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        Biểu B1-2b-TMĐTXH 
    08/2017/TT-BKHCN 

THUYẾT MINH 
 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP QUỐC GIA  
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát 

triển trí tuệ của học sinh phổ thông đáp 

ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân 

theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW 

1a.   Mã số của đề tài: (được cấp khi hồ sơ 

trúng tuyển) 

2 Loại đề tài: 

 Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình),  Mã số: KHGD/16-20 

 Độc lập                                               

 Khác   

3 Thời gian thực hiện: 22 tháng 

(từ tháng 03 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia       

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3,500 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 3,500 

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối 
cùng                   

    

  Khoán từng phần, trong đó:     

- Kinh phí khoán: 3,500 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: 0 triệu đồng                                                                 

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Trần Huy Hoàng 

Ngày, tháng, năm sinh: 1971                                      Nam/ Nữ: Nam 

Học hàm, học vị: PGS.TS 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính            Chức vụ: Phó viện trưởng 

Điện thoại của tổ chức: 024 38220913                       Mobile: 0948 018 558 

                E-mail: hoang771@yahoo.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 

Địa chỉ tổ chức: 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1963                      Nam/ Nữ: Nữ 

Học hàm, học vị: PGS.TS 

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính     Chức vụ: Phó trưởng ban phụ trách 

Điện thoại của tổ chức: 02437349058  Mobile:  0913 346 083 

E-mail: lanphuongvkhgdvn@gmail.com 

Tên tổ chức đang công tác: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 

Địa chỉ tổ chức: 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam 

Điện thoại: (84-4) 39423108 Fax: (84-4) 38221521  

E-mail: info@vnies.edu.vn 

Website: www.vnies.edu.vn 

Địa chỉ: 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Công Phong 

Số tài khoản: 3713.1.1084143 

Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài  

Tổ chức 1: Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  

Điện thoại: 024 38325177   

Địa chỉ: 37 Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lã Thị Thu Thủy 

Tổ chức 2: Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam 

Cơ quan  chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

Điện thoại: 024 39421724  

Địa chỉ: 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Trần Kiều 

11  Cán bộ thực hiện đề tài
 

  (Ghi những người có đóng góp khoa học và thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì 
và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài. Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ lập danh sách theo mẫu 
này có xác nhận của tổ chức chủ trì và gửi kèm theo hồ sơ khi đăng ký) 
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TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

    1 PGS.TS. Trần Huy Hoàng Chủ nhiệm đề 

tài 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

    2 PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân Thành viên 

chính 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

    3 PGS.TS.Đào Thái Lai Thành viên 

chính 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

    4 TS. Lê Mỹ Dung Thành viên 

chính 

Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà 

Nẵng 

    5 PGS.TS. Nguyễn Công Khanh Thành viên 

chính 

Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam; 

Trường Đại học sư phạm Hà Nội 

    6 TS. Lê Thị Mỹ Hà Thành viên 

chính 

Cục Quản lý chất lượng 

7 ThS. Dương Thị Thu Hương Thành viên 

chính 

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

8 TS. Đỗ Thị Lệ Hằng Thành viên 

chính 

Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội và nhân văn 

9 PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa Thành viên 

chính 

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

10 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan 

Phương 

Thư ký TVC Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

 
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

12 Mục tiêu của đề tài:  (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng) 

12.1. Mục tiêu tổng quát 

Nghiên cứu luận chứng khoa học về việc xây dựng bộ công cụ đánh giá trí tuệ của học sinh 

phổ thông đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW 

12.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Xây dựng khung đánh giá trí tuệ của học sinh phổ thông theo thuyết đa trí tuệ; 

b) Xây dựng bộ công cụ mẫu để đo lường và đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ 

thông theo lý thuyết đa trí tuệ;  

c) Đề xuất giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ để phát huy tiềm năng và phát triển 

năng lực của học sinh;  
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d) Đề xuất điều chỉnh quy định đánh giá năng lực học sinh THCS và THPT phù hợp với 

chương trình giáo dục phổ thông mới  

13 Tình trạng đề tài:        

   Mới  Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                   Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu  

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (Mô tả, phân tích, đánh giá 
đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước 
có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài) 

14.1.1. Trên thế giới 

Đổi mới là động lực chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các quốc gia. Khi phải đối mặt 

với cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu năm 2007, nhiều nhà nghiên cứu kinh tế đã nhấn 

mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư trên quy mô lớn vào đổi mới giáo dục, sẽ giúp phục 

hồi nền kinh tế trong thời hạn ngắn hơn và sẽ có tác động lâu dài hơn. Bởi sự nghiệp đổi mới của một 

quốc gia muốn thành công phụ thuộc vào những con người sáng tạo, mà những kiến thức, kỹ năng, 

năng lực của họ lại được hình thành và phát triển phần lớn là thông qua giáo dục.  

Để hệ thống giáo dục có thể phát huy tác động cho sự nghiệp đổi mới, các nước phát triển và 

đang phát triển đã và đang thực hiện một số định hướng đổi mới như (i) tập trung “học tập suốt đời”: 

nhà trường được yêu cầu phát triển các kỹ năng, năng lực “học cách học” (ví dụ, giải quyết vấn đề, tư 

duy phê phán, tự đánh giá,…); (ii) cải thiện sự công bằng: tạo cơ hội để mỗi học sinh, sinh viên có thể 

phát triển tiềm năng của cá nhân, có thể đạt thành tích học tập cao hơn, và tạo ra những công dân có 

kỹ năng cao hơn trong nền kinh tế tri thức; (iii) giám sát chất lượng giáo dục: xây dựng khung đánh 

giá, tiêu chí đánh giá sự phát triển giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục; (iv) đánh giá tác động, 

hiệu quả của các chính sách giáo dục;... (theo Looney, J. W. 2009). 

Qua đó có thể thấy, việc thiết kế khung đánh giá và công cụ đo lường sự phát triển trí tuệ có thể 

giúp đánh giá được chính xác, khách quan và tin cậy về trí tuệ của người học. Khi tiềm năng cá nhân 

khởi tác dụng, người học có thể đạt thành tích học tập cao hơn và dần sẽ tạo ra những công dân có kỹ 

năng cao hơn trong nền kinh tế tri thức. Việc giải quyết các cách thức đo lường trí tuệ một cách phù 

hợp, sẽ kéo theo sự tiến bộ và phát triển của khoa học con người và có giá trị thực tiễn to lớn, nhất là 

trong thời đại kinh tế tri thức, cách mạng cộng nghiệp 4.0 hiện nay. 

a) Những nghiên cứu về khung phát triển trí tuệ  

Về thuật ngữ: 

Từ giữa thế kỷ 20 trở về trước, thuật ngữ "Intelligence" được dùng để chỉ về trí tuệ (hay trí 

thông minh) của con người, coi đó là năng lực khám phá sự giống và khác nhau giữa các sự vật. 

Theo Alfred Binet, trí tuệ là một năng lực chung khi con người suy luận và giải quyết vấn đề 

trong các tình huống khác nhau. Từ nửa sau thế kỷ 20, "Intelligence" không còn được hiểu theo 

nghĩa ”trí thông minh” nữa, mà (i) trí tuệ là năng lực học tập, (ii) trí tuệ là năng lực tư duy trừu 

tượng, hoặc (iii) trí tuệ là năng lực thích ứng. Trong đó, hiểu theo nghĩa thứ ba là phổ biến (theo 

Freeman F.S, 1963; Aiken L.R, 1987).  
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Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá là nguyên nhân quan trọng làm 

thay đổi quan niệm trí tuệ của các nhà tâm lý học thế giới. Họ nhận ra rằng, tâm lý người (trong 

đó có trí tuệ) mang bản chất xã hội và không phải là một cơ cấu khép kín, bẩm sinh di truyền 

được. Thông qua việc nghiên cứu sinh viên trường Đại học tổng hợp Kiev, Blaykhe V.M và 

Burolachuc L.F cho rằng: Trí tuệ cấu trcóúc động, tương đối độc lập, của các thuộc tính nhận 

thức của nhân cách, được hình thành và thể hiện trong hoạt động, do những điều kiện văn hoá - 

lịch sử quy định và bảo đảm cho sự tác động qua lại phù hợp với hiện thực, cho sự cải tạo có 

mục đích hiện thực ấy. Nói cách khác, trí tuệ là kết quả tương tác của con người với môi trường 

sống, đồng thời là tiền đề cho sự tương tác ấy (trích theo Nguyễn Công Khanh 2010). 

Về khung phát triển trí tuệ: 

Tổng quan lịch sử nghiên cứu thế giới cho thấy, có hai nhóm lý thuyết về phát triển trí tuệ 

của con người, đó là Đơn trí tuệ (Single intelligence) và Đa trí tuệ (Multiple intelligence), với 

các lý thuyết của các đại diện như mô tả ở hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ khái quát hoá các lý thuyết và mô hình về trí tuệ 

- Trường phái Đơn trí tuệ quan niệm rằng trí tuệ (trí thông minh) là một năng lực chung, 

với một số đại diện chủ yếu sau: 

+ Thuyết hai nhân tố trí tuệ của Charles Spearman được đề xuất vào năm 1904: Trí thông 

minh chung ”g” (general) được coi là một năng lực tâm thần ảnh hưởng đến mức độ nhận thức 

của con người, sau đó được phân thành các nhân tố riêng ”s” (special), trong đó nhân tố chung 

quan trọng hơn (theo Spearman, C. 2005).  

+ Theo Thurstone chỉ ra (trích theo Myers, D.G. 2009), nhân tố chung ‘g’ ảnh hưởng đến 7 

nhân tố riêng biệt là suy luận (R- reasoning), lưu loát về ngôn từ (W- Word fluency), tốc độ tri 

giác (P. Perceptual Speed), thông hiểu ngôn ngữ (V- Verbal comprehension), tưởng tượng không 

gian (S-Spatial Visualization), tính toán bằng con số (N- Numerical Calculation) và trí nhớ liên 

tưởng (M- Associative Memory). 

+ Mô hình thứ bậc năng lực trí tuệ của Vernon đã kết hợp nhân tố trí tuệ chung của 

Spearman và các năng lực trí tuệ nguyên thuỷ của Thurstone (Philip E. Vernon 1969): nhân tố trí 

tuệ chung (g) nằm ở tầng cao nhất, cùng với 2 nhóm nhân tố chính yếu là ngôn ngữ - giáo dục 

(V:Ed) và thực tế - cơ giới - không gian (K:M) nằm ở tầng kế tiếp (chính yếu). Mỗi nhân tố V:Ed 
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và K:M được tiếp tục phân tách thành một số nhân tố tầng thứ yếu. Ví dụ, V:Ed bao gồm các 

năng lực ngôn ngữ lưu loát, năng lực số học, và năng lực sáng tạo. Một số nhân tố tạo thành K: 

M là thông hiểu cơ giới, tâm vận động, và các quan hệ không gian. Ở tầng thấp nhất là các nhân 

tố riêng đặc biệt (xem Hình.2). 

 

Hình 2. Mô hình thứ bậc của Vernon về năng lực trí tụê (theo Vernon, 1969) 

 - Trường phái Đa trí tuệ phản đối ‘nhân tố trí tuệ chung’, họ cho rằng có nhiều nhân tố trí 

tuệ. Một số đại diện cho trường phái học thuyết này như sau:  

+ Bằng các phân tích đa nhân tố, Guilford đã xác định được 120 nhân tố của trí tuệ (xem 

hình 3). Mỗi một nhân tố đại diện cho sự tác động qua lại giữa các chiều (dimensions): các quá 

trình tư duy (nhận thức, trí nhớ, tư duy phân kỳ, tư duy hội tụ, đánh giá), các nội dung (thông tin 

mà con người đang suy nghĩ về chúng: hình ảnh, ký hiệu, ngữ nghĩa, hành vi), và các sản phẩm 

(kết quả của sự suy nghĩ về các thông tin: các đơn vị, các loại, các mối liên hệ, các hệ thống, các 

biến thái, các liên kết). Guilford phát hiện ra quá trình sáng tạo phần lớn các sản phẩm thuộc tư 

duy phân kỳ, còn trí thông minh thuộc tư duy hội tụ bởi vì nó chỉ nhằm vào một trả lời (theo J. P. 

Guilford 1967). 
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Hình 3. Cấu trúc trí tuệ 3 chiều của Guilford 

+ Howard Gardner, nhà tâm lý học Harvard, định nghĩa trí tuệ là “khả năng giải quyết vấn 

đề hoặc tạo ra các sản phẩm có giá trị trong một hoặc nhiều bối cảnh văn hóa”. Theo Howard 

Gardner (1983), có 8 kiểu trí tuệ khác nhau trong mỗi con người, đó là (xem Hình 4): 

 
Hình 4. Tám loại hình trí thông minh trong học thuyết của Howard Gardner 

Trí tuệ ngôn ngữ (Linguistic Intelligence) là khả năng nói và viết, khả năng học và sử dụng 

ngôn ngữ để đạt được mục tiêu, khả năng sử dụng ngôn ngữ hiệu quả để thể hiện bản thân bằng 

hùng biện, thi ca hoặc có thể dùng ngôn ngữ để nhớ thông tin; 

Trí tuệ lôgic - toán học (Logical - Mathematical Intelligence) là khả năng phân tích các vấn 

đề một cách logic, thực hiện các hoạt động liên quan đến toán học tốt, xem xét các vấn đề rất 

khoa học. Những người có trí thông minh này có khả năng phát hiện, suy diễn các trình tự, lý 

do và tư duy logic tốt, cách tư duy theo dạng nguyên nhân – kết quả. Trí thông minh này có mối 

liên quan chặt chẽ với những ý tưởng khoa học và toán học, khả năng sáng tạo, tìm ra các mô 
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hình số học,…;  

Trí tuệ âm nhạc (Musical Intelligence), gồm các kỹ năng biểu diễn, sáng tác, và cảm nhận 

âm nhạc. Thông minh âm nhạc thúc đẩy khả năng nhận biết và sáng tác âm điệu, cao độ và nhịp 

điệu. Theo Howard Gardner thông minh âm nhạc song song với thông minh về ngôn ngữ. Ngoài 

ra, trí thông minh về âm nhạc còn có trong tiềm thức của bất cứ cá nhân nào, miễn là người đó có 

khả năng nghe tốt, có thể hát theo giai điệu, nghe được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau; 

Trí tuệ không gian (Spatial Intelligence) liên quan đến suy nghĩ bằng hình ảnh, hình tượng 

và khả năng cảm nhận, chuyển đổi và tái tạo lại thế giới không gian trực quan. Những người sở 

hữu loại trí thông minh về không gian ở mức độ cao thường có sự nhạy cảm sắc bén và có thể 

hình dung một cách sống động, vẽ, phác họa những ý tưởng của họ dưới dạng hình ảnh, đồ họa, 

cũng như tự định hướng trong không gian 3 chiều một cách dễ dàng;  

Trí tuệ thể chất (Body - Kinesthetic Intelligence) là khả năng sử dụng cơ thể để giải quyết 

vấn đề, khả năng trí não điều khiển các hoạt động đó. Các vận động viên thể thao, thủ công, thợ 

cơ khí, bác sĩ phẫu thuật,… là những người sở hữu khả năng này của tư duy. Họ là những người 

thực hành, nhạy cảm, thường xuyên muốn vận động cơ thể và “phản ứng bản năng” với các tình 

huống, sự vật;  

Trí tuệ nội tâm (Intrapersonal Intelligence) là ngươi có thể dễ dàng tiếp cận và nhìn rõ được 

những cảm xúc của chính mình, phân biệt nhiều loại trạng thái tình cảm và sử dụng sự hiểu này 

để làm phong phú thêm và vạch ra con đường cho cuộc đời mình. Họ có thể là người rất hay tự 

xem xét nội tâm và ham thích được trầm tư suy nghĩ, tìm hiểu tinh thần một cách sâu sắc. Trong 

bất cứ trường hợp nào, họ tự lập và thích làm việc một mình hơn là làm việc với người khác.  

Trí tuệ giao tiếp (Extrapersonal Intelligence) là năng lực hiểu và làm việc được với những 

người khác. Đặc biệt là khả năng cảm nhận, dễ chia sẻ với tâm trạng, tính cách, ý định và mong 

muốn của những người khác. Một cá nhân có trí thông minh về giao tiếp có thể rất giàu lòng trắc 

ẩn và đầy tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, hoặc là người có sức lôi cuốn mọi người và tập 

thể, họ còn có khả năng thấu hiểu những người khác và từ đó nhìn ra thế giới bên ngoài;  

Trí tuệ tự nhiên (Naturalist Intelligence) là khả năng nhận thức, phân loại và rút ra được 

những đặc điểm của môi trường. Những người có trí thông minh về tự nhiên luôn hòa hợp với 

thiên nhiên và thích thú với sự nuôi trồng, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về các sinh vật.  

Hiện tại, Gardner đã kết nạp thêm hai dạng thông minh nữa là Thông minh Sinh tồn 

(Existentialist Intelligence) và Thông minh triết học (theo Gardner, Howard. 1999). 

Quan điểm của Gardner đã được đánh giá cao, gây một tiếng vang trong giới sư phạm ở Mỹ 

vì đã thừa nhận hoàn cảnh văn hoá của trí tuệ, đã tính đến nhiều năng lực của con người và phân 

tích trí tuệ ở nhà trường và các môi trường ứng dụng khác. Tuy nhiên, chính Gardner cũng thừa 

nhận rằng quan niệm của mình không giải thích được tất cả. Một số loại trí tuệ của Gardner được 

đo bằng các trắc nghiệm trí tuệ truyền thống - đó là trí tuệ ngôn ngữ, trí tuệ logic - toán, trí tuệ 

không gian, còn các loại khác đều không đánh giá được bằng trắc nghiệm trí tuệ truyền thống.  

+ Theo Salovey, J. Mayer và D. Goleman, môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng, uyển 

chuyển và cởi mở của xã hội đòi hỏi phải kết hợp trí tuệ thông minh với trí tuệ cảm xúc 

(emotional intelligence) - là khả năng kiểm soát và điều chỉnh các cảm xúc của mình và của 
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người khác, và khả năng sử dụng cảm xúc để dẫn dắt ý nghĩ, hành động (theo Salovey, P. & 

Mayer, J.D 1990). Trong cuốn “Làm việc với trí tuệ cảm xúc” (1998), Goleman định nghĩa: Trí 

tuệ cảm xúc là năng lực nhận biết các cảm xúc của mình và của người khác, năng lực tự thúc đẩy 

và năng lực quản lý tốt các cảm xúc trong bản thân mình và trong các mối liên hệ với người 

khác. Goleman đã đưa ra 5 năng lực cơ bản về cảm xúc và xã hội là: năng lực tự ý thức, năng lực 

tự điều chỉnh, năng lực thúc đẩy, năng lực đồng cảm và các kỹ năng xã hội. 

+ Cuối thế kỷ 20, xuất hiện xu thế nghiên cứu trí tuệ thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn gọi là 

trí tuệ thực tiễn (Practical Intelligence, PI). Đồng thời, khi cùng chung sống trong cộng đồng, 

con người phải chú ý đến các quy luật xã hội, chuẩn mực xã hội, phải chẩn đoán hành động của 

người khác để quyết định hành động phù hợp của mình. Những yêu cầu này đòi hỏi con người 

phải có trí tuệ xã hội (Social Intellitgence, SI) – là năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong sự tương 

tác với người khác, trong đó trí tuệ cảm xúc là hạt nhân. Eysenck (1988) đã đề xuất mô hình 3 

tầng: trí tuệ sinh học (biological intelligence), trí tuệ tâm lý (psychometric intelligence) hay trí 

tuệ hàn lâm (Academic intelligence) và trí tuệ xã hội (social intelligence) như hình 5.  

 

Hình 5. Ba tầng trí tuệ theo Eysenck, 1988 

+ Robert Sternberg (1999) nêu khái niệm “trí tuệ thành công” (successful intelligence) để 

đạt những mục đích quan trọng. Thuyết ba nhân tố trí tuệ của ông dựa trên quá trình con người 

chế biến thông tin: (i) là các quá trình bên trong cá nhân gồm các kỹ năng xử lý thông tin để 

hướng dẫn các hành vi thông minh (gọi là trí thông minh phân tích); (ii) năng lực tạo ra sự phù 

hợp tối ưu giữa kỹ năng của cá nhân và môi trường bên ngoài (gọi là trí thông minh thực hành); 

(iii) năng lực huy động kinh nghiệm cá để ứng phó thành công (năng lực sáng tạo). Cụ thể là: 

Trí tuệ phân tích (Analytical or Componential Intelligence) phản ánh năng lực tư duy, suy 

luận, ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, đánh giá,… Người có trí thông minh phân tích cao có khả 

năng nhìn thấy, tìm ra các giải pháp không thông thường bởi các kỹ năng tư duy phân tích, trừu 

tượng hóa, khái quát học, đánh giá,… của họ. Ví dụ, học sinh A luôn đạt điểm cao trong các test 

chuẩn hóa do khả năng phân tích, tóm tắt, đánh giá các giải pháp nêu trong tài liệu. 

Trí tuệ sáng tạo / trải nghiệm (Creative or Experiential Intelligence) là năng lực kết hợp 
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những kinh nghiệm, sự kiện, khám phá, tưởng tượng, dự đoán,… theo những cách thức mới để 

giải quyết được những vấn đề đặt ra. Ví dụ, Học sinh B là một người có trí thông minh sáng tạo 

vì khả năng sử dụng kiến thức và kỹ năng đã có để giải quyết các vấn đề mới thường xuyên. 

Trí tuệ thực hành là năng lực hoạt động trong các tình huống thực tiễn, phản ánh sự “lõi 

đời” như mặc cả khi mua bán mà bạn không hề được dạy ở nhà trường. Ví dụ, bác C đang cân 

nhắc mua một chiếc xe máy cũ. Một nhân viên bán hàng đang cố gắng thuyết phục bác mua một 

chiếc xe, nhưng bác đã đưa ra sự so sánh giá và đã quyết định nói không với những tính năng bổ 

sung không cần thiết của chiếc xe mà người bán giới thiệu. 

b) Phương pháp đo lường, đánh giá trí tuệ 

Khi đánh giá trí tuệ, các nhà tâm lý học cho rằng, cần phải tiến hành đồng thời việc xác 

định các chỉ số IQ, CQ và EQ. Có như vậy phương pháp đánh giá trí tuệ mới có thể đạt được tính 

khách quan, đích xác và đáng tin thực sự, có thể làm căn cứ khoa học cho giáo dục đào tạo, khoa 

học công nghệ cũng như cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  

 Đo lường, đánh giá trí thông minh 

Khởi đầu về phương pháp đánh giá tiềm năng trí tuệ con người là khi cuốn sách "Sự di 

truyền của tài năng" của Francis Galton xuất bản năm 1869 và tái bản năm 1892. Galton đã sử 

dụng thống kê toán học để tìm các mối tương quan giữa các biến số được đo đạc trong nghiên 

cứu như thời gian đáp ứng kích thích từ môi trường, độ tinh tường của mắt, khả năng phân biệt 

màu sắc, khả năng ghi nhớ,... (theo Francis Galton 1892). Các phương pháp thống kê toán học 

của Galton về sau được Karl Pearson phát triển thành công thức tính hệ số tương quan các biến 

số, gọi là công thức Pearson như ngày nay.  

