ và Trung học chuyên nghiệp hiện nay 

    1.2.1. Khái niệm GDTC: 

    1.2.2. Giáo dục thể chất đối với sinh viên 

    1.2.3 Mục tiêu, nhiệm vụ và nôi dung của GDTC trong trường đại học, cao đẳng. 

    1.2.4 Thực trạng công tác GDTC trong các trường ĐH, CĐ và Trung học chuyên nghiệp hiện nay 

1.3. Các khái niêm liên quan đến phát triển thể chất 

     1.3.1. Thể chất và phát triển thể chất 

    1.3.2. Bài tập TDTT và chuẩn bị thể lực. 

     1.3.3 Huấn luyện thể lực chung. 
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1.4. Các nguyên tắc về phương pháp GDTC 

          Theo các nhà khoa học TDTT trong và ngoài nước thì hiệu quả quá trình dạy học thực hành các 

môn TDTT cao hay thấp còn phụ thuộc vào mức độ quán triệt các nguyên tắc dạy học bởi vì các 

nguyên tắc dạy học là những nguyên lý cơ sở khoa học thực tiễn dùng để xác định những yêu cầu cơ 

bản về cấu tạo nội dung, phương pháp và tổ chức quá trình dạy học và GDTC nhằm đạt được hiệu quả 

mong muốn. Đó là nguyên tắc tự giác và tích cực, trực quan, thích hợp và cá biệt hóa, hệ thống và tăng 

dần yêu cầu. 

1.5 Các phương pháp tập luyện thể lực 

          Để đạt được hiệu quả trong tập luyện thể lực, tùy vào mục đích sử dụng mà ta có thể sử dụng 

các phương pháp (PP) huấn luyện hay phương pháp tập luyện, bao gồm: PP tập luyện lặp lại ổn định, 

PP tập luyện biến đổi, PP tập luyện vòng tròn, PP trò chơi và PP thi đấu. 

1.6. Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi sinh viên (18 đến22). 

    1.6.1 Đặc điểm về tâm lý: 

          Ở tuổi này không những đòi hỏi về mặt học tập mà còn đòi hỏi tính năng động, sáng tạo ở mực 

độ cao hơn nhiều; đồng thời cũng đòi hỏi muốn nắm được chương trình học tập một cách sâu sắc thì 

cần phát triển tư duy về lý luận.  Do vậy, thái độ ý thức học tập của các em lứa tuổi này phát triển cao. 

Các em được thúc đẩy bởi động cơ học tập và đã nhận thức được ý nghĩa xã hội của môn học, của 

nghề nghiệp mình lựa chọn, đó cũng là điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và huấn luyện. 

    1.6.2 Đặc điểm về sinh lý: 

          Ở lứa tuổi này sự phát triển chủ yếu diễn ra theo chiều ngang, chiều cao cũng phát triển nhưng ở 

mức độ rất thấp. Sự phát triển giới tính nam và nữ đã hoàn thiện ở mức độ cao. Trong giai đoạn này 

các cơ quan phân tích vận động phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển năng lực, khả năng phối 

hợp vân động đảm bảo cho sự phát triển toàn diện các tố chất thể lực ở mức độ cao. 

1.7. Khái quát về sự phát triển môn Cầu lông.  

         1.7.1 Đặc điểm môn Cầu Lông. 

        1.7.2. Tác dụng của việc tập luyện Cầu lông  

1.8. Một số công trình nghiên cứu có liên quan. 

        1.8.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài. 

        1.8.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước. 

Tóm lại, qua phân tích các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về môn Cầu lông cho 

thấy: Các tác giả đã quan tâm tới rất nhiều mặt như, phát triển các tố chất thể lực, phát triển tâm – sinh lý 

của VĐV hay xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá hoặc tuyển chọn, đánh giá trình độ VĐV; giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh cũng như hướng dẫn tập luyện môn Cầu lông. Tuy nhiên, đối với các đối tượng 

là sinh viên không chuyên ngành thể dục thể thao thì chưa có tác giả nào quan tâm nghiên cứu một cách 

đúng mức.  

CHƯƠNG 2:PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

    2.1.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 

    2.1.2. Phương pháp phỏng vấn toạ đàm 

    2.1.3. Phương pháp quan sát sư phạm 

    2.1.4. Phương pháp nhân trắc 

    2.1.5. Phương pháp kiểm tra sư phạm 

    2.1.6. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

    2.1.7. Phương pháp toán học thống kê  
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2.2. Tổ chức nghiên cứu 

    2.2.1. Thời gian nghiên cứu 

        Thời gian nghiên cứu: Đề tài  được tiến hành từ tháng 09/2017 đến tháng 08/2018 

    2.2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Chủ thể: Ảnh hưởng của môn học cầu lông tự chọn tới sự phát triển thể chất của sinh viên Đại 

học Đà Nẵng. 

Khách thể: 334 sinh viên khóa 16 học môn cầu lông tự chọn tại các trường thành viên thuộc 

ĐHĐN và 160 sinh viên khóa 16 học môn cầu lông tự chọn tại trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN  . 

     2.2.3. Địa điểm nghiên cứu: 

          Khoa GDTC – ĐHĐN, các trường thành viên thuộc ĐHĐN và ĐH Sư Phạm – ĐHĐN. 

 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

         3.1. Đánh giá thực trạng công tác giảng dạy và thực trạng năng lực thể chất của sinh viên 

học môn Cầu Lông tự chọn các trường thành viên thuộc ĐHĐN. 

3.1.1 Thực trạng công tác giảng dạy môn học cầu lông tự chọn tại các trường thành viên 

thuộc ĐHĐN.  

3.1.1.2 Đánh giá thực trạng nội dung chương trình và nội dung kiểm tra đánh giá học phần 

cầu lông tự chọn. 

Từ kết quả bảng 3.1 cho thấy: Chương trình môn học Cầu lông tự chọn được thiết kế đầy đủ 

gồm 60 tiết chia đều cho hai học kỳ GDTC 3 và 4; mỗi học kỳ 30 tiết, bao gồm những kiến thức và kỹ 

thuật cơ bản về môn Cầu lông cũng như một số luật cơ bản trong thi đấu môn Cầu lông. Nội dung, 

kiến thức, sự phân bố nội dung môn học ở các học kỳ là phù hợp với khả năng của học sinh. Tuy 

nhiên, chúng ta thấy tỉ lệ học kỹ thuật; phân giai đoạn kỹ thuật và hoàn thiện kỹ thuật chiếm tỉ lệ thời 

gian quá nhiều; trong khi tỉ lệ thời gian tập luyện thể lực còn quá ít; chưa có tính hệ thống để phát triển 

triển thể lực và củng cố nâng cao sức khoẻ cho sinh viên. Về nội dung kiểm tra đánh giá học phần môn 

cầu lông tự chọn, trong từng học phần có kiểm tra đánh giá từng nội dung theo Quy chế thi và kiểm tra 

của Bộ GD & ĐT và Quy định của Khoa GDTC. Thực trạng việc thi, kiểm tra trong mấy năm qua mới 

chỉ ở nội dung kỹ năng thực hành trong các học phần Cầu lông. Đặc biệt chưa tiến hành kiểm tra lý 

thuyết và chưa áp dụng nội dung kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể sinh viên như là 

một điều kiện bắt buộc để đánh giá kết quả học tập học phần đó chứ hoàn toàn không dựa vào tiêu 

chuẩn rèn luyện thân thể theo từng năm học theo quyết định. 

3.1.1.2. Thực trạng về hình thức tổ chức và phương pháp giảng dạy. 

Môn học Cầu lông tự chọn được tiến hành tổ chức giảng dạy cho sinh viên theo hình thức nội 

khóa. Giờ nội khóa môn cầu lông tự chọn đã tiến hành giảng dạy lý thuyết và kỹ thuật cầu lông trong 

chương trình môn học. Hình thức giảng dạy chủ yếu ở trên lớp, mỗi tuần 2 tiết và chỉ học một buổi 

nên sinh viên có quá ít cơ hội tập luyện thêm. Bên cạnh đó không tổ chức giờ học ngoại khóa, các hình 

thức tự tập luyện và nghiên cứu thêm ở nhà, không tham gia các CLB cầu lông nên sinh viên khó có 

điều kiện để tiếp cận và nâng cao trình độ cũng như tạo sự hứng thú cho bản thân. Thực tế qua quan 

sát quá trình giảng dạy cho thấy, chưa cải tiến được phương pháp giảng dạy, chưa thay đổi nhiều nội 

dung, bài tập sinh động. Các phương pháp giảng dạy chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp lời nói để dẫn 

dắt và phân tích các kỹ thuật cầu lông, phương pháp trực quan trực tiếp thông qua việc làm mẫu (thị 

phạm) các động tác kỹ thuật cũng như giới thiệu bài tập kỹ thuật, phương pháp thực hành chủ yếu là 

sử dụng các bài tập tập luyện để hình thành và hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo cho người học và thi đấu.  
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3.1.1.3. Thực trạng đội ngũ giảng viên giảng dạy môn học cầu lông tự chọn . 

Từ kết quả bảng 3.2 cho thấy: Đội ngũ giảng viên tại bộ môn cá nhân hiện nay về cơ bản đáp 

ứng được về mặt chuyên môn, 100% giảng viên đều được đào tạo Đại học TDTT chính quy. Trong đó, 

có 6/7 giảng viên đã và đang được học tập và nâng cao trình độ ( có 6 giảng viên hoàn thành chương 

trình Thạc sĩ và hiện nay có 2 giảng viên đang làm NCS). Vì vậy chất lượng đội ngũ giảng viên giảng 

dạy có thể khẳng định là đủ năng lực và trình độ để đáp ứng đầy đủ đảm bảo chất lượng cho việc giảng 

dạy. Ngoài ra, tuổi đời của lực lượng này hiện nay còn trẻ nên có nhiều cơ hội và thời gian trong việc 

nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy nhiên, 

hiện nay bộ môn cá nhân vẫn chưa có giảng viên nào thuộc chuyên sâu môn cầu lông, các giảng viên 

giảng dạy môn cầu lông hiện nay thuộc các chuyên sâu khác kiêm nhiệm giảng dạy nên việc giảng dạy 

môn học cầu lông còn nhiều hạn chế, đây cũng là điểm hạn chế mà bộ môn cũng như Khoa GDTC – 

ĐHĐN cần phải chú ý để phân bố việc nhận người hợp lý.   

