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A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN
1. MỞ ĐẦU
Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp được nâng cấp lên Đại
học từ năm 2007, đào tạo đa ngành, đa nghề. Hiện tại với tổng số sinh viên
của trường lên tới 19.000 sinh viên, Nhà trường chỉ tổ chức học tập được
một số nội dung đơn giản, bắt buộc theo yêu chương trình môn học GDTC
của Bộ GD-ĐT như: chạy 100m, nhảy dây, thể dục vàcầu lông. Các nội
dung môn thể thao tự chọn trong chương trì
nh môn học GDTC không
thống nhất hàng năm, không gây hứng thú được cho người học, làm hạn
chế phong trào tập luyện TDTT vàảnh hưởng tới sự phát triển thể chất của
sinh viên. Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học nói chung vàmôn
thể thao tự chọn nói riêng đã có một số tác giả tiến hành nghiên cứu như:
Vũ Văn Tảo (2003), Hồ Đắc Sơn (2004), Lý Thị ánh Tuyết (2005), Trần
Hữu Hoan (2011), Nguyễn Mai Hương (2011), Nguyễn Cẩm Ninh
(2012)… song chỉ phù hợp với điều kiện của từng trường và từng đối
tượng sinh viên. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu xây
dựng chương trình môn học GDTC tự chọn môn Bóng đá, Bóng rổ cho
sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài:
“Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất tự
chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật
Công nghiệp”.
Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tí
ch lý luận vàthực tiễn, đề
tài tiến hành lựa chọn nội dung vàxây dựng chương trì
nh môn học Giáo
dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) phùhợp với các điều kiện của nhà
trường vàđặc điểm của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công
nghiệp. Qua đó từng bước nâng cao hơn chất lượng công tác GDTC, góp
phần nâng cao hơn chất lượng đào tạo chung của nhàtrường.
Nhiệm vụ nghiên cứu.
Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng công tác GDTC và chương trình
môn học Giáo dục thể chất của Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp.
Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình Giáo dục
thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế
kỹ thuật Công nghiệp vàcác chỉ tiêu đánh giáchương trì
nh môn học.
Nhiệm vụ 3: Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình một số môn

4
Giáo dục thể chất mới cho sinh viên Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
2. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
(1) Luận án đã đánh giá thực trạng đã xác định được các tồn tại, hạn
chế, đồng thời làm cơ sở để xây dựng các chương trình môn học GDTC tự
chọn. Từ các tồn tại vàhạn chế cho thấy, lựa chọn môn học GDTC tự chọn
là bóng đá, bóng rổ để xây dựng chương trình học GDTC tự chọn cho sinh
viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp làhết sức cấp thiết và
phù hợp. Luận án đã xây dựng được 01 chương trình môn GDTC, 04
chương trình chi tiết môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ.
(2) Kết quả ứng dụng thử nghiệm chương trình môn học GDTC tự
chọn bóng đá và bóng rổ trong 01 năm học cho sinh viên Trường Đại học
Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đã nhận được phản hồi tí
ch cực vànâng cao
được kết quả học tập, thể lực cho sinh viên.
3. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
Luận án được trì
nh bày trong 104 trang A4 bao gồm: Mở đầu (06
trang); Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu (38 trang); Chương 2:
Đối tượng, phương pháp vàtổ chức nghiên cứu (10 trang); Chương 3: Kết
quả nghiên cứu và bàn luận (48 trang); phần kết luận và kiến nghị (02
trang). Trong luận án có19 biểu bảng, 19 biểu đồ, 03 hì
nh. Ngoài ra, luận
án đã sử dụng 115 tài liệu tham khảo, trong đó có 12 tài liệu bằng tiếng
nước ngoài vàphần phụ lục.
B. NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Đặc điểm trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp vàsự cần
thiết phải đổi mới chương trình đào tạo
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp luôn luôn là trường
đại học công lập định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đào tạo cử nhân vàkỹ
sư thực hành cho đất nước.
Cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo môn GDTC nhằm đáp
ứng sứ mạng của trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp là: Đào tạo
nguồn nhân lực chuyên môn cao, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp sát
với thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xãhội của ngành Công
Thương và cả nước.
1.2. Định hướng đổi mới nội dung chương trình môn học cho sinh viên
Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
Giáo dục thể chất và thể thao trường học có vai trò rất quan trọng

5
trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho định hướng phát
triển đất nước. GDTC và thể thao trường học luôn được Đảng và Nhà
nước tạo các nguồn lực thuận nhằm phát triển con người toàn diện. Trong
đó chương trình giáo dục thể chất bậc đại học luôn được Bộ Giáo dục –
Đào tạo vàngành TDTT quan tâm xây dựng lộ trình và hướng dẫn thực
hiện. Đảm bảo thực hiện hài hòa cả hai nhiệm vụ giáo dục thể chất vàthể
thao trường học.
1.3. Nguyên tắc xây dựng nội dung chương trình môn học
Trên cơ sở kết quả phân tích đánh giá, đề tài bước đầu đã xác định
được những cơ sở lý luận vàkhoa học liên quan đến xây dựng nội dung
chương trình Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên
Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Đặc biệt là xu hướng đổi
mới đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với các môn học GDTC tự chọn theo
nghề nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của người học. Đề
tài đã xác định được căn cứ đổi mới, định hướng xây dựng, cách thức tiếp
cận, nguyên tắc xây dựng, tổ chức huấn luyện và đo lường đối với chương
trì
nh Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên. Những
cơ sở lýluận vàkhoa học thu được là căn cứ để luận án xây dựng nội dung
chương trình Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên
Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
1.4. Đánh giáchương trình môn học giáo dục thể chất.
Khi xây dựng chương trình Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá,
Bóng rổ), luận án cần xác định chuẩn đầu ra, mục tiêu, nội dung vàcấu
trúc chương trình phải đảm bảo được tí
nh cập nhật vàkhả thi.
1.5. Các công trì
nh nghiên cứu cóliên quan
Kết quả phân tích các công trì
nh nghiên cứu khoa học liên quan đến
luận án đã cho thấy, đề tài tiến hành chưa có tác giả nào nghiên cứu về xây
dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ)
cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Song những
nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất tự chọn
(Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp làrất hạn chế.
1.6. Tóm tắt chương
Chương trình môn học giáo dục thể chất tự chọn đang được Trường
Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quan tâm phát triển. Do vậy, xây
dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ)
là mới vàhết sức cần thiết đối với sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ
thuật Công nghiệp.
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP
VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Quátrình nghiên cứu luận án sử dụng 7 phương pháp nghiên cứu sau:
(1) Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; (2) Phương pháp phỏng
vấn, tọa đàm; (3) Phương pháp quan sát sư phạm; (4) Phương pháp chuyên
gia; (5) Phương pháp kiểm tra sư phạm; (6) Phương pháp thực nghiệm sư
phạm; (7) Phương pháp toán thống kê.
2.2. Đối tượng vàphạm vi nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Nội dung chương trình môn học Giáo dục thể chất tự chọn (Bóng rổ,
bóng đá) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
2.2.2. Đối tượng khảo sát
Các giảng viên, chuyên gia vàcác nhàquản lý liên quan đến lĩnh vực
nghiên cứu vàgiảng dạy môn Giáo dục thể chất.
Sinh viên các ngành kinh tế vàkỹ thuật tại Trường Đại học kinh tế
kỹ thuật Công nghiệp.
2.2.3. Phạm vi nghiên cứu
Số lượng mẫu nghiên cứu: 70 sinh viên nhóm thực nghiệm (40 sinh
viên câu lạc bộ bóng đá, 30 sinh viên câu lạc bộ bóng rổ); nhóm đối chứng
gồm 90 sinh viên lớp học tí
n chỉ; 31 giảng viên.