Các test trí tuệ truyền thống bao gồm các Items kích thích tư duy hội tụ. Hệ thống test đầu 

tiên được đề xuất bởi Alfred Binet (1916) đo lường trí thông minh một cách khách quan và phân 

loại thành các mức độ phát triển trí tuệ. Sau đó, test Binet-Simon được phát triển để xác định chỉ 

số trí tuệ ở một độ tuổi nhất định, gọi là IQ (Intelligent Quotient). Trong đó, ba phương pháp 

được nghiên cứu "tình trạng kém thông minh" là: Phương pháp sư phạm (đánh giá trí tuệ dựa 

trên kiến thức đã có); phương pháp tâm lý (đo lường và quan sát trực tiếp); và phương pháp y tế 

(dấu hiệu kém thông minh). Phương pháp tâm lý được coi là phương pháp trực tiếp nhất vì nó đo 

sự thông minh của một người dựa trên khả năng hiện tại của họ như nhận định, ý tưởng, am hiểu, 

chứng minh,… (Binet. A., & Simon, T. 1916). 

Terman, Lewis M. (Đại học Standard) đã đưa ra thang đo trí tuệ Stanford-Binet vào năm 

1916 và sau đó được điều chỉnh năm 1937 và 1960, với mức độ trí tuệ được đo bằng chỉ số IQ 

của trẻ em ở các độ tuổi. Test IQ Stanford - Binet gồm bốn lĩnh vực nhận thức là: Lý luận bằng 

lời nói; ý tưởng tóm tắt; Suy luận định lượng; Nhớ ngắn hạn. Điểm tổng hợp được coi là ước tính 

khả năng lý luận chung “g”. Nó được coi là một ước tính toàn cầu về trí tuệ của một người 

(Terman, Lewis Madison; Merrill, Maude A. 1937, 1960).  

Có thể thấy, phương pháp đánh giá trí tuệ gần 100 năm (cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20) 

là test trắc nghiệm khách quan dựa trên quan niệm cho rằng, trí tuệ là loại hiện tượng không 

quan sát được một cách trực tiếp. Người ta chỉ có thể nhận biết về nó qua hành vi xuất phát từ 

nó, tức được nó điều khiển từ bên trong mà thôi. Về mặt kỹ thuật, một bộ test trí tuệ có khả năng 
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đánh giá chính xác, khách quan và đáng tin chính là một hệ thống bài tập (Items) đủ số lượng 

cần thiết, hợp lý, có độ khó và tính chặt chẽ logic tăng dần. Các Items này có thể ở dạng hành 

động, hình vẽ, ngôn ngữ, số hoặc kết hợp cả hình, ngôn ngữ, hành động lẫn con số. Mỗi bài tập 

đã cho sẵn hai hoặc nhiều trả lời có thể đúng hoặc sai. Người làm test (nghiệm thể) có nhiệm vụ 

lựa chọn trong các trả lời cho sẵn này ra một trả lời đúng nhất, phù hợp nhất, hoàn hảo nhất. 

Kiểu Item này được minh hoạ qua hình 6 (theo Raven, J. 1981). 

 

Hình 6: Một Item của test ma trận của Raven 

Phương pháp đánh giá trí tuệ đã có một bước tiến quan trọng vào năm 1912, khi nhà tâm lý 

học Đức William Stern đề xuất cách tính hệ số trí tuệ IQ (Intelligence Quotient) của từng cá thể 

theo công thức
)1(100.

CA

MA
IQ

, trong đó MA (Mental Age) là tuổi trí tuệ và CA 

(Chronological Age) là tuổi thực. Tuy nhiên, cách tính IQ này có hai hạn chế cơ bản là (i) không 

áp dụng được cho cá thể từ 13 tuổi trở lên, và (ii) không giải thích thoả đáng những trường hợp 

có IQ bằng nhau, chẳng hạn giữa một trẻ em 6 tuổi và một ngừơi 60 tuổi có cùng IQ=120. 

Năm 1953 David Wechler đã xây dựng test đo trí tuệ theo hướng mới, với test Wais (theo 

wechsleriqtest.com) và công thức tính hệ số trí tuệ là 
)2(15.100

S

XX
IQ




. Trong đó X là 

điểm thô của từng nghiệm thể, X  là số trung bình của các điểm thô của cả nhóm nghiệm thể, S 

là độ lệch chuẩn, còn 100 chính là giá trị IQ trung bình lý tưởng có khoảng 50% số nghiệm thể 

có thể đạt được. Điểm test của mỗi cá thể có một hệ số tương ứng được Wechler gọi là IQ 

khuynh số (Deviation IQ = DIQ) còn được gọi là IQ độ lệch. IQ được tính theo định nghĩa của 

Wechler dựa vào độ lệch chuẩn của nhóm xã hội. Các nhóm xã hội khác nhau sẽ có bảng chuẩn 

khác nhau để quy sang giá trị IQ. Từ cuối những năm 50 của thế kỷ 20 các nghiên cứu và đánh 

gía trí tuệ không dùng cách tính của W. Stern nữa mà áp dụng rộng rãi cách tính IQ của 

Wecheler, vì đây là phương pháp đánh giá trí tuệ được coi là khách quan, chính xác và đáng tin 

hơn. Thêm vào đó các test trí tuệ được xây dựng theo xu hướng bảo đảm tính cân bằng văn hoá 

bằng việc dùng vật liệu phi ngôn ngữ như hình, số, hành động,... 

Test IQ của A. W. Munzert năm 2000 có 60 item, được sử dụng cho cá nhân hoặc nhóm, 

mất 45-50 phút,. Mỗi item gồm 5 lựa chọn trong đó có một lựa chọn đúng. Mỗi lựa chọn đúng 
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được 1 điểm. Điểm của trắc nghiệm là tổng điểm của những item trả lời đúng, tối đa là 60 điểm. 

Sau đó điểm thô chuyển sang điểm chuẩn theo lứa tuổi: 11, 12, 13, 14, 15, và 16 trở lên (theo 

Alfred W. Munzert 1994). 

 Đo lường, đánh giá trí tuệ sáng tạo: 

Những năm 1960, người ta bắt đầu ghép thêm một tiểu test đo trí tuệ sáng tạo (gồm những 

item đo tư duy phân kỳ) vào test trí thông minh (ví dụ test HNT của Kratzmeier). Những năm 

1980, các nhà tâm lý học đã soạn thảo ra những bộ test sáng tạo riêng có khả năng xác định chỉ 

số sáng tạo CQ của trẻ em và người lớn.  

Test CQ của John Bremmer (1997), dành cho người lớn từ 16 tuổi trở lên, gồm 9 item được 

thiết kế theo kiểu giải quyết một cách sáng tạo (điểm tối đa là 76), item thứ 10 gồm 26 ý nhỏ, 

được thiết kế theo kiểu tự đánh giá (điểm tối đa là 26). Thời gian làm trắc nghiệm mất khoảng 30 

phút, làm với cá nhân hoặc nhóm.  

Test TSD-Z của Klaus L. Urban (1994) là trắc nghiệm phi ngôn ngữ (vẽ tranh) được thiết 

kế cho cả trẻ em và người lớn, làm mất 15 phút. Trắc nghiệm này có 6 hoạ tiết, trong đó 5 hoạ 

tiết nằm trong khung hình chữ nhật, 1 hoạ tiết nằm ngoài khung này. Các nghiệm thể được yêu 

cầu phải hoàn thiện bức tranh dựa trên các hoạ tiết đã cho theo ý riêng của mình. Các bức vẽ sau 

đó được chấm điểm theo 14 tiêu chí phản ánh cấu trúc sáng tạo theo mô hình lý thuyết sáng tạo 

của Klaus L. Urban (2005). 

 Đo lường, đánh giá trí tuệ cảm xúc  

Năm 1990, Peter Salovey và John Mayer đã công bố định nghĩa, cấu trúc và phương pháp 

đánh giá trí tuệ cảm xúc EQ: “Liên quan đến việc đo lượng trí thông minh cảm xúc – Tôi cực kỳ 

có niềm tin vào báo cáo phân loại (tức kiểm tra khả năng) là phương pháp phù hợp duy nhất có 

thể sử dụng” (theo Salovey P, Mayer J. 1990). Một số phương pháp đo lường trí tuệ cảm xúc là: 

- Test trí cảm xúc của Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) dành cho người lớn từ 16 tuổi trở 

lên, có 141 items, làm mất khoảng 50-55 phút, được sử dụng cho cá nhân hoặc nhóm. Trắc 

nghiệm này vừa được chuẩn hoá trên mẫu chuẩn quốc gia của Mỹ. MSCEIT được thiết kế dưạ 

trên mô hình trí thông minh cảm xúc gồm 8 phần (theo Mayer JD, Salovey P, Caruso DR. 2000): 

+ A: nhận biết xúc cảm  qua các khuôn mặt, phần này có 4 tình huống, mỗi tình huống đòi 

hỏi phải quan sát kỹ 1 bức tranh và xét đoán khuôn mặt qua 5 loại cảm xúc theo thang gồm 5 

mức, từ 1 đến 5.  

+ E: nhận biết xúc cảm biểu lộ qua các bức tranh, phần này có 6 tình huống, mỗi tình huống 

đòi hỏi phải quan sát kỹ 1 bức ảnh và nhận xét 5 loại cảm xúc đã cho biểu hiện như thế nào khi 

xem từng bức tranh theo thang bậc từ 1 đến 5. 

+ B: nuôi dưỡng các xúc cảm tích cực, có 5 tình huống và mỗi tình huống đòi hỏi phải xem 

xét 3 loại cảm xúc đã cho ở mức độ nào theo thang từ 1 (không có ích) đến 5 (rất có ích). 

+ F: xét đoán sự tiến triển các xúc cảm, phần này có 5 tình huống và mỗi tình huống đòi hỏi 

phải hình dung các xúc cảm, tình cảm ở đó giống như thế nào với 3 loại cảm xúc đã cho theo 

thang bậc từ 1 (không giống) đến 5 (rất giống). 

+ C: hiểu những thay đổi về xúc cảm, phần này có 20 tình huống, mỗi tình huống đòi hỏi 
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phải đọc kỹ để hiểu các loại cảm xúc xuất hiện và phát triển như thế nào. Sau đó chọn 1 trong 5 

phương án trả lời cho trước như là phương án trả lời tốt nhất cho mỗi tình huống. 

+ G: hiểu sự biến đổi các loại xúc cảm phức hợp, phần này có 12 tình huống, mỗi tình 

huống đòi hỏi phải hiểu sự xuất hiện, hoà trộn và phát triển các loại cảm xúc phức hợp diễn biến 

như thế nào. Sau đó chọn 1 trong 5 phương án trả lời cho trước như là phương án phù hợp nhất 

cho mỗi tình huống. 

+ D: kiểm soát các xúc cảm của bản thân, phần này có 5 tình huống, mỗi tình huống có 4 

phương án hành động. Mỗi hành động ở từng tình huống chọn 1 trong 5 mức độ được cho là phù 

hợp nhất, theo thang bậc từ 1 (rất kém hiệu quả) đến 5 (rất hiệu quả). 

+ H: kiểm soát xúc cảm trong quan hệ với người khác, phần này có 3 tình huống là những 

vấn đề trong các quan hệ liên cá nhân, mỗi tình huống đưa ra 3 phương án để giải quyết. Mỗi 

phương án ở từng tình huống chọn 1 trong 5 mức độ được cho là phù hợp nhất, theo thang bậc từ 

1 (rất kém hiệu quả) đến 5 (rất hiệu quả). 

Các phần nói trên được sắp xếp vào 4 nhánh/ thành tố hay 4 tiểu thang đo (xem bảng 1): 

(i) Nhận biết xúc cảm: thành tố này liên quan đến các năng lực như nhận biết xúc cảm qua 

các khuôn mặt, bức tranh (phần A và E) 

(ii) Xúc cảm hoá ý nghĩ: thành tố này liên quan đến các năng lực sử dụng xúc cảm trong 

việc suy luận và giải quyết vấn đề (phần B và F) 

(iii) Hiểu biết xúc cảm: liên quan đến việc giải quyết xử lý những vấn đề của xúc cảm 

chẳng hạn như biết những loại xúc cảm nào là tương tự, là đối nghịch và quan hệ giữa chúng 

(phần C và G). 

(iv) Điều khiển, kiểm soát xúc cảm: liên quan đến việc áp dụng các qui luật xúc cảm để 

hiểu bản thân và hiểu người khác (phần D và H).  

Và bốn tiểu thang đo trên được quy về 2 lĩnh vực đo lường là Trí thông minh trải nghiệm 

cảm xúc (gồm phần A, E, B, F); và trí thông minh kiểm soát cảm xúc (gồm phần C, G, D, H). 

Bảng 1. Cấu trúc test MSCEIT 

Lĩnh vực Thành phần 

1. Trí thông minh trải nghiệm cảm xúc Nhận biết xúc cảm (A, E) 

Xúc cảm hoá ý nghĩ (B, F) 

2. Trí thông minh kiểm soát cảm xúc Hiểu biết xúc cảm (C, G) 

Điều khiển, kiểm soát xúc cảm (D, H) 

- Test trí tuệ cảm xúc của BarOn (theo BarOn EQ-i, 1997), dùng cho người từ 16 tuổi trở lên, có 

134 item, làm mất 30 phút, được sử dụng cho cá nhân hoặc nhóm. Trắc nghiệm này được thiết kế dưạ 

trên mô hình trí thông minh cảm xúc mở rộng kiểu hỗn hợp để đo lường một loạt các năng lực mà 

Bar-On cho rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến năng lực của cá nhân khi đáp ứng những đòi hỏi của môi 

trường và cuộc sống. Phép đo này bao quát 5 lĩnh vực: Sự hiểu biết chính mình (gồm các năng lực tự 

nhận biết mình, tự khẳng định, quyết đoán, và tự đánh giá mình); Quan hệ với người khác (gồm các 

năng lực đồng cảm, thực hiện các trách nhiệm xã hội); Kiểm soát, quản lý stress (gồm giải quyết vấn 



14 

đề,  đánh giá thực tiễn); Khả năng thích ứng (gồm khả năng chịu đựng stress, năng lực kiểm soát); và 

Tâm trạng (khả năng giữ tâm trạng lạc quan, hạnh phúc); 

Trắc nghiệm của BarOn dành cho trẻ em 10-15 tuổi, gồm 60 item, làm mất khoảng 15-20 

phút, được sử dụng cho cá nhân hoặc nhóm (gọi là phiên bản BarOn EQ-i:YV). Trắc nghiệm này 

hiện đã được chuẩn hoá trên mẫu chuẩn quốc gia của Mỹ và Canađa (BarOn-i:YV, 2000). Trắc 

nghiệm này được thiết kế để đo lường 5 khu vực như nói trên, nhưng số lượng các tiểu thang đo 

ở từng khu vực ít hơn, số lượng item ít hơn. 

 Đo lường các năng lực phân tích, sáng tạo và thực tiễn của R.J. Sternberg  

Thuyết Ba nhân tố của Sternberg đã được Weng-Tink Chooi, Holly E. Long and Lee A. 

Thompson (2014) mô hình hóa biến ấn (là trí tuệ con người) bằng kỹ thuật phân tích thành phần 

chính. Mô hình đầu đơn giản chỉ có một yếu tố chung g; mô hình thứ hai gồm các yếu tố phân 

tích, sáng tạo và thực tiễn; mô hình thứ ba chứa các item lời nói, định lượng và tượng hình đo 

lường mỗi yếu tố phân tích, sáng tạo và thực tiễn (xem hình 9).  

Hai test đo lường năng lực phân tích, năng lực thực tiễn và năng lực sáng tạo phù hợp với 

mô hình này được cấu trúc như sau: 

- Test STAT-A dành cho học sinh lớn và người trưởng thành (> 16 tuổi), gồm 36 item, làm 

mất 45-50 phút. Trắc nghiệm này gồm 9 phần, mỗi phần có 4 item và được cấu trúc thành 3 tiểu 

trắc nghiệm: năng lực phân tích (gồm các item của phần I, II, III); năng lực sáng tạo (gồm các 

item của phần IV, V, VI); năng lực thực hành (gồm các item của phần VII, VIII, IX). Mỗi item 

có 4 lựa chọn, trong đó có một lựa chọn đúng.Điểm thô tối đa là 36, sau đó được chuyển sang 

điểm chuẩn hóa; 

- Test STAT-C: được thiết kế cho trẻ (từ 10-15 tuổi), gồm 90 item, làm mất 50 - 55 phút. 

Trắc nghiệm này gồm 9 phần mỗi phần có 10 item và được cấu trúc thành 3 tiểu trắc nghiệm: 

năng lực phân tích (gồm các item của phần I, II, III); năng lực sáng tạo (gồm các item của phần 

IV, V, VI); năng lực thực hành (gồm các item của phần VII, VIII, IX). Mỗi item có 4 lựa chọn, 

điểm thô tối đa là 90 điểm và quy định điểm chuẩn hóa theo từng lứa tuổi: 11, 12, 13, 14, 15. 

- Ngày nay, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu về cấu trúc của trí tuệ xã hội SI, người ta 

đang tập trung xây dựng phương pháp đánh giá trí tuệ xã hội. Vì vậy khi đánh giá trí tuệ, tiến 

hành xác định đồng thời các chỉ số IQ, CQ, EQ và SQ. Có như vậy phương pháp đánh giá trí tuệ 

mới đạt được tính khách quan, đích xác và đáng tin thực sự, có thể làm căn cứ khoa học cho giáo 

dục đào tạo, khoa học công nghệ cũng như cho việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
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Hình 9. Mô hình biến ẩn (trí tuệ co người) theo thuyết ba nhân tố của Sternberg 

c) Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong giáo dục một số quốc gia 

Với lịch sử phát triển như trên, thuyết đa trí tuệ đã được nhiều quốc gia vận dụng trong hầu 

hết các yếu tố của quá trình giáo dục như: thiết kế nội dung chương trình (xem như phục vụ cho 

đa đầu vào); thiết kế bài học; thực hiện hoạt động dạy và học; đánh giá kết quả giáo dục. Dưới 

đây tổng quan cách thức vận dụng đa trí tuệ vào giáo dục của Nam Phi và một số nước Châu Á. 

Nam Phi (theo MC Maphalala và N Mpofu, 2017)  

Trong Tuyên bố chính sách về chương trình và đánh giá Nam Phi (South African 

Curriculum and Assessment Policy Statement CAPS), đánh giá được xem là khâu đột phá để cải 

thiện chất lượng giáo dục hệ thống, trong đó sử dụng thuyết đa trí tuệ làm khung đánh giá và dạy 

học ở chương trình cấp THPT nhằm khám phá tiềm năng trí tuệ của học sinh theo hướng: lập kế 

hoạch, giảng dạy và đánh giá trí tuệ hàng ngày; các hoạt động học tập tập trung phát triển một 

hoặc nhiều trí tuệ; sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau để khuyến khích người học thể 

hiện và sử dụng trí tuệ của họ. 

Ví dụ, Logic - Toán học được đánh giá và giảng dạy chủ yếu thông qua các môn Toán, 

Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Trong chương trình môn Toán, người học được tạo cơ hội sử 

dụng ký hiệu, mô hình, biểu đồ, đồ thị,… để mô tả các mối quan hệ số, hình học và tư duy; giáo 
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viên sẽ quan sát và đánh giá khả năng trình diễn và biểu thị các mối quan hệ định lượng trong 

các hiện tượng vật lý, xã hội và các đối tượng toán học, từ đó giúp phát triển tư duy logic, phê 

phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định ở học sinh. Chương trình Khoa học tự nhiên tạo cơ hội để 

người học tìm tòi, giải thích và kết nối các ý tưởng mà họ có; người học được tham gia quan sát, 

so sánh, đo lường, sắp xếp, phân loại các sinh vật sống và không gian sống cũng như xác định 

các vấn đề nảy sinh. Trong môn Công nghệ, người học được phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo 

và phê phán; phát triển kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực vật chất hiệu quả; tạo cơ hội học 

tập hợp tác và nuôi dưỡng tinh thần đồng đội. 

Hồng Kong (theo David W. Chan, 2000 ) 

Một trong các quan điểm cải cách chương trình giáo dục ở Hồng Kông là “việc học tập, dạy 

học và đánh giá là không thể tách rời đa trí tuệ”. Mối liên hệ giữa học tập, giảng dạy và đánh giá 

dựa theo khung phát triển đa trí tuệ giúp cho việc khái quát hóa các liên kết giữa tiềm năng trí 

tuệ, 8 lĩnh vực học tập, 9 kỹ năng chung và các giá trị và thái độ của chương trình mới. 

Chương trình vừa phải cung cấp tri thức về thế giới vật chất, sinh học, con người, bản 

thân,…, vừa phát triển các kỹ năng cơ bản về suy nghĩ, tư duy cho học sinh. Vì vậy, cách thiết kế 

chương trình theo hướng: dạy ít chủ đề hơn và xử lý chúng thâm sâu hơn thông qua nhiều cách 

trình bày dựa theo thuyết đa trí tuệ. Ví dụ, lựa chọn các chủ đề trung tâm như ”Tiến hóa” trong 

Sinh học, ”Năng lượng” trong vật lý, hoặc “Nhân vật” trong văn học,…; phát triển các chủ đề 

trung tâm một cách bền vững thông qua: các hình thức tổ chức dạy học đa dạng (như ngoại khóa, 

học theo nhóm, học tập dựa trên dự án,...); sử dụng nhiều phương pháp sư phạm (như tương tự, 

ẩn dụ, phát huy tính tích cực,…); lập hồ sơ học tập cho từng học sinh (mô tả điểm mạnh và điểm 

yếu, loại trí tuệ ưu thế,…); biên soạn tài liệu dạy học và đánh giá; kiểm tra, đánh giá sự hiểu biết 

và trí tuệ của học sinh (hàng ngày, định kỳ, cuối học kỳ, cuối năm)  

Hàn Quốc (theo Myung-Hee Kim và Wan-Young Ryoo, 2008) 

Đặc điểm cơ bản của chương trình giáo dục lần thứ 7 và chương trình năm 2007 là phân 

hóa mạnh để phát huy tiềm năng cá nhân người học. MI được nhấn mạnh ở năm lĩnh vực sau:  

(i) Giáo dục đặc tính tập trung phân tích định tính tác động của hoạt động dạy-học trong 

việc phát triển khả năng giao tiếp và nội tâm, bằng cách ghi lại các loại xu hướng phát triển mà 

học sinh thể hiện trong môi trường lớp học. Các hoạt động dạy và học được thiết kế để tăng 

cường khả năng giao tiếp bao gồm sử dụng mô hình ghép hình, nghiên cứu và thuyết trình cấp độ 

nhóm nhỏ, thiết lập cấu trúc câu chuyện, lập dự án lớp, quan sát và ghi lại các hành động của bạn 

bè. Các hoạt động dạy và học được thiết kế để tăng cường trí tuệ nội tâm bao gồm nhật ký, tự 

phản ánh, và lưu giữ các bài kiểm tra cá nhân, thiết lập và lựa chọn mục tiêu, xác định điểm 

mạnh và điểm yếu của bản thân. 

