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1. Đặt vấn đề
Đã có nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu, khám 

phá cả chiều sâu ý thức và trình độ, phương pháp tư duy 
(TD), nhưng hiện nay vẫn phải tiếp tục nghiên cứu để 
phát triển TD con người. Hướng tiếp cận hoạt động (HĐ) 
là một cuộc cách mạng trong tâm lí học nói chung và 
trong nghiên cứu sự hình thành, phát triển của TD, trí tuệ 
cá nhân nói riêng. Theo đó, dạy học (DH) theo đúng chức 
năng là DH phát triển tức là DH phải tác động vào vùng 
phát triển gần nhất trong trí tuệ của học sinh (HS) [1]. 
Như vậy, nhiệm vụ của các nhà giáo dục không chỉ dừng 
lại cung cấp cho HS các kĩ năng (KN) TD cơ bản mà phải 
chú trọng đến phát triển các KN TD ở mức độ cao hơn. 

2. Khái niệm tư duy bậc cao
Các nhà khoa học có nhiều quan điểm khác nhau 

về nội dung, mức độ của các chỉ số phát triển trí tuệ 
nhưng đều nhất trí với các chỉ số sau: Tốc độ của sự định 
hướng trí tuệ khi giải quyết nhiệm vụ mới, không quen 
thuộc; Tốc độ khái quát hóa; Tính tiết kiệm của TD; Tính 
mềm dẻo của trí tuệ; Tính phê phán của trí tuệ; Sự thấm 
sâu tài liệu, sự vật, hiện tượng nghiên cứu [2]. Như vậy, 
việc nghiên cứu khái niệm TD bậc cao và các thành tố, 
biểu hiện của TD bậc cao sẽ giúp các nhà giáo dục vận 
dụng trong quá trình DH nhằm đáp ứng yêu cầu phát 
triển xã hội.

Theo 3 tác giả FJ King, Ph.D.; Ludwika Goodson, 
M.S.; Faranak Rohani, Ph.D., các KN TD bậc cao bao gồm 
phê phán, hợp lí, phản biện, siêu nhận thức và TD sáng 
tạo. Chúng được kích hoạt khi các cá nhân gặp phải 
những vấn đề không quen thuộc, không chắc chắn 
trong câu hỏi hoặc tình huống khó xử [3]. Tác giả Susan 
M. Brookhart (2010) đã định nghĩa các KN TD bậc cao 
gồm 3 loại: Có sự chuyển dịch của TD, có TD phê phán 
và giải quyết vấn đề (GQVĐ) [4]. Trong cuốn Higher-
order skills in Critical and Creative thinking của NC State 
University (2014), các tác giả đã nhận định: “Nói chung, 
lí thuyết về TD bậc cao khẳng định rằng một số loại TD 
yêu cầu quá trình nhận thức lớn hơn so với các loại khác 

của TD”. Các tác giả đồng thuận coi phân tích và tổng 
hợp, sáng tạo đang đứng đầu hệ thống phân cấp của 
Bloom. Phân loại mới của Bloom với các mức độ phân 
tích, đánh giá (ĐG) tạo ra như KN cấp cao trong lĩnh vực 
nhận thức (Anderson, 2001). Marzano (2000) mô tả thêm 
trong hệ thống phân cấp còn có một hệ thống siêu nhận 
thức. Theo đó, HS giám sát suy nghĩ của riêng mình, 
phán xét sự rõ ràng và chính xác của tư tưởng. Erickson 
và Strommer (1991) coi TD phê phán và sáng tạo là loại 
hình cụ thể của TD bậc cao tương phản với những KN 
thấp hơn như ghi nhớ và hiểu. Resnick (1987) cho rằng 
“TD bậc cao hơn được định nghĩa là một TD phi thuật 
toán, sự suy nghĩ phức tạp để tạo ra nhiều giải pháp. Suy 
nghĩ như thế liên quan đến sự không chắc chắn, áp dụng 
nhiều tiêu chí, phản ánh và tự điều chỉnh” [5]. Theo Lewis 
và Smith (1993): “TD bậc cao xảy ra khi một người dùng 
thông tin mới và thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ liên 
kết hoặc sắp xếp lại và mở rộng các thông tin này để đạt 
được mục đích hoặc có thể tìm câu trả lời trước những 
tình huống phức tạp được đặt ra” [6].