            3.1.1.4. Thực trạng trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy môn cầu lông tự chọn tại 

các trường thành viên ĐHĐN. 

- Về sân bãi cầu lông tại ba trường cho thấy tại trường ĐHBK hiện nay sinh viên được học tại 

nhà thi đấu đa năng tại Khoa GDTC - ĐHĐN có bốn sân , ĐHKT có 4 sân trong đó có 2 sân trải tấm 

cao su, trường ĐHSP có 6 sân đạt yêu cầu để đảm bảo phục vụ tốt cho quá trình học tập của sinh viên. 

Tuy nhiên tại trường ĐHKT và trường ĐHSP do thiếu thốn sân bãi nên một số môn như thể dục tự do, 

thể dục nhịp điệu, bóng bàn…phải vào nhà tập học chung nên diện tích học tập bị thu hẹp lại. Cụ thể 

tại ĐHKT chỉ còn được 2 sân, ĐHSP còn 3 sân và với số lượng sinh viên mỗi lớp từ 45 – 50 sinh viên 

một lớp thì ảnh hưởng tới giờ học rất nhiều.  

- Về dụng cụ học tập phục vụ cho việc giảng dạy môn cầu lông tự chọn tại các trường. Hàng 

năm, trang thiết bị dụng cụ tập luyện tuy có bổ sung, mua sắm mới nhưng vẫn chưa đáp ứng được 

công tác giảng dạy và phong trào tập luyện ngoại khoá của sinh viên trong các trường. Mặt khác, các 

trang thiết bị, dụng cụ tập luyện như vợt và cầu tập luyện đã cũ kỹ, lạc hậu, nhiều thiết bị không đúng 

với quy cách dẫn đến không đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

3.1.1.5. Thực trạng về nhu cầu và đánh giá của sinh viên khi tham gia học tập môn cầu lông 

tự chọn. 

Để tìm hiểu được nhu cầu và đánh giá của sinh viên khi tham gia học tập môn cầu lông tự 

chọn , đề tài đã tiến hành phỏng vấn 400 sinh viên thuộc các trường thành viên ĐHĐN được trình bày 

ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4:  Kết quả phỏng vấn về nhu cầu và đánh giá của sinh viên khi tham gia học tập môn 

Cầu lông tự chọn 

TT Nội dung phỏng vấn 
Kết quả trả lời 

n=400 Tỷ lệ % 

I.Mức độ yêu thích khi tham gia học tập môn cầu lông tự chọn 

1 - Rất thích                      80 20% 

2 - Thích 171 42,75% 

3 - Bình thường                                                                         63 15,75% 

4 - Không thích, bị ép buộc học môn học này 86 21,5% 

II.Ý kiến đánh giá giờ học chính khóa môn Cầu lông tự chọn khi bắt đầu tham gia học tập môn 

học này. 

5 - Lôi cuốn và hấp dẫn người học 221 55,25% 

6 - Bình thường 128 32% 

7 - Không lôi cuốn 51 12,75% 

             Từ bảng 3.4 ta thấy: Sinh viên thuộc các trường thành viên ĐHĐN khi bắt đầu tham gia học 

tập môn cầu lông tự chọn có số lượng sinh viên rất thích và thích chiếm hơn 60% bên cạnh đó số sinh 

viên đánh giá khi bắt đầu tham gia học tập môn học này có sự lôi cuốn và hấp dẫn người học chiếm 



6 
 

 
 

55,27%. Chứng tỏ, môn học Cầu lông tự chọn đối với sinh viên thuộc các trường thành viên ĐHĐN là 

có quan tâm và nhu cầu tham gia học tập khá lớn. Bên cạnh đó, thông qua phỏng vấn cho thấy khoảng 

hơn 20% sinh viên thuộc các trường thành viên ĐHĐN không yêu thích và bị ép buộc học môn phải 

học môn này. Đây là điểm mà Khoa GDTC – ĐHĐN cần phải chú ý để phân bố nội dung học tập cho 

sinh viên phù hợp.  

3.1.1.6. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập môn cầu lông tự chọn. 

Bảng 3.5: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của sinh viên học môn cầu lông 

tự chọn tại các trường thành viên ĐHĐN (n=400). 

 

TT 

 

Các yếu tố ảnh hưởng ( Có thể trả lời nhiều đáp án) 
Kết quả phỏng vấn 

n Tỷ lệ % 

1 Do phương pháp lên lớp của giảng viên chưa phù hợp, chưa hấp dẫn 

người học. 

11 2,75 

2 Do điều kiện sân bãi chưa tốt. 255 63,75 

3 Do thiếu thốn dụng cụ tập luyện (vợt, cầu, dụng cụ bổ trợ…). 327 81,75 

4 Không có tài liệu, sách, giáo trình môn học.  301 75,25 

5 Không yêu thích môn cầu lông. 86 21,5 

6 Không có giảng viên tổ chức hướng dẫn ngoại khóa. 322 80,5 

7 Không có CLB Cầu lông để tham gia sinh hoạt. 371 92,75 

8 Không được sự ủng hộ, tham gia tập luyện của bạn bè, người thân. 53 13,25 

9 Không có thời gian tập luyện  351 87,75 

10 Không được coi trọng do là môn GDTC 102 25,5 

11 Do sinh viên đăng ký học môn Cầu lông tự chọn trong 1 lớp quá đông 299 74,75 

12 Do điều kiện thời tiết 29 7,25 

Từ kết quả bảng 3.5 cho thấy: Có 5/12 yếu tố mà sinh viên đánh giá ảnh hưởng đến hiệu quả 

học tập môn Cầu lông tự chọn chiếm tỷ lệ cao >70% mức độ ảnh hưởng. Trong đó, yếu tố không có 

CLB Cầu lông để tham gia sinh hoạt chiếm 92,75%, tiếp đến không có thời gian tập luyện do phải 

dành nhiều thời gian học văn hóa và làm thêm chiếm tỷ lệ 87,75%, do thiếu thốn dụng cụ tập luyện 

(vợt, cầu, dụng cụ bổ trợ…) chiếm 81,75% , không có giảng viên tổ chức hướng dẫn ngoại khóa chiếm 

80,5%, không có tài liệu, sách, giáo trình môn học chiếm 75,25% và cuối cùng là do sinh viên đăng ký 

học môn Cầu lông tự chọn trong 1 lớp quá đông chiếm tỷ lệ 74,75%. Thông qua 5 yếu tố có mức ảnh 

hưởng lớn trên chúng tôi nhận thấy đây là những tồn tại mà lâu nay Khoa GDTC và Bộ môn vẫn chưa 

khắc phục được để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học. 

        3.1.2. Thực trạng về năng lực thể chất của sinh viên học môn cầu lông tự chọn khóa 

2016 tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN. 

             3.1.2.1. Thực trạng kết quả học tập của sinh viên. 

            Từ kết quả bảng 3.6 cho thấy: Kết quả học tập môn Cầu lông tự chọn của  sinh viên là còn 

khiêm tốn hầu hết sinh viên khóa 15 ở cả 2 học phần đạt điểm C chiếm tỷ lệ cao lần lượt chiếm 55% 

và 65,15%, tỷ lệ sinh viên đạt điểm khá giỏi chiếm ở 2 học phần chiếm tỷ lệ thấp, vẫn còn sinh viên bị 

điểm D và F.  

3.1.2.2. Nghiên cứu lựa chọn các tiêu chí ứng dụng đánh giá thực trạng thể chất của sinh viên 

học môn cầu lông tự chọn khóa 2016 tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN. 

Qua quá trình tìm hiểu, tổng hợp, thống kê, phân tích sự trùng lặp đã được đăng tải qua các tài 

liệu tham khảo và kết hợp với đánh giá điều kiện tổ chức tập luyện, thực tế trang thiệt bị kiểm tra hiện 

có của nhà trường, cũng như đặc điểm của sinh viên. Cuối cùng đề tài đi đến quyết định lựa chọn các 

test thể lực được sử dụng trong Quyết định 53/2008/QĐ – BGĐT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ 

GD & ĐT về việc đánh giá, xếp loại thể lực của HS – SV[35] và một số chỉ số về hình thái và chức 

năng được sử dụng trong các tài liệu như: “Điều tra đánh giá thực trạng thể chất và xây dựng hệ thống 

tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam” năm 2001 Viện khoa học TDTT của Dương Nghiệp 



7 
 

 
 

Chí [6], “Thực trạng phát triển thể chất của học sinh ,sinh viên trước thềm thế kỷ XXI” của  Lê Văn 

Lẫm.[24] 

Các tiêu chí kiểm tra bao gồm:  

* Các chỉ số kiểm tra về hình thái và chức năng: 

1.Chiều cao đứng(cm), 2.Cân nặng (kg), 3.Chỉ số BMI (kg/m
2
 ), 4.Chỉ số công năng tim (HW).  

* Các test kiểm tra các tố chất thể lực : 

5.Lực bóp tay thuận (kG), 6.Nằm ngửa gập bụng (lần/30s), 7.Bật xa tại chỗ (cm), 8.Chạy 30m 

XPC (s), 9.Chạy con thoi 4 × 10m (s), 10.Chạy tùy sức 5 phút (m). 

3.1.2.3.Đánh giá thực trạng thể chất ban đầu của sinh viên học môn cầu lông tự chọn khóa 16 

tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN. 

Bảng 3.7 - Thực trạng thể chất ban đầu của SV học môn cầu lông tự chọn khóa 16 tại các trường 

thành viên thuộc ĐHĐN 

Đối tượng Chỉ tiêu n 
 

 

Cv% ε 

 

 

 

 

 

Nam 

 

Chiều cao đứng (cm) 84 167,02 3,98 2,38 0,0046 

Cân nặng (kg) 84 55,89 9,26 16,56 0,0032 

Chỉ số BMI (kg/m
2
) 84 20,02 2,94 14,71 0,0028 

Công năng tim 30 12,51 1,71 13,64 0,0027 

Lực bóp tay thuận (kg) 84 42,19 2,59 6,16 0.0012 

Chạy  30m XPC (s) 84 5,03 0,38 7,66 0.0015 

Bật xa tại chỗ (cm) 84 218,92 12,19 5,57 0.0011 

Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 84 18,19 2,21 12,12 0.0024 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 84 922,53 63,87 6,92 0.0014 

Chạy con thoi 4x10m (s) 84 12,11 0,45 3,74 0.0073 

 

 

 

 

 

Nữ 

 

Chiều cao đứng (cm) 250 155,92 4,81   3,08 0,0061 

Cân nặng (kg) 250 45,93 4,94 10,75 0,0021 

Chỉ số BMI (kg/m
2
) 250 18,88 1,73 9,16 0,0018 

Công năng tim 60 13,17 1,35 10,29 0,002 

Lực bóp tay thuận (kg) 250 27,22 1,53 5,61 0.0011 

Chạy 30m XPC (s) 250 6,27 0,36 5,72 0.0011 

Bật xa tại chỗ (cm) 250 156,03 3,92 2,51 0.0049 

Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 250 14,37 2,64 18,36 0.0036 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 250 751,12 80,51 10,72 0.0072 

Chạy con thoi 4x10m (s) 250 12,73 0,47 3,69 0.0021 

        Số liệu tại bảng 3.7 ta thấy: Các chỉ tiêu của nam và nữ có độ đồng nhất cao (đồng nghĩa với độ 

phân tán dao động nhỏ) giữa các cá thể nghiên cứu (Cv < 10%) là chiều cao đứng, chỉ số BMI (nữ), lực 

bóp tay thuận, chạy 30m XPC, bật xa tại chỗ, chạy con thoi 4x10m và chạy 5 phút tùy sức (nam). 