(ii) Chương trình và đánh giá dựa theo ARTS PROPEL (là một dự án nghiên cứu hợp tác 

của Harvard Project Zero, ETS, giáo viên và quản trị viên trường công lập Pittsburgh với mục 

tiêu sử dụng nghệ thuật để tăng cường khả năng tư duy). ARTS PROPEL cung cấp các công cụ 

đánh giá chẩn đoán nghệ thuật cho học sinh tiểu học và học sinh THPT. Ba khả năng được đo 

lường là sản phẩm (sáng tác và biểu diễn âm nhạc, vẽ và tô màu trong mỹ thuật, sáng tạo và trí 

tưởng tượng), nhận thức (tính độc đáo trong hình thức nghệ thuật, khả năng suy nghĩ nghệ thuật) 

và phản ánh (hiểu được sự nhạy cảm của một người hoặc mục đích, phương pháp, tác dụng của 
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các tác phẩm nghệ thuật). 

(iii) Dự án Nghệ thuật tập trung vào trí tuệ Không gian – đây là một chương trình học tập 

dự án sử dụng các hoạt động trí tuệ không gian để nâng cao khả năng phản ánh, sáng tạo của học 

sinh. Các hoạt động chính dựa trên cơ sở chủ đề chung của dự án là “Chúng ta là một phần của 

thế giới tươi đẹp này”: học sinh tự lựa chọn chủ đề cụ thể cho nhóm mình; dự thảo hợp đồng; 

nghiên cứu nhóm; nêu những khái niệm chủ chốt; nghiên cứu thực địa; lựa chọn và tổ chức các 

hoạt động; chuẩn bị trình chiếu; đánh giá; và trình bày kết quả. 

(iv) Tiếp cận dự án tập trung phát triển Siêu nhận thức – mọi học sinh phải lập kế hoạch và 

thực hiện các hoạt động với mục tiêu chuyển đổi suy nghĩ của họ thành một thực tế. 

(v) Tích hợp chương trình viết tập trung vào trí tuệ Ngôn ngữ, với ý tưởng coi viết như một 

phương tiện tích hợp trong tất cả các môn học để phát triển ngôn ngữ cho học sinh 

Malayxia (theo Suseela Balakrishnan 2007; Tajularipin Sulaiman, Suriati Sulaiman và Wei 

Hui Suan 2011) 

Tầm nhìn 2020 của Malayxia là tăng trưởng bền vững dựa trên năng suất của người lao 

động có tư duy công nghệ, tư duy phê phán và được chuẩn bị tốt để tham gia đầy đủ vào nền 

kinh tế toàn cầu thế kỷ 21. Đồng thời, Triết lý giáo dục Malaysia là ‘phát triển tiềm năng cá nhân 

một cách toàn diện để tạo ra những cá nhân có trí tuệ, tinh thần hợp tác, cảm xúc và thể chất cân 

bằng, hài hòa’. Hướng theo tầm nhìn và triết lý này, Malayxia phát triển mô hình Trường học 

thông minh từ năm 1997, bao gồm ba yếu tố chính là (i) tiếp cận nội dung chương trình theo 

thuyết đa trí tuệ, (ii) cá nhân hóa giáo dục, và (iii) tích hợp công nghệ dạy học.  

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới ở Malaysia (được thực hiện từ năm 2013) 

nhằm đến 4 nhóm mục tiêu là: (i) người học phát triển cân bằng về trí tuệ, tinh thần và tình cảm; 

(ii) người công dân có trách nhiệm; (iii) người lao động có hiểu biết; và (iv) có thể tham gia vào 

cuộc chơi toàn cầu. Để đáp ứng mục tiêu (i), thuyết đa trí tuệ được phản ánh cả trong nội dung 

chương trình và phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập.  

Theo Suseela Balakrishnan (2007), giáo viên phân biệt sự khác biệt về loại trí tuệ, mức độ 

phát triển từng loại trí tuệ giữa các nhóm và cá nhân học sinh (theo đặc điểm, nền tảng và cấu 

trúc nhóm); sau đó lập kế hoạch can thiệp và sử dụng những phương pháp sư phạm khác nhau 

đối với từng nhóm (xem hình 7). 
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Hình 7. Khung phân biệt trí tuệ của các nhóm học sinh trong thực hành của GV Malayxia 

Theo Tajularipin Sulaiman, Suriati Sulaiman và Wei Hui Suan (2011), tiếp cận nội dung 

chương trình theo hướng đa trí tuệ và tich hợp vào quá trình giảng dạy bằng phương pháp 

POMAT của Walter Mckenzie (2005), sẽ giúp hệ thống giáo dục đáp ứng những thách thức của 

thế kỷ 21. POMAT là tiến trình tổ chức Bài học gồm 5 bước (xem hình 8) 

 

Hình 8. Biểu đồ POMAT 

(i) Giáo viên xem quy trình Bài học (procedure) và ghi chú từng hoạt động được quy 

định và loại trí tuệ mà nó sẽ cung cấp. Ví dụ, nếu học sinh được nghe một câu 

chuyện ngắn, giáo viên có thể lưu ý đến lĩnh vực ngôn ngữ; học sinh được yêu cầu 

vẽ sơ đồ tư duy, giáo viên có thể lưu ý rằng điều này kích thích trí tuệ không gian;… 

Giáo viên hoàn thành quy trình này cho toàn bộ Bài học; 

(ii) Tiếp theo, giáo viên xác định sự phù hợp giữa mục tiêu bài học với trí tuệ cần phát 

triển. Ví dụ, nếu mục tiêu nói rằng vào cuối bài học, học sinh sẽ có thể viết được một 
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cốt truyện ngắn gồm 5 đoạn theo nhóm, giáo viên có thể lưu ý rằng nó sẽ phù hợp 

với trí tuệ ngôn ngữ và giao tiếp. . 

(iii) Tiếp theo, giáo viên xem xét danh mục các tài liệu họ tạo cho bài học và xác định 

những trí tuệ nào các tài liệu này có thể hữu ích. Ví dụ, sách giáo khoa, bản đồ khái 

niệm và sơ đồ tư duy có thể kích thích ngon ngữ, không gian và logic-toán học. 

(iv) Sau đó, giáo viên lập kế hoạch đánh giá đảm bảo phù hợp với tiến trình, mục tiêu và 

tài liệu cùng với trí tuệ được sử dụng. Ví dụ, muốn đánh giá sự hiểu biết cốt truyện 

của truyện ngắn, thì test là lựa chọn tốt nhất, muốn đánh giá logic toán thì trò chơi 

học tập lại là tối ưu,…  

(v) Cuối cùng, giáo viên cần xác định những công nghệ nào được ứng dụng vào bài học, 

chẳng hạn như: công nghệ kỹ thuật số (Power- Point), siêu văn bản (hypertext),…  

Thiết kế Bài học qua 5 bước nêu trên sẽ đáp ứng các nhu cầu, tiềm năng khác nhau mọi học 

sinh trong lớp. Nếu có một lượng đáng kể học sinh chiếm ưu thế trong một số trí tuệ nhất định, 

giáo viên có thể xem xét sửa đổi mục tiêu và quy trình cho phù hợp bằng cách sử dụng POMAT. 

Qua tổng quan trên có thể thấy rằng, để vận dụng được thuyết đa trí tuệ vào nhà trường phổ 

thông, mỗi nước triển khai ở nhiều cấp độ khác nhau. Một số quốc gia tập trung tích hợp đa trí 

tuệ từ khâu thiết kế chương trình giáo dục, đến tổ chức hoạt động giáo dục và thực hiện các 

phương pháp, kỹ thuật dạy học và đánh giá trên lớp (như Hồng Kong, Hàn Quốc, Nam Phi và 

Malayxia); ở một số quốc gia, phát triển tiềm năng trí tuệ được tuyên bố trong tầm nhìn và mục 

tiêu phát triển giáo dục dài hạn của quốc gia (như Nam Phi, Malayxia). Đặc biệt, kinh nghiêm 

quí báu của Malayxia cho thấy, giáo viên được trang bị kỹ thuật để xác định mức độ phát triển 

năng lực của từng cá nhân và nhóm học sinh, từ dó lập kế hoạch can thiệp sư phạm phù hợp đến 

nhiều loại nhóm khác nhau (dân tộc, khả năng tiềm ẩn, điều kiện kinh tế - xã hội, vùng miền). 

Việc thực hiện dạy học và đánh giá trí tuệ được thực hành theo phương pháp POMATH gồm 5 

bước cơ bản (quy trình bài học, mục tiêu bài học, biên soạn tài liệu, lập kế hoạch đánh giá và xác 

định những công nghệ dạy học được ứng dụng trên lớp để phát triển trí tuệ cho học sinh.  

d) Một số xu hướng về đo lường, đánh giá trí tuệ con người hiện nay là: 

- Lý thuyết Gardner dựa trên ý tưởng rằng, các loại trí tuệ khác nhau có thể đưa ra các câu 

trả lời khác nhau, nhưng không kém phần hợp lý, cho cùng một câu hỏi test. Điều này đã vượt ra 

khỏi test IQ truyền thống, dẫn đến sự phát triển các test chứa câu hỏi có nhiều hơn một câu trả 

lời đúng (partrial credit model), nhằm tạo cơ hội cho thí sinh chứng minh năng lực tư duy sáng 

tạo. Hạn chế của Gardner nói riêng và các thuyết trí thông minh nói chung là (i) chưa tính đến 

tốc độ tư duy của con người, (ii) thiếu công cụ đo nhiều loại trí tuệ như trí thông minh âm nhạc, 

trí thông minh giao tiếp, (iv) mới phát triển test để chẩn đoán tiềm năng của cá nhân, nhưng thiếu 

test đo lường sự phát triển trí tuệ theo lứa tuổi, (v) không tính đến sự phát triển trí tuệ.    

Hiện nay, các nhà tâm lý học đang thiết kế test chuẩn hóa theo đề xuất một số năng lực là 

thành phần của trí thông minh của Sternberg (như năng lực thích ứng, năng lực khái quát hoá ý 

tưởng, năng lực học tập trong hoàn cảnh thực tế, năng lực thực hiện những nhiệm vụ khác nhau 

cùng một lúc,…); 

- Vận dụng lý thuyết trắc nghiệm cổ điển (Classcial Test Theory, CTT) và lý thuyết ứng đáp 
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câu hỏi (Item Response Theory, IRT), với mô hình Rasch để xác định độ giá trị và độ tin cậy của 

công cụ đo lường. Theo Wright và Stone (1979), các điều kiện để tạo ra một phép đo hữu ích là: 

(1) sử dụng các Item hợp lệ trong quá trình đo lường để xác định phép đo biến ẩn; (2) Định nghĩa 

các khái niệm và cấu trúc rõ ràng, nhất quán với lý thuyết hỗ trợ, (3) Các Item thử nghiệm trên 

các đại diện cung cấp kết quả phù hợp với mục đích đo lường, và (4) áp dụng các mô hình phân 

tích phản hồi hợp lệ. 

- Áp dụng mô hình Structural Equation Modelling (SEM) bằng AMOS để đảm bảo tính 

chính xác và nhất quán của công cụ, dữ liệu. Các Item đã được thử nghiệm về tính hợp lệ và độ 

tin cậy tạo thành một mô hình đại diện cho từng cấu trúc.  

- Vận dụng đa dạng cách tiếp cận, chẳng hạn như SEM để đo lường chất lượng của công 

cụ, Phân tích nhân tố xác nhận (Confirmatory Factor Analysis, CFA) để đo lường tính hợp lệ của 

biến ẩn;… Việc áp dụng SEM trên CFA giúp đánh giá tính hợp lệ của các nhân tố cấu trúc chính. 

Một mô hình đo lường được đánh giá bởi CFA sẽ liên kết các yếu tố trong một mô hình (Kline, 

2005). Các chỉ số sửa đổi được cung cấp bởi AMOS cho thấy sự cải thiện về mô hình phù hợp có 

thể được thực hiện bằng cách cho phép một số lỗi đo lường tương quan (theo Byrne, 2001; 

Joreskog, 1993). 

- Các công cụ đánh giá nêu trên chỉ đề cập đến trí tuệ hàn lâm – (Academic Intelligence – 

AI). Ngay cả những test sáng tạo cũng mang tính hàn lâm vì các tình huống đặt ra tuy phong 

phú, nhưng vẫn là những tình huống giả định, ít liên hệ với đời sống xã hội đang diễn ra hàng 

ngày. Sự phát triển kinh tế - xã hội trong khung cảnh toàn cầu hóa cuối thế kỷ 20 đã cho thấy, trí 

tuệ mang bản chất xã hội và là một cấu trúc mở chứ không khép kín, không thay đổi và mang 

tính bẩm sinh di truyền. Vì vậy, có xu hướng tìm kiếm phương pháp đánh giá cả trí tuệ xã hội để 

có thể đo đạc nó một cách đáng tin hơn. 

14.1.2. Nghiên cứu trong nước 

Các nhà khoa học nước ta đã tập trung nghiên cứu đa trí tuệ từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 

21. Điển hình nhất là công trình đo lường sự phát triển trí tuệ của học sinh (Trần Trọng Thủy 

1997; Trần Kiều 2005; Nguyễn Huy Tú 2010; Nguyễn Công Khanh 2015), phát triển trí tuệ sáng 

tạo cho học sinh, sinh viên (Nguyễn Huy Tú, 2002, 2010); đo lường đa trí tuệ của sinh viên đại 

học Nông nghiệp (Đặng Thị Vân 2008); đo lường đa trí tuệ theo thuyết  Gardner của học sinh 

(Nguyễn Thị Lan Phương, 2017, 2018);…  Bên cạnh đó, đã có khá nhiều kết quả nghiên cứu về 

dạy học theo định hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ ở cả ba bình diện: quan điểm và định hướng 

(như Nguyễn Trung Thanh 2016; Phan Văn Nhân 2013); phương pháp và hình thức tổ chức dạy 

học môn học (như Trần Văn Trung 2015, 2017); kỹ thuật và kinh nghiệm dạy học theo đối tượng 

(như Lê Thị Bích Ngọc 2009; Đặng Thị Thu Thủy 2015; Trần Văn Trung 2015).  

Dưới đây tập trung tổng quan những kết quả nghiên cứu về việc đo lường và đánh giá trí 

tuệ của người học. 

 Đề tài Nghiên cứu phát triển trí tuệ (chỉ số IQ, EQ, CQ) của học sinh, sinh viên và lao động 

trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, do PGS.TS Trần Kiều chủ trì, mã số KX-05 (theo 

Quyết định số 2326/QĐ-BKHCNMT ngày 31/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và 

Môi trường), thuộc Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 "Phát 

triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá". 



21 

Đề tài KX-05-06 chú ý đến phương pháp luận sau về trí tuệ: Tính độc lập tương đối của trí 

tuệ đối với các thuộc tính khác của nhân cách; sự hình thành và thể hiện của trí tuệ trong hoạt 

động; tính quy định (chế ước) của những điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội đối với những thể 

hiện của trí tuệ; và thích ứng tích cực của trí tuệ. Từ đó đưa ra định nghĩa: trí tuệ là tổ hợp các 

năng lực nhận thức và năng lực nhận cảm, điều khiển cảm xúc cá nhân, được hình thành và phát 

triển trong hoạt động, chịu sự qui định của điều kiện văn hoá - xã hội, đảm bảo cho sự tương tác 

phù hợp với hiện thực, cho sự cải tạo có mục đích hiện thức ấy nhằm đạt được các mục đích 

quan trọng trong cuộc sống của con người. Như vậy, ở góc độ tâm lý học, trí tuệ theo định nghĩa 

này là đa trí tuệ, bao gồm ba loại trí thông minh (intelligence), trí sáng tạo (creativity) và trí tuệ 

cảm xúc (emotional intelligence). 

Trong đó, IQ là chỉ số thông minh cho biết về mức độ năng lực nhận thức, tiếp nhận, xử lý 

và truyền thông tin, về năng lực tư duy hội tụ và nói chung dẫn đến câu trả lời cho câu hỏi "đúng 

- sai". CQ là chỉ số sáng tạo, cho biết về năng lực tạo ra những mối quan hệ mới, độc đáo và 

hiếm lạ giữa các tri thức, thông tin, kinh nghiệm hay các sự vật hiện tượng đã biết, về năng lực 

tư duy phân kỳ và hành động phân kỳ dẫn đến nhiều trả lời khác nhau và chưa có trong kinh 

nghiệm. EQ là loại trí tuệ góp phần quyết định sự thành bại của đời người nhiều hơn trí thông 

minh, dễ thay đổi hơn và biên độ thay đổi cũng rộng hơn trí thông minh. Trí thông minh không 

phải là yếu tố quyết định, nhưng trong mối liên hệ nói chung thì đó là yếu tố cơ sở, là điều kiện 

cần của CQ và EQ. 

Đề tài đã xây dựng các chỉ số (khái niệm, ý nghĩa của các chỉ số, mối quan hệ giữa các chỉ 

số), đã xác định được các phương pháp và kỹ thuật cụ thể để đo các chỉ số trên từng nghiệm thể. 

Trên cơ sở tuyển chọn từ 54 bộ trắc nghiệm phổ biến trên thế giới dùng để đo các chỉ số IQ, EQ, 

CQ, đã thích nghi hoá 07 bộ test phù hợp với văn hoá, ngôn ngữ Việt Nam. Đó là: 

- Trắc nghiệm đo lường IQ của A. W. Munzert;  

- Trắc nghiệm đo lường IQ của R.J. Sternberg, phiên bản STAT-A và STAT-C;  

- Trắc nghiệm đo lường trí thông minh cảm xúc (MSCEIT) của John D. Mayer, Peter 

Salovey và David Caruso, Version 2.0:  

- Trắc nghiệm đo lường trí thông minh cảm xúc của BarOn phiên bản BarOn EQ-i dùng cho 

người từ 16 tuổi trở lên và phiên bản BarOn EQ-i:YV dành cho trẻ em; 

- Trắc nghiệm sáng tạo TSD-Z của Klaus L. Urban; và 

- Trắc nghiệm đánh giá năng lực sáng tạo (CQ) của Bremmer. 

Những test này được sử dụng để đo lường các chỉ số IQ, CQ và EQ trên mẫu gồm 5747 

nghiệm thể, trong đó: 3087 học sinh các tớp 5-12, thuộc Hà Nội, Hoà Bình, Đà Nẵng Đắc Lắc, 

thành phố Hồ Chí Minh và Long An; 1626 sinh viên năm thứ hai và thứ tư /năm của 13 trường 

ĐH thuộc 3 vùng Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh; và 1034 những người lao động, từ 45 

tuổi trở xuống (trong đó 91% tuổi từ 35 trở xuống) thuộc 6 tỉnh và thành phố nói trên. 

Kết quả phân tích, xử lý dữ liệu cho thấy, về trung bình, chỉ số IQ của thế hệ trẻ Việt nam 

không thua kém một số nước phát triển (thông qua kết quả đo đối với cùng một bộ trắc nghiệm); 

cũng như vậy đối với chỉ số EQ. Tuy nhiên, trí sáng tạo là vấn đề đáng được suy nghĩ khi xem 

xét các kết quả đo, chưa cần so sánh với các nước phát triển cũng thấy rằng chỉ số sáng tạo của 
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thế hệ trẻ (qua mẫu đo) là thấp, thậm chí đối với  một vài loại đối tượng là rất thấp. 

 Nguyễn Công Khanh (2005) đã nghiên cứu các mô hình lý thuyết về trí thông minh và 

những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh. Nội dung nghiên cứu là đo lường chỉ 

số IQ của sinh viên các khoa thuộc các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ và Cử nhân tài năng thuộc ĐHQGHN nhằm 

tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiềm năng trí tuệ của họ, trên cơ sở đó đề xuất 

các giải pháp cho việc tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng phát triển tiềm năng trí tuệ của sinh viên 

ĐHQGHN. Công cụ đo lường là test STAT-A của Stemberg.  

Kết quả phân loại sinh viên thành 6 nhóm theo bảng phân loại điểm chuẩn IQ của  thang đo 

và của toàn bộ trắc nghiệm STAT-A, được trình bày trong bảng 2: Số sinh viên có điểm chuẩn 

IQ (trên từng thang đo và toàn bộ trắc nghiệm) từ trung bình trở lên (> 90) chiếm đa số (83,3% - 

88,1%). Số còn lại nếu không phải là những sinh viên có thái độ làm test ẩu, thì họ chính là 

những người có năng lực nhận thức ở từng mặt hay nhận thức chung thấp hơn mức tối thiểu 

được đòi hỏi đối với một sinh viên học đại học và số này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đáp 

ứng các yêu cầu ở đại học (theo các chuyên gia nghiên cứu về trí thông minh, điểm số IQ chuẩn 

được cho là có thể đáp ứng được nhiệm vụ học tập ở đại học phải > 90). 

Bảng 2. Phân loại điểm chuẩn IQ của sinh viên (theo Nguyễn Công Khanh 2005) 

Các thang đo  Mẫu Điểm chuẩn IQ (%) 

Rất 

thấp 

<70 

Thấp 

(70-89) 

Trung 

bìn  

(90- 109) 

Trên trung 

bình (110-

119) 

Cao 

120-

129 

Rất cao 

> 130 

Năng lực phân tích 485 0,6% 16,1% 44,7% 29,5% 7% 2,1% 

Năng lực sáng tạo 489 0,4% 11,5% 46,6% 18,2% 18,6% 4,7% 

Nãng lực thực hành 479 4,2% 10,2% 45,3% 14,0% 21,1% 5,2% 

Tổng thể STAT-A 492 0  13,6% 44% 19,8% 18,9% 3,7% 

 Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã vận dụng thuyết đa trí tuệ để đo lường khả năng trí 

tuệ của học sinh 5, 6 tuổi ở Hà Nội trong năm 2017 (cỡ mẫu 603) và năm 2018 (mẫu 702).  

Thí sinh được đo lường năm trí tuệ là (i) Ngôn ngữ, (ii) Logic – toán, (iii) Không gian, (iv) 

Giao tiếp, và (v) Tự nhiên; với ba mức độ khó theo thang phân loại của Bloom điều chỉnh là 

Nhận biết, Am hiểu, Vận dụng; và tham chiếu với chuẩn phát triển mẫu giáo 5 tuổi của Bộ 

GDĐT. Các tiêu chí/ chỉ số đo lường từng trí tuệ và mức độ khó như mô tả ở bảng 3 (theo 

Nguyễn Thị Lan Phương, 2018). 

