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TÓM TẮT 

Xác định chỉ số sáng tạo (Creative Quotient - CQ) của sinh viên rất có ý nghĩa đối với giảng viên 
trong việc lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 
nói chung, hình thành cho sinh viên - chuyên gia tương lai - những phẩm chất và năng lực thiết yếu, 
trong đó có năng lực sáng tạo. 460 sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được đo chỉ số CQ 
qua trắc nghiệm sáng tạo của KJ. Shoppe. Kết quả thực đo cho thấy, phần lớn sinh viên có chỉ số CQ 
ở mức trung bình và ở mức trên trung bình chiếm tỷ lệ % không đáng kể. Chỉ số CQ ở mức dưới 
trung bình chiếm tỷ lệ đáng kể (hơn 1/5 sinh viên). Chúng tôi thiết nghĩ cần cải tiến và áp dụng các 
phương pháp dạy học tích cực một cách phù hợp sẽ góp phần phát huy tiềm năng sáng tạo của sinh 
viên. 

Từ khóa: Chỉ số sáng tạo, phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, tiềm năng sáng tạo.  

SUMMARY 
Defining Creative Quotient- CQ of students are necessary to choose suitable content, 

appropriate teaching method, which contributes to improve training quality and forming necessary 
capacity including creative quotient for students. Four hundred sixty students of Hanoi University 
of Agriculture were measured CQ by KJ. Shoope’s creative test. The results showed that majority of 
students has medium CQ and students whose CQ above medium has accounted for low ratio. The 
rate of students with under-medium CQ has occupied considerably (over one fifth). Thereforce 
improving and adopting the active leaning method  will contribute for developing creative potential 
of students.  

Keywords: Active teaching methods, creativity, creative quotient, creative potential.  

1. §ÆT VÊN §Ò 

Ho¹t ®éng cña con ng−êi lu«n h−íng tíi 
chÊt l−îng tèt, hiÖu qu¶ cao. Trong thêi kú 
®æi míi cña x· héi, vÊn ®Ò ®−a ra nh÷ng ý 
t−ëng míi, nh÷ng gi¶i ph¸p, biÖn ph¸p, 
c¸ch thøc còng nh− c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ 

míi, tiªn tiÕn nh»m môc ®Ých rót ng¾n thêi 
gian, tiÕt kiÖm søc lao ®éng, chi phÝ ®ang lμ 
xu thÕ m¹nh mÏ trong mäi ho¹t ®éng cña 
®êi sèng x· héi, trong ®ã cã c¸c ho¹t ®éng 
nghÒ nghiÖp liªn quan ®Õn lÜnh vùc n«ng 
nghiÖp. 
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§Ó ®¸p øng yªu cÇu ngμy cμng cao cña 
x· héi còng nh− yªu cÇu cña nghÒ nghiÖp 
trong giai ®o¹n hiÖn nay, sinh viªn nãi 
chung, sinh viªn tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi (§HNN HN) nãi riªng ph¶i cã 
®ñ phÈm chÊt ®¹o ®øc, n¨ng lùc, kü n¨ng 
sèng vμ ®Æc biÖt lμ tÝnh s¸ng t¹o trong häc 
tËp, trong nghiªn cøu khoa häc, trong ho¹t 
®éng rÌn nghÒ còng nh− c«ng t¸c cña hä sau 
khi tèt nghiÖp ®¹i häc. Song thùc tÕ sinh 
viªn tr−êng §HNN HN cã tiÒm n¨ng s¸ng 
t¹o (chØ sè s¸ng t¹o - Creative Quotient -CQ) 
ë møc nμo sÏ ®−îc ®Ò cËp ®Õn trong bμi viÕt 
nμy. Sinh viªn häc tËp mét c¸ch chñ ®éng, 
s¸ng t¹o kh«ng chØ nh»m môc ®Ých n©ng cao 
kÕt qu¶ häc tËp mμ cßn h×nh thμnh ë hä 
nh÷ng phÈm chÊt cña ng−êi chuyªn gia 
t−¬ng lai. ChÝnh sinh viªn lμ ®éi ngò c¸n bé 
kÕ tôc, víi n¨ng lùc nghÒ nghiÖp cña hä, ®Æc 
biÖt lμ søc s¸ng t¹o sÏ gãp phÇn kh«ng nhá 
cho sù ph¸t triÓn ngμnh nghÒ x· héi nãi 
chung, tõng chuyªn m«n nãi riªng. 