Phạm vi không gian nghiên cứu Trường Đại học kinh tế kỹ thuật
Công nghiệp vàmột số đơn vị trường học đang có chương trình giảng dạy
môn Giáo dục thể chất trên địa bàn thành phố HàNội, Nam Định.
2.3. Tổ chức nghiên cứu
2.3.1. Thời gian nghiên cứu: Đề tài được tiến hành nghiên cứu từ tháng 1
năm 2015 đến tháng 12 năm 2018.
2.3.2. Địa điểm nghiên cứu: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Trường
Đại học TDTT Bắc Ninh và Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đánh giáthực trạng công tác GDTC vàchương trì
nh môn học
Giáo dục thể chất của Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
3.1.1. Xác định các tiêu chí đánh giá thực trạng
Về kết quả trả lời từng tiêu chí được trì
nh bày ở biểu đồ 3.1
trong luận án.
Kết quả thu được ở biểu đồ 3.1 cho thấy: Đa số ýkiến trả lời về lựa
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chọn các tiêu chíđều nằm ở vùng mức độ quan trọng và rất quan trọng
chiếm tỷ lệ từ 16.1% đến 80.6%. Còn lại là vùng mức độ ít quan trọng
chiếm tỷ lệ từ thấp từ 3.2% đến 9.7%. Khi tí
nh điểm trung bình vàso sánh
theo thang đo Likert 3 bậc thìcả 5/5 tiêu chíđánh giácông tác GDTC cho
trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đều nằm trong khoảng từ 2.35
- đến 3.00 điểm thuộc mức rất quan trọng. Như vậy, thông qua kết quả
phỏng vấn đề tài đã lựa chọn được 05 tiêu chí đánh giá công tác GDTC
cho trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Kết quả đánh giá được
đề tài trì
nh bày từ mục 3.1.2 đến mục 3.1.6.
3.1.2. Thực trạng chương trình môn giáo dục thể chất áp dụng cho sinh
viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
Căn cứ chương trình môn học GDTC của trường Đại học Kinh tế kỹ
thuật Công nghiệp, đề tài khái quát trình bày những điểm chí
nh ở bảng 3.2
trong luận án.
Từ kết quả thu được ở bảng 3.2 cho thấy: chương trình môn học
GDTC của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp gồm 5 tí
n chỉ,
mỗi tí
n chỉ 30 tiết, trong đó có 2 tiết lý thuyết, 26 tiết thực hành và2 tiết
kiểm tra. Tổng cộng gồm 150 tiết. Chương trình môn học GDTC còn tồn
tại một số điểm cần tiếp tục được đổi mới về môn thể thao tự chọn, thực
chất là do Nhà trường chọn, chứ không phải sinh viên tự chọn. Do vậy, lựa
chọn môn thể thao và xây dựng chương trình GDTC tự chọn (bóng đá,
bóng rổ) làhết sức cấp thiết.
3.1.3. Thực trạng giảng viên giảng dạy chương trình môn giáo dục thể
chất cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
Tính đến năm học 2016-2017, tổng số giảng viên tham gia giảng dạy
môn giáo dục thể chất cho SV trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp là26 người. Kết quả trì
nh bày ở bảng 3.3. vàbiểu đồ 3.2 đến 3.5
trong luận án.
Kết quả cho thấy cósự mất cân đối trong cấu trúc giảng viên GDTC
với việc thực thi chương trình môn GDTC. Do vậy, cần có những điều
chỉnh quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo, màmột trong những vấn đề
chủ chốt là gia tăng số lượng môn thể thao tự chọn để giảm tải các môn tự
chọn hiện cólàcầu lông vàdịch chuyển số giảng viên dư thừa ở nội dung
rèn luyện tố chất thể lực. Như vậy, gia tăng số lượng môn GDTC tự chọn
bước đầu cho thấy giải quyết được nhiều vấn đề về: cơ cấu đội ngũ giảng
viên GDTC, nâng cao chất lượng chương trình môn học GDTC, phát huy
điểm mạnh về độ tuổi giảng viên, từng bước giảm tỷ lệ giảng viên/sinh
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viên dưới góc độ chuyên môn thể thao...

3.1.4. Thực trạng công trình thể dục thể thao phục vụ giảng dạy môn
giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp
Thống kêcông trình thể thao trì
nh bày ở bảng 3.4 trong luận án.
Từ kết quả thu được ở bảng 3.4 cho thấy: Công trì
nh thể thao phục
vụ giảng dạy môn GDTC của trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
làrất hạn hẹp, thiếu cả về số lượng ở từng môn thể thao cụ thể vàsự đa
dạng để cho các môn thể thao khác. Đặc biệt làtại cơ sở ở HàNội thìviệc
giảng dạy môn GDTC chủ yếu dựa trên hợp đồng “Thuêmặt bằng công
viên Thống Nhất”. Đây là vấn đề hết sức bất cập vàlýgiải việc xây dựng
chương trình môn GDTC chỉ bao gồm môn điền kinh vàcầu lông để phù
hợp với điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên, khi xem xét công trì
nh thể thao ở
cơ sở Nam Định cho thấy có sự đa dạng hơn ở cơ sở Hà Nội với 2 sân
bóng đá cỏ nhân tạo (sân 7) và2 sân bóng rổ. Do vậy, chương trình môn
GDTC không thể giống nhau giữa cơ sở HàNội và Nam Định, vì điều kiện
công trì
nh thể thao cho thấy cósự khác biệt. Hay nói cách khác, sinh viên
học tập ở cơ sở Nam Định cóthể lựa chọn được 2 môn bóng đá và bóng rổ
là môn thể thao tự chọn. Tuy nhiên, hiện cả hai chương trình môn học
bóng đá và bóng rổ ở cơ sở Nam Định đều chưa được xây dựng. Do vậy,
xây dựng chương trình môn học bóng đá và bóng rổ cho sinh viên Trường
Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp làhết sức cần thiết.
3.1.5. Thực trạng kết quả học môn giáo dục thể chất của sinh viên
Đề tài đã sử dụng kết quả học tập của một số lớp ở các khóa trong 3
năm học gần nhất để so sánh. Kết quả trì
nh bày tại bảng 3.5.
Bảng 3.5. So sánh kết quả học tập môn giáo dục thể chất của sinh viên
trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
Đại học 9
Đại học 10
Đại học 11
Tổng
Xếp loại
n
%
n
%
n
%
n
%
Xuất sắc
5
1.6
6
1.9
9
2.9
20
2.1
Giỏi
7
2.3
9
2.8
10
3.2
26
2.8
Khá
18
5.9
17
5.3
18
5.7
53
5.6
Trung bình 214
70.2
221
68.8
206
65.6
68.2
641
Yếu
61
20.0
68
21.2
71
22.6
200
21.3
Tổng
305
321
314
940
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123.7, Bậc tự
2.802, Bậc tự do = 8, P = 0.946 > 0.05
do = 1, P =
2
2.2e-16 < 0.05
Kết quả bảng 3.5 cho thấy: Kết quả kiểm định Khi bình phương giữa
ba khóa là 2.802 với P = 0.946 > 0.05. Như vậy, kết quả học tập môn
GDTC của trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp giữa các khóa 9
đến 11 không có sự khác biệt. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên có mức xếp loại
yếu chiếm tỷ lệ cao, với 21.3%. Đồng thời khi kiểm định số lượng sinh
viên đạt mức trung bình là641, so sánh với tổng số 940 sinh viên thìKhi
bình phương thu được ở bậc tự do là1 có giátrị 123.7 với P = 2.2e-16 <
0.05. Như vậy, tỷ lệ sinh viên cókết quả học tập môn GDTC ở mức trung
bì
nh còn quálớn ở trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Do vậy,
đây là cơ sở quan trọng để đổi mới, xây dựng chương trình môn GDTC
cho sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
3.1.6. Thực trạng tính tích cực học tập môn giáo dục thể chất và tập
luyện thể thao ngoại khóa cho sinh viên
Chúng tôi đãxây dựng những câu hỏi phỏng vấn sinh viên về biểu
hiện của tính tích cự c học tập môn GDTC vàtập luyện thể thao ngoại
khóa. Bao gồm: Nhận thức vàthái độ của sinh viên đối với môn học giáo
dục thể chất; Thái độ, hành động học tập vàtập luyện thể thao ngoại khóa
của sinh viên. Kết quả thu được như trì
nh bày ở bảng 3.6 vàbiểu đồ 3.6
đến 3.9 trong luận án.