         Các chỉ tiêu của nam và nữ có độ đồng nhất trung bình giữa các cá thể nghiên cứu (10% < Cv < 

20%) là cân nặng, chỉ số BMI (nam), công năng tim, nằm ngửa gập bụng 30s và chạy 5 phút tùy sức (nữ) 

         Mặc dù độ biến thiên dao động giữa các cá thể trong tập hợp mẫu nhưng tất cả trung bình mẫu đều 

đủ tính đại diện (ε) để có thể căn cứ vào đó thực hiện các phân tích, đánh giá tiếp theo. 

 Về mặt hình thái: 

           Tổng hợp số liệu nghiên cứu về hình thái của người Việt Nam qua các giai đoạn của các tác giả 

trong nước được trình bày tại bảng 3.8 và 3.9.     

Bảng 3.8: Chiều cao trung bình của người Việt Nam qua các giai đoạn 

TT Năm – Tài liệu Nam (cm) Nữ (cm) 

1 1975 – Hằng số sinh học người Việt Nam 159 149 

2 1983 – Lê Gia Khải, Bùi Thụ 160,7 150,3 

3 1986 – Atlat nhân trắc học người Việt Nam 161,2 151,6 

4 2001 – Hằng số sinh hoc người Việt Nam (20 tuổi) 165,14 153,88 

5 2016 – Sinh viên ĐHĐN 167,02 155,92 
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Bảng 3.9: Cân nặng trung bình của người Việt Nam qua các giai đoạn 

TT Năm – Tài liệu Nam (kg) Nữ (kg) 

1 1975 – Hằng số sinh học người Việt Nam 45 43 

2 1986 – Atlat nhân trắc học người Việt Nam 47 42,6 

3 2001 – Hằng số sinh hoc người Việt Nam (20 tuổi) 53,16 45,77 

4 2016 – Sinh viên ĐHĐN 55,89 45,93 

         Số liệu nghiên cứu về hình thái ( chiều cao, cân nặng ) của người Việt Nam thể hiện trong các 

bảng 3.8 và 3.9 cho thấy: hình thái của SV học môn cầu lông tự chọn tại các trường thành viên thuộc 

ĐHĐN có sự phát triển hơn so với thế hệ trước. 

         + Về chỉ số BMI:  Số liệu từ bảng 3.7 cho thấy giá trị trung bình chỉ số BMI của SV học môn cầu 

lông tự chọn khóa 16 tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN là 20,02 (nam) và 18,88 (nữ) theo phân 

loại của tổ chức Y tế thế giới thì SV học môn cầu lông tự chọn khóa 16 tại các trường thành viên thuộc 

ĐHĐN xếp loại bình thường. 

 Về chỉ số công năng tim:  

          Kết quả từ bảng 3.7 cho thấy giá trị trung bình chỉ tiêu công năng tim của SV học môn cầu lông 

tự chọn khóa 16 tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN là 12,51 (nam) và 13,17(nữ) theo bảng phân 

loại của Ruffier thì SV học môn cầu lông tự chọn khóa 16 tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN xếp 

loại kém. 

 Về mặt thể lực: 

Bảng 3.10- Kết quả phân loại thể lực ban đầu của từng test theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực 

HSSV   

 

Đối 

tượng 

 

Chỉ tiêu 
X  Mức đạt 

Tốt Đạt Không đạt 

SL % SL % SL % 

Nam 

(n=84) 

Lực bóp tay thuận (kg) 42,19  1 1,2 51 60,7 32 38,1 

Chạy 30m XPC (s) 5,03  10 11,9 62 73,8 12 14,3 

Bật xa tại chỗ (cm) 218,92 27 32,2 39 46,4 18 21,4 

Nằm ngửa gập bụng 30s(sl) 18,19  3 3,6 52 61,9 29 34,5 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 922,53 1 1,2 25 29,7 58 69,1 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,11  17 20,2 43 51,2 24 28,6 

Nữ 

(n=250) 

Lực bóp tay thuận (kg) 27,22  1 0,4 176 70,4 73 29,2 

Chạy 30m XPC (s) 6,27  8 3,2 198 79,2 44 17,6 

Bật xa tại chỗ (cm) 156,02  10 4 163 65,2 77 30,8 

Nằm ngửa gập bụng 30s(sl) 14,37  0 0 73 29,2 177 70,8 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 751,12 1 0,4 24 9,6 225 90 

Chạy con thoi 4x10m (s) 12,73  12 4,8 156 62,4 82 32,8 

           Từ bảng 3.10 cho thấy: 

          Tỷ lệ phần trăm SV nam đạt từng nội dung riêng lẻ cao hơn so với SV nữ. 

           Đặc biệt là ở chỉ tiêu chạy 5 phút tùy sức (sức bền) số SV nam và nữ không đạt theo tiêu 

chuẩn đánh giá thể lực của bộ là rất cao nam chiếm 69,1%, nữ chiếm 90% và chỉ tiêu nằm ngửa gặp 

bụng 30s số SV nữ không đạt chiếm 70,8%. 

Căn cứ vào cách đánh giá, xếp loại thể lực HS-SV theo tiêu chuẩn thể lực HS-SV của Bộ 

GD&ĐT được xếp loại thể lực theo 3 loại (tốt, đạt và không đạt) và sau khi có kết quả tổng hợp của 6 

tiêu chí đánh giá đối với từng SV [35], đề tài sẽ tiến hành phân loại thể lực chung (TLC) như sau: 

      + Loại Tốt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có 3 chỉ tiêu Tốt và một chỉ tiêu đạt trở lên 

       + Loại Đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu từ mức đạt trở lên. 

       + Loại chưa đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có một chỉ tiêu dưới mức đạt. 
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Bảng 3.11:  Kết quả xếp loại TLC ban đầu của SV học môn cầu lông tự chọn khóa 16 tại các 

trường thành viên thuộc ĐHĐN 

Đánh giá TLC 
Nam  Nữ Tổng hợp 

n = 84  % n = 250 % n = 334 % 

Tốt 5 5,95 0 0 
33 9,88 

Đạt 19 22,62 9 3,6 

Không đạt 60 71,43 241 96,4 301 90,12 

          Từ bảng 3.11 cho thấy: Thể lực của SV còn rất thấp, tỷ lệ SV nữ chưa đạt chiếm rất cao 

(96,4%), còn nam chiếm 71,43 %. Tỷ lệ tổng số SV chưa đạt theo tiêu chuẩn xếp loại thể lực của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo là rất cao chiếm 90,12%. 

So sánh thực trạng thể chất của ban đầu của SV học môn cầu lông tự chọn khóa 16 tại các 

trường thành viên thuộc ĐHĐN với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 

20 cùng giới tính (thời điểm 2001). 

Kết quả so sánh được trình bày tại bảng 3.12. 

 Đối với Nam: 

- Về hình thái và chức năng : ở nam chiều cao nằm trong mức tốt, cân nặng nằm ở mức trung bình  

và chỉ số công năng tim nằm ở mức trung bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người 

Việt Nam ở độ tuổi 20.    

- Về thể lực: Thành tích trung bình của test chạy con thoi 4x10 m nằm ở mức kém so với tiêu 

chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20. Còn lại 5/6 test nằm trong mức trung 

bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.   

 Đối với nữ: 

- Về hình thái và chức năng: Ở nữ chiều cao và cân nặng đều nằm trong mức trung bình và chỉ số 

công năng tim nằm ở mức trung bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở 

độ tuổi 20.    

- Về thể lực: Thành tích trung bình của test Nằm ngửa gập bụng nằm ở mức tốt so với tiêu chuẩn 

đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20. Còn lại 5/6 test nằm trong mức trung bình so 

với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.  

         3.2. Đánh giá ảnh hưởng của môn học Cầu Lông tự chọn đến sự phát triển thể chất của 

sinh viên ĐHĐN.  

Do điều kiện thời gian và kinh phí cũng như nguồn nhân lực, đề tài xác định chỉ tiến hành thực 

nghiệm thí điểm ở trường ĐHSP – ĐHĐN để đánh giá ảnh hưởng hiệu quả của môn Cầu Lông tự chọn 

đến sự phát triển thể chất của sinh viên  

3.2.1. Đánh giá thực trạng thể chất ban đầu của sinh viên học môn cầu lông tự chọn khóa 

2016 trường ĐHSP– ĐHĐN. 