Tuy còn những cách hiểu khác nhau nhưng các nhà 
khoa học, các nhà nghiên cứu giáo dục đều thống nhất 
việc cần thiết phân loại TD theo cấp độ, mức độ cao thấp 
một cách tương đối để giúp cho việc vận dụng vào lí 
luận và thực tiễn DH, có thể ĐG được khả năng, trình độ 
phát triển trí tuệ của con người. Trên cơ sở nghiên cứu 
quan điểm của các nhà khoa học, chúng tôi cho rằng: TD 
bậc cao (Higher-order thinking-HOT) là khái niệm dựa 
trên nguyên tắc phân loại học của TD, là TD phi thuật 
toán, yêu cầu quá trình nhận thức lớn hơn, phức tạp hơn 
so với các loại khác để tạo ra nhiều giải pháp cho những 
mục đích đề ra, có thể tìm câu trả lời trước những tình 
huống phức tạp được đặt ra và có thể kiểm soát, điều 
chỉnh liên tục quá trình TD. Quá trình TD bậc cao luôn 
gắn với việc áp dụng nhiều tiêu chí, kết hợp nhiều thông 
tin, sự phê phán, tự điều chỉnh và sáng tạo.

3. Các thành tố của tư duy bậc cao 
R. Sternberg cho rằng: Trí óc cũng thực hiện nhiều 
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HĐ như một chính quyền. Chức năng lập pháp bao gồm: 
Sự sáng tạo, HĐ, tưởng tượng và lập kế hoạch. Chức năng 
hành pháp là việc thực hiện và làm việc. Chức năng tư 
pháp là HĐ ĐG, xem xét và so sánh. Việc tự kiểm soát về 
mặt tinh thần liên quan tới cả ba chức năng trên nhưng 
ở mỗi người có một dạng nổi trội hơn [7]. Như vậy, từ 
định nghĩa về TD bậc cao và quan điểm của R. Sternberg, 
ta thấy TD bậc cao là sự kết hợp nhuần nhuyễn các loại 
hình TD, trong đó nổi bật là TD phê phán, TD sáng tạo 
và siêu nhận thức. Theo Phan Thị Luyến và nhiều tác giả 
khác, TD phê phán có những đặc điểm sau:

- Biết suy xét cẩn thận, cân nhắc hợp lí các tiền đề 
và mối quan hệ với các kết quả khi tìm hiểu một vấn đề 
hoặc thực hiện một nhiệm vụ;

- Biết đề xuất những câu hỏi và vấn đề quan trọng 
khi cần thiết, diễn đạt chúng rõ ràng và chính xác;

- Sẵn sàng xem xét các thông tin khác nhau và cân 
nhắc thận trọng với thái độ hoài nghi tích cực. Có khả 
năng lựa chọn các thông tin đã có, chế biến các thông 
tin mới để ĐG tính hợp lí của cách phát hiện và GQVĐ; 

 - Có khả năng ĐG các quan điểm và sẵn sàng tranh 
luận. Có khả năng xác định được các tiêu chí ĐG khác 
nhau và vận dụng chúng để ĐG các ý tưởng, các giải 
pháp. Chỉ thực hiện ĐG khi tất cả các thông tin đã được 
thu thập đầy đủ và cân nhắc kĩ lưỡng; 

 - Biết thu thập và ĐG những thông tin liên quan, 
tóm tắt những ý tưởng để giải thích chúng hiệu quả. Đưa 
ra những kết luận và cách giải quyết tốt, kiểm tra xem 
chúng có phù hợp với những chuẩn đã có hay không; 
biết ĐG tính tối ưu của cách GQVĐ;

- Có khả năng loại bỏ những thông tin sai lệch và 
không liên quan. Liên hệ hiệu quả với những cách giải 
quyết khác cho những vấn đề phức tạp;

- Có khả năng điều chỉnh ý kiến và HĐ khi những sự 
việc mới được tìm ra. 