Từ kết quả thu được ở bảng 3.6, biểu đồ 3.6 đến 3.9 cho thấy:
Các câu hỏi về nhận thức của sinh viên về ýnghĩa môn học GDTC ở
biểu đồ 3.6 đều cógiátrị trung bình từ 3.90 đến 4.24 với độ lệch chuẩn từ
0.82 đến 1.17. Như vậy đều nằm trong mức đánh giáđồng ý(3.41 - 4.20)
vàrất đồng ý(4.21 - 5.00). Có5/7 câu trả lời cótỷ lệ % từ 28.0 đến 47.8 ở
phía đồng ý cao, còn lại 2/7 câu có mức bình thường 34.8 – 39.8%. Như
vậy, đa số sinh viên cónhận thức tốt về môn học GDTC.
Các câu hỏi về thái độ của sinh viên đối với môn học GDTC ở biểu
đồ 3.7 cho thấy: Có10/11 câu hỏi cógiátrị trung bình từ 3.60 đến 4.34 với
độ lệch chuẩn từ 0.97 đến 1.21. Như vậy đều nằm trong mức đánh giá
đồng ý vàrất đồng ý. Như vậy, phần lớn sinh viên có thái độ tốt đối với
môn học GDTC.
Kết quả nhận định về thái độ ở biểu đồ 3.8 cho thấy tất cả các câu hỏi
có giátrị trung bình từ 4.01 đến 4.39 với độ lệch chuẩn từ 0.69 đến 1.06.
Như vậy đều nằm trong mức đánh giá đồng ý và rất đồng ý. Chứng tỏ,
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phần lớn sinh viên cóthái độ tích cực với tập luyện thể thao ngoại khóa.
Hành động học tập vàtập luyện ngoại khóa của sinh viên ở biểu đồ
3.9 cho thấy có7/15 câu hỏi cótrung bình từ 3.41 điểm trở lên ở mức đồng
ý, còn lại 8/15 câu hỏi ở mức thấp, đều dưới 3.41 điểm. Như vậy, các em
sinh viên nhận thức được ýnghĩa của môn học GDTC vàcóthái độ tốt với
tập luyện thể thao ngoại khóa, song biểu hiện thành hành động học tập và
tập luyện ngoại khóa chưa tương xứng với nhận thức vàthái độ. Trong giờ
học môn GDTC cũng như tập luyện thể thao ngoại khóa, các em chưa chủ
động tham gia tập luyện môn thể thao yêu thích, tìm hiểu kiến thức liên
quan đến môn học GDTC nói chung vàmôn thể thao ngoại khóa nói riêng.
3.1.7. Thực trạng nhu cầu môn học tự chọn của sinh viên
Để tiếp tục xây dựng chương trình môn học GDTC tự chọn theo
nghề nghiệp ngày càng hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu của sinh viên,
nhà trường đang từng bước gia tăng thêm số môn thể thao tự chọn. Tuy
nhiên, để phù hợp với các nguồn lực về con người và điều kiện cơ sở vật
chất, nhà trường bước đầu đã giới thiệu thêm 7 môn vàlấy ýkiến của sinh
viên về các môn học này. Kết quả như trình bày ở bảng 3.7 trong luận án
vàbiểu đồ 3.10.

Biểu đồ 3.10. Tỷ lệ lựa chọn môn GDTC tự chọn theo nghề nghiệp của
sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
Từ kết quả thu được ở bảng 3.7 vàbiểu đồ 3.10 cho thấy, mức độ lựa
chọn các môn thể thao tự chọn của sinh viên làkhác nhau, song xếp theo
tỷ lệ % ở mức “Lựa chọn” thì thứ hạng như sau: Ở nhóm trên 50% với
môn bóng rổ chiếm tỷ lệ cao nhất (85.1%), thứ hai là môn bóng đá (75.8%)
vàthứ ba là môn bơi lội (55.3%). Ở dưới trên 50% với gồm 4 môn với tỷ
lệ lần lượt là: thể dục Aerobic (49.1%), khiêu vũ thể thao (38.5%), bóng
chuyền (36.4%), võ thuật (22.4%). Căn cứ vào ý kiến lựa chọn của sinh
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viên cho thấy sự cần thiết phải bổ sung thêm các môn GDTC tự chọn theo
nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Trong đó ưu tiên hàng đầu ở giai đoạn hiện nay là hai môn bóng rổ và
bóng đá, còn môn bơi lội vẫn phải dựa trên điều kiện đảm bảo thực hiện
khi nhà trường cóthể tự chủ về công trì
nh bể bơi.
3.1.8. Bàn luận
Về lựa chọn tiêu chí đánh giá thực trạng công tác GDTC và chương
trình môn học GDTC.
Căn cứ mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp thì chương trình môn học xây dựng phải đáp ứng được nhu cầu xã
hội. Từ tổng quan các vấn đề nghiên cứu, luận án đã lựa chọn và xác định
được các tiêu chí đánh giá một cách khoa học và được dựa trên các mô
hình đánh giá. Đặc biệt làdựa trên các định hướng xây dựng vàhoàn thiện
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của Bộ GD-ĐT và của trường Đại
học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Các định hướng này đều nhằm mục
đích nnâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của xãhội.
Các tiêu chí đánh giá được lựa chọn có tính đến tí
nh linh hoạt cho
các chương trình giáo dục, đặc thùngành nghề đào tạo vàbối cảnh của của
trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Từ đó làm cơ sở hì
nh thành
các câu phỏng vấn, nội dung khảo sát tập trung vào yếu tố đầu vào, quá
trình và đầu ra của chương trình môn học GDTC nói chung và môn thể
thao tự chọn nói riêng. Các tiêu chílựa chọn dùng trong đánh giá thực
trạng đều hướng đến mục tiêu về sự cần thiết để phát triển một chương
trì
nh mới, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường. Từ đó đảm bảo,
chương trình môn học mới được xây dựng đáp ứng mục đích hoàn thiện
chương trình hiện hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo của xãhội và
thị trường lao động.
Kết quả phỏng vấn thu được cho thấy có độ tin cậy cao vàđều đánh
giáở mức quan trọng vàrất quan trọng về các tiêu chíđánh giácông tác
GDTC cho trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Điểm nổi bật
trong kết quả thu được là tiêu chí “Chương trình môn học GDTC” chiếm
tỷ lệ ý kiến rất quan trọng tới 80.6% vàcao nhất trong số 5 tiêu chí được
phỏng vấn. Như vậy, xây dựng chương trình môn học GDTC lànội dung
dành được sự đồng thuận rất cao từ các đối tượng phỏng vấn. Vìkhi xây
dựng được chương trình môn học GDTC đồng nghĩa gián tiếp với sự đảm
bảo các điều kiện thực hiện của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp.