Mét trong sè bé tr¾c nghiÖm ®o tiÒm 
n¨ng s¸ng t¹o ®−îc sö dông nhiÒu trªn thÕ 
giíi còng nh− ë ViÖt Nam ®ã lμ bé tr¾c 
nghiÖm VKT (Verbaler Kreative Test) cña 
K.J.Schoppe (ng−êi §øc), ®−îc ViÖt hãa bëi 
NguyÔn Huy Tó. §©y lμ bé test ®o tiÒm n¨ng 
s¸ng t¹o cña kh¸ch thÓ lμ nh÷ng ng−êi tõ 15 
tuæi trë lªn (®−îc coi lμ ®· cã n¨ng lùc ng«n 
ng÷ ph¸t triÓn ®Çy ®ñ). VKT lμ mét trong 5 
bé test s¸ng t¹o ®−îc c¸c chuyªn gia hμng 
®Çu trong lÜnh vùc nμy khuyªn dïng ë Céng 

hßa Liªn bang §øc hiÖn nay. ë ViÖt Nam, cã 
nhiÒu ®Ò tμi nghiªn cøu khoa häc, luËn v¨n 
th¹c sÜ, luËn ¸n tiÕn sÜ tõ n¨m 1999 ®Õn nay 
®· sö dông tr¾c nghiÖm nμy ®Ó ®¸nh gi¸ 
hiÖn tr¹ng trÝ s¸ng t¹o cña c¸c nghiÖm thÓ. 
Tr−¬ng BÝch Hμ (1999) sö dông bé tr¾c 
nghiÖm nμy trong luËn ¸n tiÕn sÜ víi néi 
dung nghiªn cøu chÝnh lμ ý t−ëng s¸ng t¹o 
cña sinh viªn Khoa diÔn viªn Tr−êng §¹i häc 
S©n khÊu §iÖn ¶nh ViÖt Nam. §Ò tμi khoa 
häc cÊp tr−êng cña NguyÔn Kim Quý (2002) 

®o tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn c¸c líp 
chÊt l−îng cao Khoa Ng÷ v¨n Tr−êng §¹i 
häc S− ph¹m Hμ Néi. NguyÔn Huy Tó (2006) 
thùc hiÖn ®Ò tμi cÊp bé, m· sè B2005-75-123 
nh»m ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng møc ®é tÝnh s¸ng 
t¹o cña sinh viªn s− ph¹m. Thùc chÊt test 
VKT lμ mét bé test ®o tiÒm n¨ng s¸ng t¹o 
nãi chung, chø kh«ng ph¶i chØ dïng ®Ó ®o trÝ 
s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng ng«n ng÷, test phï 
hîp cho viÖc ®o ®¹c tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña 
c¸c nghiÖm thÓ trong ®é tuæi nãi trªn. 

KÕt qu¶ ®o tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña sinh 
viªn rÊt cã ý nghÜa trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y, 
gióp cho gi¶ng viªn lùa chän ph−¬ng ph¸p, 
h×nh thøc tæ chøc, h−íng dÉn sinh viªn häc 
tËp mét c¸ch phï hîp nh»m kh¬i dËy vμ 
ph¸t huy h¬n n÷a tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña 
c¸c em.  