Theo Tôn Thân, Trần Luận và nhiều tác giả khác, TD 
sáng tạo có những đặc điểm sau: TDST được đặc trưng 
bởi các yếu tố chính (basic components) như tính mềm 
dẻo (flexibility), tính thuần thục (fluency), tính độc đáo 
(originality), tính chi tiết (elaboration) và tính nhạy cảm 
(problemsensibility), trong đó 3 yếu tố đầu tiên đạt được 
sự nhất trí trong hầu hết các công trình nghiên cứu.

- Tính mềm dẻo (flexibility): Tính mềm dẻo là khả 
năng dễ dàng chuyển từ HĐ trí tuệ này sang HĐ trí tuệ 
khác. Đó là năng lực chuyển dịch dễ dàng, nhanh chóng 
trật tự của hệ thống tri thức, xây dựng phương pháp TD 
mới, tạo ra sự vật mới trong mối liên hệ mới,... thay đổi 
các thái độ đã cố hữu trong HĐ trí tuệ của con người. 
Tính mềm dẻo (linh hoạt) của TD có những đặc điểm sau:

+ Dễ dàng chuyển từ HĐ trí tuệ này sang HĐ trí tuệ 
khác, từ giải pháp này sang giải pháp khác;

+ Điều chỉnh kịp thời hướng suy nghĩ nếu gặp trở 
ngại;

+ Suy nghĩ không rập khuôn, không áp dụng máy 
móc những tri thức, kinh nghiệm, KN đã có vào trong 
những điều kiện, hoàn cảnh mới có những yếu tố thay 
đổi;

+ Có khả năng thoát khỏi ảnh hưởng kìm hãm của 
những kinh nghiệm, phương pháp, cách thức suy nghĩ 
đã có;

+ Nhận ra vấn đề mới trong điều kiện đã quen 
thuộc, nhìn thấy chức năng mới của đối tượng đã quen 
biết.

- Tính thuần thục (fluency): Tính thuần thục thể hiện 
khả năng làm chủ TD, kiến thức, KN và tính đa dạng của 
các cách xử lí khi GQVĐ. Đó là năng lực tạo ra tổ hợp giữa 
các yếu tố riêng lẻ của tình huống, hoàn cảnh, đưa ra giả 
thuyết về ý tưởng mới. Nó được đặc trưng bởi khả năng 
tạo ra một số lượng nhất định các ý tưởng. Tính thuần 
thục của TD thể hiện ở các đặc trưng sau: Khả năng xem 
xét đối tượng dưới nhiều khía cạnh khác nhau, có cái 
nhìn đa chiều, toàn diện với một vấn đề; Khả năng tìm 
được nhiều giải pháp trên nhiều góc độ và tình huống 
khác nhau; Khả năng tìm được nhiều giải pháp cho một 
vấn đề từ đó sàng lọc các giải pháp để chọn giải pháp 
tối ưu.

- Tính độc đáo (originality): Tính độc đáo là khả năng 
tìm kiếm và quyết định phương thức lạ và duy nhất. Tính 
độc đáo được đặc trưng bởi các khả năng sau: Khả năng 
tìm ra những liên tưởng và kết hợp mới; Khả năng tìm 
ra các mối liên hệ trong những sự kiện bên ngoài tưởng 
như không có quan hệ với nhau; Khả năng tìm ra những 
giải pháp lạ tuy đã biết những giải pháp khác. Các đặc 
trưng của TD sáng tạo không tách rời mà liên hệ mật 
thiết, bổ sung cho nhau, trong đó tính độc đáo là quan 
trọng nhất trong biểu đạt sáng tạo, tính nhạy cảm vấn 
đề đi liền với cơ chế xuất hiện sáng tạo. Tính mềm dẻo, 
thuần thục là cơ sở để đạt được tính độc đáo, tính nhạy 
cảm, tính chi tiết và hoàn thiện.