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Về kết quả đánh giá công tác GDTC và chương trì
nh môn học Giáo
dục thể chất của Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Mặc dù chương trình môn học GDTC đã trình bày được mục tiêu,
kiến thức, thái độ. Tuy nhiên, trong thiết kế chương trình môn học GDTC
của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp trong những năm qua
còn tồn tại bất cập về chuẩn đầu ra. Chương trình chưa có những hướng
dẫn cụ thể về mục tiêu chương trình và chuẩn đầu, chưa đảm bảo tác động
tí
ch cực đến phát triển thể lực cho sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ
thuật Công nghiệp. Số lượng tí
n chỉ lớn (5 tí
n chỉ) song nội dung môn thể
thao tự chọn lại ít, chỉ với hai môn là điền kinh vàcầu lông. Điều này cho
thấy sự mềm dẻo của chương trình là chưa cao, tính chất môn học làsinh
viên tự chọn song thực chất vẫn dựa trên nền tảng nhà trường đã lựa chọn
cứng các môn học này. Thực trạng này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động
thể thao ngoại khóa nói chung vàrèn luyện thể lực của sinh viên trường Đ
ại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Những bàn luận này một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải bổ sung
thêm các môn thể thao tự chọn cho sinh viên trong chương trình môn học
GDTC của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Tất nhiên, để
thực hiện được điều này phải dựa trên các điều kiện đảm bảo về đội ngũ
giảng viên, công trình TDTT phùhợp với các môn thể thao tự chọn vànhu
cầu tập luyện môn thể thao yêu thí
ch của sinh viên. Những nội dung này
cũng đã được luận án đánh giá và tiếp tục bàn luận dưới đây.
Kết quả nghiên cứu thu được từ thực trạng đội ngũ giảng viên thì
hoàn toàn có thể đáp ứng được việc triển khai hai môn thể thao tự chọn
trong chương trình môn học GDTC. Ở môn bóng đá có tỷ lệ giảng viên tốt
nghiệp chuyên sâu bóng đá là 15.38% và chuyên sâu bóng rổ là 7.69%.
Đồng thời với công trì
nh TDTT hiện có là 2 sân bóng đá và 2 sân bóng rổ
là đủ đảm bảo triển khai giảng dạy. Tất nhiên khi giảng dạy cần tính đến
số lượng sinh viên đăng ký tối đa ở mỗi môn để đảm bảo mật độ tối ưu
nhất. Từ những phân tích về đội ngũ giảng viên vàthực trạng công trì
nh
TDTT thìviệc xây dựng 02 chương trình môn học thể thao tự chọn (bỏng
đá và bóng rổ) làhoàn toàn phù hợp với trường Đại học Kinh tế kỹ thuật
Công nghiệp. Đặc biệt làở cơ sở đào tạo tại Nam Định.
Khi xem xét thực trạng tính tí
ch cực học tập môn GDTC vàtập luyện
thể thao ngoại khóa cho sinh viên nhận thức tốt ý nghĩa của môn học, có
thái độ tí
ch cực với môn học GDTC và tập luyện ngoại khóa. Song bên

13
cạnh đó, sinh viên còn tồn tại một số bất cập nhất định. Đó là việc chuyển
hóa từ tí
nh tích cực học tập môn GDTC thành hành động tập luyện còn
hạn chế ở sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Sinh
viên chưa cónhững hành động tích cực để tập luyện TDTT thường xuyên
hoặc tham gia tập luyện môn thể thao yêu thích. Nguyên nhân có phần
xuất phát từ sự hạn chế của công trình TDTT, song chúng tôi cho rằng nó
cũng có ảnh hưởng lớn từ chương trình đào tạo chưa cósự đa dạng về các
môn thể thao tự chọn.
3.1. Nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình Giáo dục thể chất
tự chọn (Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ
thuật Công nghiệp vàcác chỉ tiêu đánh giá chương trình môn học
3.1.1. Cơ sở khoa học xây dựng chương trì
nh môn học GDTC tự chọn
Hoạt động xây dựng nội dung chương trì
nh Giáo dục thể chất tự chọn
(Bóng đá, Bóng rổ) cho sinh viên Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp được tiến hành trên những cơ sở pháp lýcủa Nhà nước vàBộ GDĐT. Các văn bản quy phạm vànguyên tắc xây dựng chương trình môn học
Giáo dục thể chất tự chọn được trì
nh bày cụ thể trong luận án.
3.1.2. Cấu trúc chương trình môn học GDTC tự chọn
Về cấu trúc chương trình môn học GDTC cho trường Đại học kinh tế
kỹ thuật Công nghiệp được trì
nh bày ở bảng 3.8 vàbảng 3.9 trong luận án.
Sau khi xác định được cấu trúc chương trình môn GDTC và môn học
GDTC tự chọn, đề tài đã tiến hành phỏng vấn 31 cán bộ quản lý, giảng
viên. Kết quả thu được như trình bày ở bảng ở biểu đồ 3.11.

Biểu đồ 3.11. Kết quả phỏng vấn lựa chọn cấu trúc chương trì
nh môn
GDTC vàmôn học GDTC tự chọn
Thông qua kết quả thu được ở biểu đồ 3.11 cho thấy: Các ýkiến đều
tán thành cao với cấu trúc chương trình mà đề tài đề xuất, chiếm tỷ lệ
93.6% và 96.8%. Và như vậy, cấu trúc này được đề tài triển khai để xây
dựng chương trình môn GDTC vàmôn học GDTC tự chọn.
3.1.3. Nội dung chương trình xây dựng
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Dựa trên cấu trúc chương trì
nh môn học đã được lựa chọn ở mục 3.2.3
đề tài đã tiến hành xây dựng chương trình môn GDTC và 02 chương trình
môn học giáo dục thể chất tự chọn (bóng rổ và bóng đá).
Nội dung chương trình xây dựng được trì
nh bày cụ thể trong luận án.
3.1.4. Thẩm định chương trình đào tạo thông qua ýkiến đánh giá
Sau khi xây dựng được 02 chương trình môn học GDTC tự chọn
(bóng rổ và bóng đá), đề tài đã tiến hành thẩm định bước đầu chương trình
đào tạo thông qua ý kiến đánh giá của các giảng viên, nhàkhoa học. Đánh
giá chương trình môn học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ) thông qua
phiếu đánh giá. Ở mỗi nội dung thẩm định được đánh giá theo 3 mức độ:
Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành (C3); Đạt yêu cầu, nhưng phải chỉnh sửa
(C2); Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại (C1). Kết quả đánh giá độ tin
cậy của kết quả phỏng vấn thu được như trình bày ở bảng 3.11 trong luận án.
Từ kết quả ở bảng 3.11 cho thấy: Hệ số tin cậy (Cronbach's Alpha)
của tổng 6 nội dung thẩm định chương trì
nh môn học GDTC trường Đại
học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp là 0.808, khi so sánh với giá trị
(Cronbach's Alpha if Item Deleted) của từng nội dung thẩm định chỉ từ
0.767 đến 0.798 và đều nhỏ hơn 0.808. Đồng thời giátrị Corrected ItemTotal Correlation thu được ở 6 nội dung thẩm định có giátrị thu được từ
0.474 đến 0.822 và đều lớn hơn 0.4. Như vậy, kết quả thẩm định thu được
đảm bảo độ tin cậy, làthang đo lường ở mức tốt.
Về kết quả trả lời từng tiêu chí được trì
nh bày ở bảng 3.12 trong
luận án vàbiểu đồ 3.12.