Bảng 3.13 - Thực trạng thể chất ban đầu của sinh viên trường ĐHSP – ĐHĐN 

Đối tượng Chỉ tiêu n 
 

 

Cv% ε 

 

 

 

 

 

Nam 

 

Chiều cao đứng (cm) 40 167,82 3,95 2,35 0,0046 

Cân nặng (kg) 40 57,6 12,01 20,85 0,0041 

Chỉ số BMI (kg/m
2
) 40 20,43 3,87 18,96 0,0037 

Chỉ số Công năng tim 24 12,28 1,75 14,23 0,0027 

Lực bóp tay thuận (kg) 40 42,21 2,66 6,29 0.0012 

Chạy  30m XPC (s) 40 5,07 0,39 7,81 0.0015 

Bật xa tại chỗ (cm) 40 215,2 12,57 5,84 0.0011 

Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 40 18,22 2,14 11,75 0.0023 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 40 920,5 76,05 8,26 0.0016 

Chạy con thoi 4x10m (s) 40 12,09 0,48 3,99 0.0078 

 

 

Chiều cao đứng (cm) 120 156,15 4,92 3,15 0,0062 

Cân nặng (kg) 120 45,76 4,65 10,16 0,0019 
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Nữ 

 

Chỉ số BMI (kg/m
2
) 120 18,75 1,55 8,27 0,0016 

Chỉ số Công năng tim 40 13,19 1,34 10,22 0,002 

Lực bóp tay thuận (kg) 120 27,36 1,43 5,24 0.001 

Chạy 30m XPC (s) 120 6,25 0,36 5,73 0.0011 

Bật xa tại chỗ (cm) 120 155,85 3,85 2,47 0.0048 

Nằm ngửa gập bụng 30s (lần) 120 14,18 2,63 18,59 0.0036 

Chạy 5 phút tùy sức (m) 120 750,29 74,46 9,92 0.0019 

Chạy con thoi 4x10m (s) 120 12,78 0,45 3,54 0.0069 

          Số liệu tại bảng 3.13 ta thấy:  Các chỉ tiêu của nam và nữ có độ đồng nhất cao (đồng nghĩa với độ 

phân tán dao động nhỏ) giữa các cá thể nghiên cứu (Cv < 10%) là chiều cao đứng, chỉ số BMI (nữ), lực 

bóp tay thuận, chạy 30m XPC, bật xa tại chỗ, chạy con thoi 4x10m và chạy 5 phút tùy sức (nam). 

          Các chỉ tiêu của nam và nữ có độ đồng nhất trung bình giữa các cá thể nghiên cứu (10% < Cv < 

20%) là cân nặng, chỉ số BMI (nam) công năng tim, nằm ngửa gập bụng 30s và chạy 5 phút tùy sức (nữ) 

          Mặc dù độ biến thiên dao động giữa các cá thể trong tập hợp mẫu nhưng tất cả trung bình mẫu đều 

đủ tính đại diện (ε) để có thể căn cứ vào đó thực hiện các phân tích, đánh giá tiếp theo. 

Bảng 3.14. Kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn đánh giá thể lực HS – SV ở lứa tuổi 20 

 

Đối 

tượng 

 

Tiêu chí 

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực học 

sinh, sinh viên 

 

 

 

Kết quả 

TỐT ĐẠT K.ĐẠT 

 

 

 

Nam 

Lực bóp tay thuận (kg) > 48.7 42.0 - 48.7 < 42 42,21 Đạt 

Chạy  30m XPC ( s ) < 4.60 4.60 - 5.60 > 5.60 5,07 Đạt 

Bật xa tại chỗ ( cm ) > 227 209 - 227 < 209 215,2 Đạt 

Nằm ngửa gập bụng 30s (sl) > 23 18 - 23 < 18 18,22 Đạt 

Chạy 5 phút tùy sức (m ) > 1070 960 - 1070 < 960 920,5 Không Đạt 

Chạy con thoi 4x10m (s ) < 11.70 11.70 -12.30 > 12.30 12,09 Đạt 

 

 

Nữ 

Lực bóp tay thuận (kg) > 31.8 26.9 - 31.8 < 26.9 27,36 Đạt 

Chạy  30m XPC ( s ) < 5.60 5.60 - 6.60 > 6.60 6,25 Đạt 

Bật xa tại chỗ ( cm ) > 170 155 - 170 < 155 155,85 Đạt 

Nằm ngửa gập bụng 30s (sl) > 20 17 - 20 < 17 14,18 Không Đạt 

Chạy 5 phút tùy sức (m ) > 950 890 - 950 < 890 750,29 Không Đạt 

Chạy con thoi 4x10m (s ) < 11.90 11.90 -12.90 > 12.90 12,78 Đạt 

Qua bảng 3.14, có thể thấy rằng trước thực nghiệm, thành tích trung bình của cả hai nhóm, cả nam và 

nữ ở tất cả 06 test đánh giá đều nằm ở mức Đạt và không đạt của tiêu chuẩn đánh giá thể lực HS – SV ở 

lứa tuổi 20.   

 So sánh thực trạng thể chất của sinh viên trường ĐHSP – ĐHĐN với tiêu chuẩn đánh giá phát 

triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20 cùng giới tính (thời điểm 2001). 

Kết quả so sánh được trình bày tại bảng 3.15. 

 Đối với Nam: 

- Về hình thái và chức năng : chiều cao, cân nặng, đều nằm trong mức tốt và chỉ số công năng 

tim nằm ở mức trung bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.    

- Về thể lực: Thành tích trung bình của test chạy con thoi 4x10 m nằm ở mức kém so với tiêu 

chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20. Còn lại 5/6 test nằm trong mức trung 

bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.   

 Đối với nữ: 

- Về hình thái và chức năng: chiều cao nằm trong mức tốt,cân nặng nằm trong mức trung bình 

và chỉ số công năng tim nằm ở mức trung bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người 

Việt Nam ở độ tuổi 20.    

- Về thể lực: Thành tích trung bình của cả 6 test đều nằm ở mức trung bình so với tiêu chuẩn 

đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.  

X
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3.2.2. Đánh giá ảnh hưởng của môn Cầu Lông tự chọn đến sự phát triển thể chất của sinh 

viên trường ĐHSP – ĐHĐN vào thời điểm kết thúc học kỳ III 

Bảng 3.16: So sánh kết quả 2 lần kiểm tra thể chất của sinh viên trường ĐHSP - ĐHĐN vào thời 

điểm nhập học môn Cầu Lông tự chọn và kết thúc học kỳ III 

 

Đối 

Tượng 

 

Tiêu Chí 

 

n 

Lần 1 

(Nhập học) 

Lần 2 

(Kết thúc học 

kỳ III) 

 

Độ tin cậy 

 ±   ±  t P 

 

 

 

 

 

Nam 

Chiều cao đứng ( cm ) 40 167,82 3,95 168,2 3,48 0,39 >0.05 
Cân nặng (kg ) 40 57,6 12,01 58 11,33 0,153 >0.05 
Chỉ số BMI (kg/cm

2)
 40 20,43 3,87 20,49 3,69 0,077 >0.05 

Chỉ số Công năng tim 24 12,28 1,75 11,62 1,52 1,411 >0.05 
Lực bóp tay thuận (kg) 40 42,21 2,66 43,58 1,54 2,848 <0,05 
Chạy  30m XPC ( s ) 40 5,07 0,39 4,89 0,31 2,147 <0,05 
Bật xa tại chỗ ( cm ) 40 215,2 12,57 220,03 9,96 1,902 >0.05 
Nằm ngửa gập bụng30s(sl) 40 18,22 2,14 19,33 1,79 2,176 <0,05 
Chạy 5 phút tùy sức (m) 40 920,5 76,05 942,5 43,84 1,585 >0.05 
Chạy con thoi 4x10m (s) 40 12,09 0,48 11,95 0,27 1,686 >0.05 

 

 

 

 

 

Nữ 

Chiều cao đứng ( cm ) 120 156,15 4,92 156,29 4,77 1,824 >0.05 
Cân nặng (kg ) 120 45,76 4,65 46,45 3,43 1,311 >0.05 
Chỉ số BMI (kg/cm

2)
 120 18,75 1,55 18,78 1,09 0,176 >0.05 

Chỉ số Công năng tim 40 13,19 1,34 12,84 1,13 1,223 >0.05 
Lực bóp tay thuận (kg) 120 27,36 1,43 27,75 1.23 2,274 <0,05 
Chạy  30m XPC ( s ) 120 6,25 0,36 6,16 0,29 1,949 >0,05 
Bật xa tại chỗ ( cm ) 120 155,85 3,85 157,69 3,92 3,651 <0,05 
Nằm ngửa gập bụng30s(sl) 120 14,18 2,63 14,28 2,56 0,298 >0,05 
Chạy 5 phút tùy sức (m) 120 750,29 74,46 765,13 72,82 2,946 <0,05 
Chạy con thoi 4x10m (s) 120 12,78 0,45 12,67 0,42 1,918 >0.05 

           Qua bảng 3.16 cho thấy, sau thời gian thực nghiệm khi kết thúc học kỳ III ở nam có 3/6 nội 

dung và nữ có 3/6  nội dung kiểm tra sau khi kết thúc học phần III thì kết quả kiểm tra các tố chất thể 

lực của nhóm thực nghiệm là cao hơn hẳn so với thời điểm SV nhập học môn cầu lông tự chọn, thể 

hiện ttính > tbảng (tbảng=1,984) đó là các test Lực bóp tay thuận (nam, nữ), Chạy 30m XPC (nam), Bật xa 

tại chỗ (nữ) ,Chạy 5 phút tùy sức (nữ) và Nằm ngửa gập bụng (nam). Riêng các test Chạy 30m XPC 

(nữ), Bật xa tại chỗ (nam), Nằm ngửa gập bụng 30s (nữ), Chạy 5 phút tùy sức (nam) và Chạy con thoi 

4x10m (nam, nữ) tuy 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 ttính < tbảng (tbảng=1,984) 

Ở các chỉ số hình thái và chức năng như: Chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI và chỉ số công năng 

tim 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. 

 

 

 

 

 

 

X X
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Bảng 3.17: Kết quả kiểm tra thực nghiệm với tiêu chuẩn đánh giá thể lực HS – SV ở lứa tuổi 20 

 

Đối 

tượng 

 

Tiêu chí 

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực học 

sinh, sinh viên 

 

 

 

Kết quả 

TỐT ĐẠT K.ĐẠT 

 

 

Nam 

Lực bóp tay thuận (kg) > 48.7 42.0 - 48.7 < 42 43,58 Đạt 

Chạy  30m XPC ( s ) < 4.60 4.60 - 5.60 > 5.60 4,89 Đạt 

Bật xa tại chỗ ( cm ) > 227 209 - 227 < 209 221,77 Đạt 

Nằm ngửa gập bụng 30s (sl) > 23 18 - 23 < 18 19,33 Đạt 

Chạy 5 phút tùy sức (m ) > 1070 960 - 1070 < 960 942,5 Không Đạt 

Chạy con thoi 4x10m (s ) < 11.70 11.70 -12.30 > 12.30 11,95 Đạt 

 

 

Nữ 

Lực bóp tay thuận (kg) > 31.8 26.9 - 31.8 < 26.9 27,75 Đạt 

Chạy  30m XPC ( s ) < 5.60 5.60 - 6.60 > 6.60 6,16 Đạt 

Bật xa tại chỗ ( cm ) > 170 155 - 170 < 155 157,69 Đạt 

Nằm ngửa gập bụng 30s (sl) > 20 17 - 20 < 17 14,28 Không Đạt 

Chạy 5 phút tùy sức (m ) > 950 890 - 950 < 890 765,13 Không Đạt 

Chạy con thoi 4x10m (s ) < 11.90 11.90 -12.90 > 12.90 12,67 Đạt 

           Qua bảng 3.17, có thể thấy rằng sau thực nghiệm, thành tích trung bình của cả hai nhóm, cả 

nam và nữ ở tất cả 06 test đánh giá chỉ nằm ở mức Đạt và không đạt của tiêu chuẩn đánh giá thể lực 

HS – SV ở lứa tuổi 20. 