Theo tác giả Hồ Thị Hương và một số tác giả khác, 
siêu nhận thức có các nội dung cơ bản: Nhận thức về 
quá trình TD của bản thân; Theo dõi tích cực và chủ động 
quá trình nhận thức của bản thân; Nỗ lực điều chỉnh quá 
trình nhận thức trong mối quan hệ với các nhiệm vụ học 
tập; Người học tự tìm tòi phương pháp GQVĐ; ĐG quá 
trình và kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra.

Theo chúng tôi, các thành tố sau là then chốt trong 
TD bậc cao: TD phê phán, TD sáng tạo và siêu nhận thức. 
Các thành tố này tuy có ranh giới phân biệt song chúng 
có mối liên hệ chặt chẽ, giao thoa với nhau, tác động 
thúc đẩy, đan xen và bổ trợ cho nhau theo phương thức 
mang tính chu trình: Phê phán - sáng tạo - phê phán - lại 
sáng tạo - lại phê phán,... trong đó mức sáng tạo sau cao 
hơn mức sáng tạo trước. Trong quá trình đó, mỗi cá nhân 
đã tự nhìn nhận, ĐG, điều chỉnh quá nhận thức của chính 
mình tức là “nhận thức của nhận thức”, “TD của TD” hay 
đã hình thành siêu nhận thức. Các thành tố này cũng có 
mục đích chung là hướng tới GQVĐ hiệu quả [8].

4. Ví dụ minh họa
Việc hiểu rõ những ích lợi của TD bậc cao, sử dụng 

chúng hợp lí chính là nhiệm vụ quan trọng trong việc 
rèn luyện TD. Quá trình rèn luyện các thành tố của TD 
bậc cao không thể tách rời riêng biệt mà phải kết hợp, 
đồng thời trong các tình huống DH. Giáo viên (GV) cần 
tận dụng các cơ hội, thậm chí tạo ra các cơ hội thuận 
lợi để giúp HS phát triển TD bậc cao. Tuy nhiên, với mỗi 
tình huống cụ thể, cơ hội phát triển các thành tố không 
nhất thiết phải đều như nhau. Trong từng trường hợp, 
tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, môi trường, đối tượng 
HS, tình huống và mục tiêu bài học, khả năng của GV mà 
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có thể chú trọng phát triển thành tố này hơn các thành 
tố khác. Sau đây là một ví dụ minh họa cho việc phát 
triển TD bậc cao trong DH tình huống điển hình của môn 
Toán: Dạy bài tập toán phần Giới hạn của dãy số.

Ví dụ: Cho dãy số ( )nu  xác định bởi công thức truy 
hồi:

1

1

1
2

, 1
1+

 =

 = ≥
 +

n
n

u

uu n
n

Tìm giới hạn nếu có của dãy số đó.
Đây là bài toán có khả năng rèn luyện TD. Khi cho 

HS giải bài tập này, GV cần tạo điều kiện để HS suy nghĩ, 
đưa ra các cách giải quyết. GV có thể đưa ra những chỉ 
dẫn, đặt ra các câu hỏi gợi ý ở những thời điểm cần thiết 
để HS bàn bạc giải quyết trên cơ sở dựa vào lí thuyết của 
Vygotsky về vùng phát triển gần nhất để DH. Dưới đây 
là một phương án hướng dẫn HS giải bài toán để HS giải 
được bài và phát triển được TD phê phán, TD sáng tạo.  

Cách 1: (Dựa vào quy luật để tìm số hạng tổng quát 

nu  sau đó tính giới hạn lim nu )
GV: Để tìm giới hạn của dãy số, thông thường 

chúng ta tìm thông qua việc áp dụng quy tắc cho dãy số 
cho bởi dạng gì? 

HS: Trả lời là dãy số cho bởi công thức.
GV: Đây là dãy số cho bởi truy hồi nên việc đưa về 

dạng dãy số cho bởi công thức bằng cách nào?
HS cần chỉ ra được cách thông thường: Sử dụng 

phương pháp quy nạp để dự đoán công thức tổng quát 
của dãy.