2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

Ph−¬ng ph¸p chñ yÕu ®−îc sö dông 
trong nghiªn cøu nμy lμ ph−¬ng ph¸p tr¾c 
nghiÖm. 460 sinh viªn bao gåm: Khoa N«ng 
häc (155 sinh viªn), Khoa Thó y (156 sinh 
viªn), Khoa Tμi nguyªn - M«i tr−êng (149 
sinh viªn). C¨n cø vμo kÕt qu¶ thùc ®o (®iÓm 
th«) cña c¸c nghiÖm thÓ sau ®ã so víi b¶ng 
gi¸ trÞ chung vÒ CQ cña tr¾c nghiÖm, tõ ®ã 
ph©n lo¹i møc ®é s¸ng t¹o cho tõng sinh viªn 
vμ so s¸nh gi÷a c¸c khoa, giíi, n¬i sinh,... 
cña kh¸ch thÓ trong diÖn nghiªn cøu. 

2.1. Giíi thiÖu vÒ tr¾c nghiÖm 

Tr¾c nghiÖm VKT gåm 09 tiÓu test 
(item) víi vËt liÖu lμ ng«n ng÷. Qua tr¾c 
nghiÖm nμy cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc tiÒm n¨ng 
s¸ng t¹o cña nghiÖm thÓ th«ng qua viÖc sö 
dông ng«n ng÷ cña hä. 09 item bao gåm: VÜ 
tõ (VT), ®Çu tõ (§T), c©u bèn tõ (CBT), t×m 
®Æt tªn (T§T), tÝnh chÊt gièng nhau (GN), 
tÝnh t−¬ng tù (TT), c¸ch sö dông kh«ng quen 
thuéc (SDL), t×nh huèng kh«ng t−ëng (KT) 
vμ t×m tªn nh¹o ®ïa (T§N).  
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Tæng thêi gian lμm test lμ 36 phót (ph©n 
bæ tõng tiÓu test nh− sau: VT: 3 phót, §T: 3 
phót, CBT: 4 phót, T§T: 5 phót, GN: 3 phót, 
TT: 2 phót, SDL: 4 phót, KT: 8 phót vμ 
T§N: 4 phót). 

VÒ mÆt kü thuËt, test VKT chÝnh lμ mét 
hÖ thèng c©u hái hay bμi tËp cã kh¶ n¨ng 
kÝch thÝch s¸ng t¹o cña nghiÖm thÓ. ë mçi 
tiÓu test kh«ng ®−îc ®−a ra d−íi d¹ng 
nghiÖm thÓ chän lêi gi¶i theo kiÓu ®óng sai, 
hay chän mét trong c¸c ®¸p ¸n ®· cã nh− c¸c 
test trÝ tuÖ truyÒn thèng, mμ ®ßi hái nghiÖm 
thÓ ®−a ra cμng nhiÒu ý t−ëng gi¶i ph¸p 
cμng ®éc ®¸o, hiÕm l¹, g©y ng¹c nhiªn cho 
ng−êi kh¸c cμng tèt. Nh− vËy, test VKT cã 
®Æc ®iÓm cña mét test s¸ng t¹o nh−: 

- C¸c mÖnh ®Ò cña test VKT cã hiÖu qu¶ 
g©y ng¹c nhiªn cho nghiÖm thÓ, nh−ng ng−êi 
h−íng dÉn lμm test kh«ng ®Ó cho nghiÖm thÓ 
nhËn ra tr−íc vÒ ®iÒu ng¹c nhiªn Êy. 

- Thêi gian cña test t−¬ng ®èi ng¾n, sao 
cho gi©y phót lãe s¸ng cña trÝ tuÖ do kÝch 
thÝch cña sù ng¹c nhiªn ®ñ ®Ó nghiÖm thÓ ®Ò 
xuÊt ®−îc nhiÒu gi¶i ph¸p míi, hiÕm l¹, ®éc 
®¸o vμ ghi l¹i nhanh chãng, ®óng vμo thø tù 
trong phÇn quy ®Þnh bμi lμm. 

2.2. C¸ch thùc hiÖn vμ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶  
       tr¾c nghiÖm 

+ Tr¾c nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh theo ®óng 
h−íng dÉn chung cña test. 