 So sánh thực trạng thể chất của sinh viên trường ĐHSP – ĐHĐN với tiêu chuẩn đánh giá phát 

triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20 cùng giới tính (thời điểm 2001). 

      Số liệu từ bảng  3.18 cho thấy: 

 Đối với Nam: 

- Về hình thái và chức năng:  chiều cao, cân nặng và chỉ số BMI đều nằm trong mức tốt so với 

tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20, còn chỉ số công năng tim vẫn 

nằm ở mức trung bình.    

- Về thể lực: Thành tích trung bình của test chạy con thoi 4x10 m vẫn nằm ở mức kém so với 

tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20. Còn lại 5/6 test nằm trong mức 

trung bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.   

 Đối với nữ: 

- Về hình thái và chức năng : chiều cao nằm trong mức tốt, cân nặng, chỉ số BMI và chỉ số 

Công năng tim đều nằm trong mức trung bình so với tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt 

Nam ở độ tuổi 20. 

- Về thể lực: Thành tích trung bình của cả 6 test đều nằm ở mức trung bình so với tiêu chuẩn 

đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.  

          3.3. Lựa chọn và ứng dụng các bài tập phát triển thể chất cho sinh viên học môn Cầu Lông 

tự chọn.   

              3.3.1. Cơ sở lựa chọn bài tập phát triển thể chất cho sinh viên hiện đang học môn Cầu lông 

tự chọn tại trường ĐHSP – ĐHĐN. 

Trên cơ sở tổng hợp những cơ sở lý luận về vấn đề huấn luyện thể lực chung cũng như diễn 

biến phát triển thể chất của sinh viên hiện đang học môn Cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP – ĐHĐN 

như đã trình bày ở phần trên, chúng tôi xác định lựa chọn các bài tập nhằm phát triển thể chất cho sinh 

viên cần phải dựa vào những căn cứ sau: 

Các bài tập được lựa chọn phải có nội dung và hình thức phù hợp với mục đích, nhiệm vụ của 

quá trình giảng dạy - huấn luyện. 

Các bài tập 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 LVĐ phải 

được nâng cao một cách liên tục. Thể lực của sinh viên phải được phát triển nhanh và tối ưu qua quá 

trình hồi phục nhanh. 

X
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Bài tập phải được lựa chọn 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 sinh viên phát triển đầy đủ những tố chất vận 

động cần thiết. 

Bài tập cần được lựa chọn 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 và ứng dụng các bài tập phát triển thể chất cho sinh viên hiện đang học 

môn Cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP – ĐHĐN. 

Sau bước đầu lựa chọn được 41 bài tập chúng tôi tiến hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi (phiếu 

phỏng vấn được trình bày ở phần phụ lục ). Tổng số người được hỏi là 30 người gồm các chuyên gia, 

huấn luyện viên Trường ĐH TDTT, Trung tâm huấn luyện Thể thao Đà Nẵng và các giảng viên đang 

giảng dạy tại Khoa GDTC. Nội dung phỏng vấn là việc xin ý kiến về đánh giá mức độ ưu tiên của các 

bài tập do chúng tôi bước đầu lựa chọn. Mức độ ưu tiên các bài tập được đánh giá bằng điểm.Ưu tiên 

1: 3 điểm, Ưu tiên 2: 2 điểm, Ưu tiên 3: 1 điểm. 

Kết quả phỏng vấn được chúng tôi trình bày ở bảng 3.19. 

Bảng 3.19. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển thể chất cho sinh viên học môn Cầu 

lông tự chọn tại trường ĐHSP – ĐHĐN(n = 30) 

TT TÊN CÁC BÀI TẬP 

Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 
Tổng 

điểm 
Số 

phiếu 
% 

Số 

phiếu 
% 

Số 

phiếu 
% 

I NHÓM BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH 

1 
Chạy nâng cao đùi tại chỗ 5-10s, có tín hiệu chạy 

nhanh 15m x 2 -3 lần 
27 90 1 3,4 2 6,6 85 

2 Di chuyển theo tín hiệu (30s x 2 tổ) 18 60 7 23,4 5 16,6 73 

3 Chạy tiếp sức 8 x 30m x 3 tổ 10 33,3 12 40 8 26,7 62 

4 Di chuyển ngang sân đơn 10 lần x 2 tổ 30 100 0 0 0 0 90 

5 Di chuyển tiến lùi 10 lần x 2 tổ 28 93,3 1 3,4 1 3,4 87 

6 Di chuyển nhặt cầu 30s x 2tổ 16 53,4 10 33,3 4 13,3 72 

7 Lăng vợt phải, trái cao tay 30s x 2 tổ 26 86,6 3 10 1 3,4 85 

8 Lăng vợt phải, trái thấp tay 30s x 2 tổ 27 90 2 6,6 1 3,4 86 

9 Xoay người đánh cầu theo tín hiệu 11 36,7 10 33,3 9 30 62 

10 
Phối hợp lăng vợt phải, trái thấp tay và phải, trái cao 

tay 30s x 2 tổ 
26 86,6 2 6,6 2 6,6 84 

II NHÓM BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH 

11 
Chạy nâng cao đùi tại chỗ với tần số tối đa (15s x2 

tổ) 
28 93,3 1 3,4 1 3,4 87 

12 Bật bục đổi chân 35 cm liên tục (Nam 45s , nữ 30s) 20 66.7 6 20 4 13,3 76 

13 
Bật cao thu gối liên tục với tốc độ trung bình (30sx2 

tổ) 
22 73,3 5 16,7 3 10 79 

14 Bật xoạc đổi chân (nam 15 lần, nữ 10 lần x 2 tổ) 27 90 2 6,6 1 3,4 86 

15 
Tại chỗ di chuyển 2 chân luôn phiên liên tục(nam 

30s, nữ 20s x 2 tổ) 
28 93,3 1 3,4 1 3,4 87 

16 Nằm ngửa ke chân (nam 30s, nữ 25s x 2 tổ) 27 90 2 6,6 1 3,4 86 

17 Nằm ngửa gập bụng (nam 20 lần, nữ 15 lần x 2 tổ) 28 93,3 2 6,6 0 0 88 

18 
Nằm ngửa gập bật nhanh gập thân (nam 15 lần,nữ 10 

lần x 2 tổ) 
15 50 10 33,3 5 16,7 70 

19 Nằm sấp chống đẩy (nam 15 lần, nữ 10 lần x 2 tổ) 29 96,6 1 3,4 0 0.0 89 

20 
Nằm sấp chống tay bật rút gối (nam 30s,nữ 25s x 2 – 

3 tổ) 
22 73,3 2 6.7 6 20 76 

21 
Tay chống tường đạp sau tại chỗ liên tục (30s x 2 – 3 

tổ) 
21 70 5 16,7 4 13,3 77 

22 Tại chỗ đánh tay (30s x 2 – 3 tổ) 10 33,3 11 36,7 9 30 61 

23 Bật cóc 15m x 2 lần 20 66,7 6 20 4 13,3 76 
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TT TÊN CÁC BÀI TẬP 

Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 Ưu tiên 3 
Tổng 

điểm 
Số 

phiếu 
% 

Số 

phiếu 
% 

Số 

phiếu 
% 

24 
Di chuyển 3 bước lùi bật nhảy đánh cao sâu liên tục 

(nam 15 lần, nữ 10 lần x 2 tổ) 
27 90 1 3,4 2 6,6 85 

25 Tại chỗ ném cầu cao xa 10 lần x 2 tổ 29 96,6 1 3,4 0 0 89 

III NHÓM BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN 

26 Chạy 7 phút tùy sức (nam), 5 phút tùy sức (nữ) 21 70 4 13,3 5 16,7 76 

27 Chạy biến tốc 200m x 2 lần 12 40 10 33,3 8 26,7 64 

28 Di chuyển 4 góc sân  28 93,3 2 6,6 0 0 88 

29 
Di chuyển 4 góc bỏ nhỏ và đánh cầu cao xa 3 - 4 lần 

x 2 tổ 
27 90 2 6,6 1 3,4 86 

30 Di chuyển tiến lùi 14 lần x 2 – 3 tổ 22 73,3 5 16,7 3 10 79 

31 Di chuyển ngang sân đơn 30 lần x 2 tổ 20 66,7 4 13,3 6 20 74 

32 Đánh cầu cao xa sau đó di chuyển vòng  ra sau sân  28 93,3 1 3,4 1 3,4 87 

33 Di chuyển nhặt đổi cầu 3-4 lần 6 điểm trên sân x 2 tổ 25 83,4 3 10 2 6,6 83 

34 Di chuyển đánh cầu 6 điểm trên sân (3 - 4 lần x 2 tổ) 26 86,7 2 6,6 2 6,6 84 

35 Di chuyển tiến lùi ném cầu 10 -15 lần x 2 tổ 26 86,7 2 6,6 2 6,6 84 

IV NHÓM BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG 

36 
Tổ hợp bài tập Đứng-ngồi-nằm chống sấp (30s x 2 

tổ)  
25 83,4 3 10 2 6,6 83 

37 
Tổ hợp bài tập Bật cao tại chỗ- ngồi - nằm chống sấp 

(30s x 2 tổ) 
26 86,7 3 10 1 3,4 85 

38 Chạy zic zắc tiếp sức 2 lần x 20m 18 60 10 33,3 2 6,6 76 

39 
Di chuyển 2 góc trên lưới bỏ nhỏ 10 - 15 quả theo 

đường thẳng x 2 tổ 
27 90 3 10 0 0 87 

40 
Di chuyển 2 góc trên lưới bỏ nhỏ, lùi đánh cao xa 10 

- 15 quả x 2 tổ 
20 66,7 6 20 4 13,3 76 

41 
Phối hợp di chuyển ngang và phòng thủ có người 

phục vụ 10 – 15 quả x 2 tổ            
27 90 1 3,4 2 6,6 85 

Qua bảng 3.19 có thể thấy: các bài tập có số phiếu tán thành ở mức độ ưu tiên 1 cao, từ 19 trở 

lên, chiếm trên 60%  số phiếu được hỏi. Tổng điểm tương đối cao, trên 70 điểm. Đề tài đã chọn lựa 24 

bài tập có tổng điểm từ cao đến thấp. Các bài tập được chọn có tổng điểm lớn hơn 80 , các bài tập đó 

là: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41. Cách thức 

hướng dẫn thực hiện các bài tập được trình bày ở phần Phụ lục 7 (Tài liệu tham khảo). 