Ta tìm một vài số hạng đầu tiên của dãy, qua đó tìm 
quy luật.

1 2 3 4 5
1 1 1 1 1; ; ; ; ;...
2 2.2 2.2.3 2.2.3.4 2.2.3.4.5

= = = = =u u u u u
 

Dự đoán: 
1

2. !
=nu

n
  (1)

GV: Liệu dự đoán trên đã đúng chưa? Nếu muốn 
khẳng định đúng thì chúng ta cần phải làm gì?

HS: Ta chứng minh dự đoán trên bằng quy nạp:

- Với 1=n  ta có 1
1
2

=u  (đúng)

- Giả sử đẳng thức (1) đúng với ( 1)= ≥n k k , nghĩa 

là 
1

2. !
=ku

k

Khi đó: 1

1
12. !

1 1 2.( 1)!+ = = =
+ + +
k

k
u ku

k k k
, nghĩa là 

đẳng thức (1) cũng đúng với 1= +n k
GV: Khi có công thức tổng quát của dãy số, ta có thể 

tìm giới hạn dựa vào định nghĩa hoặc các kết quả đã biết:

HS: Vậy 
1 , *

2. !
= ∀ ∈nu n

n
. 

Từ đó ta có  
1lim lim 0

2 !
= =nu

n
GV có thể tiếp tục kích thích sự phát triển TD sáng 

tạo của HS.
Cách 2:  (Biến đổi trực tiếp để suy ra số hạng tổng quát)
GV: Em có thể tìm ra số hạng tổng quát của dãy mà 

không cần phải tuần tự đi dự đoán như trên không?
Ta có: 

1 1 2
1

1 1

1 1. . ...
1 1 1 ( 1) ( 1) ( 1)

( 1) ...2 !

− − −
+ = = = = = =

+ + + + + −

= =
+

n n n n
n n

u u u uu u
n n n n n n n n n
u u

n n n

Suy ra: 
1 , *

2. !
= ∀ ∈nu n

n
.

Từ đó ta có 
1lim lim 0

2 !
= =nu

n
Tiếp tục định hướng, mở rộng kiến thức và TD cho 

HS, nhìn nhận vấn đề theo khía cạnh khác. GV có thể 
tranh thủ đưa thêm lí thuyết giới hạn trong phần đọc 
thêm của sách giáo khoa bằng những gợi ý thiết thực.

Cách 3: (Sử dụng định lí về sự tồn tại giới hạn)
GV: Trong đề bài có nói đến tìm giới hạn nếu có 

của dãy này, vậy nếu tồn tại giới hạn của dãy là a thì 

1lim lim+ = =n nu u a . Do vậy: 

1
1lim lim lim .lim .0 0

1 1+= = = = =
+ +
n

n n
ua u u a

n n

Tức là ta có: lim 0=nu .

GV: Vậy bài toán đã giải quyết xong chưa? Còn vấn 
đề gì cần giải quyết không?

HS: Ta cần chứng minh dãy có giới hạn hữu hạn.
GV: Ta có định lí khẳng định: “Dãy tăng và bị chặn 

trên hoặc dãy giảm và bị chặn dưới thì có giới hạn”.
HS: Theo việc tính giá trị ở cách 1, rút ra nhận xét 

dãy này giảm. Ta chứng minh dãy ( )nu  là dãy giảm và 
bị chặn dưới. 

Ta có: 1 0>u , quy nạp ta được 0>nu

Từ giả thiết, ta có 1 1 2+ = ≤ <
+
n n

n n
u uu u

n
(*) với 1≥n  

Vậy dãy ( )nu  là dãy giảm và bị chặn dưới bởi 0 nên 

dãy đã cho tồn tại giới hạn hữu hạn. Đặt lim =nu a  và 
phần chỉ ra giới hạn đã nêu ở trên.