+ C¸ch xö lý kÕt qu¶ lμm test:  

TÝnh ®iÓm th« (mçi ®¸p ¸n ®¹t yªu cÇu 
®−îc 1 ®iÓm) cho tõng tiÓu test vμ tæng gép 
c¸c test theo quy ®Þnh VT + §T = I, CBT + 
T§N = II, GN + TT = III, SDL = IV, KT = V, 
T§N = VI vμ tra b¶ng gi¸ trÞ chung (GTC) 
cña test, céng tæng gi¸ trÞ c¸c item ®· céng 
gép chia 6 sÏ t×m ra chØ sè s¸ng t¹o CQ cña 
nghiÖm thÓ, qua ®ã tra b¶ng quy ®Þnh vÒ 
møc ®é s¸ng t¹o ®Ó ®¸nh gi¸ xem hä ®¹t ë 
møc s¸ng t¹o nμo trong c¸c møc d−íi ®©y:  

Møc cao:   126-130 

Møc kh¸:   111-125 

Møc trung b×nh:  91-110 

Møc thÊp:   76-90 

Møc kÐm:   70-75 

Sè liÖu cña bμi tr¾c nghiÖm ®−îc xö lý 
b»ng ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm thèng kª SPSS 
trong m«i tr−êng Window, phiªn b¶n 13.0. 

3. KÕt qu¶ ®o tiÒm n¨ng s¸ng 
     t¹o cña sinh viªn theo tr¾c 
     nghiÖm VKT cña Schoppe 

3.1. KÕt qu¶ ®o tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña 
       sinh viªn Tr−êng §¹i häc N«ng 
       nghiÖp Hμ Néi 

Sau khi xö lý kÕt qu¶ tiÕn hμnh bμi tr¾c 
nghiÖm, cã thÓ rót ra kÕt luËn b−íc ®Çu vÒ 
tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi.  

PhÇn lín sinh viªn cã ®iÓm CQ ë møc 
trung b×nh chiÕm tû lÖ 71,7%. H¬n 1/5 sè 
sinh viªn cã ®iÓm CQ ë møc d−íi trung b×nh 
víi tû lÖ lμ 23,9%. Sè sinh viªn cã ®iÓm CQ ë 
møc trªn trung b×nh chiÕm tû lÖ nhá lμ 4,1%. 
Kh«ng cã sinh viªn nμo cã ®iÓm sè CQ ë møc 
cao vμ tû lÖ rÊt nhá cã ®iÓm CQ ë møc thÊp 
lμ 0,2% (H×nh 1).  

KÕt qu¶ trong nghiªn cøu nμy kh¸ t−¬ng 
®ång so víi mÆt b»ng tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña 
ng−êi ViÖt Nam (B¶ng 1). 

Qua thèng kª cho thÊy, ®iÓm CQ trung 
b×nh (theo ®iÓm chuÈn) cña 460 mÉu ®iÒu tra 
®¹t sè ®iÓm lμ 96 (n»m trong giíi h¹n 91-
110) t−¬ng øng víi ®iÓm CQ ®¹t ë møc trung 
b×nh. 

KÕt qu¶ thùc ®o vÒ ®iÓm CQ so víi tù 
®¸nh gi¸ cña sinh viªn còng ph¶n ¸nh sù 
t−¬ng ®ång. PhÇn lín sinh viªn tù ®¸nh gi¸ 
hä cã chØ sè s¸ng t¹o ë møc trung b×nh 
(58,1%), 32,3% sinh viªn tù ®¸nh gi¸ ë møc 
kh¸ (trªn trung b×nh).  
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H×nh 1. Ph©n lo¹i ®iÓm CQ (®iÓm chuÈn) biÓu thÞ møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o 
cña sinh viªn Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi 

B¶ng 1. Møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp  
Hμ Néi vμ cña ng−êi ViÖt Nam nãi chung  