Biểu đồ 3.12. Kết quả phỏng vấn các nội dung thẩm định chương trình
môn GDTC và02 môn học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ)
Kết quả thu được ở bảng 3.12 vàbiểu đồ 3.12 cho thấy: Đa số các
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nội dung thẩm định đều đánh giá “Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành”,
chiếm tỷ lệ từ 51.6% đến 87.1%. Phổ màu trên biểu đồ đậm ở cột C3 (Đạt
yêu cầu, kiến nghị ban hành) vàrất quan trọng. Còn lại làvùng mức độ
“Không đạt yêu cầu, phải xây dựng lại” chiếm tỷ lệ từ thấp từ 3.2% đến
9.7%. Như vậy, đa số ý kiến thẩm định đều đánh giá các nội dung ở mức
“Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành” đối với chương trình môn GDTC cho
sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Khi tính điểm trung bình hìcác nội dung thẩm định đạt từ 2.42 - đến
2.84 điểm, độ lệch chuẩn dao động từ 0.45 đến 0.67 điểm. So sánh theo
thang đo Likert 3 bậc thìcả 5/5 nội dung thẩm định chương trình môn học
GDTC cho sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đều nằm
trong khoảng từ 2.35 - đến 3.00 điểm thuộc mức rất “Đạt yêu cầu, kiến
nghị ban hành”. Hay nói cách khác là chương trình môn học GDTC nói
chung và 02 chương trình môn học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ) mà
đề tài xây dựng đều nhận được sự nhất trícao từ các đối tượng phỏng vấn
thẩm định.
Tóm lại: Thông qua cơ sở khoa học vàthực tiễn, các bước triển khai
xây dựng, đặc biệt là kết quả phỏng vấn thẩm định chương trình môn
GDTC và 02 môn học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ) cho sinh viên
trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Đề tài đã bước đầu xây dựng
được 02 chương môn học GDTC tự chọn với 2 tí
n chỉ. Bao gồm: bóng đá
1 và bóng đá 2; bóng rổ 1 vàbóng rổ 2.
3.1.5. Bàn luận
Từ kết quả đánh giá thực trạng đã được đề tài chuyển hóa thành quá
trì
nh xây dựng chương trình môn GDTC nói chung và đặc biệt là02 môn
học GDTC tự chọn (bóng đá và bóng rổ). Quátrì
nh xây dựng chương trình
môn học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ) đã tiếp cận theo theo môhì
nh
năng lực với việc chuẩn hóa đầu ra của chương trình. Hoạt động xây dựng
chương trì
nh môn Giáo dục thể chất mới cho sinh viên trường Đại học kinh
tế kỹ thuật Công nghiệp đã đạt được một số điểm nổi bật sau:
Luận án đã tuân thủ vàkế thừa các mục tiêu cơ bản của chương trình
GDTC do Bộ GD-ĐT ban hành và dựa trên Quyết định số 43/2007/QĐ Bộ GD-ĐT về đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tí
n chỉ. Đồng thời
đảm bảo các quy định và điều kiện đảm bảo mà trường Đại học kinh tế kỹ
thuật Công nghiệp đặt ra. Nội dung chương trình môn học GDTC đã bao
gồm lượng kiến thức vàkỹ năng cần thiết để đạt được chuẩn đầu ra của
chương trình môn GDTC và 02 môn học GDTC tự chọn. Tức làquátrì
nh
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xây dựng chương trình môn học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ) đã thỏa
mãn được cả mục tiêu chung vàmục tiêu cụ thể, đáp ứng được yêu cầu về
chuẩn đầu ra.
Về nội dung của chương trình xây dựng đã đảm bảo mức độ hoàn
thiện mục tiêu của chương trình. Những nội dung lựa chọn trong chương
trì
nh xây dựng được thiết kế phù hợp với điều kiện đào tạo, về cơ sở vật
chất, về đội ngũ cán bộ giảng viên. Hàm lượng kiến thức cơ bản được
đảm bảo, kỹ năng thực hành làkhả thi, song đồng thời vẫn đủ hàm lượng
để người học tiếp tục phát triển hiểu biết vànâng cao kỹ năng thực hiện
của mì
nh trong thực tế thi đấu ở các môn thể thao tự chọn.
Về cấu trúc chương trình có sự cân đối giữa môn học bắt buộc và
môn học tự chọn, với 2 tín chỉ bắt buộc và 2 tí
n chỉ tự chọn. Cấu trúc
chương trình môn học GDTC phùhợp với số lượng tí
n chỉ tối thiểu màBộ
GD-ĐT đặt ra (3 tín chỉ). Cấu trúc chương trình hai môn học GDTC tự
chọn (bóng đá và bóng rổ) có số lượng tiết thực hành là28 tiết/môn và2
tiết kiểm tra/môn. Trong chương trình hai môn học GDTC tự chọn không
có giờ lý thuyết, song thực tế các nội dung này vẫn được tích hợp trong
các giờ thực hành. Điều này xuất phát từ điều kiện cơ sở vật chất của nhà
trường, song nó không làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của các
giờ học GDTC.
Về phương pháp giảng dạy: Trong chương trình hai môn học GDTC
tự chọn (bóng đá và bóng rổ) thìchủ yếu tập trung vào hướng dẫn tài liệu
học tập cho sinh viên vàkế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của môn học.
Đối với giảng viên thìchủ yêu nhấn mạnh đến kỹ năng thị phạm động tác,
giảng giải, phân tích kỹ thuật, trực quan sinh động. Đề cao thái độ tự giác
tí
ch cực của người học. Mặc dùkhông nêu chi tiết các phương pháp giảng
dạy cụ thể, song trong thực tế triển khai, giảng viên luôn cập nhật, nắm bắt
các xu thế đổi mới phương pháp dạy vàhọc đại học. Trường Đại học kinh
tế kỹ thuật Công nghiệp luôn luôn hỗ trợ vàkhuyến khí
ch giảng viên sử
dụng nhiều phương pháp tiên tiến, hiện đại được kết hợp với các phương
pháp truyền thống nhằm đảm bảo phù hợp với người học. Do vậy, trong
các chương trình được xây dựng chỉ giới thiệu những điểm chí
nh của
phương pháp giảng dạy. Song trong thực tiễn thìnhững phương pháp,
phương tiện hiện đại luôn được giảng viên sử dụng trong quátrì
nh dạy học.
Đảm bảo sự kết hợp giữa lý thuyết và kỹ năng thực hành môn thể thao
bóng đá và bóng rổ cho sinh viên.
Về nguồn học liệu phục vụ giảng dạy hai môn học GDTC tự chọn
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bóng đá và bóng rổ: Trong 02 chương trình môn học đã xây dựng thì
nguồn học liệu chủ yếu là các giáo trì
nh và tài liệu của trường Đại học
TDTT Bắc Ninh vàTổng cục TDTT. Ở mỗi nội dung giảng dạy vànhiệm
vụ giao cho sinh viên được luận án trí
ch dẫn cụ thể với các giáo trì
nh, tài
liệu sử dụng. Có thể nói học liệu sử dụng trong 02 chương trình mà luận
án xây dựng còn hạn chế. Song thực tế này sẽ được nhà trường hoàn thiện
xây dựng 02 cuốn giáo trình này khi chương trình môn học GDTC tự chọn
chí
nh thức được phêduyệt.
Về đánh giá học phần: Kết quả đánh giá học phần của các môn học
GDTC tự chọn được tuân thủ theo đúng quy chế đào tạo theo hệ thống tín
chỉ và quy định của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Điểm
kết thúc được xác định gồm điểm: chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ vàthi cuối
kỳ. Đối với điểm chuyên cần, ngoài yêu cầu phải đảm bảo 50% số giờ tí
n
chỉ, chương trình xây dựng còn đặt ra các yêu cầu đặc thù của tập luyện
thể thao. Các nội dung bao gồm: Bài tập: Thực hiện đủ lượng vận động
theo yêu cầu của bài tập trên lớp. Tự giác tập luyện ngoài giờ học (ngoại
khóa); Dụng cụ học tập: Sinh viên mặc đúng trang phục thể thao. Các nội
dung đánh giá giữa kỳ cụ thể vàgắn liền với các tiêu chí đánh giá. Điểm
thi cuối kỳ chiếm tỷ trọng 60% với thang điểm đánh được xây dựng cho
từng nội dung kiểm tra vàkèm theo các yêu cầu, tiêu chícụ thể. Cóthể nói,
chương trình xây dựng đảm dễ dàng triển khai vàthuận tiện trong kiểm tra
– đánh giá người học.