Cách 4: (Sử dụng định lí về giới hạn của dãy bị kẹp 
giữa hai dãy cùng tiến tới một giới hạn)

GV: Nhìn lại cách giải 3, từ bất đẳng thức (*) ta có 
thể rút ra được điều gì? Gợi ý khi lần lượt thay n =1, 2,... ta 
được các bất đẳng thức nào?
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HS: Từ biểu thức (*) trong cách 3 ta thấy rằng: 

1 2+ ≤ n
n

uu
 
với

 
1≥n

 

Từ đó suy ra: 2 1
1 ;
2

≤u u
 

2

3 2 1
1 1 ,...
2 2

 ≤ ≤  
 

u u u

Tiếp tục như vậy, ta có: 
1

1
1 10 .
2 2

−
   ≤ ≤ =   
   

n n

nu u

GV: Em nhận xét gì về giới hạn của dãy  
1
2

 
 
 

n

?

HS: Ta có 
1lim 0
2

  = 
 

n

 nên lim 0.=nu

Cuối cùng, GV yêu cầu HS ĐG ưu nhược điểm của 
từng cách giải. Từ đó, HS chọn phương án phù hợp khi 
gặp bài toán tương tự hoặc thay đổi yêu cầu bài toán. 

Đối với bài toán tìm giới hạn dãy cho dưới dạng 
công thức truy hồi, thông thường HS chỉ làm theo một 
trong hai cách (cách 1 và cách 3). Tuy nhiên, nếu được GV 
gợi ý, dẫn dắt thì HS dễ dàng tìm được cách 2 suy ra từ 
cách 1 và cách 4 suy ra từ cách 3. Qua đó, GV luyện tập 
cho HS khả năng khái quát hóa (cách 1, cách 2 và cách 
4), cụ thể hóa (cách 4), luyện tập phương pháp quy nạp 
toán học (cách 1), quy lạ về quen (cách 4) và cung cấp 
kiến thức mới (cách 3). Từ đó, GV rèn luyện các đặc điểm 
của TD phê phán. Thông qua việc hướng dẫn HS tìm các 
cách giải trên, GV đã giúp HS rèn luyện các đặc điểm 
như tính độc đáo, mềm dẻo và tính thuần thục của TD 
sáng tạo như dễ dàng chuyển từ giải pháp này sang giải 
pháp khác; xem xét đối tượng dưới nhiều khía cạnh khác 
nhau; có cái nhìn đa chiều, toàn diện đối với một vấn 
đề; tìm được nhiều giải pháp trên nhiều góc độ và nhiều 
tình huống khác nhau. Từ đó, sàng lọc các giải pháp để 
chọn được giải pháp tối ưu và tạo cho HS thói quen tự 
mình ĐG, xem xét lại quá trình TD của mình.

Trong khi giải bài tập, HS sử dụng đan xen TD sáng 
tạo và TD phê phán. Sau giờ học, GV yêu cầu HS tự học 
bằng cách tự mình đưa ra bài tập tương tự rồi giải theo 

các cách khác nhau. HS được củng cố về mặt kiến thức, 
phát triển TD. Hơn nữa, HS được rèn luyện tính tự giác 
cao và tinh thần tự học, biết vận dụng những kiến thức, 
KN đã học vào giải quyết các bài toán khác. 

5. Kết luận
Trước yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế tri 

thức, để đào tạo được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, 
đối với các nhà trường, bên cạnh việc cung cấp tri thức 
cho người học thì việc dạy cách học, cách TD là điều cần 
thiết. Chỉ có phát triển TD bậc cao cho người học mới 
giúp họ đứng vững và có nhiều cơ hội cạnh tranh về việc 
làm, góp phần vào việc thúc đẩy tiến bộ xã hội, tạo ra 
của cải vật chất và tinh thần cho nhân dân, đất nước.
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Abstract: Advanced thinking is the combination of various types of thinking, highlighted by critical thinking, creative 
thinking and metacognition. Process to train elements of advanced thinking can not be separated but must link together 
in teaching situations. Teachers should take advantage and create favorable opportunities to help students develop 
advanced thinking. Besides providing knowledge to learners, the school should teach how to learn and how to think in 
order to train high-quality human resources to meet the requirements of society.
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