Nghiệm thể 
Thời điểm 
nghiên cứu 

Người 
thực hiện 

Mẫu 
khảo sát 

Số % mẫu mẫu có 
CQ dưới TB và 

thấp 

Số % mẫu có 
CQ từ trung 
bình đến khá 

Số % mẫu 
có CQ ở 

mức độ cao 

SV ĐHNN HN 2008 Đặng Thị Vân 460 24,1% 75,8% 0% 

Trẻ mẫu giáo, HS 
TH,THCS, THPT 
và SV 

1998 - 2005 Các tác giả 4971 27,07% 72,35% 0,58% 

       
KÕt qu¶ tù ®¸nh gi¸ ë møc nμy cao h¬n 

kÕt qu¶ thùc ®o b»ng tr¾c nghiÖm (chØ ®¹t 
23,9%). §Æc biÖt cã 8,5% tù ®¸nh gi¸ ë møc 
thÊp th× thùc ®o chØ cã 0,2% ®¹t ë møc kh«ng 
mong muèn nμy vμ 1,1% ®¸nh gi¸ cao vÒ chØ 
sè s¸ng t¹o cña b¶n th©n, nh−ng thùc ®o l¹i 
kh«ng xuÊt hiÖn ë mét sinh viªn nμo. §¬n cö, 
sinh viªn cã m· sè 368 tù ®¸nh gi¸ m×nh cã 
chØ sè s¸ng t¹o ë møc cao, kÕt qu¶ thùc ®o chØ 
®¹t ë møc trung b×nh nh−ng ®iÓm sè nghiªng 
vÒ møc kh¸, ®iÓm CQ trung b×nh ®¹t 107,7 
trong khi ®ã CQ ë møc kh¸ cã ®iÓm sè tõ 111 
- 125. Cã thÓ sinh viªn nμy cã tiÒm n¨ng s¸ng  

t¹o (®iÓm thi ®¹i häc ®¹t 23,5 ®iÓm, ®iÓm 
trung b×nh häc tËp ë ®¹i häc xÕp häc lùc giái) 
nh−ng do viÖc tiÕp cËn nh÷ng bμi tËp s¸ng t¹o 
kh«ng th−êng xuyªn, kinh nghiÖm ®Ó lμm tèt 
c¸c bμi tËp d¹ng ®ã ch−a nhiÒu nªn ¶nh 
h−ëng Ýt nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ lμm tr¾c nghiÖm 
(?) Nªn sinh viªn ®¸nh gi¸ hä cã s¸ng t¹o ë 
møc cao lμ hoμn toμn cã c¬ së. 

Sinh viªn cã m· 290 tù ®¸nh gi¸ s¸ng 
t¹o cña b¶n th©n chØ ë møc thÊp, kÕt qu¶ 
thùc ®o ®¹t ë møc d−íi trung b×nh (®iÓm CQ 
trung b×nh 88,8), kÕt qu¶ thi ®¹i häc ®¹t 15,5 
vμ häc lùc ë ®¹i häc ®¹t ë møc kh¸. 

D−íi

ThÊp

0,20% 

23,90% 

0%

4,10%

71,70%
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Tr−êng hîp cã ®iÓm CQ ë møc thÊp qua 
kÕt qu¶ thùc ®o r¬i vμo sinh viªn cã m· sè 
207 cña líp M«i tr−êng A khãa 52, sinh viªn 
nμy tù ®¸nh gi¸ s¸ng t¹o ë møc kh¸, cã ®iÓm 
thi ®¹i häc 19,5; kÕt qu¶ häc lùc ë ®¹i häc 
xÕp lo¹i trªn trung b×nh. Nh− vËy c¨n cø vμo 
tr−êng hîp nμy, cho thÊy tiÒm n¨ng s¸ng t¹o 
thÊp ch−a h¼n kÕt qu¶ häc tËp chØ ®¹t ë møc 
thÊp. Ph¶i ch¨ng tiÒm n¨ng ®−îc ph¸t huy 
phô thuéc vμo c¬ héi, ®iÒu kiÖn häc tËp cã 
phï hîp hay kh«ng? KÕt qu¶ häc tËp cßn chi 
phèi bëi nhiÒu yÕu tè t©m lý kh¸c ngoμi s¸ng 
t¹o cña c¸ nh©n. 