3.3.3. Tổ chức ứng dụng các bài tập đã lựa chọn. 

Đề tài tiến hành thực nghiệm song song trên 160 sinh viên khóa 16 hiện đang học môn cầu lông 

tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN (gồm 40 nam, 120 nữ). Đối tượng thực nghiệm được chia làm hai 

nhóm: 

- Nhóm I: Là nhóm đối chứng sinh viên tập luyện theo chương trình GDTC nội khóa của nhà 

trường gồm có 20 sinh viên nam, 60 sinh viên nữ. 

- Nhóm II: Là nhóm thực nghiệm sinh viên tập luyện theo chương trình GDTC nội khóa của nhà 

trường và kết hợp áp dụng các bài tập mới xây dựng (như đã nêu ở trên) gồm có 20 sinh viên nam, 60 

sinh viên nữ.  

Căn cứ vào nội dung các bài tập đã lựa chọn ở trên, đề tài triển khai thực nghiêm cho đối tượng 

ở  học kỳ IV trong năm học 2017 – 2018, học kỳ 30 tiết, mỗi tuần 2 tiết, trong đó có 2 tiết lý thuyết và 2 

tiết kiểm tra. Như vậy kế hoạch được áp dụng trong 13 tuần. 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. 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.(Phụ lục 6)  

3.3.4. Phân tích kết quả thực nghiệm. 

3.3.4.1. Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm. 
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Bảng 3.20: Kết quả kiểm tra trước thực nghiệm các tiêu chí của sinh viên nam và nữ hai nhóm 

đối chứng và thực nghiệm 

Đối 

Tượng 

 

Tiêu Chí 

Đối chứng Thực nghiệm Độ tin cậy 

n 
 ±  n 

 ±  t P 

 

 

 

 

 

Nam 

Chiều cao đứng ( cm ) 20 168,2 3,85 20 167,8 3,52 0,351 >0.05 

Cân nặng (kg ) 20 58,05 10,61 20 57,95 10,55 0,029 >0.05 

Chỉ số BMI (kg/cm
2)

 20 20,48 3,55 20 20,56 3,54 1,267 >0.05 

Chỉ số Công năng tim 12 11,63 0,89 12 11,52 1,42 0,206 >0.05 

Lực bóp tay thuận (kg) 20 43,11 1,98 20 43,05 1,66 0,104 >0.05 

Chạy  30m XPC ( s ) 20 4,95 0,23 20 4,97 0,29 0,173 >0.05 

Bật xa tại chỗ ( cm ) 20 221,5 13,94 20 220,75 10,21 0,194 >0.05 

Nằm ngửa gập bụng30s(sl) 20 19,4 1,5 20 19,25 2,27 0,246 >0.05 

Chạy 5 phút tùy sức (m ) 20 943,5 49,53 20 942,5 67,17 0,054 >0.05 

Chạy con thoi 4x10m (s ) 20 11,99 0,32 20 11,98 0,45 0,096 >0.05 

 

 

 

 

 

Nữ 

Chiều cao đứng ( cm ) 60 157,16 4.91 60 156,36 4,78 0,904 >0.05 
Cân nặng (kg ) 60 46,2 4,17 60 46,1 4,52 0,126 >0.05 
Chỉ số BMI (kg/cm

2)
 60 18,75 1,24 60 19,08 1,63 1,267 >0.05 

Chỉ số Công năng tim 20 12,85 0,77 20 12,76 0,94 0,299 >0.05 
Lực bóp tay thuận (kg) 60 27,49 1,47 60 27,22 1,39 1,063 >0.05 
Chạy 30m XPC ( s ) 60 6,16 0,33 60 6,17 0,34 0,148 >0.05 
Bật xa tại chỗ ( cm ) 60 157,13 3,83 60 156,63 3,81 0,717 >0.05 
Nằm ngửa gập bụng30s(sl) 60 14,12 2,62 60 14,46 2,48 0,749 >0.05 

Chạy 5 phút tùy sức (m ) 60 765,5 74,58 60 763,92 78,61 0,113 >0.05 

Chạy con thoi 4x10m (s ) 60 12,65 0,47 60 12,67 0,49 0,162 >0.05 

          Kết quả kiểm tra các tố chất thể lực và hình thái ở bảng 3.20 cho thấy sự khác biệt các tiêu chí giữa 

hai nhóm thực nghiệm và đối chứng của nam và nữ là không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê, ttính 

< tbảng = 1,984 với P = 0.05. Hay nói cách khác, trình độ thể lực cũng như thể hình của sinh viên nam và 

nữ khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN ở giai đoạn trước thực 

nghiệm là tương đương nhau. 

         3.3.4.2  Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm: 

Bảng 3.21: Kết quả kiểm tra sau thực nghiệm giữa hai nhóm đối chứng và thực nghiệm sau khi 

kết thúc học kỳ IV 

Đối 

Tượng 

 

Tiêu Chí 

Đối chứng Thực nghiệm Độ tin cậy 

n 
 ±  n 

 ±  t P 

 

 

 

 

 

Nam 

Chiều cao đứng ( cm ) 20 168,35 3,72 20 167,95 3,15 0,367 >0,05 

Cân nặng (kg ) 20 58,25 9,55 20 58,15 9,59 0,033 >0,05 

Chỉ số BMI (kg/cm
2)

 20 20,54 3,19 20 20,61 3,27 0,064 >0,05 

Chỉ số Công năng tim 12 10,95 0,95 12 8,61 1,07 5,652 <0,05 

Lực bóp tay thuận (kg) 20 43,51 1,16 20 45,46 1,15 5,321 <0,05 

Chạy  30m XPC ( s ) 20 4,85 0,16 20 4,73 0,13 2,671 <0,05 

Bật xa tại chỗ ( cm ) 20 228,5 5,21 20 239,6 7,87 5,257 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng30s(sl) 20 20,75 1,62 20 24,1 1,25 7,322 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức (m ) 20 977,5 32,34 20 1057,4 65,98 4,746 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m (s ) 20 11,81 0,25 20 11,10 0,32 7,676 <0,05 

 

 

 

Chiều cao đứng ( cm ) 60 157,42 4,67 60 156,63 4,52 0,933 >0,05 
Cân nặng (kg ) 60 46,43 3,93 60 46,4 4,29 0,044 >0,05 
Chỉ số BMI (kg/cm

2)
 60 18,83 1,16 60 19,22 1,57 1,523 >0,05 

X X

X X
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Nữ 

Chỉ số Công năng tim 20 11,8 1,29 20 9,79 0,98 5,606 <0,05 
Lực bóp tay thuận (kg) 60 28,37 1,05 60 30,02 1,29 7,631 <0,05 
Chạy 30m XPC ( s ) 60 6,14 0,35 60 5,97 0,29 2,819 <0,05 
Bật xa tại chỗ ( cm ) 60 158,6 2,86 60 163,6 2,74 9,676 <0,05 
Nằm ngửa gập bụng30s(sl) 60 15,95 2,11 60 18,9 1,81 8,235 <0,05 
Chạy 5 phút tùy sức (m ) 60 800,4 70,33 60 910,7 31,18 11,108 <0,05 
Chạy con thoi 4x10m (s ) 60 12,51 0,43 60 12,19 0,43 3,988 <0,05 

 Qua bảng 3.21 cho thấy, ở tất cả các nội dung kiểm tra của nhóm thực nghiệm và đối chứng của 

nam và nữ thì kết quả kiểm tra các tố chất thể lực của nhóm thực nghiệm là cao hơn hẳn so với nhóm 

đối chứng, thể hiện ttính > tbảng (tbảng = 1,984). Hay nói khác đi, các bài tập thể lực mà đề tài lựa chọn 

bước đầu đã thể hiện tính hiệu quả cao hơn hẳn các bài tập cũ mà hiện nay đang được sử dụng trong 

giảng dạy tại trường. 

Ở các chỉ số hình thái và chức năng như: Chiều cao, cân nặng và chỉ số BMI 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, còn chỉ số công năng tim của nhóm thực nghiệm và đối chứng của 

nam và nữ thì kết quả kiểm tra các tố chất thể lực của nhóm thực nghiệm là cao hơn hẳn so với nhóm 

đối chứng, thể hiện ttính > tbảng (tbảng = 1,984). 

3.3.4.3. Kết quả kiểm tra trước và sau thực nghiệm của các nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Từ kết quả bảng 3.22 cho thấy, sau thời gian thực nghiệm: Về thể lực, kết thúc quá trình tập 

luyện trình độ thể lực của nhóm thực nghiệm đã có sự nâng cao rõ rệt. Ở tất cả các test kiểm tra đánh 

giá ở nam và nữ đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, ttính > tbảng = 1,984 ở P = 0,05. Cá biệt có một 

số test sự khác biệt là lớn. Riêng nhóm đối chứng ở nam có 2/6 test và ở nữ có 2/6 test đánh giá thể lực 

chưa có sự khác biệt (ttính < tbảng = 1,984 ở P = 0,05), đó là các test Chạy 30m XPC (nam và nữ) , test 

Lực bóp tay thuận đối với nam và test Chạy con thoi 4x10m đối với nữ , còn lại ở nam  và nữ đều có 

4/6 test thể lực đã xuất hiện sự khác biệt (ttính > tbảng = 1,984 ở P <0.05).   

Qua kết quả tính toán trên cho thấy ở các chỉ số hình thái của sinh viên nam và nữ 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 P > 0,05. Đối với chỉ số công năng tim  

thông qua quá trình tập luyện chỉ số này có chiều hướng giảm xuống và đã xuất hiện sự khác biệt (ttính 

> tbảng = 1,984 ở P =0.05).   