Quátrì
nh xây dựng chương trì
nh môn Giáo dục thể chất và02 môn
học GDTC tự chọn (bóng đá và bóng rổ) cho sinh viên trường Đại học kinh
tế kỹ thuật Công nghiệp đã tuân thủ tí
nh pháp lý, phùhợp theo hệ thống tí
n
chỉ. Đồng thời thông qua ýkiển phỏng vấn thẩm định đã được đánh giá ở
mức đạt yêu cầu và đề nghị ban hành.
Như vậy, chương trình môn GDTC và02 môn học GDTC tự chọn
được xây dựng trong khuôn khổ đầy đủ cơ sở khoa học, hệ thống thống tí
n
chỉ, phùhợp với thực tiễn, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn
của giảng viên. Nội dung vàmục tiêu của chương trình phù hợp với khả
năng tiếp thu của sinh viên. Cấu trúc chương trình và thời lượng chương
trì
nh đảm bảo tính sư phạm, tính cập nhật… đủ điều kiện để sinh viên hì
nh
thành các kỹ năng thuần thục vàtham gia các hoạt động ngoại khóa ở mức
cao hơn.
3.2. Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trì
nh một số môn Giáo dục
thể chất mới cho sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công
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nghiệp
3.2.1. Tổ chức thực nghiệm sưphạm
Sau khi xây dựng được chương trình giảng dạy bóng rổ và bóng đá
cho sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, luận án tiến
hành ứng dụng chương trình từ tháng 9/2016 đến tháng 06/2017 trong
phạm vi câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ. Thời gian thực nghiệm gồm 2 học
kỳ. Việc đánh giá hiệu quả được tiến hành sau khi kết thúc quátrì
nh thực
nghiệm.
Hì
nh thức thực nghiệm: So sánh song song.
Đối tượng thực nghiệm: 70 sinh viên nhóm thực nghiệm (40 sinh
viên câu lạc bộ bóng đá, 30 sinh viên câu lạc bộ bóng rổ); nhóm đối chứng
gồm 90 sinh viên lớp học tí
n chỉ;
Lộ trì
nh ứng dụng thực nghiệm chương trình giảng dạy 02 môn thể
thao tự chọn bóng rổ và bóng đá:
Thời lượng chương trình 15 giờ tí
n chỉ tương đương 30 tiết thực học
của sinh viên, mỗi học kỳ 15 buổi và1 buổi thi kết thúc; mỗi tiết 50 phút.
Nội dung đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình:
Bước 1: Đánh giá hiệu quả của chương trình thực nghiệm qua ýkiến
phản hồi của giảng viên vàsinh viên khi dạy học xong chương trình môn
học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ) đã xây dựng.
Bước 2: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên sau khi ứng dụng
thực nghiệm chương trình môn học GDTC tự chọn (bóng rổ và bóng đá).
Bước 2: Đánh giá hiệu quả của chương trình thực nghiệm qua các
test đánh giá thể lực cho sinh viên theo quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT
của Bộ GD-ĐT. So sánh với các đối tượng tập luyện khác.
Kết quả thực nghiệm được trì
nh bày tại mục 3.3.2 của luận án.
3.2.2. Kết quả ứng dụng chương trình
3.2.2.1. Kết quả đánh giá hiệu quả chương trình thực nghiệm qua ýkiến
phản hồi của sinh viên
Mức độ đồng thuận về chương trình môn học GDTC tự chọn (bóng
đá, bóng rổ) được xác định thông qua kết quả phỏng vấn 70 sinh viên. Về
kết quả trả lời từng tiêu chí được trì
nh bày ở biểu đồ 3.14.
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Biểu đồ 3.14. Kết quả phản hồi của sinh viên về chương trình môn học
GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ
Kết quả thu được ở biểu đồ 3.14 cho thấy: Đa số ýkiến phản hồi của
sinh viên về chương trì
nh môn tự chọn bóng đá và bóng rổ nằm ở vùng
mức độ đồng ý vàrất đồng ý chiếm tỷ lệ từ 20.0% đến 54.3%. Phổ màu
trên biểu đồ đậm ở cột đồng ý và rất đồng ý. Còn lại là vùng mức độ
không đồng ýchiếm tỷ lệ từ thấp từ 1.4% đến 4.3%. Như vậy, đa số ýkiến
đều đánh giáở đồng ý vàrất đồng ý với chương trì
nh môn học GDTC tự
chọn bóng đá và bóng rổ cho sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật
Công nghiệp.
Khi tính điểm trung bình thì đạt từ 4.21 - đến 4.36 điểm vàđộ lệch
chuẩn dao động từ 0.85 đến 0.97 điểm. So sánh theo thang đo Likert 5 bậc
thìcả 5/5 nội dung phản hồi về chương trì
nh môn học GDTC tự chọn bóng
đávàbóng rổ cho sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp
đều nằm trong khoảng từ 4.21 - đến 5.00 điểm thuộc mức rất đồng ý. Hay
nói cách khác làchương trì
nh môn học GDTC tự chọn bóng đávàbóng rổ
cho sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp màđề tài xây
dựng đều nhận được sự nhất trícao từ sinh viên sau khi kết thúc thử
nghiệm.
3.2.2.2. Kết quả đánh giá hiệu quả chương trình thực nghiệm qua ýkiến
phản hồi của giảng viên
Đánh giá chương trình môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ
thông qua ý kiến phản hồi của giảng viên thông qua 5 câu hỏi nhận định
theo thang đo Likert. Về kết quả trả lời từng tiêu chí được trình bày ở biểu
đồ 3.15.
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Biểu đồ 3.15. Kết quả phản hồi của giảng viên về chương trình môn
học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ
Kết quả thu được ở biểu đồ 3.15 cho thấy: Đa số ýkiến phản hồi của
giảng viên về chương trì
nh môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ
nằm ở vùng mức độ rất phùhợp chiếm tỷ lệ từ 54.5% đến 81.8%. Phổ màu
trên biểu đồ đậm ở cột rất phùhợp. Còn lại làvùng mức độ chưa phù hợp
chiếm tỷ lệ từ thấp từ 9.1% đến 18.2%. Như vậy, đa số ýkiến đều đánh giá
chương trì
nh môn tự chọn bóng đávàbóng rổ rất phùhợp với sinh viên và
điều kiện trường Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Khi tính điểm trung bình (Mean) thì đạt từ 2.45 - đến 2.73 điểm và
độ lệch chuẩn (SD) dao động từ 0.65 đến 0.82 điểm. So sánh theo thang đo
Likert 3 bậc thìcả 3/3 nội dung phản hồi về chương trình môn học GDTC
tự chọn bóng đávàbóng rổ cho sinh viên trường Đại học kinh tế kỹ thuật
Công nghiệp đều nằm trong khoảng từ 2.35 - 3.00 điểm thuộc mức rất phù
hợp. Hay nói cách khác làchương trình môn học GDTC tự chọn bóng đá
vàbóng rổ cho sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp mà
đề tài xây dựng đều nhận được sự nhất trícao từ giảng viên sau khi kết
thúc thử nghiệm.