Bảng 3. Ma trận test đo nghiệm trí tuệ theo lý thuyết của  Gardner 

 Ngôn ngữ Logic – 

Toán 

Không 

gian 

Giao tiếp Tự nhiên Tổng 

Nhớ 

lại 

1.1. Nói tên  

mình ở trường, ở 

nhà; biết chữ cái 

tên của mình 

2.1. Kể lại nội 

dung câu chuyện 

4.1. Đếm số 

vật thể trong 

phạm vi 20 

3.1. Mô tả 

hinh ảnh, 

màu sắc  

 

1.2.a Nhớ lời 

dặn dò khi ở 

chỗ đông 

người 
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khi xem video 

Items 2 1 2 1  6 

Am 

hiểu 

2.2. Kéo dài dựa 

theo cốt câu 

chuyện đã biết 

 

 

4.2. Thể 

hiện tư duy 

thêm, bót 

trừu tượng 

 

3.2. Xác 

định vị trí 

của một 

vật so với 

vật khác  

 

1.2b. Biết 

cách liên lạc 

với gia đình 

khi bị lạc 

1.3. Gọi được 

tên những 

công việc ở 

nhà mà bố, 

mẹ và bé 

thường làm   

  

Items 1 1 3 4  9 

Vận 

dụng 

2.3. Có vốn từ 

vượt trội hơn so 

với lứa tuổi  

 

 

6. Phát hiện 

tính quy luật 

của sự vật,  

hiện tượng  

 

3.3. Nắm 

bắt được ý 

nghĩa của 

hình ảnh 

5. Định 

hướng 

đường đi 

trong 

không gian 

1.4.1. Có 

nhóm bạn 

chơi thường 

xuyên 

1.4.2. Thích 

dạy bạn theo 

cách không 

chinh thức 

 

4.3. Phân 

loại đồ 

vật, con 

vật theo 

chủng 

loại, đặc 

điểm   

 

 

Items 4 1 3 3 3 14 

Tổng 7 3 8 8 3 29 

Hai bài test được biên soạn, với 51 items, trong đó có 9 item cầu (17,6%) làm nhiệm vụ cân 

bằng test (đưa về cùng thang đo). Để bảo đảm khách quan, công bằng, cách đo nghiệm như sau: 

- Giáo viên được tập huấn cách thức đo nghiệm khoảng một tiếng và nhận các tài liệu hỗ 

trợ cho việc thu thập minh chứng về khả năng của thí sinh;  

- Mỗi thí sinh được gán một mã ID trước khi bước vào phòng đo và được đo trí tuệ một 

cách riêng biệt trong 10 phút. Sau đó, các em sẽ được kiểm tra sức khỏe thể chất. 

Phản ứng của thí sinh với 5 bài thực hành được xử lý bằng phần mềm Conquest, dựa vào lý 

thuyết “ứng đáp câu hỏi” (IRT), với giả thiết: với một câu hỏi, người có năng lực cao thì xác suất 

trả lời đúng nó cao hơn người có năng lực thấp; với một người, câu hỏi dễ có xác suất trả lời 

đúng cao hơn câu hỏi khó. Conquest đã gán cho mỗi thí sinh một giá trị năng lực trên thang logit 

(được tính bằng cách logarit cơ số 10 của xác suất trả lời đúng câu hỏi), đồng thời gán cho mỗi 

câu hỏi một độ khó cùng trên thang đo đó. Nếu một thí sinh và một câu hỏi có cùng vị trí trên 

thang logit, thì xác suất để thí sinh trả lời đúng câu hỏi đó là 0,5; Nếu thí sinh có vị trí cao hơn/ 

thấp hơn câu hỏi thì xác suất để thí sinh trả lời đúng câu hỏi đó cao hơn/ thấp hơn 0,5. 

Hình 8 thể hiện mối tương quan giữa năng lực của 762 thí sinh với độ khó của 51 item đo 

lường 5 lĩnh vực trí tuệ trên. Đầu tiên là hình ảnh về thang đo logit, với 0 là giá trị trung bình; 

tiếp theo là 5 panel biểu hiện phân bổ năng lực của thí sinh ở từng lĩnh vực trí tuệ, trong đó mỗi 
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ký hiệu ‘x’ ứng với 19,5 thí sinh; cuối cùng là vị trí của 51 câu hỏi xếp dọc theo thang đo logit. 

Có thể thấy rằng: Đối với các lĩnh vực Ngôn ngữ, Logic-toán, Không gian, Giao tiếp và Tự 

nhiên năng lực của thí sinh lần lượt thuộc các khoảng (-1.8; 2), (-2; 2.1), (-1.5; 2), (-1.5;1.8) và (-

5.5; 6) và đường phân bố có dạng tương đối chuẩn Gauxo (đỉnh đường phân bố trùng với giá trị 

trung bình 0; tương đối đối xứng về cả hai phía của 0). Có thể thấy, năng lực của thí sinh với 4 

lĩnh vực đầu có mức độ phát triển tương tự, còn năng lực tự nhiên có khoảng biến thiên lớn nhất; 

Phân bổ độ khó của 51 item nhìn chung là cân xứng với năng lực thí sinh ở 4 lĩnh vực Ngôn ngữ, 

Logic toán, Không gian và Giao tiếp; thiếu một số câu hỏi khó đo lường năng lực Tự nhiên. 

Công cụ đo nghiệm này hơi dễ so với khả năng của thí sinh. 

 

Hình 8. Bản đồ phân bố năng lực thí sinh và độ khó câu hỏi đo lường 5 lĩnh vực trí tuệ 

Một thí sinh có thể có mức độ năng lực khác nhau đối với từng lĩnh vực trí tuệ, thể hiện bởi 

giá trị logit ở mỗi lĩnh vực (với 0 là trung bình). Bảng 4 thống kê giá trị thang đo logit của 10 thí 

sinh cho năng lực tổng hợp và 5 năng lực trí tuệ riêng. Ví dụ, thí sinh có mã ID là CB001 có xu 

hướng trội hơn về lĩnh vực Logic-toán (0.67) và yếu nhất là Không gian (-1.33); thí sinh CB004 

có khả năng nổi trội ở lĩnh vực Tự nhiên (1.83) nhưng yếu hơn cả là Logic – Toán (-1.67). Tổng 

hợp chung, CB004 có khả năng cao hơn CB001 (1.96 so với -0.69). 

Bảng 4. Năng lực của thí sinh ở từng lực vực trí tuệ (thang logit) 

Mã HS Tổng hợp 

Ngôn 

ngữ 

Logic – 

Toán 

Không 

gian 

Giao 

tiếp 

Tự 

nhiên 

CB001 -0.69 0.34 0.67 -1.33 -0.74 -4.05 

CB002 0.43 0.75 0.67 -0.27 -0.22 -0.53 

CB003 0.76 0.34 1.70 0.97 0.55 -0.53 
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CB004 0.96 1.30 -1.67 0.97 0.55 1.83 

CB005 -0.95 -0.87 0 67 0.97 -1.66 -4.05 

CB006 -0.82 -0.87 -0.60 -0.89 -0.22 -2.72 

CB007 0.27 0.34 1.70 0.97 -0.22 -1.93 

CB008 0.59 -0.01 -0.60 0.97 2.14 0.36 

CB009 0.96 -0.01 1.70 0.97 0.55 1.83 

CB010 0.59 0.34 0.67 0.97 0.55 -0.53 

Khi báo cáo kết quả đo lường, người ta thường dùng điểm quy chuẩn để dễ hiểu (không còn 

điểm âm như điểm logit). Có nhiều loại điểm chuẩn hóa khác nhau, chẳng hạn như điểm Z (trung 

bình là 0, độ lệch chuẩn là 1), điểm 10 (trung bình là 5, độ lệch chuẩn là 1,5), điểm CEFB (trung 

bình là 500, độ lệch chuẩn là 100),... Bảng 5 thống kê điểm chuẩn hóa của 10 thí sinh có năng 

lực tổng hợp chung cao nhất và 5 trí tuệ (sắp xếp theo thứ tự giảm dần của năng lực chung).  

Bảng 5. Điểm chuẩn hóa theo thứ từ từ cao đến thấp của điểm năng lực tổng hợp 

TT Mã HS 

Tổng 

hợp 

Ngôn 

ngữ 

Logic – 

Toán 

Không 

gian 

Giao 

tiếp 

Tự 

nhiên 

1 CN065 806.26 719.66 619.82 654.92 696.86 601.35 

2 CN098 806.26 719.66 619.82 654.92 696.86 601.35 

3 CB026 786.60 694.75 641.73 608.55 696.84 612.35 

4 CB030 786.60 947.82 557.23 608.5  553.09 612.35 

5 SB096 786.60 790.94 641.73 608.55 553.09 612.35 

6 SN094 747.48 642.69 619.82 654.92 696.86 601.35 

7 CB012 735.37 694.75 557.23 608.55 696.79 612.35 

8 CB017 735.37 694.75 641.73 608.55 553.09 612.35 

9 CB052 735.37 694.75 641.73 608.55 553.09 612.35 

10 CB063 735.37 622.80 641.73 608.55 696.84 612.35 
 

 

 Những kết quả nghiên cứu về đo lường và đánh giá trí tuệ nói trên đã góp phần khuyến 

khích, tạo động cơ cho nhiều nguyên cứu tiếp theo nhằm vận dụng lý thuyết này và công cụ đánh 

giá trí tuệ để: 

- Khảo sát năng lực trí tuệ của học sinh lớp 5 tại thị xã Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước năm 

học 2005 – 2006 (theo Đỗ Thị Nga 2006); Ngiên cứu chỉ số thông minh (IQ) của sinh viên 

ĐHQGHN (theo Nguyễn Công Khanh 2005); Trí tuệ cảm xúc của học sinh Trung học phổ thông 

Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng (Võ Hoàng Anh Thư, 2010);... 

- Dạy học theo định hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ (Phan Văn Nhân 2013; Nguyễn Trung 

Thanh 2016);  

- Đề xuất những biện pháp, kỹ thuật vận dụng thuyết đa trí tuệ như: thiết kế bài soạn, tự làm 

đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non, tổ chức hoạt động nhóm, câu lạc bộ vẻ đẹp toán học (Lê Thị 

Bích Ngọc 2009; Bùi Thanh Thủy 2014; Đặng Thị Thu Thủy 2015; Trần Trung 2015;…). 

14.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận 
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và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung 
chính cần thực hiện trong đề tài) 

14.2.1. Sự cần thiết 

a) Yêu cầu của quốc gia 

Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 

năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

(sau đây gọi là NQ29). Mục tiêu tổng quát của tiến trình đổi mới là ”Giáo dục con người Việt 

Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá 

nhân;...”. Khoản 2, Điều III, Mục B của Nghị quyết nêu nhiệm vụ, giải pháp “Tiếp tục đổi mới 

mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển 

phẩm chất, năng lực của người học”; Khoản 3, Điều III, Mục B của Nghị quyết cũng nêu “Việc 

thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được 

xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận”; 

Quán triệt chủ trương trên, Chính phủ ban hành Quyết định số 44/NQ-CP ngày 9 tháng 06 

năm 2014 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ29 (sau đây gọi là NQ44). 

Khoản 3 Điều II Quyết định này xác định nhiệm vụ “Triển khai đổi mới chương trình giáo dục 

theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo và ý thức tự học.”. 

Qua đó có thể thấy, Đảng, Nhà nước và xã hội Việt Nam đang đòi hỏi ngành Giáo dục phải 

phát huy được tiềm năng của người học trên cơ sở thực hiện một chương trình giáo dục phát 

triển năng lực người học, và kết quả giáo dục phải được đánh giá dựa theo các tiêu chí tiên tiến 

trên thế giới. Để có thể phát huy được tiềm năng của người học, điều quan trọng là cần có 

những công cụ được xây dựng dựa theo thuyết đa trí tuệ. 

b) Một số ưu điệm, bất cập về công cụ đánh giá trí tuệ hiện nay của giáo dục nước ta 

- Năm 2005, PGS.TS. Trần Kiều cùng đồng nghiệp đã xuất bản cuốn sách Trí tuệ và đo 

lường trí tuệ, trong đó tập trung vào đo lường trí thông minh (IQ), trí sáng tạo (CQ) và cảm xúc 

(EQ), thông qua 7 bộ test (được lựa chọn từ 56 bộ test khác nhau trên thế giới). Việc lựa chọn 

các bộ test này dựa trên cơ sở 6 nguyên tắc: (i) được thiết kế dựa vào thuyết đa trí tuệ; (ii) cập 

nhật, phù hợp với yêu cầu về trí tuệ của con người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa; (iii) có ít nhất 2 trắc nghiệm cùng đo một chỉ số; (iv) đảm bảo độ tin cậy, độ hiệu 

lực; (v) không quá khó, quá phức tạp khi Việt hoá và thích nghi hoá; (vi) thời gian trung bình 

làm một trắc nghiệm không quá lâu (dưới 60 phút). Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của đề tài 

KX05-06 đã thể hiện một số bất cập sư với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay như sau:  

+ Không xây dựng khung đánh giá và tiêu chí đánh giá trí tuệ, dẫn đến, khó có thể kết 

nối được những tiêu chỉ, chỉ số đánh giá ba trí tuệ thông minh, sáng tạo và cảm xúc thông qua 7 

bài test của thế giới với chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục hiện hành (năm 

2006) và mức độ yêu cầu đối với năng lực qui định trong chương trình giáo dục phổ thông mới.  

+ Phương pháp tính các chỉ số IQ, CQ và EQ là điểm thô, không phải điểm quy chuẩn; 
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không vận dụng mô hình RASCH và thuyết ứng đáp câu hỏi (IRT) hiện đại để xác định năng lực 

trí tuệ của từng học sinh, mặc dù cấu trúc một số bài test (ví duj START-A, START-C) đã được 

mô hình hóa theo biến ẩn (trí tuệ con người) 

+ Độ giá trị và độ hiệu lực của các công cụ được tính toán dựa vào điểm thô, chưa mở rộng 

ra những cách tiếp cận khác, chẳng hạn như SEM để đo lường chất lượng của công cụ, Phân tích 

nhân tố xác nhận (Confirmatory Factor Analysis, CFA) để đo lường tính hợp lệ của biến ẩn;… 

- Kết quả đo lường, đánh giá trí tuệ sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội của PGS.TS 

Nguyễn Công Khanh và một số đề tài khác cũng sử dụng các bài test của thế giới để đo lường trí 

tuệ của sinh viên. Kết quả có khả quan cũng khó có thể vận dụng vào đối tượng học sinh phổ 

thông. Phương pháp tính chỉ số trí tuệ ở đây cũng có những hạn chế tương tự như nêu trên; 

- Công trình nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã giúp chỉ rõ tiềm năng trí 

tuệ của học sinh lớp 1 và giúp cho việc lập kế hoạch can thiệp sư phạm nhằm phát huy trí tuệ của 

cá nhân. Công trình này đã khắc phục được hạn chế của các đề tài trước đó - vận dụng thuyết 

IRT để xác định năng lực (thang đo logit) của từng học sinh dựa vào độ khó của câu hỏi test, từ 

đó quy chuẩn được chỉ số phát triển trí tuệ của học sinh; vận dụng mô hình SEM và CFA để xác 

định độ tin cập, hợp lệ của phép đó. Tuy nhiên, chỉ tập trung đo lường đầu vào cấp tiểu học mà 

chưa xem xét sự phát triển trí tuệ của trẻ ở các lớp học tiếp theo. Hơn nữa, sử dụng bài test để 

đánh giá nên một số trí tuệ khó đánh giá chính xác như trí tuệ Tự nhiên, trí tuệ giao tiếp; đồng 

thời chưa phân tích được cấu trúc đa tầng, đa diện của 5 trí tuệ được đánh giá.   

- Chưa có công trình nghiên cứu hoặc văn bản quy phạm nào đề cập đến khung đánh giá trí 

tuệ của học sinh phổ thông, vì vậy, khung đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh dựa theo thuyết đa trí 

tuệ nào, hay kết hợp một/ một số nhân tố từ các thuyết đã có trên thế giới, cũng chưa được nghiên 

cứu;  

- Hiện tại, đánh giá học sinh tiểu học đang thực hiện theo thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT 

và Thông tư số 22/2016/TT0BGDĐT, trong đó bao gồm đánh giá sự phát triển một số năng lực 

chung (như tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề) và đánh giá kết quả học tập 

các môn học; còn đánh giá học sinh THCS và THPT đang thực hiện theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT chỉ đánh giá kết quả học tập các môn học. Kết quả phát triển một số năng 

lực của học sinh tiểu học, kết quả học tập các môn học của học sinh cả ba cấp học liệu có thể đại 

diện cho sự phát triển trí tuệ của học sinh? Mô hình/ đường phát triển trí tuệ như thế nào? 

Phương pháp phân tích chỉ số phát triển trí tuệ như thế nào?... cũng chưa được nghiên cứu; 

- Chương trình giáo dục phổ thông mới đã qui định hệ thống 3 năng lực chung (Tự học và tự 

chủ; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác) và 7 năng lực chuyên môn (Ngôn ngữ; Tính 

toán; Tự nhiên và xã hội; Tin học; Thể chất; Mỹ thuật, Công nghệ) cần được chú trọng phát triển cho 

học sinh tương lai. Vậy trí tuệ học sinh dựa theo thuyết đa trí tuệ có thể được đo lường thông qua 

những năng lực nào trong 10 năng lực nói trên? Những công cụ nào có thể đo lường được sự phát 

triển trí tuệ của học sinh cũng chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập. 

c) Những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu này  
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Phát triển trí tuệ cho người học là một hướng đi, cách làm thiết thực nhằm phát huy được 

tiềm năng của mỗi cá nhân, trong đó công cụ đo lường trí tuệ đóng vai trò quan trọng để bảo đảm 

đánh giá được chính xác sự phát triển trí tuệ của người học. Muốn xây dựng được công cụ đo 

lường trí tuệ của học sinh phổ thông Việt Nam có chất lượng cần phải nghiên cứu năm vấn đề 

trọng yếu sau:  

(i) Những thuyết đa trí tuệ, những loại trí tuệ thích ứng với yêu cầu nhân cách người học, 

phù hợp với những quy định (chế ước) của điều kiện lịch sử, văn hoá và xã hội Việt Nam;   

(ii) Cấu trúc trí tuệ và mô hình phát triển trí tuệ trong nhà trường phổ thông để bảo đảm 

phát huy được tiềm năng cá nhân, bảo đảm thích ứng với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ 

thông mới;  

(iii) Những loại công cụ (khung đánh giá, tiêu chí/ chỉ số, test chuẩn hóa, biểu quan sát, 

nhiệm vụ thực tiễn, v.v..) có thể cung cấp được các thông tin tin cậy, có giá trị về trí tuệ của 

người học;  

(iv) Những phương pháp và kỹ thuật phân tích, xử lý dữ liệu; những mô hình phân tích 

nhân tố có thể xác định được sự phát triển trí tuệ của cá nhân người học; và   

(v) Những giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ của học sinh để phát huy tiềm năng và 

phát triển năng lực học sinh một cách hiệu quả. 

(vi) Những đề xuất điều chỉnh quy định đánh giá năng lực học sinh THCS, THPT phù hợp 

với chương trình giáo dục phổ thông mới (đối với học sinh tiểu học đã có đề tài riêng). 

14.2.2. Tính cấp bách 

a) Những cơ sở lý luận về thuyết đa trí tuệ cùng kinh nghiệm vận dụng nó vào giáo dục một 

số quốc gia nói trên cho thấy, những thành phần trí tuệ hàn lâm và trí tuệ xã hội trong mô hình ba 

tầng của Eysenck, những năng lực cụ thể trong thuyết 3 nhân tố của Sternberg là những bộ phận 

góp phần quan trọng tạo nên khung các kỹ năng thế kỷ 21 mà Joke Voogt & Natalie Pareja 

Roblin, University of Twente đã tổng hợp được như sau (năm 2010): 

 Nhóm kỹ năng học tập và đổi mới: Tư duy phê phán và giải quyết vấn đề; Sáng tạo và đổi 
mới; Giao tiếp và hợp tác; 

 Nhóm kỹ năng thông tin, truyền thông và công nghệ: Hiểu biết thông tin; Hiểu biết truyền 
thông; Hiểu biết công nghệ; và 

 Nhóm kỹ năng sống: Linh hoạt và thích ứng; Tự định hướng; Xã hội và liên văn hóa; Tự 
chủ; Lãnh đạo và trách nhiệm. 

Do đó, nếu xây dựng được bộ công cụ (khung phân tích, tiêu chí, chỉ số đánh giá, công cụ 

đo lường, phương pháp tính,...) đánh giá trí tuệ của học sinh phổ thông Việt Nam, sẽ góp phần 

thu thập được thông tin về sự phát triển một số kỹ năng tư duy (Tư duy phê phán và giải quyết 

vấn đề; Sáng tạo và đổi mới) cần thiết cho thế kỷ 21.  

b) Mục tiêu tổng quát của tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là ”Giáo dục 

con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi 

cá nhân;...”. Ở đó, tiềm năng trí tuệ mỗi cá nhân học sinh là cơ sở để hình thành và phát triển các 
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năng lực chung (Tự học và tự chủ; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác) và các năng 

lực chuyên môn (Ngôn ngữ; Tính toán; Tự nhiên và xã hội; Tin học; Thể chất; Mỹ thuật, Công nghệ) 

được qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ công cụ (khung phân tích, tiêu chí, chỉ 

số đánh giá, công cụ đo lường, phương pháp tính,...) đánh giá trí tuệ (theo thuyết đa trí tuệ) của học 

sinh sẽ hữu ích trong việc thu thập thông tin về sự tiến bộ của người học, về sự phát triển năng lực 

của người học khi thực hiện chương trình mới. Đồng thời,. có thể so sánh, đối chiếu với chỉ số đánh 

giá một số năng lực trí tuệ toàn cầu. 

Vì vậy, xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông là một 

nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, để góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục và 

đào tạo theo tinh thần của NQ29. 