3.2. Ngμnh häc, n¨m ®μo t¹o, giíi tÝnh, 
       n¬i sèng vμ møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng 
       t¹o cña sinh viªn 
3.2.1. Ngμnh häc (khoa) vμ møc ®é tiÒm 
           n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn 

Sè liÖu b¶ng 2 cho thÊy, cã sù kh¸c biÖt 
rÊt cã ý nghÜa thèng kª vÒ møc ®é tiÒm n¨ng 
s¸ng t¹o gi÷a sinh viªn 3 khoa (P<0,05). Tuy 
nhiªn, so s¸nh gi÷a khoa nμy víi khoa kh¸c 
th× sù kh¸c biÖt kh«ng t−¬ng ®ång. Cô thÓ lμ: 
cã sù kh¸c biÖt rÊt cã ý nghÜa thèng kª vÒ 
møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o gi÷a sinh viªn 
khoa N«ng häc vμ khoa Thó y, nh−ng l¹i 
kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª so 
víi khoa Tμi nguyªn - M«i tr−êng. Nh×n mét 
c¸ch toμn diÖn khoa N«ng häc cã sè sinh viªn 
®¹t ®iÓm CQ ë møc ®é trªn trung b×nh nhiÒu 
h¬n khoa Thó y vμ Tμi nguyªn - m«i tr−êng, 
®ång thêi sè sinh viªn ®¹t ë møc d−íi trung 
b×nh ë khoa nμy Ýt 2 khoa cßn l¹i. Thùc tÕ, 

sinh viªn khoa n«ng häc, ®Æc biÖt lμ ngμnh 
C«ng nghÖ sinh häc cã sù tuyÓn chän ngay tõ 
®iÓm thi ®Çu vμo (ngμnh yªu cÇu ®iÓm ®Çu 
vμo cao nhÊt trong tÊt c¶ c¸c ngμnh ®μo t¹o 
cña tr−êng), sinh viªn theo häc líp nμy ®Òu 
lμ häc sinh cã häc lùc kh¸ giái ë phæ th«ng. 
H¬n n÷a vμo häc trong m«i tr−êng häc tËp cã 
sù ghanh ®ua còng t¹o ¸p lùc lín cho c¸c em 
trong häc tËp nªn tinh thÇn, th¸i ®é häc tËp 
cña c¸c em còng cã phÇn nghiªm tóc vμ tÝch 
cùc h¬n c¸c ngμnh kh¸c? Tuy nhiªn, sù kh¸c 
biÖt vÒ tiÒm n¨ng s¸ng t¹o thÓ hiÖn ch−a râ 
rμng vμ còng kh«ng cã mét sinh viªn nμo béc 
lé ë møc ®é cao khi thùc hiÖn tr¾c nghiÖm 
s¸ng t¹o nμy. Cã thÓ do c¸c em ch−a hiÓu cÆn 
kÏ c¸ch lμm bμi tr¾c nghiÖm, hoÆc c¸c em 
ch−a ®−îc lμm quen hay ch−a cã kinh nghiÖm 
lμm c¸c d¹ng bμi test nh− thÕ nªn cã thÓ ch−a 
ph¶n ¸nh tuyÖt ®èi chÝnh x¸c tiÒm n¨ng s¸ng 
t¹o cña sinh viªn Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi. 

B¶ng 2 cßn cho thÊy cã sù kh¸c biÖt cã ý 
nghÜa thèng kª gi÷a tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña 
sinh viªn hai Khoa Tμi  nguyªn - M«i tr−êng 
vμ Thó y. KÕt qu¶ nμy ph¶n ¸nh qua ®iÓm sè 
CQ ®¹t ®−îc ë møc d−íi trung b×nh vμ møc 
trung b×nh. Khoa Tμi nguyªn- M«i tr−êng cã 
sè sinh viªn cã ®iÓm CQ ë møc d−íi trung 
b×nh Ýt h¬n so víi Khoa Thó y víi tû lÖ % 
t−¬ng øng lμ 18,1 vμ 36,8. §ång thêi tû lÖ sinh 
viªn cã ®iÓm CQ ë møc trung b×nh cña Khoa 
Tμi nguyªn - M«i tr−êng t¨ng lªn so víi Khoa 
Thó y víi tû lÖ % t−¬ng øng lμ 79,2 vμ 60,6. 