Sau thực nghiệm, cả 2 nhóm đều có nhịp độ tăng trưởng tốt. Tuy nhiên nhóm thực nghiệm có 

nhịp độ tăng trưởng cao hơn so với nhóm đối chứng. 
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Bảng 3.22: So sánh 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm của sinh viên nam và nữ hiện đang học môn cầu lông tự chọ tại trường ĐHSP – ĐHĐN sau thời gian thực 

nghiệm 

 

 

Nhóm 

Đối tượng NAM  NỮ  

 

Tiêu chí 

 

n 

 

Trước TN  

 

Sau TN 

 

So Sánh 

 

n 

 

Trước TN 

 

Sau TN 

 

So Sánh 

 ±   ±  W t P  ±   ±  W t P 

 

 

 

 

Nhóm 

ĐC 

 

Chiều cao đứng (cm ) 20 168,2 3,85 168,35 3,72 0,09 0,135 >0,05 60 157,16 4.91 157,42 4,67 0,16 0,285 >0,05 

Cân nặng (kg ) 20 58,05 10,61 58,25 9,55 0,34 0,078 >0,05 60 46,2 4,17 46,43 3,93 0,49 0,316 >0,05 

Chỉ số BMI 20 20,48 3,55 20,54 3,19 0,29 0,031 >0,05 60 18,75 1,24 18,83 1,16 0,7 1,548 >0,05 

Chỉ số Công năng tim 12 11,63 0,89 10,95 0,95 6,02 1,797 >0,05 20 12,85 0,77 11,8 1,29 8,52 3,118 <0,05 

Lực bóp tay thuận (kg) 20 43,11 1,98 43,51 1,16 0,92 0,779 >0,05 60 27,49 1,47 28,37 1,05 3,15 3,761 <0,05 

Chạy  30m XPC (s) 20 4,95 0,23 4,85 0,16 2,04 1,588 >0,05 60 6,16 0,33 6,14 0,35 0,33 0,466 >0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 20 221,5 13,94 228,5 5,21 3,11 2,104 <0,05 60 157,13 3,83 158,6 2,86 0,93 2,431 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng30s (sl) 20 19,4 1,5 20,75 1,62 6,72 2,735 <0,05 60 14,12 2,62 15,95 2,11 12,17 4,223 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức(m) 20 943,5 49,53 977,5 32,34 3,54 2,589 <0,05 60 765,5 74,58 800,4 70,33 4,46 2,638 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m(s) 20 11,99 0,32 11,81 0,25 1,51 2,143 <0,05 60 12,65 0,47 12,51 0,43 1,12 1,804 >0,05 

 

 

 

 

Nhóm 

TN 

Chiều cao đứng (cm ) 20 167,8 3,52 167,95 3,15 0,09 0,142 >0,05 60 156,36 4,78 156,63 4,52 0,17 0,314 >0,05 

Cân nặng (kg ) 20 57,95 10,55 58,15 9,59 0,34 0,063 >0,05 60 46,1 4,52 46,4 4,29 0,65 0,373 >0,05 

Chỉ số BMI 20 20,56 3,54 20,61 3,27 0,24 0,038 >0,05 60 19,08 1,63 19,22 1,57 0,73 0,439 >0,05 

Chỉ số Công năng tim 12 11,52 1,42 8,61 1,07 28,91 5,658 <0,05 20 12,76 0,94 9,79 0,98 26,34 9,781 <0,05 

Lực bóp tay thuận (kg) 20 43,05 1,66 45,46 1,15 5,45 5,315 <0,05 60 27,22 1,39 30,02 1,29 9,78 11,374 <0,05 

Chạy  30m XPC (s) 20 4,97 0,29 4,73 0,13 4,95 3,257 <0,05 60 6,17 0,34 5,97 0,29 3,29 3,527 <0,05 

Bật xa tại chỗ (cm) 20 220,75 10,21 239,6 7,87 8,19 6,536 <0,05 60 156,63 3,81 163,6 2,74 4,35 11,475 <0,05 

Nằm ngửa gập bụng30s (sl) 20 19,25 2,27 24,1 1,25 22,37 8,371 <0,05 60 14,46 2,48 18,9 1,81 26,62 11,163 <0,05 

Chạy 5 phút tùy sức(m) 20 942,5 67,17 1057,4 65,98 11,49 5,386 <0,05 60 763,92 78,61 910,7 31,18 17,53 13,449 <0,05 

Chạy con thoi 4x10m(s) 20 11,98 0,45 11,10 0,32 7,63 7,092 <0,05 60 12,67 0,49 12,19 0,43 3,86 5,607 <0,05 

X X X X
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 So sánh thể lực của các đối tượng sau thời gian thực nghiệm theo tiêu chuẩn phân loại thể 

lực của Bộ GD & ĐT 

Thông qua bảng 3.23 có thể nhận thấy rằng: 

 Ở nhóm đối chứng: 

Sau thời gian thực nghiệm ở nam có 4/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng vẫn duy trì ở 

mức Đạt đó là các test Lực bóp tay thuận; Chạy 30m XPC; Nằm ngữa gập bụng và test Chạy con 

thoi 4x10m, ở test Bật xa tại chỗ đã có sự tăng trưởng tốt từ mức Đạt lên mức tốt, riêng test Chạy 

5 phút tùy sức đã có sự tăng trưởng tốt từ mức không đạt lên mức Đạt. 

 Đối với nữ sau thời gian thực nghiệm ở nữ có 4/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng vẫn 

duy trì ở mức Đạt đó là các test Lực bóp tay thuận; Chạy 30m XPC; Bật xa tại chỗ và test Chạy 

con thoi 4x10m, riêng 2 test Nằm ngữa gập bụng và Chạy 5 phút tùy sức tuy có sự tăng trưởng 

nhưng vẫn nằm ở mức Không Đạt. 

 Ở nhóm thực nghiệm: 

Sau thời gian thực nghiệm ở nam có 2/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng vẫn duy trì ở 

mức Đạt đó là các test Lực bóp tay thuận và Chạy 30m XPC; ở test Chạy 5 phút tùy sức đă có sự 

tăng trưởng tốt từ mức không đạt chuyển thành Đạt, riêng các test Bât xa tại chỗ, Nằm ngữa gập 

bụng và Chạy con thoi 4x10m đều có sự tăng trưởng tốt, từ mức Đạt chuyển thành mức Tốt.  

Đối với nữ có 2/6 test đã có sự tăng trưởng tốt, từ mức không đạt chuyển thành Đạt đó là 

các test Nằm ngửa gập bụng và Chạy 5 phút tùy sức, còn lại 4/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng 

vẫn duy trì ở mức Đạt. 

 So sánh thể chất của các đối tượng sau thời gian thực nghiệm với tiêu chuẩn đánh giá phát 

triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20 cùng giới tính (thời điểm 2001). 

Kết quả so sánh được trình bày tại bảng 3.24. 

 Ở nhóm đối chứng: 

- Về hình thái: Về cân nặng và chỉ số BMI của nữ đều nằm trong mức trung bình so với 

tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20. Riêng chiều cao (nam, nữ), 

cân nặng và chỉ số BMI của nam nằm ở mức tốt. Về chỉ số Công năng tim sau thời gian thực 

nghiệm ở cả nam và nữ đã có sự tăng trưởng tốt, từ mức trung bình chuyển thành mức tốt             

- Về thể lực: Sau thời gian thực nghiệm ở nam có 4/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng vẫn 

duy trì ở mức Trung bình đó là các test Lực bóp tay thuận; Chạy 30m XPC; Nằm ngữa gập bụng 

và Chạy 5 phút tùy sức, ở test Bật xa tại chỗ đã có sự tăng trưởng tốt từ mức trung bình lên mức 

tốt,  riêng test Chạy con thoi 4x10m tuy có sự tăng trưởng nhưng vẫn nằm ở mức kém. Đối với nữ 

ở test Chạy 5 phút tùy sức đã có sự tăng trưởng từ mức trung bình lên mức tốt; ở test Nằm ngửa 

gập bụng vẫn duy trì ở mức tốt, còn lại 4/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng vẫn duy trì ở mức 

trung bình. 

 Ở nhóm thực nghiệm: 

- Về hình thái : Về cân nặng , chỉ số BMI ở nữ nằm ở trung bình so với tiêu chuẩn đánh giá 

phát triển thể chất người Việt Nam ở độ tuổi 20.Riêng chiều cao (nam, nữ), cân nặng và chỉ số 

BMI của nam nằm ở mức tốt. Về chỉ số Công năng tim sau thời gian thực nghiệm ở cả nam và nữ 

đã có sự tăng trưởng tốt, từ mức trung bình chuyển thành mức tốt             

- Về thể lực: Sau thời gian thực nghiệm ở nam có 2/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng vẫn 

duy trì ở mức trung bình đó là các test Lực bóp tay thuận và Chạy 30m XPC; ở test Chạy con thoi 

4x10m đă có sự tăng trưởng từ mức kém chuyển thành trung bình, riêng các test Bât xa tại chỗ, 

Nằm ngữa gập bụng và Chạy 5 phút tùy sức đều có sự tăng trưởng tốt, từ mức trung bình chuyển 

thành mức tốt. Đối với nữ có 2/6 test đã có sự tăng trưởng tốt, từ mức trung bình chuyển thành tốt 

đó là các Chạy 5 phút tùy sức và Chạy con thoi 4x10m, riêng test Nằm ngửa gập bụng vẫn duy trì 

ở mức tốt, còn lại 3/6 test đều có sự tăng trưởng nhưng vẫn duy trì ở mức trung bình. 
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Bảng 3.23: So sánh kết quả sau thời gian thực nghiệm của các nhóm đối chứng và thực nghiệm với tiêu chuẩn đánh giá thể lực HS – SV ở 

lứa tuổi 20  

  

Đối 

tượng 

 

Tiêu chí 

Tiêu chuẩn đánh giá thể lực học 

sinh, sinh viên 

NHÓM ĐỐI CHỨNG  NHÓM THỰC NGHIỆM  

 Trước TN Sau TN  Trước TN Sau TN 

TỐT ĐẠT K.ĐẠT 
n 

 
Kết 

quả 

n 
 

Kết 

quả 

n 
 

Kết 

quả 

n 
 

Kết 

quả 

 

 

 

NAM 

 

 

Lực bóp tay thuận (kg) > 48.7 42.0 - 48.7 < 42 20 43,11 ĐẠT 20 43,51 ĐẠT 20 43,05 ĐẠT 20 45,46 ĐẠT 