14.2.3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

Việc xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông có những ý 

nghĩa lý luận và thực tiễn chủ yếu sau đây: 

a) Ý nghĩa lý luận 

- Đổi mới căn bản quan niệm công cụ đánh giá trí tuệ của người học – không chỉ có các 

công cụ đo lường trí tuệ (như test, nhiệm vụ, câu hỏi, dự án học tập,...) mà còn có những công cụ 

làm cơ sở cho việc đo lường trí tuệ (như khung đánh giá, tiêu chí, chỉ số đo lường, các mức độ 

phát triển trí tuệ), và công cụ phân tích chỉ số trí tuệ (như rubric, phương pháp tính chỉ số IQ, 

CQ, EQ, SQ và chỉ số phát triển trí tuệ). Cụ thể là: 

+ Xây dựng khung đánh giá trí tuệ người học gồm ba tầng là (i) trí tuệ sinh học (xem xét 

khía cạnh tiềm năng cá nhân), (ii) trí tuệ hàn lâm (xem xét những năng lực trí tuệ được phát triển 

trong nhà trường), và (iii) trí tuệ xã hội (xem xét những năng lực trí tuệ được phát triển trong 

tương tác với môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội) dựa theo mô hình của Eysenck;  

+ Các trí tuệ cụ thể tại mỗi tầng của khung đánh giá trí tuệ sẽ được lựa chọn căn cứ vào: (i) 

thuyết ba nhân tố trí tuệ (phân tích, sáng tạo và ngữ cảnh) của Sternberg; và (ii) hệ thống năng 

lực được qui định trong chương trình giáo dục phổ thông mới;  

+ Thiết lập bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá trí tuệ bảo đảm thích ứng với kung đánh giá nói trên. Bộ 

tiêu chí, chỉ số này bảo đảm (i) vừa kế thừa những chỉ số trí tuệ IQ, CQ, EQ mà đề tài KX 05 – 06 do 

PGS.TS. Trần Kiều chủ trì, (ii) vừa cập nhật các yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 

mới, và (iii) có thể so sánh với chỉ số đánh giá một số năng lực trí tuệ toàn cầu;  

+ Thiết kế những công cụ đa dạng, khoa học và khả thi để thu thập thông tin, dữ liệu về các 

năng lực trí tuệ của học sinh trong quá trình tham gia tích cực vào chương trình giáo dục phổ 

thông mới; và 

+ Xây dựng phương pháp tính cho (i) chỉ số trí tuệ sinh học; (ii) chỉ số trí tuệ hàn lâm; (iii) 

chỉ số trí tuệ xã hội; và (iv) chỉ số phát triển trí tuệ của học sinh Việt Nam;  

- Làm rõ cách thức ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ và lý thuyết đo lường, 

đánh giá hiện đại trong đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh, đó là:  
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+ Kết hợp hiệu quả nhiều cách tiếp cận nghiên cứu, đó là: Tiếp cận lịch sử - cụ thể; Tiếp 

cận hệ thống; Tiếp cận chuẩn hóa; Tiếp cận “tác nghiệp hóa”; Tiếp cận quá trình quản lý chất 

lượng PDCA  

+ Sử dụng cùng lúc nhiều phương pháp và kỹ thuật đo lường, đánh giá cổ điển và hiện đại 

như: phân tích đối sánh chuẩn, phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu giáo dục, thiết lập 

khung phân tích; xây dựng chỉ số đo lường, biên soạn công cụ khảo sát, tổ chức thu thập thông 

tin định tính và định lượng về tình hình thực hiện các hoạt động giáo dục, tạo lập cơ sở dữ liệu, 

phương pháp tính các chỉ số về sự phát triển trí tuệ bằng lý thuyết IRT,...  

b) Ý nghĩa thực tiễn 

- Bộ công cụ đánh giá trí tuệ người học theo định hướng nghiên cứu của đề tài vừa đáp ứng 

được nhu cầu phát triển tiềm năng của học sinh, vừa tương thích với một bộ phận các năng lực 

cần được phát triển của chương trình giáo dục phổ thông mới, vừa đáp ứng phần nào những so 

sánh giáo dục quốc tế về trí tuệ của học sinh thế kỷ 21. Bộ công cụ bao gồm: khung đánh giá; bộ 

tiêu chí, chỉ số đánh giá trí tuệ; các công cụ thu thập thông tin, dữ liệu ở nhà trường; phương 

pháp tính toán các chỉ số trí tuệ của học sinh;  

- Bộ công cụ đánh giá nói trên là phương tiện hiệu quả để nhà trường có thể cập nhật thông tin 

liên tục, giám sát và tự đánh giá trí tuệ của học sinh; nhà quản lý giáo dục địa phương có thể so sánh, 

đối chiếu giữa các trường trong địa bàn quản lý, từ đó tìm ra các thức tốt nhất để nâng cao khả năng 

trí tuệ của địa phương; cung cấp thông tin để viết báo cáo giáo dục thường niên cấp tỉnh; cung cấp 

thông tin, dữ liệu để Bộ GDĐT xây dựng báo cáo giáo dục quốc gia và quốc tế; 

- Đề xuất những yêu cầu tối thiểu về chức năng cơ bản của phần mềm như nhập dữ liệu đã 

thu thập được từ công cụ nói trên; kết quả phân tích thô; mẫu báo cáo sự phát triển trí tuệ của cá 

nhân học sinh;  

- Đề xuất những giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ của học sinh để phát huy tiềm 

năng, phát triển năng lực học sinh, và những điều chỉnh quy định đánh giá năng lực học sinh 

trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới;  

- Minh chứng một cách làm khoa học và khả thi: nghiên cứu lý thuyết đa trí tuệ; quy trình 

đo lường, đánh giá trí tuệ học sinh; thực hiện quy trình này để thu thập thông tin, dữ liệu thực 

tiễn, phân tích dữ liệu, và viết báo cáo về sự phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông.    

- Toàn bộ hướng đi, cách làm của đề tài là một minh họa cho việc đưa tinh thần của NQ29 vào 

cuộc sống một cách hiệu quả. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo 

trong nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành quản lý giáo dục và đo lường, đánh giá giáo dục. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích 
dẫn khi đánh giá tổng quan: 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài  

(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện  để 
đạt mục tiêu đề ra; nội dung  thuê chuyên gia trong, ngoài nước thực hiện nếu có không kê khai 
ở mục này, sẽ được kê khai ở mục 21) 

Nội dung 1: Luận cứ khoa học về đo lường, đánh giá trí tuệ người học 

1.1. Đặc điểm nền giáo dục Việt Nam đến năm 2030 

1.1.1. Bối cảnh giáo dục thế giới 

1.1.2. Phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh giáo dục quốc tế và điều kiện lịch 

sử, văn hoá và xã hội Việt Nam 

1.1.3. Yêu cầu phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá 

nhân theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW  

1.2. Lý luận về đo lường, đánh giá trí tuệ người học theo thuyết đa trí tuệ    

1.2.1. Quan điểm phát triển giáo dục và cách tiếp cận đánh giá sự phát triển   

1.2.2. Quan niệm về trí tuệ và các thuyết đa trí tuệ 

1.2.3. Vấn đề đo lường, đánh giá trí tuệ người học: khung phân tích; tiêu chí chỉ số; công 

cụ đo lường; phương pháp đánh giá, kỹ thuật tính chỉ số trí tuệ  

1.2.4. Phát triển trí tuệ và phát triển năng lực người học 

Nội dung 2: Kinh nghiệm quốc tế và vấn đề xây dựng công cụ đánh giá trí tuệ học sinh ở 

Việt Nam 

2.1. Kinh nghiệm quốc tế   

2.1.1. Công cụ đánh giá trí tuệ người học của một số nước: khung phân tích; tiêu chí chỉ 

số; công cụ đo lường; phương pháp đánh giá và kỹ huật tính chỉ số phát triển trí tuệ 

2.1.2. Công cụ đánh giá trí tuệ người học của một số chương trình nghiên cứu quốc tế 

(OECD, Châu Á Thái Bình Dương,… ): khung phân tích; tiêu chí chỉ số; công cụ đo 

lường; phương pháp đánh giá và kỹ huật tính chỉ số phát triển trí tuệ
 

2.2. Về xây dựng công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh ở Việt Nam 

2.2.1. Công cụ đánh giá trí tuệ học sinh hiện có/ ứng dụng: khái niệm; khung đánh giá; 

tiêu chí, chỉ số; công cụ đo lường; phương pháp và kỹ huật tính chỉ số trí tuệ 

2.2.2. Nhu cầu thực tiễn về công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh   

2.2.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
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Nội dung 3: Khung đánh giá, đường phát triển và tiêu chí đánh giá trí tuệ học sinh theo 

thuyết đa trí tuệ 

3.1. Khung đánh giá trí tuệ học sinh 

3.1.1. Nguyên tắc xây dựng khung đánh giá trí tuệ của học sinh 

3.1.2. Khái niệm, cấu trúc các trí tuệ  

(Lựa chọn các loại trí tuệ dựa theo thuyết Ba nhân tố trí tuệ của Sternberg và trên cơ sở 

hệ thống năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông mới: Thể chất và sinh lý; Sử 

dụng ngôn ngữ; Logic-Toán, Giải quyết vấn đề; Sáng tạo;  Giao tiếp; và Hợp tác) 

3.1.3. Cấu trúc khung đánh giá trí tuệ học sinh  

(Bao gồm ba tầng là Trí tuệ sinh học, Trí tuệ hàn lâm và Trí tuệ xã hội dựa theo mô hình 

của Eysenck; trong các tầng sẽ bao gồm những loại trí tuệ ở mục 3.2) 

3.2. Đường phát triển và tiêu chí đánh giá các trí tuệ  

3.2.1. Quy trình xây dựng đường phát triển trí tuệ của học sinh 

3.2.2. Phác thảo đường phát triển các trí tuệ của học sinh  

(Mô tả các mức độ phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông theo từng loại trí tuệ) 

3.2.3. Bộ tiêu chí đánh giá các trí tuệ của học sinh  

(Cấu trúc thành ba nhóm (i) về trí tuệ sinh học, (ii) về trí tuệ hàn lâm, và (iii) về trí tuệ xã 

hội; mỗi chỉ số nêu khái niệm, phương pháp tính, phạm vi đo lường) 

3.3. Quy trình, phương pháp tính chỉ số phát triển trí tuệ học sinh 

3.3.1. Về chỉ số phát triển trí tuệ thể chất và sinh học 

3.3.2. Về chỉ số phát triển trí tuệ hàn lâm 

3.3.3. Về chỉ số phát triển trí tuệ xã hội 

3.3.4. Về chỉ số phát triển trí tuệ tổng hợp 

Nội dung 4. Công cụ đo lường trí tuệ chuẩn hóa và hướng dẫn sử dụng 

4.1. Nguyên tắc và quy trình thiết kế công cụ đo lường trí tuệ 

4.2. Công cụ đo lường trí tuệ của học sinh   

4.2.1. Thiết kế công cụ (test, phiếu hỏi, Rubric) 

4.2.2. Kết quả thử nhỏ công cụ  

4.2.3. Công cụ được điều chỉnh 

4.3. Hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ và yêu cầu phần mềm hỗ trợ đánh giá trí tuệ  
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Nội dung 5: Kết quả thử nghiệm công cụ đánh giá và sự phát triển trí tuệ của học sinh   

5.1. Thiết kế thử nghiệm công cụ  

5.2. Độ tin cậy và độ hiệu lực của công cụ  

5.3. Chỉ số phát triển trí tuệ của học sinh phổ thông 

5.3.1. Chỉ số phát triển trí tuệ thể chất và sinh học 

5.3.2. Chỉ số phát triển trí tuệ hàn lâm 

5.3.3. Chỉ số phát triển trí tuệ xã hội 

5.3.4. Chỉ số phát triển trí tuệ tổng hợp 

5.4. Kết quả điều chỉnh công cụ đo lường, đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh  

Nội dung 6: Đề xuất giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ và điều chỉnh thông tư 

đánh giá học sinh THCS và THPT 

6.1. Giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ để phát huy tiềm năng học sinh  

6.2. Giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ để phát triển năng lực của học sinh  

6.3. Đề xuất điều chỉnh quy định đánh giá năng lực học sinh THCS và THPT 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

Nhóm nghiên cứu sẽ sưu tầm, dịch các tài liệu có liên quan đến luận chứng khoa học cho 

việc đo lường và đánh giá trí tuệ trong nước và trên thế giới như sau: 

- Tài liệu liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về giáo dục- đào tạo và 

đổi mới căn bản toàn diện GDĐT; 

- Tài liệu liên quan đến tình hình triển khai NQ29, NQ44 và QĐ2563 ở cấp địa phương; 

- Tài liệu lý luận về đặc điểm nền giáo dục tiên tiến, phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo 

của người học  

- Tài liệu liện quan đến cách tiếp cận, quy trình đánh giá trí tuệ: Khái niemj và cấu trúc trí 

tuệ; khung phân tích; tiêu chí, chỉ số đánh giá giáo dục; công cụ thu thập thông tin, dữ liệu giáo 

dục; thiết lập cơ sở dữ liệu,... để đánh giá trí tuệ người học; 

- Các đề tài, đề án, dự án, sách, báo cáo nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo... của Bộ 

GDĐT, các bộ ngành, các tổ chức quốc tế có liên quan đến nội dung nghiên cứu. 

- Sưu tập/ mua bộ test sẵn có trên thế giới về công cụ đo lường trí tuệ học sinh 

- Dự kiến số trang tài liệu dịch là 500 trang. 

17.2. Hội thảo, toạ đàm khoa học (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

Hội thảo sẽ được tổ chức nhằm mục đích thông tin, trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về 

những vấn đề cần có sự tham gia của các nhà khoa học,  nhà nghiên cứu, chuyên gia, giáo viên, 
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cán bộ quản lý giáo dục, cộng đồng, tổ chức xã hội... về các nội dung trọng tâm.  

Đề tài dự kiến sẽ tổ chức 2 cuộc hội thảo quốc gia và 30 cuộc tọa đàm khoa học.  

17.2.1. Hội thảo 1: tổ chức tại Hà Nội (2 buổi, 100 đại biểu) 

Chủ đề: Luận chứng khoa học và công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh phổ thông 

Mục đích: Thảo luận về luận chứng khoa học về đo lường, đánh giá trí tuệ; góp ý bộ công 

cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh  

Yêu cầu:  

- Tổng quan những luận cứ khoa học chủ yếu của đề tài; 

- Phân tích rõ ràng: khái niệm và cấu trúc các năng lực trí tuệ; cấu trúc khung đánh giá sự 

phát triển trí tuệ của học sinh dựa theo thuyết đa trí tuệ “Ba nhân tố trí tuệ” của Sternberg, hệ 

thống năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam, và mô hình ba tầng 

của Eysenck    

- Làm rõ đường phát triển trí tuệ và cấu trúc bộ tiêu chí, chỉ số trong tương quan chặt chẽ 

với khung đánh giá đánh giá sự phát triển trí tuệ;    

- Làm rõ phương pháp và kỹ thuật tính toán ba chỉ số trọng tâm là: chỉ số phát triển trí tuệ 

sinh học; chỉ số phát triển trí tuệ hàn lầm; và chỉ số phát triển trí tuệ xã hội  

- Các bài tham luận đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về mặt khoa học. 

Sản phẩm: Tài liệu hội thảo và biên bản góp ý 

17.2.2. Hội thảo 2: tổ chức tại TP Hồ Chí Minh (2 buổi, 70 đại biểu) 

Chủ đề: Kết quả thử nghiệm công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh 

Mục đích: Chia sẻ kết quả đánh giá sự phát triển sự phát triển trí tuệ của học sinh thuộc 05 

tỉnh, thành phố; và định hướng chỉnh sửa công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh  

Yêu cầu:  

- Kết quả đánh giá sự phát triển sự phát triển trí tuệ của học sinh bảo đảm tin cậy, có giá trị 

- Định hướng rõ ràng về việc chỉnh sửa công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh 

cùng những lý do xác đáng từ thử nghiệm; 

- Các bài viết, bài tham luận đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về mặt khoa học, thông 

tin các kết quả đạt được của nghiên cứu 

Sản phẩm: Tài liệu hội thảo và biên bản góp ý điều chỉnh 

17.2.3. Tọa đàm: Dự kiến sẽ tổ chức 24 cuộc tọa đàm khoa học với quy mô nhỏ  

Chủ đề: Kết quả của các nội dung nghiên cứu của đề tài  

Mục đích: trao đổi từng nhóm các nội dung nghiên cứu và các vấn đề nảy sinh trong quá 

trình triển khai. 

Yêu cầu: Các chuyên đề, báo cáo đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu về mặt khoa học, 
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thông tin các kết quả đạt được của nghiên cứu 

Sản phẩm: báo cáo chuyên đề tọa đàm và biên bản góp ý điều chỉnh 

17.3. Khảo sát/ điều tra trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích, nội dung, phương pháp) 

Sẽ tổ chức 03 đợt nghiên cứu thực địa trong nước: Tìm hiểu nhu cầu phát triển trí tuệ học 

sinh của địa phương; thử nhỏ bộ công cụ; và thử nghiệm chính thức bộ công cụ đánh giá sự phát 

triển trí tuệ học sinh của một số địa phương. 

17.3.1. Khảo sát nhu cầu thực tiễn về công cụ đánh giá trí tuệ học sinh 

Phương thức thực hiện: nhóm nghiên cứu chủ trì, địa phương phối hợp. Cụ thể như sau: 

- Thời gian: sau khi nghiên cứu xong cơ sở lý luận về đánh giá sự phát triển trí tuệ của học 

sinh phổ thông 

- Quy mô, địa bàn khảo sát: Hà Nội (miền Bắc) và Trà Vinh (miền Nam);  

+ Mỗi tỉnh chọn 2 huyện có điều kiện kinh tế - xã hội bình thường; mỗi huyện chọn 2 

trường tiểu học, 2 trường THCS, và 2 trường THPT; 

+ Mỗi Sở GDĐT chọn 01 chuyên viên phụ trách chuyên môn tiểu học và 01 chuyên viên 

phụ trách chuyên môn THPT; mỗi Phòng GDĐT chọn 01 chuyên viên phụ trách tiểu học và 01 

chuyên viên phụ trách THCS; mỗi trường chọn 01 cán bộ quản lý trường (hiệu trưởng/hiệu phó), 

10 giáo viên, và 30 học sinh các lớp 5, 9, 11.  

Tổng số người tham gia khảo sát là 996, trong đó các trường là 984, Phòng GDĐT và Sở 

GDĐT là 12;  

- Mục đích: tìm hiểu nhận thức, nhu cầu về những loại trí tuệ muốn được phát triển cho học 

sinh; tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển mỗi loại trí tuệ đó 

- Nội dung: Nhận thức của đối tượng về trí tuệ và tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ 

học sinh; các loại trí tuệ thuộc về tiềm năng trẻ, hàn lâm, về thực tiễn xã hội; thực trạng sự phát 

triển trí tuệ ở địa phương và nhà trường; khái niệm, cấu trúc từng loại trí tuệ; tiêu chí và chỉ số 

đo lường từng loại trí tuệ; nhu cầu được đo lường thông qua những công cụ nào;...   

- Phương pháp khảo sát: online; 

17.3.2. Thử nhỏ quy trình và công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh  

Phương thức thực hiện: địa phương chủ trì, nhóm nghiên cứu hướng dẫn kỹ thuật. Cụ thể 

như sau: 

- Thời gian: thực hiện sau khi nhóm nghiên cứu hoàn thiện xong bộ công cụ đánh giá theo 

góp ý tại cuộc hội thảo số 1. 

- Quy mô, địa bàn thử nghiệm: Ninh Bình; 

+ Chọn 1 huyện có điều kiện kinh tế - xã hội bình thường; chọn 2 trường tiểu học, 2 trường 

THCS và 2 trường THPT.  

+ Nhóm nghiên cứu: 03 giám sát viên 
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+ Sở GDĐT cử 01 chuyên viên cấp trung học; phòng GDĐT cử 01 chuyên viên cấp tiểu 

học; mỗi trường cử 01 điều phối viên (là hiệu trưởng/ hiệu phó/ tổ trưởng chuyên môn) và 7 giáo 

viên: đo lường trí tuệ HS;    

+ Tại mỗi trường Tiểu học chọn ngẫu nhiên 30 học sinh lớp 5; trường THCS chọn ngẫu 

nhiên 30 học sinh lớp 9; trường THPT chọn ngẫu nhiên 30 học sinh lớp 11: để thực hiện công cụ 

đo lường trí tuệ 

Như vậy, tổng số người tham gia thử nhỏ là 198, trong đó hỗ trợ công tác thử nhỏ quy trình 

và công cụ đo lường là 18, tổng số học sinh đo nghiệm là 180;  

- Mục đích: kiểm nghiệm tính khả thi của quy trình đo lường và đánh giá chất lượng công 

cụ đo lường sự phát triển trí tuệ của học sinh;  

- Nội dung: chọn mẫu thử nhỏ đúng cơ cấu mẫu thử nghiệm chính thức; thử nghiệm quy 

trình đo lường trí tuệ tại các trường do địa phương tự tiến hành với sự giám sát của trung ương; 

thu thập thông tin, dữ liệu định tính và định lượng về trí tuệ học sinh; nhập dữ liệu và đánh giá 

chất lượng công cụ đo lường sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học, THCS và THPT;   

- Phương pháp tiến hành theo ba bước cơ bản: 

(1) Giám sát viên sẽ tổ chức tập huấn cho chuyên viên, điều phổi viên và giáo viên về cách 

thực hiện quy trình đánh giá, thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá trí tuệ học sinh 

Địa điểm tập huấn: tại TP Ninh Bình 

Yêu cầu: Cung cấp đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá; điều phối viên, GV 

am hiểu và vận dụng được quy trình đo lường trí tuệ; sử dụng phần mềm nhập dữ liệu. 

Thời gian: 2 ngày/ địa điểm; thành phần tham gia tập huấn: đúng cơ cấu đã nêu trên 

(2) Nhà trường tổ chức thu thập dữ liệu  

- Điều phối viên lập danh sách GV và HS thuộc mẫu gửi về Trung ương; Trung ương sẽ 

chọn ngẫu nhiên GV và HS để tham gia thử nghiệm công cụ đo lường trí tuệ; 

- Điều phối viên lập kế hoạch triển khai: đo lường trí tuệ học sinh; nhập dữ liệu; phân tích 

dữ liệu; gửi báo cáo kết quả cho Trung ương   

- Điều phối viên và giáo viên tổ chức đo lường; nhập dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo 

cáo theo quy trình đã hướng dẫn; 

- Chuyên viên Sở và Phòng GDĐT: theo dõi, dôn đốc và tháo gỡ vướng mắc  

(3) Giám sát viên: tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật tất cả các công đoạn trên cho mỗi trường. 

17.3.3. Thử nghiệm công cụ và đo lường, đánh giá trí tuệ học sinh ở 5 tỉnh, thành phố  

Phương thức thực hiện: địa phương chủ trì, giám sát viên hỗ trợ, tư vấn. Cụ thể như sau: 

- Thời gian: thực hiện sau khi nhóm nghiên cứu hoàn thiện xong bộ công cụ đánh giá theo 

góp ý tại cuộc hội thảo số 1. 

- Quy mô, địa bàn thử nghiệm: Cao Bằng, Hà Nội (miền Bắc); Lâm Đồng (miền Trung); TP 
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Hồ Chí Mình và Trà Vinh (miền Nam); 

+ Mỗi tỉnh chọn 2 huyện; mỗi huyện chọn 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và 2 trường 

THPT ở địa bàn kinh tế - xã hội phát triển, bình thường và khó khăn; 

+ Nhóm nghiên cứu cử: 01 giám sát viên/ tỉnh 

+ Tại mỗi sở GDĐT cử 01 chuyên viên phòng Trung học; mỗi phòng GDĐT cử 01 chuyên 

viên tiểu học; mỗi trường cử 01 điều phối viên (là hiệu trưởng/ hiệu phó/ tổ trưởng chuyên môn) 

và 7 giáo viên. Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức đo lường trí tuệ của học sinh;    

+ Tại mỗi trường Tiểu học chọn ngẫu nhiên 30 học sinh lớp 5; trường THCS chọn ngẫu 

nhiên 30 học sinh lớp 9; trường THPT chọn ngẫu nhiên 30 học sinh lớp 11: đo nghiệm trí tuệ. 

Như vậy, tổng số người tham gia thử nghiệm chính thức là 1975, trong đó người hỗ trợ 

công tác đo lường là 175, và số học sinh được đo nghiệm là 1800;  

- Mục đích: thu thập thông tin, dữ liệu và phân tích, đánh giá sự phát triển trí tuệ của học 

sinh của 5 tỉnh, thành phố;  

- Nội dung: thu thập thông tin, dữ liệu định tính và định lượng về trí tuệ học sinh; nhập dữ 

liệu và thiết lập cơ sở dữ liệu cho đánh giá; phân tích, tính toán các chỉ số và viết báo cáo đánh 

giá sự phát triển trí tuệ của học sinh tiểu học, THCS và THPT;   

- Phương pháp tiến hành theo ba bước cơ bản: 

(1) Giám sát viên sẽ tổ chức tập huấn cho chuyên viên, điều phổi viên và giáo viên về cách 

thực hiện quy trình đánh giá, thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá trí tuệ học sinh 

Địa điểm tập huấn: tại 5 tỉnh, thành phố nói trên 

Yêu cầu: Cung cấp đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ đánh giá; điều phối viên, GV am 

hiểu và vận dụng được quy trình đo lường trí tuệ; sử dụng được phần mềm nhập dữ liệu. 