3.2.2.3. Kết quả học tập của sinh viên
Sau khi thi kết thúc thực nghiệm, đề tài tiến hành tổng hợp điểm ở 2
lớp tí
n chỉ (90 sinh viên) vàso sánh với kết quả học tập với 70 sinh viên
tham gia thực nghiệm ở 2 câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ. Phân bố điểm
học tập giữa nhóm đối chứng và thực nghiệm thu được như trình bày ở
biểu đồ 3.16.

Số lượng
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Điểm

Biểu đồ 3.16. Phân bố điểm học tập giữa nhóm đối chứng vàthực
nghiệm
Xác định điểm trung bình chung vàsự khác biệt về kết quả học tập
được trì
nh bày ở bảng 3.17.
Bảng 3.17. So sánh điểm học tập của sinh viên ở môn học GDTC tự
chọn bóng đá, bóng rổ với các lớp tự chọn khác
Điểm
TT
Nhóm
t
P
δ
1 Đối chứng (n=90)
6.42
1.50
4.462 1.557e-05
2 Thực nghiệm (n=70)
7.43
1.35
Từ kết quả thu được ở bảng 3.17 cho thấy: Điểm trung bì
nh chung
của nhóm thực nghiệm (7.43 điểm) là cao hơn nhóm đối chứng (6.42
điểm). Khi sử dụng kiểm định t để đánh giá đã cho thấy sự khác biệt giữa
hai nhóm với giátrị thu được là4.462 với P=1.557e-05 < 0.001. Phân
bố điểm học tập vàtrung vị giữa hai nhóm đối chứng vàthực nghiệm còn
được biểu diễn trên biểu đồ 3.17.

Biểu đồ 3.17. Kết quả điểm môn học GDTC tự chọn giữa nhóm thực
nghiệm và đối chứng
So sánh trên biểu đồ 3.17, giá trị trung vị (median – đường gạch
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ngang trong các hộp) vàbách phân vị (vị trí đường trung vị trong hộp) cho
thấy tỷ lệ điểm của nhóm đối chứng chủ yếu nằm ở vùng thấp, còn ở nhóm
thực nghiệm thuộc vùng cao hơn. Cùng với phân tích điểm trung bì
nh của
nhóm thực nghiệm lớn hơn nhóm đối chứng, một lần nữa khẳng định sự
khác biệt.
Phân loại kết quả học tập của sinh viên ở môn học GDTC tự chọn
bóng đá, bóng rổ với các lớp tự chọn khác được trì
nh bày ở bảng 3.18.
Bảng 3.18. So sánh phân loại kết quả học tập của sinh viên ở môn học
GDTC tự chọn bóng đá, bóng rổ với các lớp tự chọn khác
Nhóm đối chứng (n=90)
Nhóm thực nghiệm (n=70)
Xếp loại
Số lượng
%
Số lượng
%
Xuất sắc
6
6.7
11
15.7
Giỏi
17
18.9
27
38.6
Khá
21
23.3
21
30.0
Trung bình
35
38.9
7
10.0
Yếu
11
12.2
4
5.7
Tổng
90
70
2
 = 23.545, df = 4, P = 9.855e-05 < 0.001
Kết quả bảng 3.18 cho thấy: Tỷ lệ sinh viên nhóm thực nghiệm đạt
điểm xuất sắc - giỏi - khácao hơn nhóm đối chứng, ngược lại số SV đạt
điểm yếu – trung bình thấp hơn nhóm đối chứng. Kết quả cụ thể như sau:
Điểm xuất sắc thìtỷ lệ sinh viên ở nhóm thực nghiệm là15.7%, còn nhóm
đối chứng thấp hơn với 6.7%. Điểm giỏi thìtỷ lệ sinh viên ở nhóm thực
nghiệm là 38.6%, còn nhóm đối chứng thấp hơn với 18.9%. Điểm kháthì
tỷ lệ sinh viên ở nhóm thực nghiệm là 30.0%, còn nhóm đối chứng thấp
hơn với 23.3%.
Xếp loại điểm trung bình thìtỷ lệ sinh viên ở nhóm thực nghiệm là
10.0%, còn nhóm đối chứng cao hơn với 38.9%. Điểm yếu thìtỷ lệ sinh
viên ở nhóm thực nghiệm là 5.7%, còn nhóm đối chứng cao hơn với
12.2%.
Kết quả kiểm định Khi bình phương (2) giữa hai nhóm là 23.545
với P=9.855e-05 <0.001. Như vậy, Khi bình phương tính > Khi bình
phương bảng nên kết quả học tập giữa nhóm thực nghiệm so với nhóm đối
chứng cósự khác biệt, tức làtốt hơn hẳn so với nhóm đối chứng.
Để thấy làm rõ hơn sự biệt giữa nhóm thực nghiệm so với nhóm đối
chứng, đề tài đã biểu diễn tỷ lệ % về số lượng sinh viên đạt ở các mức xếp
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loại điểm học tập thông qua biểu đồ 3.18.

Biểu đồ 3.18. Tỷ lệ phân loại kết quả học tập của sinh viên ở môn học
GDTC tự chọn bóng đá, bóng rổ với các lớp tự chọn khác
Kết quả thu được đã khẳng định hiệu quả của chương trì
nh môn học
GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ cho sinh viên nhàtrường.
3.2.2.4. Kết quả xếp loại thể lực của sinh viên
sau khi thi kết thúc quátrì
nh thực nghiệm, đề tài tiến hành so sánh
kết quả xếp loại thể lực theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục – Đào tạo cho
sinh viên. Kết quả trì
nh bày tại bảng 3.19.
Bảng 3.19. So sánh kết quả xếp loại thể lực của sinh viên ở môn học
GDTC tự chọn bóng đá, bóng rổ với các lớp tự chọn khác
Nhóm
TT
Xếp loại
Thực nghiệm
Đối chứng (n=90)
(n=70)
Số lượng
12
40
1 Tốt
%
13.3
57.1
Số lượng
56
27
2 Đạt
%
62.2
38.6
Số lượng
22
3
3 Chưa đạt
%
24.4
4.3
37.739
2
df
2
P
6.383e-09
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Kết quả bảng 3.19 cho thấy: Số lượng sinh viên nhóm thực nghiệm
có tỷ lệ sinh viên xếp loại mức tốt là 57.1% cao hơn hẳn nhóm thực
nghiệm với 13.3%. Còn tỷ lệ số SV ở mức xếp loại chưa đạt lại thấp hơn
hẳn nhóm đối chứng với 4.3%, trong khi nhóm đối chứng là24.4%. Kết
quả kiểm định Khi bình phương (2) giữa thời điểm trước và sau thực
nghiệm là37.739 với P = 6.383e-09 <0.001. Như vậy, Khi bình phương
tính > Khi bình phương bảng nên kết quả xếp loại thể lực của sinh viên
nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng có sự khác biệt, tức làtốt hơn
hẳn s0 với nhóm đối chứng.
Để thấy rõ hơn sự khác nhau về xếp loại thể lực giữa hai nhóm đối
chứng vàthực nghiệm, đề tài đã biểu diễn kết quả xếp loại thông qua biểu
đồ 3.19.

Biểu đồ 3.19. Tỷ lệ xếp loại thể lực theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT
Kết quả nghiên biểu diễn trên biểu đồ một lần nữa khẳng định hiệu
quả của việc ứng dụng chương trì
nh môn học GDTC tự chọn môn bóng đá
vàbóng rổ mới cho sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
3.2.3. Bàn luận
Chương trình môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ mà đề tài
xây dựng cho sinh viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp đã
đạt hiệu quả cao. Thông qua kết quả thu được và đối chiếu với các công
trì
nh khoa học của các tác giả khác, đề tài đã làm sáng tỏ được tí
nh khả thi
của 02 chương trình môn học GDTC tự chọn (bóng rổ và bóng đá).