Chạy  30m XPC (s) < 4.60 4.60 - 5.60 > 5.60 20 4,95 ĐẠT 20 4,85 ĐẠT 20 4,97 ĐẠT 20 4,73 ĐẠT 

Bật xa tại chỗ (cm) > 227 209 - 227 < 209 20 221,5 ĐẠT 20 228,5 TỐT 20 220,75 ĐẠT 20 239,6 TỐT 

Nằm ngửa gập bụng30s (sl) > 23 18 - 23 < 18 20 19,4 ĐẠT 20 20,75 ĐẠT 20 19,25 ĐẠT 20 24,1 TỐT 

Chạy 5 phút tùy sức(m) > 1070 960 - 1070 < 960 20 943,5 KĐ 20 977,5 ĐẠT 20 942,5 KĐ 20 1057,4 ĐẠT 

Chạy con thoi 4x10m(s) < 11.70 11.70 -12.30 > 12.30 20 11,99 ĐẠT 20 11,81 ĐẠT 20 11,98 ĐẠT 20 11,10 TỐT 

 

 

NỮ 

 

Lực bóp tay thuận (kg) > 31.8 26.9 - 31.8 < 26.9 60 27,49 ĐẠT 60 28,37 ĐẠT 60 27,22 ĐẠT 60 30,02 ĐẠT 

Chạy 30m XPC (s) < 5.60 5.60 - 6.60 > 6.60 60 6,16 ĐẠT 60 6,14 ĐẠT 60 6,17 ĐẠT 60 5,97 ĐẠT 

Bật xa tại chỗ (cm) > 170 155 - 170 < 155 60 157,13 ĐẠT 60 158,6 ĐẠT 60 156,63 ĐẠT 60 163,6 ĐẠT 

Nằm ngửa gập bụng30s (sl) > 20 17 - 20 < 17 60 14,12 KĐ 60 15,95 KĐ 60 14,46 KĐ 60 18,9 ĐẠT 

Chạy 5 phút tùy sức(m) > 950 890 - 950 < 890 60 765,5 KĐ 60 800,4 KĐ 60 763,92 KĐ 60 910,7 ĐẠT 

Chạy con thoi 4x10m(s) < 11.90 11.90 -12.90 > 12.90 60 12,65 ĐẠT 60 12,51 ĐẠT 60 12,67 ĐẠT 60 12,09 ĐẠT 

X X X X
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Bảng 3.24: So sánh kết quả sau thời gian thực nghiệm của các nhóm đối chứng và thực nghiệm với tiêu chuẩn phát triển thể chất người 

Việt Nam ở độ tuổi 20 

 

 

Đối 

tượng 

 

Tiêu chí 

Tiêu chuẩn đánh giá phát triển thể 

chất người Việt Nam ở độ tuổi 20 

NHÓM ĐỐI CHỨNG (n = 100) NHÓM THỰC NGHIỆM (n = 100) 

 Trước TN Sau TN  Trước TN Sau TN 

Tốt Trung bình Kém  
Kết quả 

 
Kết quả 

 
Kết quả 

 
Kết quả 

 

 

 

 

NAM 

 

 

 

 

Chiều cao đứng (cm ) >167 162 - 167 <167 168,2 Tốt 168,35 Tốt 167,8 Tốt 167,95 Tốt 

Cân nặng (kg ) >56,1 50,4 - 56,1 <50,4 58,05 Tốt 58,25 Tốt 57,95 Tốt 58,15 Tốt 

Chỉ số BMI >20,46 18,64 – 20,46 <18,64 20,48 Tốt 20,54 Tốt 20,56 Tốt 20,61 Tốt 

Chỉ số Công năng tim <11,34 11,34-15,05  >15,05 11,63 TB 10,95 Tốt 11,52 TB 8,61 Tốt 

Lực bóp tay thuận (kg) >47,7 41,3 – 47,7 <41,3 43,11 TB 43,51 TB 43,05 TB 45,46 TB 

Chạy  30m XPC (s) <4,46 4,46 – 5,51 >5,51 4,95 TB 4,85 TB 4,97 TB 4,73 TB 

Bật xa tại chỗ (cm) >229 209 - 229 <209 221,5 TB 228,5 Tốt 220,75 TB 239,6 Tốt 

Nằm ngửa gập bụng30s (sl) >22 18 - 22 <18 19,4 TB 20,75 TB 19,25 TB 24,1 Tốt 

Chạy 5 phút tùy sức(m) >1000 880 - 1000 <880 943,5 TB 977,5 TB 942,5 TB 1057,4 Tốt 

Chạy con thoi 4x10m(s) <10,02 10,02 – 11,11 >11,11 11,99 Kém 11,81 Kém 11,98 Kém 11,10 TB 

 

 

 

 

   NỮ 

Chiều cao đứng (cm ) >156 151 - 156 <151 157,16 Tốt 157,42 Tốt 156,36 Tốt 156,63 Tốt 

Cân nặng (kg ) >48,3 43,4 - 48,3 <43,4 46,2 TB 46,43 TB 46,1 TB 46,4 TB 

Chỉ số BMI >20,41 18,55 – 20,41 <18,55 18,75 TB 18,83 TB 19,08 TB 19,22 TB 

Chỉ số Công năng tim <12,38 12,38 – 15,69 >15,69 12,85 TB 11,8 Tốt 12,76 TB 9,79 Tốt 

Lực bóp tay thuận (kg) >31,2 26,5 – 31,2 <26,5 27,49 TB 28,37 TB 27,22 TB 30,02 TB 

Chạy 30m XPC (s) <5,59 5,59 – 6,65 >6,65 6,16 TB 6,14 TB 6,17 TB 5,97 TB 

Bật xa tại chỗ (cm) >166 149 - 166 <149 157,13 TB 158,6 TB 156,63 TB 163,6 TB 

Nằm ngửa gập bụng30s (sl) >14 9 - 14 <9 14,12 Tốt 15,95 Tốt 14,46 Tốt 18,9 Tốt 

Chạy 5 phút tùy sức(m) >770 670 - 770 <670 765,5 TB 800,4 Tốt 763,92 TB 910,7 Tốt 

Chạy con thoi 4x10m(s) <12,21 12,21 – 13,32 >13,32 12,65 TB 12,51 TB 12,67 TB 12,09 Tốt 

X X X X
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

         Từ các kết quả nghiên cứu đề tài rút ra một số kết luận sau: 

         1.1.Thực trạng công tác giảng dạy cũng như thể chất của sinh viên học môn cầu lông tự chọn các 

trường thành viên thuộc ĐHĐN còn nhiều bất cập: Đội ngũ giảng viên còn thiếu so với quy định, cơ sở 

vật chất, phương tiện tập luyện thể thao còn eo hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu trong học tập và rèn 

luyện cho sinh viên. Việc áp dụng chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm phát triển thể chất cho 

sinh viên hiện đang sử dụng tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN còn rất đơn giản, thiếu tính hệ thống 

và chưa phát huy được hiệu quả, do vậy còn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả GDTC cho 

sinh viên. 

        Kết quả đánh giá thực trạng thể chất của sinh viên khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự chọn 

tại các trường thành viên thuộc ĐHĐN qua 10 tiêu chí mà đề tài đã lự chọn gồm 3 chỉ số về hình thái: 

Chiều cao, Cân nặng, Chỉ số BMI, một chỉ số chức năng là chỉ số Công năng tim và 6 test thể lực: Lực 

bóp tay thuận, Chạy 30m XPC, Bật xa tại chổ, Nằm ngửa gập bụng, Chạy 5 phút tùy sức và Chạy con thoi 

4 x 10 cho thấy: về trình độ thể chất của sinh viên là không đồng đều, thực trạng thể lực của sinh viên còn 

yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng GDTC nói chung, cũng như sự phát triển thể chất 

nói riêng trong quá trình đào tạo. 

        1.2. Kết quả đánh giá thực trạng thể chất của sinh viên khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự 

chọn tại trường ĐHSP - ĐHĐN cho thấy: về trình độ thể chất của sinh viên là không đồng đều, thực trạng 

thể lực của sinh viên còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng GDTC nói chung, cũng 

như sự phát triển thể chất nói riêng trong quá trình đào tạo. 

        Qua quá trình thực nghiệm, chương trình môn học cầu lông tự chọn sau khi kết thúc học kỳ III đã 

có ảnh hưởng tích cực đến đối tượng thực nghiệm, tuy nhiên sự cải thiện thành tích sau thực nghiệm chưa 

cao,  ở 7 /10 tiêu chí kiểm tra đánh giá đều chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, ttính < tbảng ở P = 

0.05. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện phát triển thể lực cho sinh viên sinh viên 

khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự chọn là cần thiết. 

         1.3. Đề tài đã xây dựng và lựa chọn được 24 bài tập phát triển thể chất cho sinh viên khóa 16 hiện 

đang học môn cầu lông tự chọn. Các bài tập đó đã góp phần nâng cao hiệu quả giờ học nội khóa môn cầu 

lông tự chọn và phát triển thể chất cho sinh viên khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự chọn tại trường 

ĐHSP – ĐHĐN.  

   Qua quá trình thực nghiệm, các bài tập được lựa chọn đã có tác động tích cực đến đối tượng thực 

nghiệm, nhịp độ tăng trưởng thành tích tốt, sự cải thiện thành tích trước và sau thực nghiệm ở tất cả các 

test thể lực kiểm tra đánh giá đều có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, ttính > tbảng ở P < 0.05.  Như vậy, các 

bài tập được lựa chọn nhằm phát triển thể chất cho  sinh viên khóa 16 hiện đang học môn cầu lông tự 

chọn tại trường ĐHSP – ĐHĐN là phù hợp và có hiệu quả. 

2. KIẾN NGHỊ 

2.1. Khoa GDTC – ĐHĐN và các trường thuộc thành viên ĐHĐN cần có kế hoạch xây dựng sân 

bãi, nhà tập; mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. 

2.2.Quá trình giảng dạy môn học cầu lông tự chọn ở các trường thành viên thuộc ĐHĐN giảng 

viên ngoài việc giáo dục ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện, cần đặc biệt quan tâm đến các bài tập 

thể lực nhằm phát triển thể chất cho sinh viên.. 

2.3. Đề nghị Khoa GDTC - ĐHĐN cho phép áp dụng các bài tập mà đề tài đã lựa chọn vào 

chương trình môn học cầu lông tự chọn cho sinh viên các khóa; đồng thời làm tư liệu tham khảo cho các 

cơ sở đào tạo.  

 