Thời gian: 2 ngày/ địa điểm; thành phần tham gia tập huấn: đúng cơ cấu đã nêu trên 

(2) Nhà trường tổ chức thu thập dữ liệu  

- Điều phối viên lập danh sách GV và HS thuộc mẫu gửi về Trung ương; Tung ương sẽ 

chọn ngầu nhiên GV và HS để tham gia thử nghiệm công cụ đo lường trí tuệ; 

- Điều phối viên lập kế hoạch triển khải: đo lường trí tuệ học sinh; nhập dữ liệu; phân tích 

dữ liệu; gửi báo cáo kết quả cho Trung ương   

- Điều phối viên và giáo viên tổ chức đo lường; nhập dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo 

cáo theo quy trình đã hướng dẫn; 

- Chuyên viên Sở và Phòng GDĐT: theo dõi, dôn đốc và tháo gỡ vướng mắc  

(3) Giám sát viên (đại diện nhóm nghiên cứu): tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật các công đoạn trên 

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

18.1. Cách tiếp cận 
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Để xây dựng được bộ công cụ (khung đánh giá, bộ tiêu chí, chỉ số, công cụ đo lường trí tuệ, 

phương pháp tính chỉ số phát triển trí tuệ.), đề tài sử dụng 4 cách tiếp cận chủ yếu là lịch sử - cụ 

thể, hệ thống, chuẩn hóa, và tác nghiệp hóa. 

18.1.1. Tiếp cận lịch sử - cụ thể 

Đề tài được nghiên cứu theo cách vừa nghiên cứu sự phát triển trí tuệ học sinh với những 

qui luật, xu thế phát triển nội tại của nó, vừa đặt sự phát triển trí tuệ trong mối quan hệ với các 

yếu tố về đổi mới giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội, và văn hóa,... Sự phát triển kinh tế - xã hội, 

an ninh quốc phòng của đất nước vừa là đối tượng “phục vụ” của con người được giáo dục, vừa 

là môi trường để phát triển trí tuệ của con người.  

Đề tài được nghiên cứu theo giác độ lý luận chính trị và giác độ văn hóa - con người. 

18.1.2. Tiếp cận hệ thống 

Tiếp cận hệ thống là cách thức quản lý bảo đảm cho mọi yếu tố của hệ thống cùng hướng 

về một mục đích/ mục tiêu chung.  

- Để đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh không thể tiến hành các nỗ lực riêng rẽ, mà cần 

phải giải quyết tất cả các mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố của hệ thống có tác động đến sự 

phát triển trí tuệ nói riêng, sự phát triển giáo dục nói chung. Muốn vậy, mỗi cá nhân người học, 

mỗi nhà trường cần vận dụng một số bước quan trọng như sau: 

+ Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của người học, xã hội về mô hình nhân cách người học; 

+ Xác định các học thuyết phát triển trí tuệ, các mô hình, các loại năng lực trí tuệ có thể 

phát triển được quá trình giáo dục trên cơ sở phát huy tiềm năng mỗi cá nhân;  

+ Vận dụng các phương pháp đo lường, đánh giá,công cụ đánh giá, phương pháp tính để 

xác định: chỉ số trí tuệ tiềm năng; chỉ số trí tuệ hàn lầm; và chỉ số trí tuệ xã hội 

+ Thiết lập và áp dụng một quy trình thực hiện để đo lường, đánh giá chỉ số phát triển trí 

tuệ của học sinh và quy trình nâng cao chỉ số phát triển đó; 

Như vậy, cách tiếp cận hệ thống trong đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh có những đặc 

trưng khá riêng biệt, đó là hướng vào những diễn biến tâm sinh lý bên trong người học (tiềm 

năng), diễn biến hành vi trong nhà trường (trí tuệ hàn lâm) và hành vi thực hiện trí tuệ trong xã 

hội. Điều này dẫn đến việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu/ tiềm nắng của cá nhân học sinh. 

- Tiếp cận hệ thống cũng được sử dụng khi xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá thực trạng 

trí tuệ của học sinh trong mối quan hệ ràng buộc (tương hỗ hoặc phụ thuộc) giữa các thành tố 

trong hệ thống: giữa chỉ đạo của các cấp chính quyền (tỉnh, huyện, cơ sở giáo dục); giữa các cơ 

sở giáo dục; giữa các yếu tố giáo dục được đổi mới (chương trình, đánh giá, quản lý, phát triển 

đội ngũ giáo viên,...) với sự phát triển trí tuệ của người học. 

18.1.3. Tiếp cận chuẩn hóa  

Ở góc độ quản lý giáo dục, tiếp cận chuẩn hóa được hiểu là việc cụ thể hóa tiêu chuẩn quốc tế 
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với tiêu chuẩn quốc gia, và tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn địa phương, cơ sở giáo dục; xây dựng 

và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương/ cơ sở giáo dục trên cơ sở tham chiếu chuẩn quốc gia.  

Ở góc độ đề tài, tiếp cận chuẩn hóa được vận dụng trong các việc sau đây:  

(i) Thực hiện quy trình đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh chuẩn hóa: lập khung 

đánh giá; phác thảo đường phát triển trí tuệ; xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá trí tuệ, biên 

soạn công cụ đo lường trí tuệ; phân tích dữ liệu và tính toán chỉ số phát triển trí tuệ (tổng hợp chỉ 

số trí tuệ sinh lý, trí tuệ hàn lầm và trí tuệ xã hội); điều chỉnh khun đánh giá, đường phát triển và 

tiêu chí đánh giá trí tuệ của học sinh. Mỗi bước của quy trình này đều có thử nghiệm trên mẫu 

nhỏ trước khi tổ chức đo lường chính thức tại 45 trường, thuộc 5 tỉnh, thành phố;...  

(ii) Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho việc đánh giá sự phát triển trí tuệ cũng được 

tiến hành theo phương thức chuẩn hoá: dữ liệu phải mô tả các tầng, các năng lực thành phần của 

khung đánh giá và các tiêu chí, chỉ số; hệ thống cơ sở dữ liệu phải bảo đảm các chức năng lưu 

trữ, quản lý, truy vấn và chỉnh sửa; sử dụng các phương pháp thiết kế cổ điển (có cấu trúc, 

merise,…) và phương pháp hướng đối tượng (UML); mã hóa và giải thuật tin học;...  

Hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá trí tuệ bao gồm hai loại là sơ cấp và thứ cấp. Dữ liệu sơ 

cấp (định tính, định lượng) được thu thập tại địa phương thuộc mẫu cho nghiên cứu, tập trung 

vào sự phát triển của người học (nhận thức, các kỹ năng học tập suốt đời, kỹ năng sống, các năng 

lực cốt lõi, năng lực công cụ,...); chất lượng và hiệu quả giáo dục. Dữ liệu thứ cấp (định tính và 

định lượng) về tình hình thực hiện các chương trình hành động, các dữ liệu về kết quả học tập 

các năm học trước. 

18.1.4. Tiếp cận “tác nghiệp hóa” 

Hệ thống giáo dục địa phương được cấu thành từ các bộ phận, phân công, phân nhiệm các 

bộ phận (chức năng các vị trí công việc) và quy chế, quy trình phối hợp hoạt động. Trong một 

địa phương nói chung và một trường học nói riêng, công việc của bộ phận này có liên quan chặt 

chẽ đến công việc của bộ phận khác. Mối liên hệ này được thể hiện trong các quy trình hoạt động 

và sự trao đổi thông tin giữa các bộ phận: đầu vào cả hệ thống (cơ sở hạ tầng, thông tin, nguồn 

lực...), kết quả đầu ra của cấp học này là đầu vào của cấp học tiếp theo và là đầu ra của hệ thống 

(trình độ chuyên môn của người lao động qua đào tạo). Các bước chính này lại tiếp tục được 

phân tách thành các quy trình nhỏ hơn, chẳng hạn như: quy trình dạy học, quy trình đánh giá giáo 

dục, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục,...    

Đối với đề tài này, tiếp cận “tác nghiệp hóa” được vận dụng để xây dựng khung phân tích 

và thiết lập các chỉ số phát triển trí tuệ học sinh như sau: 

- Tìm hiểu nhu cầu địa phương để xác định các loại trí tuệ là quan trọng cần tập trung và 

khả năng đáp ứng của đội ngũ giáo viên khi đo lường, đánh giá năng lực trí tuệ; 

- Xây dựng khung đánh giá trí tuệ học sinh trên cơ sở thuyết đa trí tuệ; mô hình phát triển 

trí tuệ và hệ thống năng lực cần phát triển của chương trình giáo dục phổ thông mới;  

- Xác định các tiêu chí, chỉ số thích hợp đo lường sự phát triển các yếu tố của khung phân 
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tích: để nhận diện các ưu tiên đầu tư nguồn lực; và 

- Chuẩn bị và lập kế hoạch tác động đến sự phát triển trí tuệ của học sinh, thông qua đó 

nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. 

18.1.5. Tiếp cận quá trình quản lý chất lượng PDCA 

Để tổ chức một hoạt động có hiệu quả, cần phải xác định và quản lý tất cả các quá trình liên 

quan và có sự tương tác lẫn nhau. Thông thường đầu ra của quá trình trước sẽ trực tiếp là đầu vào của 

quá trình tiếp theo. Các quá trình thường bao gồm một hoặc nhiều hoạt động để biến đầu vào thành 

đầu ra. Để thực hiện các hoạt động đó cần phân bổ các nguồn lực và thiết lập một hệ thống đo lường 

đánh giá để thu thập dữ liệu nhằm phân tích và đánh giá hiệu năng của quá trình. 

Việc xác định một cách có hệ thống và quản lý các quá trình được triển khai trong tổ chức 

và đặc biệt là quản lý sự tương tác giữa các quá trình đó gọi là “ cách tiếp cận quá trình”.  

Phương pháp tiếp cận quá trình được vận dụng cho đề tài gồm những hoạt động cơ bản sau: 

Nhận diện tất cả các quá trình cần thiết để xây dựng công cụ đánh giá năng lực: Đầu tiên là 

nghiên cứu luận cứ khoa học về đo lường và đánh giá trí tuệ; tiếp theo xây dựng khung đánh giá 

trí tuệ và tiêu chí đánh giá trí tuệ; xây dựng công cụ đánh giá trí tuệ; cuối cùng là phát triển công 

cụ bền vững.  

Xác định  mối quan hệ tác động qua lại giữa các quá trình: sắp xếp mỗi quá trình theo một 

trình tự hợp lý, diễn tả mối quan hệ giữa các quá trình nói trên 

Quản lý các quá trình cũng như sự tương tác giữa chúng: với mỗi quá trình cần phải xác 

định phương pháp và cách thức quản lý – đó là vận dụng chu trình PDCA (Plan – Do – Check – 

Action) vào từng quá trình một. 

Plan : Xác định mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện các quá trình 

Do : Triển khai quá trình 

Check : Giám sát và đo lường các quá trình 

Action : Tiến hành các hoạt động cần thiết để cải tiến và năng cao hiệu năng của quá trình 

18.2.  Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:     

Bên cạnh những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục kinh điển như nghiên cứu lý 

thuyết, tổng kết kinh nghiệm, thống kê toán học,..., nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng 8 phương pháp, 

kỹ thuật đặc thù là: phương pháp phân tích đối sánh chuẩn, phương pháp chọn mẫu thử nghiệm; 

kỹ thuật thiết lập tiêu chí, chỉ số giáo dục; biên soạn công cụ đo lường trí tuệ; kỹ thuật tạo lập cơ 

sở dữ liệu đánh giá; kỹ thuật định cỡ test và phân tích chất lượng Item; và kỹ thuật phân tích các 

nhân tố về sự phát triển trí tuệ. Dưới đây, tập trung mô tả các phương pháp, kỹ thuật đặc thù. 

18.2.1. Phương pháp phân tích đối sánh chuẩn (Benchmarking) 

a) Sử dụng ba loại Benchmarking sau đây: 

- Benchmarking nội bộ để so sánh chỉ số trí tuệ giữa các cơ sở giáo dục trong cùng địa 
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phương. Ưu điểm đặc trưng của phương pháp này là khả năng dễ dàng chia sẻ những thông tin 

nội bộ và hạn chế là thường không mang lại kết quả thực sự đổi mới vì các hoạt động của cơ sở 

giáo dục thường được đặt trong cùng bối cảnh văn hóa, cùng kế hoạch và mục tiêu chung.  

- Benchmarking cạnh tranh để so sánh sự phát triển trí tuệ của học sinh giữa nhà trường/ 

địa phương mình với những trường học/ địa phương khác nổi trội. Ưu điểm của loại so sánh này 

là có thể bắt đầu từ việc so sánh các thành quả cuối cùng của 2 bên (ví dụ như tỷ lệ tốt nghiệp 

THPT, tỷ lệ trúng tuyển đại học,...). Nhược điểm của phương pháp là sự hạn chế trong tìm kiếm 

thông tin, nhất là thông tin mật của từng trường học/ địa phương.  

- Benchmarking chức năng khi so sánh quy trình giám sát và quản lý nhân viên, cách thức 

tổ chức hoạt động,... ở những tổ chức/ đơn vị không phải đối thủ cạnh tranh với nhau. Ưu điểm 

là dễ dàng trao đổi thông tin hơn (kể cả những thông tin mật) giúp tìm ra những kỹ thuật sáng 

tạo. Tuy nhiên, nó cũng gặp khó khăn đối với những quy trình tổng quát.  

b) Quy trình thực hiện Benchmarking gồm 4 bước cơ bản sau: 

(i) Lập kế hoạch bao gồm: 

- Lựa chọn các học thuyết, mô hình đánh giá làm chuẩn (ví dụ thuyết ba nhân tố trí tuệ của 

Sternberg, mô hình ba tầng của Eysenck,...); 

- Xác định những nội dung/ vấn đề/ hoạt động cần đánh giá (đối sánh chuẩn) trong quy 

trình, và cách thức hoạt động; 

- Xác nhận phương pháp, kỹ thuật đánh giá, các chỉ số chính để đánh giá trí tuệ người học; 

ghi lại chi tiết phương pháp hiện tại đang sử dụng để tiến hành hoạt động;  

- Xác định những tài liệu tham khảo cần thiết;... 

(ii) Phân tích gồm: 

- Thu thập thông tin thứ cấp, dữ liệu sơ cấp cần thiết 

- So sánh quá trình hiện tại với những mô hình tham khảo thích hợp để xác định sự khác 

biệt và những đổi mới 

- Xác nhận các mục tiêu kỳ vọng là kết quả của việc đổi mới quá trình đo lường, đánh giá 

đa trí tuệ 

(iii) Hành động gồm: 

- Thông báo kết quả nghiên cứu tới những bộ phận có liên quan trong tổ chức 

- Lập kế hoạch hoàn thành công việc cải tiến 

- Thực hiện kế hoạch cải tiến, giám sát quá trình và xem xét lại khi cần thiết 

(iv) Đánh giá lại bao gồm: 

- Đánh giá lại tình hình hoạt động sau khi các bước thay đổi được thực hiện 

- Điều chỉnh những vấn đề có thể khiến cho tổ chức không đạt được mục tiêu  

- Thông báo kết quả của sự thay đổi đã được thực hiện tới tổ chức 
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- Cân nhắc lại quá trình thực hiện benchmarking để tiếp tục quá trình cải tiến 

Quy trình này cần được thử để xác định chuẩn mực tối ưu. Kết quả của phương pháp 

benchmarking là phản ứng trước những bài học kinh nghiệm và sự thay đổi môi trường giáo dục. 

18.2.2. Phương pháp chọn mẫu thử nghiệm chính thức công cụ đánh giá trí tuệ 

Bộ công cụ đánh giá sự phá triển trí tuệ học sinh (bao gồm khung đánh giá, đường phát 

triển trí tuệ, bộ tiểu chỉ, chỉ số đánh giá, công cụ đo lường và phương pháp tính sự phát triển trí 

tuệ) sẽ được thử nghiệm tại 5 tỉnh, thành phố và thông qua đó điều chỉnh công cụ cho Quốc gia. 

Vì vậy, việc chọn mẫu thử nghiệm đóng vai trò quan trọng. 

a) Nguyên tắc chọn mẫu 

- Tính đại diện: mẫu thử nghiệm cần đảm bảo đại diện cho các vùng miền; ở các địa bàn 

phát triển kinh tế - xã hội (thấp, trung bình và cao); các cấp học (tiểu học, THCS, THPT); loại 

hình sở hữu (công lập và ngoài công lập);   

- Tính ngẫu nhiên: mẫu thử nghiệm cần đáp ứng yêu cầu về yếu tố ngẫu nhiên (để có thể 

suy rộng trong chừng mực nhất định) khi chọn trường và đối tượng tham gia đo lường đa trí tuệ; 

- Tính hiệu quả: mẫu thử nghiệm cần đáp ứng về chi phí, thời gian thu thập dữ liệu. 

b) Cơ cấu mẫu  

Mẫu tham gia thử nghiệm đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh bao gồm hai nhóm: 

- Nhóm thụ hưởng các hoạt động GDĐT là: đối tượng được giáo dục (học sinh); và đối 

tượng sử dụng sản phẩm giáo dục (cha mẹ, cộng đồng);  

- Nhóm quản lý, cung cấp dịch vụ giáo dục: chuyên viên, giáo viên; cán bộ quản lý giáo 

dục; và chuyên gia GD.  

c) Phương pháp chọn mẫu 

Sử dụng hai phương pháp chọn mẫu khảo sát là phi xác suất và xác suất:  

- Phương pháp chọn mẫu phi xác xuất là quá trình chọn mẫu không tính đến xác suất được 

chọn vào mẫu của đối tượng, tức là mẫu được chọn từ một số đối tượng đại diện cho đối tượng 

nghiên cứu theo ý kiến chủ quan của mục đích khảo sát. Cụ thể là: chọn 5 tỉnh, thành Cao Bằng 

(Đông Bắc), Hà Nội (đồng bằng sông Hồng), Lâm Đồng (Tây Nguyên), Hồ Chí Minh (Đông 

Nam Bộ) và Trà Vinh (đồng bằng sông Cửu Long); chọn 3 huyện trong mỗi tỉnh (thuộc vùng 

phát triển, bình thường và vùng khó); chọn 9 trường trong mỗi huyện (3 trường tiểu học; 3 trường 

THCS, và 3 trường THPT); 

- Phương pháp chọn mẫu xác suất là trong quá trình chọn mẫu có tính đến xác suất được 

chọn vào mẫu của đối tượng nghiên cứu theo cụm gồm: (i) chọn cụm đối tượng (ví dụ, chọn tỉnh 

trong vùng miền, huyện trong tỉnh, xã trong huyện, trường trong xã), (ii) chọn ngẫu nhiên học 

sinh trong trường. Với nghiên cứu này: chọn ngẫu nhiên 7 GV và 30 học sinh trong trường Tiểu 

học (lớp 5), THCS (lớp 9) và trường THPT (lớp 11). Không chọn học sinh lớp 12 vì các em bận 

ôn luyện thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. 

18.2.3. Kỹ thuật thiết lập tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển trí tuệ 

Bộ tiêu chí, chỉ số đo lường trí tuệ nhằm trả lời hai câu hỏi chính là: (i) Mỗi thành tố của 
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năng lực trí tuệ biểu hiện tốt như thế nào? Các hoạt động giáo dục có đang giúp học sinh tiens bộ 

về năng lực trí tuệ không? Các tiêu chí, chỉ số cần bảo đảm: rõ ràng để thu thập minh chứng về 

mức độ yêu cầu sau quá trình thực hiện chương trình giáo dục mới; thích hợp với kết quả đầu ra 

mong muốn; chi phí hợp lý khi thu thập và phân tích dữ liệu; cung cấp đủ cơ sở để đánh giá được 

đầu vào, quá trình và kết quả đầu ra; và có thể xác nhận hoặc kiểm chứng độc lập.  

Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển trí tuệ được xây dựng theo cấu trúc lồng - mỗi năng lực 

trí tuệ (gọi là tiêu chuẩn) có nhiều thành tố (gọi là tiêu chí), mỗi tiêu chí có nhiều chỉ số (hình 8). 

 

Hình 8. Cấu trúc bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh 

Các tiêu chí, chỉ số đo lường trí tuệ là các biến số định tính, định lượng. Các chỉ số định tính 

thường đo lường nhận thức, sự cảm nhận của đối tượng về những thay đổi trong quá trình tham 

gia tích cực vào các hoạt động giáo dục; thái độ, niềm tin, động cơ và mức độ nắm vững các kỹ 

năng, thao tác trí tuệ của cá nhân; các chỉ số định lượng thường là con số hoặc tỷ lệ phần trăm, 

mô tả các kết quả đầu ra về kiến thức, kỹ năng, năng lực trí tuệ của người học;…  

Một số loại chỉ số đo lường sự phát triển trí tuệ cơ bản là: 

- Chỉ số đo lường đầu ra (outcome) giúp trả lời câu hỏi ‚Đã đạt mục tiêu chưa?‘. Một số chỉ 

số đo lường kết quả đầu ra có thể là: mức độ phát triển trí tuệ của học sinh; mức độ phát triển 

năng lực Tính toán;... Ví dụ bảng 6 trình bày chỉ số đo lường khả năng tư duy Logic và Toán cho 

học sinh lớp 5-12. 

TT Kết quả đầu ra Các chỉ số Nguồn chứng 

1 Nhớ lại 1.1. Vẽ biểu đồ hình tròn biểu thị những 

dữ kiện trong bài toán 

1.2. Thiết lập giản đồ thời gian liên quan 

đến bối cảnh nêu trong đoạn văn 

Công cụ số 2 

 

Công cụ số 2 

2 Am hiểu 2.1. Thiết kế trò chơi đố chữ hoặc mê 

cung trình bày các chủ đề của văn bản. 

2.2. Phát triển ý tưởng "Làm thế nào để 

... ..“ liên quan đến văn bản đã cho 

Nhiệm vụ Dự án 1 

 

Công cụ số 2 
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- Chỉ số đo lường kết quả (output) giúp trả lời câu hỏi: có những thay đổi hoặc ổn định nào trong 

quá trình hoạt động? Sự chênh lệch kết quả hiện tại với kết quả giai đoạn trước như thế nào? Ví dụ: 

Tỷ lệ số bài tập về nhà được hoàn thành của năm học này so với năm học trước? 

- Chỉ số đo lường hiệu quả của hoạt động giúp trả lời câu hỏi: kết quả hoạt động có đáp ứng 

mục đích không? Ví dụ: hiệu quả của Dự án học tập 1 đối với động cơ, hứng thú học tập của HS 

- Chỉ số đo lường tác động của cơ chế, chính sách giáo dục giúp trả lời câu hỏi: việc thực 

hiện cơ chế, chính sách (là các mục tiêu tổng quát) có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến các 

bên liên quan, đến đối tượng thụ hưởng? Ví dụ: tác động của phương thức đánh giá năng lực trí 

tuệ người học. 