Mặc dùquátrì
nh thử nghiệm được tiến hành trên câu lạc bộ bóng đá
vàbóng rổ, song điều này không làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm
của luận án. Vìthực chất các câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ của nhà trường
đều mới được thành lập dựa trên các nền tảng về cơ sở chất chất TDTT
hoàn thành trong những năm gần đây. Điểm khác biệt nhỏ chỉ làvề mức
độ yêu thí
ch môn thể thao lựa chọn làxuất phát từ sinh viên. Còn chương
trì
nh hiện tại chỉ cócác môn thể thao tự chọn là điền kinh vàcầu lông. Tuy
nhiên, điều này cũng chính là thế mạnh của kết quả nghiên cứu của luận án

25
khi lựa chọn được chương trình môn học thể thao tự chọn phùhợp với sinh
viên. Do vậy, kết quả thu được bước đầu đã phản ánh được sự mềm dẻo và
đáp ứng được chuẩn đầu ra của chương trình môn học GDTC nói riêng và
mục tiêu đào tạo chung của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Mặc dù với tổng số lượng câu hỏi không phải làlớn để phỏng vấn
trên hai đối tượng sinh viên vàgiảng viên sau khi hoàn thành chương trình
dạy học các môn thể thao tự chọn bóng đá và bóng rổ, song đã phản ánh
được những điểm cốt yếu của chương trình xây dựng. Kết quả thu được
cho thấy, thang đo hoàn toàn phù hợp vàsử dụng tốt để nhận định về các
vấn đề liên quan khi triển khai thực tế chương trình môn học GDTC tự
chọn bóng đá và bóng rổ.
Về kết quả đánh giá môn học GDTC tự chọn vàthể lực sinh viên:
Các công cụ sử dụng trong đánh giá và so sánh giữa hai nhóm thực nghiệm
là thường được áp dụng trong nghiên cứu thuộc lĩnh vực TDTT. Do vậy,
trong đề tài chỉ nhấn mạnh đến kết quả phân loại cuối cùng. Kết quả thu
được thìở tất cả các phân loại của các nội dung kiểm tra – đánh giáthì
nhóm thực nghiệm đều tốt hơn hẳn nhóm đối chúng, với sự khác biệt cóý
nghĩa thống kê.
Hiệu quả thu được sau quátrì
nh thực nghiệm đã một lần nữa khẳng
định các ý kiến đánh giá của các chuyên gia, giảng viên thông qua phỏng
vấn thẩm định chương trình làtin cậy. Chương trình xây dựng đã đáp ứng
được tí
nh khoa học, mục tiêu đào tạo của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật
Công nghiệp.
Tóm lại, thông qua đánh giá thực trạng công tác GDTC và chương
trì
nh môn học Giáo dục thể chất của Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công
nghiệp, những tồn tại và ưu điểm thu được đều cho thấy sự cần thiết phải
xây dựng được các chương trình môn học GDTC tự chọn cho sinh viên.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng thu được, đề tài đã xây dựng 02
chương trình môn học GDTC tự chọn bóng đá, bóng rổ dựa trên khung
chương trình môn học GDTC làphùhợp với các điều kiện đảm bảo vànhu
cầu của sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Khi triển khai xây dựng chương trình môn học GDTC và02 môn học
GDTC tự chọn bóng đá, bóng rổ đã tuân thủ những cơ sở pháp lý, khoa
học và điều kiện nhà trường. Chương trình sau khi xây dựng đã nhận được
đánh giá tích cực từ các đối tượng phỏng vấn thẩm định. Điều này đã phản
ánh các bước tiến hành xây dựng chương trình của luận án làphù hợp và
tin cậy.
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Kết quả đánh giá hiệu quả chương trình một lần nữa đã khẳng định
tí
nh khoa học, thực tiễn thống nhất, khả thi như nguyên tắc xây dựng
chương trình môn học đã đề cập. Nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối
chứng cả về kết quả học tập vàxếp loại thể lực.
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
1. Luận án đã xác định được 5 tiêu chí dùng để đánh giá thực trạng
công tác GDTC và chương trình môn Giáo dục thể chất của Trường Đại
học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Cụ thể: (1) Chương trình môn học
GDTC; (2) Giảng viên môn học GDTC; (3) Công trình TDTT; (4) Tí
nh
tí
ch cực học tập, rèn luyện của SV vàkết quả học tập; (5) Nhu cầu môn
học tự chọn của SV.
Kết quả đánh giá thực trạng đã xác định được các tồn tại, hạn chế,
đồng thời làm cơ sở để xây dựng các chương trình môn học GDTC tự chọn.
Cụ thể: Chương trình môn GDTC chưa mềm dẻo, thiếu đa dạng về các
môn học GDTC tự chọn; Sinh viên cónhận thức, thái độ phùhợp với môn
GDTC và tập luyện ngoại khóa, song chuyển đổi thành hành động chưa
tí
ch cực; Nhu cầu với môn học GDTC tự chọn cao với môn bóng đá và
bóng rổ, song chưa có trong chương trình môn GDTC; Các yếu tố đảm bảo
điều kiện thực hiện về giảng viên vàcông trì
nh TDTT làkhả thi ở một số
cơ sở đào tạo như Nam Định. Như vậy, lựa chọn môn học GDTC tự chọn
là bóng đá, bóng rổ để xây dựng chương trình học GDTC tự chọn cho sinh
viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp làhết sức cấp thiết và
phùhợp.
2. Luận án đã xây dựng được 01 chương trình môn GDTC, 04 chương
trì
nh chi tiết môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ. Các chương trình
xây dựng được căn cứ trên các cơ sở, nguyên tắc khoa học theo xu hướng
tiếp cận năng lực, đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn để xác định cấu trúc, nội
dung chương trình phù hợp với trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp.
Kết quả phỏng vấn thẩm định chương trình mà luận án xây dựng đã nhận
được sự đồng thuận cao ở mức “Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành”.
3. Kết quả ứng dụng thử nghiệm chương trình môn học GDTC tự chọn
bóng đá và bóng rổ trong 01 năm học cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế
kỹ thuật Công nghiệp đã nhận được phản hồi tí
ch cực và nâng cao được kết
quả học tập, thể lực cho sinh viên. Cụ thể như sau:
Chương trình môn học GDTC tự chọn bóng đá và bóng rổ cho sinh
viên trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp mà đề tài xây dựng đều

27
nhận được sự nhất trícao từ giảng viên vàsinh viên sau khi kết thúc thử
nghiệm.
Kết quả học tập môn học GDTC tự chọn (bóng đá, bóng rổ) khi so sánh
giữa nhóm thực nghiệm so với nhóm đối chứng có sự khác biệt, tỷ lệ sinh
viên đạt ở các mức xếp loại điểm học tập nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm
đối chứng.
Đánh giá thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể của Bộ GD-ĐT thì
nhóm thực nghiệm đã tốt hơn và có sự khác biệt so với nhóm đối chứng.
2. Kiến nghị
1. Kiến nghị trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp ban hành
chương trình môn GDTC và chương trình môn học GDTC tự chọn bóng đá
vàbóng rổ mà đề tài đã xây dựng. Từ đó góp phần nâng cao hơn nữa chất
lượng đào tạo của trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp. Đồng thời
cho tiếp tục nghiên cứu triển khai đối với các môn thể thao tự chọn khác để
ngày càng hoàn thiện chương trình môn GDTC, đáp ứng đào tạo chất lượng
cao.
2. Để áp dụng chương trình môn GDTC và 02 môn học GDTC tự chọn
(bóng đá, bóng rổ) cần hoàn thiện hệ thống các bài tập và gắn với các
phương pháp giảng dạy. Tổ chức học môn thể thao tự chọn kết hợp với hoạt
động ngoại khóa cho sinh viên.
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