Cuối cùng, các tiêu chí, chỉ số đo lường cần được quan tâm từ đầu đến cuối. không nên bị 

thay đổi hoặc loại bỏ thường xuyên, vì điều này có thể dẫn đến những xáo trộn trong hệ thống thu 

nhập dữ liệu. Các chỉ số đo lường cần được sử dụng để giám sát tiến trình đạt các kết quả đầu ra, 

cung cấp thông tin phản hồi liên tục và các dòng dữ liệu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

đổi mới giáo dục. 

18.2.4. Biên soạn công cụ khảo sát, công cụ đo lường trí tuệ người học 

Để bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin, đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu ở ba đợt thực địa 

(xem mục 16.3), dự kiến cần biên soạn 74 loại công cụ đánh giá cho ba đợt thực tế. 

a) Biên soạn 15 công cụ để tìm hiểu nhu cầu phát triển trí tuệ của học sinh: 

(i) Thiết lập 01 bảng tiêu chí kỹ thuật tổng thể - là ma trận ba chiều, (i) các tiêu chí, 

chỉ số đánh giá, (ii) các đối tượng khảo sát thuộc cơ cấu mẫu, và (iii) các công cụ; 

(ii) Xây dựng 07 đề cương báo cáo hiện trạng phát triển trí tuệ của học sinh cấp tỉnh (1 

báo cáo cấp tiểu học, 1 báo cáo cấp THPT), huyện (1 báo cáo cấp tiểu học, 1 báo 

cáo cấp THCS), trường (3 mẫu báo cáo theo cấp học): dành cho cán bộ quản lý;  

(iii) Thiết kế 06 bộ phiếu hỏi online (2 phiếu cấp Tiểu học; 2 phiếu cấp THCS; và 2 

phiếu cấp THPT): dành cho giáo viên, và học sinh;  

(iv) Thiết kế 01 Code book: giải thích các mã được sử dụng trong các file dữ liệu và 

xác định nguyên tắc làm sạch dữ liệu (Syntax) 

b) Biên soạn 59 công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ của học sinh (dùng cho cả hai đợt thử 

nhỏ và thử nghiệm chính thức) 

(i) Thiết lập 01 bảng tiêu chí kỹ thuật tổng thể - là ma trận ba chiều, (i) các tiêu chí, 

chỉ số đánh giá, (ii) các đối tượng khảo sát thuộc mẫu, và (iii) các loại công cụ; 

(ii) Xây dựng 21 test đo lường trí tuệ của học sinh: 7 test (Thể chất và sinh lý; Sử dụng 

ngôn ngữ; Logic-Toán, Giải quyết vấn đề; Sáng tạo;  Giao tiếp; và Hợp tác); dành 

cho học sinh tiểu học (lớp 5), THCS (lớp 9) và THPT (lớp 11).  

(iii) Biên soạn 21 Rubric hướng dẫn cách chấm điểm các bài test (đối với các câu hỏi, 

nhiệm vụ dạng kết thúc mở); 

(iv) Biên soạn 03 bảng hỏi dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT để tìm hiểu 

nhận thức, suy nghĩ và điều kiện rèn luyện các năng lực trí tuệ ở nhà, ở trường và 
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trong xã hội 

(v) Thiết kế 07 Code book giải thích các mã được sử dụng trong các file dữ liệu và xác 

định nguyên tắc làm sạch dữ liệu (Syntax); 

(vi) Biên soạn các loại tài liệu: Hướng dẫn quy trình đo lường trí tuệ học sinh; Hướng 

dẫn sử dụng công cụ đo lường trí tuệ học sinh (cấp Tiểu học, THCS, THPT); 

Hướng dẫn phát triển năng lực học sinh (cấp Tiểu học, THCS, THPT) 

18.2.5. Kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu cho đánh giá  

a) Nhập dữ liệu 

Sau khi thu thập dữ liệu, tập hợp các bộ công cụ được phân loại theo tỉnh và gán mã nhận 

dạng. Dữ liệu sẽ được nhập bằng phần mềm Đo lường trí tuệ và Windem (thành 76 file/tỉnh) 

b) Kết nối dữ liệu 

Sau đó, dữ liệu của các tỉnh được kết nối với nhau theo sáu bước sau:  

(1) Kết nối các file phiếu hỏi giáo viên, học sinh với nhau;  

(2) Kết nối các file báo cáo với nhau; 

(3) Kết nối các file biểu mẫu với nhau;  

(4) Kết nối tất cả các file trên với nhau thành file tổng; 

(5) Cuối cùng, 3 file tổng theo cấp học được kết nối thành một file duy nhất. 

c) Làm sạch dữ liệu theo quy trình ba bước chủ yếu sau: 

(1) Kiểm tra sự nhất quán của mã nhận dạng học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, cha 

mẹ,...; kiểm tra sự nhất quán của mã nhận dạng tỉnh/ huyện/ trường trong các file 

riêng biệt;  

(2) Kiểm tra từng mục và mối quan hệ logic giữa các mục của file tổng thể dựa theo các 

nguyên tắc làm sạch đã qui định ở Code book. 

18.2.6. Định cỡ test và phân tích Item 

Sau khi bộ dữ liệu đã được làm sạch, các bài test sẽ được định cỡ và phân tích chất lượng 

của từng Item và cả bài test bằng cách sử dụng cả lý thuyết kiểm tra cổ điển (CTT) và lý thuyết 

ứng đáp câu hỏi (IRT). Các định cỡ IRT được thực hiện bằng phần mềm ConQuest (Adams, Wu 

& Wilson, 2012). 

a) Chuẩn bị phân tích 

Dữ liệu ở cấp độ câu hỏi cho các bài test được trích xuất từ file dữ liệu tổng thể. Các mã số 

8 và 9 (tức là câu hỏi nhận được nhiều hơn 1 phương án trả lời, câu hỏi không trả lời) đều được 

coi là không có câu trả lời và được coi là dạng đặc biệt của điểm ‚không‘. Các ô khuyết/ trống 

trong bộ dữ liệu được coi như dữ liệu thiếu hụt của hệ thống.       

b) Quy trình phân tích 

Các điểm số do mô hình CTT và IRT đưa ra qua phần mềm ConQuest đã được sử dụng để 
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phân tích dữ liệu. 

- Mô hình CTT chỉ ra các khiếm khuyết trong câu hỏi và khiến ta có thể dễ dàng đề xuất 

việc chỉnh sửa các câu hỏi. Do đó mô hình này được sử dụng để đánh giá chất lượng câu hỏi 

trong quá trình chọn lựa câu hỏi ở giai đoạn thử nhỏ. Những số liệu thống kê chính về câu hỏi 

được tính toán bằng mô hình CTT là giá trị p (p-value, tức tỉ lệ học sinh trả lời đúng câu hỏi) và 

hệ số tương quan điểm nhị phân (là tương quan tổng số điểm của câu hỏi thể hiện chất lượng 

hoặc sự phân biệt câu hỏi).  

- Các tham số của câu hỏi theo mô hình IRT được sử dụng để sắp xếp năng lực của học sinh 

và độ khó của câu hỏi theo cùng thang đo và để cân bằng các bài test khác nhau, để xác định ra 

những câu hỏi không phù hợp qua mô hình Rasch. Mô hình này cho phép tính toán năng lực học 

sinh chính xác hơn so với mô hình CTT.   

c) So sánh năng lực của học sinh và độ khó của câu hỏi 

Theo mô hình Rasch, năng lực của học sinh trong 01 bài test và mức độ khó của câu hỏi 

được tính bởi cùng một thang Logit (logit scale). Xác suất trả lời đúng 1 câu hỏi của học sinh là 

một hàm số phụ thuộc vào sự khác biệt năng lực của các học sinh tham gia trả lời và độ khó của 

câu hỏi đó. Nếu năng lực của học sinh tương đương với độ khó của câu hỏi thì xác suất học sinh 

có thể trả lời đúng câu hỏi đó là 0,5; nếu năng lực của học sinh cao hơn so với độ khó của câu hỏi 

thì xác suất trả lời đúng câu hỏi này sẽ cao hơn; còn nếu năng lực của học sinh thấp hơn so với độ 

khó của câu hỏi thì xác suất trả lời đúng câu hỏi này sẽ thấp hơn. Mức độ cao hơn hay thấp hơn 

đến đâu tùy thuộc vào độ khác biệt giữa năng lực học sinh và độ khó câu hỏi đó. 

18.2.7. Kỹ thuật tạo biến số phát sinh 

Trong quá trình phân tích dữ liệu, một loạt các biến số phát sinh đã được tính toán từ các 

biến số ban đầu (gọi là biến gốc).  

a) Các biến số tính toán: có các biến số liên quan đến các phép tính đơn giản, như là tỉ lệ 

học sinh đạt mức độ phát triển trí tuệ; 

b) Các biến số phát sinh phức tạp hơn, chẳng hạn điều kiện kinh tế - xã hội của gia đình học 

sinh, được tính toán dựa trên một loạt các chỉ số theo quy trình 4 bước sau đây: 

(i) Thiết lập ma trận về mối tương quan lẫn nhau đã được tính toán trong số các biến 

số để xác định những biến số có tương quan với nhau;  

(ii) Các biến số cho thấy có một hệ số tương quan tuyệt đối vượt quá một ngưỡng nhất 

định (dù thuận hay nghịch) sẽ được lựa chọn để đưa vào biến số phức tạp;  

(iii) Các biến số được lựa chọn thông qua quá trình xác định mối tương quan lẫn nhau như 

trên được xử lý bằng cách sử dụng quá trình phân tích thành phần chính nhằm mục 

đích trích xuất hệ số liên kết cho thành phần chính thứ nhất;  

(iv) Các biến số được kết hợp để tạo thành biến mới, có trọng số tỉ lệ với hệ số liên kết. 

18.2.8. Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phát triển trí tuệ HS 

Để chứng tỏ dữ liệu thực tiễn đáp ứng mô hình giả định, người ta thực hiện tính toán theo 
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ba bước: tiến hành phân tích mối quan hệ giữa một loạt các biến số với kết quả đầu ra; xác định 

được các trường hiệu quả nhất và kém hiệu quả nhất; phân tích các biến số đã tạo ra sự khác biệt 

lớn nhất giữa các trường hiệu quả và kém hiệu quả nhất. 

a) Mối quan hệ giữa các biến số và kết quả phát triển trí tuệ của học sinh được suy xét thông 

qua một số kỹ thuật sau: 

(i) Hệ số tương quan Pearson (r) đã được sử dụng làm chuẩn đo cho mối tương quan tuyến 

tính giữa hai biến số định lượng. Công thức tính r như sau:  

   
   

1 1 1

1

1

1 1

n n n

i i i in
i i i i i

i x y x y

x y x y
x x y y n

r
n S S n S S

  



  
        

 

  
  

Trong đó n là quy mô mẫu; x  và y  là các giá trị trung bình của x và y ; Sx và Sy là các độ 

lệch chuẩn của x và y. 

(ii) Hệ số tương quan bộ phận (rp) được sử dụng làm chuẩn đo liên quan giữa hai biến số ngẫu 

nhiên, với hiệu quả là loại bỏ được một hoặc nhiều biến điều kiện. Các hệ số tương quan bộ phận 

thường được tính bằng hồi quy tuyến tính, trong đó giá trị bằng số của một biến số cụ thể được dự 

đoán cho các mức khác nhau của các biến số khác. Dưới đây là mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản 

cho số quan sát N đối với biến độc lập x và biến phụ thuộc y ((x1, y1) ; (x2, y2) ;... (xN, yN)):  

yi = b + axi + i  , 

Trong đó: b + axi là giá trị trung bình của y khi x = xi ; i là một sai số ngẫu nhiên, được giả 

định có phân phối chuẩn với giá trị trung bình 0, độ lệch chuẩn .  

Phương trình hồi quy có đa biến độc lập được gọi là hồi quy tuyến tính đa biến, có dạng:  

y = b + a1x1 + a2x2 + … apxp +  

(iii) Phân tích nhân tố là một kỹ thuật phân tích nhằm làm giảm số lượng lớn các biến số 

được nghiên cứu xuống còn một lượng tối thiểu các nhân tố cơ bản. Thí dụ, nhóm 2 biến số 

‘Nhận biết xúc cảm’ và ‘Xúc cảm hoá ý nghĩ’ có thể chứa thông tin về ‘Trí thông minh trải 

nghiệm cảm xúc’. Do đó từ 2 biến số này có thể tạo ra 1 nhân tố đơn nhất.   

Một biến thể của phân tích nhân tố là phân tích thành phần chính nhằm xác định sự kết hợp 

tuyến tính giữa các biến số lý giải cho mức chênh lệch lớn nhất trong mẫu. Các nhân tố tiềm tàng 

ảnh hưởng đến thành tích của học sinh có thể được chia nhỏ thành các nhóm biến số phát sinh, 

chẳng hạn như hoàn cảnh gia đình, đặc điểm giáo viên, cơ sở vật chất trường và các hoạt động 

giáo dục của trường. 
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19. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước 

19.1. Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Viện nghiên cứu Tâm lý, Học viện Khoa học xã hội nhân văn có vai trò quan trọng trên toàn 

quốc về nghiên cứu các chỉ số phát triển tâm sinh lý con người Việt Nam, và cung cấp dịch vụ 

giáo dục phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 

Viện nghiên cứu Tâm lý, Học viện Khoa học xã hội nhân văn sẽ phối hợp với Viện Khoa 

học giáo dục Việt Nam trong nghiên cứu này ở 5 hoạt động chủ yếu sau: 

(i) Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển tiềm năng của cá nhân học sinh; 

(ii) Tham gia xây dựng khung đánh giá; tiêu chí, chỉ số đánh giá trí tuệ học sinh  

(iii) Thiết kế test đo lường các năng lực trí tuệ; 

(iv) Phân tích các chỉ số phát triển trí tuệ của học sinh 

(v) Phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu của đề tài thông qua: hội thảo, hội nghị khoa học, 

viết báo; đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ,... 

19.2. Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam 

Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, Hiệp hội các khoa học kỹ thuật Việt Nam là 

một hội nghề nghiệp, có chức năng nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu tâm lý học vào thực 

tiễn; cung cấp dịch vụ giáo dục nhằm đo lường, đánh giá sự phát triển tâm lý học, giáo dục học 

của con người Việt Nam 

Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam sẽ phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt 

Nam trong nghiên cứu này ở 5 hoạt động chủ yếu sau: 

(i) Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển tâm sinh lý lứa tuổi; lựa chọn học thuyết đa trí tuệ 

phù hợp với đặc điểm con người và điều kiện kinh tế - xã hội – văn hóa Việt Nam; 

(ii) Tham gia xây dựng khung đánh giá; tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển trí tuệ của HS  

(iii) Thiết kế test đo lường các năng lực trí tuệ; 

(iv) Xây dựng quy trình đo lường chỉ số trí tuệ trong nhà trường; 

(v) Phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu của đề tài thông qua: hội thảo, hội nghị khoa học 

19.3. Các cơ quan, đơn vị cấp trung ương 

Một số đơn vị của Bộ GDĐT sẽ phối hợp cùng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trong 

các hoạt động chính sau đây: 

(1) Vụ Giáo dục Tiểu học: phản biện, tư vấn về bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển trí 

tuệ học sinh tiểu học; quy trình đo lường, đánh giá trí tuệ; 

(2) Vụ Giáo dục Trung học: phản biện, tư vấn về bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển trí 

tuệ học sinh THCS, THPT; quy trình đo lường, đánh giá trí tuệ. Những kết quả này là cơ sở để 

điều chỉnh Thông tư đánh giá học sinh THCS và THPT; 

(3) Cục Quản lý chất lượng sẽ phối hợp xây dựng tiêu chí đánh giá trí tuệ; quy trình đo 

lường, đánh giá trí tuệ. Những kết quả này là cơ sở để điều chỉnh Thông tư thi THPT quốc gia; 
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19.4. Các tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục cấp địa phương  

Cơ quan chính quyền địa phương (UBND tỉnh, Sở GDĐT), và các cơ sở giáo dục phổ thông 

thuộc 6 tỉnh, thành phố sẽ phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam trong các hoạt động: 

- Góp ý, phản biện khung phân tích, bộ tiêu chí đánh giá phát triển trí tuệ học sinh; 

- Cung cấp thông tin, dữ liệu vào các bộ công cụ đánh giá; 

- Tham gia hoạt động tập huấn, thu thập thông tin, hội thảo, tọa đàm; 

- Phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu của đề tài 

20 Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có) 

           (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã 
có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý 
do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài) 

Phối hợp nghiên cứu với chuyên gia từ Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục Úc (ACER) 

ACER là một tổ chức nghiên cứu giáo dục quốc gia độc lập được thành lập năm 1930. Với hơn 

320 nhân viên làm việc tại các văn phòng ở Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth, Delhi và 

Dubai, ACER có khả năng cung cấp các dịch vụ toàn diện cho ngành giáo dục toàn cầu.  

Các hoạt động nghiên cứu và phát triển do ACER tiến hành bao quát tất cả các lĩnh vực và 

cấp giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đại học, giáo dục đào tạo nghề, 

cũng như giáo dục thổ dân. Đặc biệt, ACER hiện đang mở rộng hoạt động nhằm xây dựng các 

công cụ đánh giá có thể sử dụng trên thị trường quốc tế. Ví dụ ACER: 

- Hợp tác với các tổ chức nhằm xây dựng bài thi đầu vào đại học (như với tổ chức 

Cambridge Assessment trong việc xây dựng bài kiểm tra uniTEST); và 

- Hợp tác với các ban thi cử quốc gia và các cơ quan khác nhằm xây dựng các bài kiểm tra 

đầu vào chuyên ngành y tế (ví dụ tại Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản). 

- Hợp tác và cung cấp các bài kiểm tra đầu vào chuyên ngành y tế trên toàn quốc và các tiêu 

chuẩn lựa chọn đối với hệ thống giáo dục đại học (ví dụ các bài kiểm tra HPAT – kiểm tra đầu 

vào đối với chuyên ngành y tế bậc đại học, GAMSAT tại Ailen). 

Trong nghiên cứu này, sự hợp tác giữa VNIES và chuyên gia của ACER theo cơ chế: 

VNIES thực hiện các hoạt động sau với sự hỗ trợ, giám sát kỹ thuật của ACER:  

- Tư vấn về lựa chọn thuyết đa trí tuệ; mô hình phát triển trí tuệ; các loại năng lực trí tuệ; 

- Tư vấn về quy trình, cách thức tính toán các chỉ số phát triển trí tuệ sau: chỉ số trí tuệ sinh 

học; chỉ số trí tuệ hàn lâm, chỉ số trí tuệ xã hội, và chỉ số phát triển trí tuệ tổng hợp; 

- Hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập cơ sở dữ liệu về sự phát triển trí tuệ học sinh ;  

- Tham gia thiết kế test đo lường trí tuệ; và phân tích, đánh giá chất lượng Item và Test. 

Thông qua các cơ chế nêu trên, kỳ vọng rằng các chuyên gia thuộc Viện Khoa học giáo dục 

Việt Nam, ACER sẽ cải thiện được kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu, đánh giá năng lực chuyên sâu 

(lý thuyết IRT, kỹ thuật phân tích nhân tố...), kỹ thuật viết báo cáo,... Đặc biệt là, phát triển được kỹ 

năng hợp tác trong nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 
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21 Phương án thuê chuyên gia (nếu có) 

21.1. Thuê chuyên gia nước ngoài 

Số 
TT 

Họ và tên, học 
hàm, học vị 

Quốc 
tịch 

 

Thuộ
c tổ 
chức 

 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

Nội dung thực hiện và 
giải trình lý do cần thuê 

Thời 
gian 
thực 

hiện quy 
đổi 

(tháng) 
1 
 

TS. Nguyễn Túy 
Vân 
 

Australia 
Việt 
Nam 
 

ACER Đánh giá và 
phân tích 
tâm trắc học 

- Tư vấn về lựa chọn 
thuyết đa trí tuệ; mô hình 
phát triển trí tuệ; các loại 
năng lực trí tuệ 
- Tư vấn về quy trình, 
cách thức tính toán các 
chỉ số phát triển trí tuệ 
sau: chỉ số trí tuệ sinh 
học; chỉ số trí tuệ hàn lâm, 
chỉ số trí tuệ xã hội, và chỉ 
số phát triển trí tuệ tổng 
hợp của học sinh 
- Hỗ trợ kỹ thuật để thiết 
lập cơ sở dữ liệu về sự 
phát triển trí tuệ học sinh ;  
- Hỗ trợ kỹ thuật: thiết kế 
test đo lường trí tuệ; phân 
tích, đánh giá chất lượng 
Item, Test 

2.5 

22 Tiến độ thực hiện 

 

Các nội dung, công 
việc  chủ yếu cần được 
thực hiện; các mốc 
đánh giá chủ yếu 

 Kết quả phải đạt     
Thời gian 
(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  
thực hiện* 

Dự kiến  
kinh phí 
(triệu 
động)

 

1 Chuẩn bị nghiên cứu    19.682 

1.1. Xây dựng thuyết 
minh 

Thuyết minh được 
chấp thuận 

12/2018 CNĐT 

N.T.L.Phương 

13.400 
 

1.2. Lập kế hoạch 
nghiên cứu 

Kế hoạch tổng thể, 
kế hoạch chi tiết 
được chấp thuận 

1-2/2018 CNĐT 

N.T.L.Phương 

6.283 
 

2 Sưu tầm, dịch tài liệu    43.210 

2.1. Tổng quan tài liệu  Tổng quan các nội 
dung liên quan đến 
đề tài  

1-2/2019 N.T.L.Phương 19.210 
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2.2. Dịch tài liệu Từ tiếng Anh sang 
tiếng Việt 

1-6/ 2019 D.T.T.Hương 24 

3 Luận cứ khoa học về đo lường, đánh giá trí tuệ người học 104.820 

3.1 Đặc điểm nền giáo dục 
Việt Nam đến năm 
2030 

Báo cáo chuyên đề: 

- Bối cảnh giáo 
dục thế giới 

- Phát triển con 
người Việt Nam 
trong bối cảnh 
giáo dục quốc tế 
và điều kiện lịch 
sử, văn hoá và xã 
hội Việt Nam 

- Yêu cầu phát 
triển toàn diện và 
phát huy tiềm 
năng, khả năng 
sáng tạo của mỗi 
cá nhân theo tinh 
thần Nghị quyết số 
29-NQ/TW 

1-3/2019 CNĐT 

N.H.Vân 

Đ.T.L.Hằng 

 

45.953 
 

3.2 Lý luận về đo lường, 
đánh giá trí tuệ người 
học theo thuyết đa trí 
tuệ 

Báo cáo chuyên đề: 

- Quan điểm phát 
triển giáo dục và 
cách tiếp cận đánh 
giá sự phát triển   

-. Quan niệm về trí 
tuệ và các thuyết 
đa trí tuệ 

- Vấn đề đo lường, 
đánh giá trí tuệ 
người học: khung 
phân tích; tiêu chí 
chỉ số; công cụ đo 
lường; phương 
pháp đánh giá, kỹ 
thuật tính chỉ số 
phát triển trí tuệ  

- Phát triển trí tuệ 
và phát triển năng 
lực người học 

1-3/2019 L.M.Dung 

Đ.T.L.Hằng 

Đ.T.K.Thoa 

37.669 
 

3.3 Báo cáo tổng hợp: 
Luận cứ khoa học về 
đo lường, đánh giá trí 

Tổng hợp các mục 
3.1 và 3.2 

3/2019 CNĐT 

N.T.H.Vân 

21.198 
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tuệ người học 

 

4 Kinh nghiệm quốc tế và vấn đề xây dựng công cụ đánh giá trí tuệ học 
sinh ở Việt Nam 

114.911 

4.1 Kinh nghiệm quốc tế Báo cáo chuyên đề: 

- Công cụ đánh giá 
trí tuệ người học 
của một số nước 
(khung phân tích; 
tiêu chí chỉ số; 
công cụ đo lường; 
phương pháp đánh 
giá và kỹ huật tính 
chỉ số phát triển trí 
tuệ) 

- Công cụ đánh giá 
trí tuệ người học 
của một số chương 
trình nghiên cứu 
quốc tế (khung 
phân tích; tiêu chí 
chỉ số; công cụ đo 
lường; phương 
pháp đánh giá và 
kỹ huật tính chỉ số 
phát triển trí tuệ) 

2-4/2019 Đ.T.Lai 

N.C.Khanh 

45.314 
 

4.2 Về xây dựng công cụ 
đánh giá sự phát triển 
trí tuệ học sinh ở Việt 
Nam 

Báo cáo chuyên đề 

- Công cụ đánh giá 
trí tuệ học sinh 
hiện có/ ứng dụng 
(khái niệm; khung 
đánh giá; tiêu chí, 
chỉ số; công cụ đo 
lường; phương 
pháp và kỹ huật 
tính chỉ số trí tuệ);  

- Nhu cầu thực tiễn 
về công cụ đánh 
giá trí tuệ học 
sinh;  

- Những vấn đề đặt 
ra cần tiếp tục 
nghiên cứu 

4-6/2019 L.M.Dung 

D.T.T.Hương 

Đ.T.L.Hằng 

46.676 
 

4.3 Tổng hợp kinh nghiệm 
phát triển công cụ đánh 

Báo cáo tổng hợp 6/2019 Đ.T.Lai 22.921 
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giá trí tuệ người học N.C.Khanh 

5 Tổ chức Khảo sát nhu 
cầu về công cụ đánh 
giá trí tuệ học sinh (tại 
Hà Nội và Trà Vinh) 

Thu thập dữ liệu 
khách quan, tin 
cậy 

4-5/2019 Nhóm nghiên 
cứu 

83.180   

6 Khung đánh giá, đường phát triển và tiêu chí đánh giá trí tuệ học sinh 
theo thuyết đa trí tuệ 

677.347 

6.1 Khung đánh giá trí tuệ 
học sinh phổ thông 

Báo cáo chuyên đề 

- Nguyên tắc xây 
dựng khung đánh 
giá trí tuệ của học 
sinh;  

- Khái niệm, cấu 
trúc các trí tuệ;  

- Cấu trúc khung 
đánh giá các trí tuệ 
học sinh 

7-8/2019 N.H.Vân; 
Đ.T.Lai;  
L.M.Dung 
N.C.Khanh;  
L.T.M.Hà 
D.T.T.Hương; 
Đ.T.K.Thoa;  
N.T.L.Phương;  

204.372 
 

6.2 Đường phát triển và 
tiêu chí đánh giá các trí 
tuệ 

Báo cáo chuyên đề 

- Quy trình xây 
dựng đường phát 
triển trí tuệ của 
học sinh;  

- Phác thảo đường 
phát triển trí tuệ 
của học sinh;  

- Bộ tiêu chí, chỉ 
số đánh giá sự phát 
triển trí tuệ của 
học sinh 

9-10/ 
2019 

T.H.Hoàng 

N.H.Vân; 
Đ.T.Lai;  
L.M.Dung 
N.C.Khanh;  
D.T.T.Hương; 
Đ.T.K.Thoa;  

N.T.L.Phương; 

252.285 
 

6.3 Quy trình, phương 
pháp tính chỉ số phát 
triển trí tuệ học sinh 

Báo cáo chuyên đề 

- Về chỉ số phát 
triển trí tuệ thể 
chất và sinh học;  

- Về chỉ số phát 
triển trí tuệ hàn 
lâm;  

- Về chỉ số phát 
triển trí tuệ xã hội;  

- Về chỉ số phát 
triển trí tuệ tổng 
hợp 

11/2019 T.H.Hoàng 
N.C.Khanh;  
L.T.M.Hà 
D.T.T.Hương;  
N.T.L.Phương; 

116.579 
 

6.4 Báo cáo tổng hợp: Báo cáo ổng hợp 11-12/ T.H.Hoàng 104.111 
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Khung đánh giá, đường 
phát triển và tiêu chí 
đánh giá trí tuệ HS theo 
thuyết đa trí tuệ 

 2019 N.H.Vân; 
Đ.T.Lai;  

N.T.L.Phương; 

7 Công cụ đo lường trí tuệ chuẩn hóa và hướng dẫn sử dụnga 580.0053 

7.1 Nguyên tắc và quy 
trình thiết kế công cụ 
đo lường trí tuệ 

Đảm bảo tính khoa 
học và thực tiễn 

1/2020 T.H.Hoàng 

L.T.M.Hà 
15.026 

 

7.2 Công cụ đo lường trí 
tuệ của học sinh 

Báo cáo chuyên đề 

- 7 test trí tuệ và 
các rubric 

- 3 bộ phiếu hỏi, 

- Kết quả thử nhỏ;  

- Bộ công cụ được 
điều chỉnh 

2-4/2020 N.H.Vân; 
Đ.T.Lai;  
L.M.Dung 
N.C.Khanh;  
D.T.T.Hương; 
Đ.T.K.Thoa;  

N.T.L.Phương; 

455.920 
 

7.3 Hướng dẫn sử dụng 
công cụ đánh giá trí tuệ 
học sinh và yêu cầu 
phần mềm hỗ trợ đánh 
giá trí tuệ 

Báo cáo chuyên đề 

- Hướng dẫn sử 
dụng công cụ đánh 
giá trí tuệ học sinh 

- Yêu cầu phần 
mềm hỗ trợ đánh 
giá trí tuệ 

5-6/2020 Đ.T.L.Hằng 
Đ.T.K.Thoa 

76.033 
 

7.4 Báo cáo tổng hợp: 
Công cụ đo lường trí 
tuệ chuẩn hóa và 
hướng dẫn sử dụng 

Báo cáo tổng hợp  6/2020 Đ.T.L.Hằng 

33.026 

 

8 Thử nhỏ quy trình và 
công cụ đánh giá sự 
phát triển trí tuệ học 
sinh (tại Ninh Bình) 

Thu thập dữ liệu 
khách quan, tin 
cậy 

4/2020 Nhóm nghiên 
cứu 

78.630   

9 Hội thảo số 1: Luận 
chứng khoa học và 
công cụ đánh giá sự 
phát triển trí tuệ HS 

Thảo luận, góp ý 
điều chỉnh bộ công 
cụ  

6/2020 CNĐT 

N.T.L.Phương 

89.280   

10 Tổ chức thử nghiệm 
công cụ đánh giá trí tuệ 
học sinh (tại Cao Bằng, 
TP Hà Nội, Lâm Đồng, 
TP HCM, Trà Vinh) 

Công cụ đo lường 
đã đầy đủ dữ liệu 

9/2020 Các địa phương 588.190   

11 Kết quả thử nghiệm công cụ đánh giá và sự phát triển trí tuệ học sinh 379.679 

11.1 Thiết kế thử nghiệm 

công cụ đánh giá sự 

Báo cáo chuyên đề 7-8/2020 N.H.Hoàng 

L.T.M.Hà 
17.792 
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phát triển trí tuệ của 

học sinh 

11.2 Độ tin cậy và độ hiệu 

lực của công cụ đo 

lường  trí tuệ 

Báo cáo chuyên đề 

Phân tích kết quả 
thử nghiệm công 
cụ đánh giá trí tuệ 

10/2020 N.T.L.Phương 20.642 
 

11.3 Chỉ số phát triển trí tuệ 

của học sinh phổ thông 

Báo cáo chuyên đề 

- Chỉ số thể chất 
và sinh học;  

- Chỉ số hàn lâm;  

- Chỉ số xã hội; và  

- Chỉ số tổng hợp 

10/2020 L.M.Dung 
D.T.T.Hương; 
Đ.T.K.Thoa;  
N.T.L.Phương; 

68.388 
 

11.4 Điều chỉnh công cụ 
đánh giá trí tuệ học 
sinh 

Điều chỉnh (nếu 
cần thiết): khung 
đánh giá; đường 
phát triển trí tuệ; 
tiêu chí, chỉ số 
đánh giá; công cụ 
đo lường; phương 
pháp tính chỉ số 
phát triển trí tuệ 

10//2020 N.H.Vân; 
Đ.T.Lai;  
L.M.Dung 
N.C.Khanh;  
D.T.T.Hương; 
Đ.T.K.Thoa;  

N.T.L.Phương; 

241.304 
 

11.5 Báo cáo tổng hợp: Kết 
quả thử nghiệm công 
cụ đánh giá và sự phát 
triển trí tuệ của học 
sinh 

 11/2020 T.H.Hoàng 

Đ.T.L.Hằng 

31.553 
 

12 Hội thảo số 2: Kết quả 
thử nghiệm công cụ 
đánh giá sự phát triển 
trí tuệ của học sinh 

 11/2020 Nhóm nghiên 
cứu 

213.520   

13 Đề xuất giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ và điều chỉnh thông 
tư đánh giá học sinh THCS và THPT 

124.071 

13.1 Giải pháp sử dụng công 
cụ đánh giá trí tuệ để 
phát huy tiềm năng của 
học sinh  

Báo cáo chuyên đề 11-12/ 

2020 

T.H.Hoàng 
N.H.Vân; 
Đ.T.Lai;  
L.T.M.Hà 

31.414 
 

13.2 Giải pháp sử dụng công 
cụ đánh giá trí tuệ để 
phát triển năng lực của 
học sinh 

Báo cáo chuyên đề 

 

11-12/ 

2020 

T.H.Hoàng 
L.M.Dung 
N.C.Khanh;  
Đ.T.K.Thoa;  

31.414 
 

13.3 Đề xuất điều chỉnh quy 
định đánh giá năng lực 
học sinh THCS, THPT 

Báo cáo chuyên đề 

 

11-12/ 

2020 

T.H.Hoàng 
D.T.T.Hương; 
Đ.T.L.Hằng 

31.414 
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13.4 Báo cáo tổng hợp: Kết 
luận và kiến nghị giải 
pháp sử dụng công cụ 
đánh giá trí tuệ và điều 
chỉnh thông tư đánh giá 
học sinh THCS và 
THPT 

Báo cáo tổng hợp 12/2020 T.H.Hoàng 
N.T.L.Phương; 

29.829 
 

14 Viết báo đăng tạp chí 
trong nước và quốc tế 

07 bài báo 1/2019-
12/2020 

Nhóm nghiên 
cứu 

 

15 Tọa đàm khoa học: 24 
buổi diễn ra thường 
xuyên trong suốt thời 
gian nghiên cứu 

Trao đổi từng 
nhóm vấn đề 
nghiên cứu và các 
vấn đề nảy sinh 
trong quá trình 
nghiên cứu. 

1/2019-
12/2020 

Nhóm nghiên 
cứu 

97.200   

16 Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật 
khi lựa chọn thuyết đa 
trí tuệ, tính toán chỉ số 
phát triển trí tuệ của 
học sinh   

Tư vấn về:  
- Lựa chọn thuyết 
đa trí tuệ; mô hình 
phát triển trí tuệ; 
các loại trí tuệ; 
- Quy trình, cách 
thức tính toán các 
chỉ số phát triển trí 
tuệ  
- Hỗ trợ kỹ thuật: 
thiết kế test trí tuệ; 
và đánh giá chất 
lượng Item và test 

1-12/ 

2019 

Chuyên gia quốc 
tế 

90.000 

 
 
III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt: (liệt kê theo dạng sản phẩm)  

23.1. Dạng I 

Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến 

nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số 

liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 

1 Khung đánh giá, đường 

phát triển và tiêu chí đánh 

giá trí tuệ học sinh theo 

thuyết đa trí tuệ  

Khung đánh giá gồm ba tầng nhân tố cơ bản 

và hàm chứa các năng lực tri tuệ: Thể chất 

và sinh lý; Sử dụng ngôn ngữ; Logic-Toán, 

Giải quyết vấn đề; Sáng tạo; Giao tiếp; Hợp 

tác; 

Đường phát triển trí tuệ của học sinh bao 
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gồm nhiều mức độ khác nhau 

Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá trí tuệ là cụ thể 

hóa khung đánh giá nói trên. Mỗi chỉ số nêu 

rõ khái niệm, phương pháp tính, và phạm vi 

đo lường; 

Phương pháp tính các chỉ số năng lực trí tuệ: 

sinh học và thể chất; hàn lâm; xã hội; 

2 Bộ công cụ đo lường trí tuệ 

chuẩn hóa 

7 bài test đo lường 7 năng lực trí tuệ;  

3 bộ phiếu hỏi 

 

3 Báo cáo kết quả đánh giá 

sự phát triển trí tuệ của 

học sinh phổ thông theo lý 

thuyết đa trí tuệ 

Báo cáo kỹ thuật: phân tích trí tuệ của học 

sinh tại các trường thử nghiệm chính thức bộ 

công cụ đo lường, đánh giá trí tuệ  

 

Phân tích, viết 

báo cáo dựa 

vào dữ liệu từ 

5 tỉnh, thành 

4 Báo cáo đề xuất giải pháp 

sử dụng công cụ đánh giá 

sự phát triển trí tuệ của 

học sinh  

- Giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ 

để phát huy tiềm năng học sinh 

- Giải pháp sử dụng công cụ đánh giá trí tuệ 

để phát triển năng lực của học sinh 

- Đề xuất điều chỉnh quy định đánh giá năng 

lực học sinh THCS và THPT 

 

23.2. Dạng  II 

Các bài báo, sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 
(Tạp chí, Nhà xuất bản) 

Ghi chú 

1 Hướng dẫn sử dụng bộ công 

cụ đánh giá trí tuệ của học 

sinh 

Thân thiện, dễ sử 

dụng công cụ 

đánh giá 

 Là tài liệu kèm 

theo bộ công 

cụ, không xuất 

bản 

2 03 bài báo trong nước Phổ biến các kết 

quả nghiên cứu 

chính của đề tài: 

cơ sở khoa học; 

khung đánh giá; 

kết quả đánh giá 

sự phát triển trí 

tuệ học sinh 

Tạp chí trong danh mục 

của Hội đồng chức danh 

giáo sư nhà nước 

 

3 01 bài báo đăng trên tạp chí 

quốc tế  

 

Công bố kết quả 

nghiên cứu về 

phương pháp tính 

các chỉ số phát 

Tạp chí trong danh mục 

SCOPUS/ ISI 

Được tạp chí 

xác nhận/ có ý 

kiến phản biện 

sẽ đăng 
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triển trí tuệ học 

sinh Việt Nam 

23.3. Dạng III 

Đào tạo sau đại học 

TT 
Tên sản phẩm 

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
 

Yêu cầu khoa học cần đạt Ghi chú 

1 Đào tạo thạc sĩ Tham gia đào tạo thành công 02 ThS có luận 

văn phù hợp với hướng nghiên cứu của đề 

tài 

 

2 

 

Hỗ trợ đào tạo NCS  Hỗ trợ đào tạo 01 NCS theo hướng: luận án 

sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài 

 

 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

24.1 Lợi ích của đề tài 

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật 

hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực 

khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở 

trong ngoài nước) 

- Làm rõ các đặc điểm cơ bản của nền giáo dục Việt Nam hướng tới năm 2030 với yêu 

cầu phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân theo tinh 

thần Nghị quyết số 29-NQ/TW;     

- Làm rõ luận cứ khoa học trong việc đánh giá sự phát triển đa trí tuệ: tiếp cận đa dạng 

(hệ thống, chuẩn hóa, tác nghiệp hóa…), các phương pháp và kỹ thuật (phân tích đối sánh 

chuẩn, phương pháp chọn mẫu; thiết lập khung đánh giá; xây dựng tiêu chí, chỉ số đo lường 

năng lực trí tuệ; biên soạn công cụ đo lường trí tuệ; tạo lập cơ sở dữ liệu; phân tích các chỉ 

số phát triển trí tuệ); 

- Góp phần nâng cao nhận thức toàn xã hội về tầm quan trọng của những phân tích dữ 

liệu về trí tuệ học sinh trong việc điều chỉnh chính sách, cách thức cải thiện kết quả GDĐT; 

- Đưa ra cách thức đánh giá sự phát triển trí tuệ, đó là “đo lường sự phát triển trí tuệ 

dựa theo thuyết đa trí tuệ”. Quy trình đánh giá sự phát triển trí tuệ gồm 7 bước: (i) xác định 

nhu cầu phát triển trí tuệ địa phương; (ii) thiết lập khung đánh giá để phác họa mô hình trí 

tuệ, các loại trí tuệ trong mối quan hệ với chương trình giáo dục; (iii) xây dựng bộ tiêu chí, 

chỉ số đánh giá sự phát triển trí tuệ, với 3 nhóm chỉ số về trí tuệ sinh học, trí tuệ hàn lâm, trí 

tuệ xã hội; (iv) biên soạn công cụ thu thập dữ liệu; (v) thu thập dữ liệu cấp trường dựa theo 

khung đánh giá; (vi) phân tích các chỉ số phát triển trí tuệ; và (vii) đề xuất giải pháp nâng 

cao chỉ số trí tuệ; 

- Bộ công cụ đánh giá của đề tài được xem là phương tiện hiệu quả để: nhà trường/ địa 

phương có thể cập nhật liên tục, giám sát và tự đánh giá sự phát triển trí tuệ của mình; so 

sánh, đối chiếu giữa các địa phương, từ đó tìm ra các thức tốt nhất để đổi mới chất lượng 

giáo dục địa phương; cung cấp thông tin, dữ liệu cho Bộ GDĐT  để xây dựng báo cáo giáo 

dục của quốc gia, quốc tế;  
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- Minh chứng một cách làm khoa học, khả thi nhằm cụ thể hóa mục tiêu tổng quát của 

NQ29 “phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân” 

theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đó là: nghiên cứu đặc điểm nền giáo dục tiên tiến; 

xây dựng bộ công cụ đánh giá trí tuệ học sinh; thu thập thông tin, dữ liệu; và phân tích dữ 

liệu, viết báo cáo sự phát triển trí tuệ. Từ đó, đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả bộ công cụ; 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các lĩnh vực: hoạch 

định chính sách, chiến lược phát triển giáo dục địa phương; kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ 

chế, chính sách hiện hành của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trong lĩnh 

vực giáo dục; tài liệu tham khảo trong các Viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục.  

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề 

tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

- Đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cho những người tham gia nghiên cứu trực 

tiếp, gián tiếp các nội dung nghiên cứu. Góp phần xây dựng lực lượng có năng lực có trình 

độ nghiên cứu về khoa học giáo dục, và đo lường, đánh giá giáo dục;  

- Bên cạnh đó, các ý tưởng và phát hiện từ đề tài mà chưa giải quyết hoặc giải quyết 

chưa triệt để, sẽ tiếp tục được thực hiện trong các nghiên cứu tiếp theo. Các kết quả nghiên 

cứu sẽ được sử dụng để xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực người học. Các 

học viên sau đại học được khuyến khích tham gia nghiên cứu và sử dụng tư liệu cho đề tài; 

- Thông qua một số bài báo sẽ công bố ở tạp chí quốc tế, cung cấp cho bạn đọc rõ nét 

về giáo dục Việt Nam, công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam, và năng lực chuyên môn của 

các nhà khoa học giáo dục Việt Nam. Đồng thời, nâng cao vị thế của Viện KHGDVN trên 

trường quốc tế. Từ việc hợp tác nghiên cứu với ACER, có thể mở ra những cơ hội phát triển 

các nghiên cứu khoa học tương lai. Trước mắt, là nguồn tài trợ cho các hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam, và các nghiên cứu chuyên sâu. 

24.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ 

quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu) 

24.2.1. Các kết quả nghiên cứu chính sẽ được chuyển giao 

- Các phương pháp, kỹ thuật đánh giá trí tuệ học sinh; 

- Khung phân tích, bộ tiêu chí, chỉ số, phương pháp tính các chỉ số tổng hợp, bộ công 

cụ thu thập dữ liệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá; 

- Giải pháp sử dụng bộ công cụ đánh giá trí tuệ để phát huy tiềm năng và phát triển 

năng lực người học 

- Đề xuất điều chỉnh thông tư đánh giá năng lực học sinh THCS và THPT 

24.2.2. Cơ quan/tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu đề tài có thể được tham khảo, vận dụng trong các lĩnh vực: tham 

mưu, tư vấn, thực thi chính sách, ứng dụng vào triển khai ở địa phương… Cụ thể là: 

- Bộ GDĐT (Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Cục QLCL),... 

- Các Viện nghiên cứu; các sở giáo dục- đào tạo; cơ sở giáo dục phổ thông,... 

24.2.3. Hình thức chuyển giao kết quả nghiên cứu  
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Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao dưới nhiều hình thức khác nhau: 

- Thông qua các hội thảo, các báo cáo, các tài liệu khoa học nhằm cung cấp những 

thống tin và phương pháp luận cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ quản lý các cấp 

về giáo dục và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 

- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: sách chuyên khảo, tạp chí chuyên 

ngành trong nước và quốc tế, đào tạo sau đại học,... nhằm truyền bá, phổ biến rộng rãi thông 

tin, kết quả nghiên cứu đến đông đảo nhà quản lý, nhà nghiên cứu, GV, HS và nhân dân. 

- Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá sự phát triển trí tuệ cung cấp cơ sở cho việc ban hành, 

chỉnh sửa Thông tư về đánh giá học sinh, chuẩn nhà trường; 

- Thông qua kết quả đánh giá năng lực trí tuệ học sinh, quản lý cấp địa phương và cấp 

cơ sở giáo dục được tạo cơ hội tham gia các hoạt động tác nghiệp trong quá trình thực hiện 

đổi mới căn bản toàn diện GDĐT 

 
IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ  
(Giải trình chi tiết trong phụ lục kèm theo) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

25 Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi 

 Nguồn kinh phí Tổng số 
Trong đó 

Trả công lao động  trực 
tiếp + chuyên gia) 

Chi khác 

1 2 3 4 5 

 Tổng kinh phí 3,500 2,110 1,390 

 Trong đó:    

1 Ngân sách nhà nước: 

a. Kinh phí khoán chi:  

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

b. Kinh phí không khoán 
chi:  

- Năm thứ nhất: 

- Năm thứ hai: 

 

 

1,236.750 

2,262.965 

 

 

980.970 

1,128.755 

 

 

255.780 

1,134.210 

2 Nguồn ngoài ngân sách nhà 
nước 

0 0 0 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018 

 

  Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018 

Chủ nhiệm đề tài 

 (Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

Trần Huy Hoàng 

Tổ chức chủ trì đề tài 
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 

 

 

Trần Công Phong 
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………, ngày...... tháng ...... năm 20.... 

 

Bộ, ngành, địa phương 
được giao quản lý đề tài 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 