B¶ng 2. Ph©n lo¹i ®iÓm CQ (®iÓm chuÈn) biÓu thÞ møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o 
cña sinh viªn theo Khoa 

Mức độ (%) 
Khoa 

Cao Trên TB Trung bình Dưới TB Thấp 
Mức độ 

khác biệt 
Nông học 0 7,8 76,5 15,7 0 
Thú y 0 2,6 60 36,8 0 
Tài nguyên - Môi trường 0 2,0 79,2 18,1 0,7 

 
0,00 

Nông học 0 7,8 76,5 15,7 0 
Thú y 0 2,6 60,6 36,8 0 

 
0,00 

Nông học 0 7,8 76,5 15,7 0 
Tài nguyên - Môi trường 0 2., 79,2 18,1 0,7 

 
0,87 

Thú y 0 2,6 60,6 36,8 0 
Tài nguyên - Môi trường 0 2,0 79,2 18,1 0,7 

 
0,03 
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B¶ng 3. Ph©n lo¹i ®iÓm CQ (®iÓm chuÈn) biÓu thÞ møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o 
cña sinh viªn theo tõng khãa 

Mức độ (%) 
Khóa (năm) 

Cao Trên TB Trung bình Dưới TB Thấp 

Mức độ 
khác biệt 

Năm thứ 1 0 1,4 66,4 31,5 0,7 

Năm thứ 2 0 6,0 74,4 19,6 0 

Năm thứ 3 0 4,8 74,0 21,2 0 

 

0,04 

Năm thứ 1 0 1,4 66,4 31,5 0,7 

Năm thứ 2 0 6,0 74,4 19,6 0 

 

0,02 

Năm thứ 1 0 1,4 66,4 31,5 0,7 

Năm thứ 3 0 4,8 74,0 21,2 0 

 

0,09 

Năm thứ 2 0 6,0 74,4 19,6 0 

Năm thứ 3 0 4,8 74,0 21,2 0 

 

0,06 

 
§iÓm CQ (®iÓm chuÈn) trung b×nh cña 

ba Khoa N«ng häc, Thó y vμ Tμi nguyªn - 
M«i tr−êng lÇn l−ît lμ 98 - 93 vμ 96. Nh− vËy 
Khoa N«ng häc cã ®iÓm CQ trung b×nh cao 
nhÊt vμ Khoa Thó y cã ®iÓm CQ trung b×nh 
thÊp nhÊt. Song ®iÓm CQ trung b×nh cña 
sinh viªn c¶ ba Khoa míi chØ dõng l¹i ë møc 
trung b×nh theo b¶ng ph©n lo¹i gi¸ trÞ CQ 
theo ®iÓm chuÈn. 

3.2.2. N¨m häc vμ tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña 
          sinh viªn 

Sinh viªn 3 khãa ®−îc tham gia tr¾c 
nghiÖm vμo thêi ®iÓm tiÕn hμnh nghiªn cøu 
t−¬ng øng víi c¸c n¨m häc nh− sau: khãa 50 
(n¨m thø 3), khãa 51 (n¨m thø 2) vμ khãa 52 
(n¨m thø 1). KÕt qu¶ ph©n lo¹i ®iÓm CQ 
biÓu thÞ møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña sinh 
viªn tõng khãa (B¶ng 3). 

Cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª 
(P<0,05) vÒ ®iÓm CQ biÓu thÞ tiÒm n¨ng s¸ng 
t¹o cña sinh viªn gi÷a c¸c khãa (B¶ng 3). Dï 
n¨m thø nhÊt hay n¨m thø 3 th× kÕt qu¶ 
®iÓm sè CQ ë møc cao ®Òu kh«ng cã sinh 
viªn nμo, tû lÖ ë møc thÊp kh«ng hoÆc hÇu 
nh− kh«ng cã. Song ®iÓm CQ ë møc d−íi 

trung b×nh l¹i tËp trung nhiÒu ë sinh viªn 
n¨m thø nhÊt. Còng qua b¶ng sè liÖu cho 
thÊy, sù kh¸c biÖt gi÷a n¨m thø nhÊt vμ 
n¨m thø 2 thÓ hiÖn râ rμng h¬n, n¨m thø 
nhÊt vμ n¨m thø 3. Gi÷ n¨m thø hai vμ n¨m 
thø 3 l¹i kh«ng cã sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa vÒ 
mÆt thèng kª. 

KÕt qu¶ ph¶n ¸nh sù kh¸c biÖt  trªn cho 

thÊy cã thÓ do sinh viªn n¨m thø nhÊt ch−a 
cã nhiÒu kinh nghiÖm trong häc tËp nãi 
chung, ch−a t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt nhiÖm vô 
b»ng ph−¬ng ph¸p t− duy tèt nhÊt, v× thÕ kÕt 
qu¶ lμm tr¾c nghiÖm rÊt cã thÓ ch−a ph¸t 
huy hÕt tiÒm n¨ng vèn cã cña c¸c em. Thêi  
gian häc tËp cïng víi qu¸ tr×nh nh×n nhËn 
®¸nh gi¸, båi d−ìng, n©ng cao c¸c phÈm chÊt 
t©m lý cña c¸c em còng thÓ hiÖn ngμy mét râ 
nÐt h¬n, ®Æc biÖt tõ n¨m thø nhÊt ®Õn n¨m 
thø hai. Khi cuéc sèng sinh ho¹t, häc tËp ®i 
vμo nÒ nÕp, c¸c em b−íc ®Çu cã kh¶ n¨ng 
thÝch øng víi m«i tr−êng häc tËp ®¹i häc th× 
c¸c chøc n¨ng t©m lý còng ®i vμo æn ®Þnh 
nªn gi÷a n¨m thø hai vμ n¨m thø ba kh«ng 
thÓ hiÖn sù kh¸c biÖt râ rμng vÒ ®iÓm CQ 
còng lμ ®iÒu dÔ hiÓu. 
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B¶ng 4. Ph©n lo¹i ®iÓm CQ (®iÓm chuÈn) biÓu thÞ møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o 
cña sinh viªn theo giíi tÝnh 

Mức độ (%) 
Khoa Giới 

Cao Trên TB Trung bình Dưới TB Thấp 

Mức độ 
khác biệt 

Nam 0 3,8 73,4 22,8 0 
Tổng 460 sinh viên 

Nữ 0 4,3 71,2 24,1 0,3 
0,07 

Nam 0 7,5 75,5 17,0 0 
Nông học 155 sinh viên 

Nữ 0 8,1 77,8 14,1 0 
0,052 

Nam 0 1,9 66,7 31,5 0 
Thú y 156 sinh viên 

Nữ 0 3,0 57,4 39,6 0 
0,09 

Nam 0 2,0 79,6 18,4 0 Tài nguyên - Môi trường 

149 sinh viên Nữ 0 2,0 78,8 18,2 1,0 
0,06 

B¶ng 5. Ph©n lo¹i ®iÓm CQ (®iÓm chuÈn) biÓu thÞ møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o 
cña sinh viªn thμnh thÞ vμ n«ng th«n 

Mức độ (%)  

Nơi ở Cao Trên TB Trung bình Dưới TB Thấp 

Mức độ 
khác biệt 

Nông thôn 0 4,3 69,7 18,0   0 

Thành thị 0 3,9 77,3 18,0 0,8 
0,02 

 

3.2.3. Giíi tÝnh vμ tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña 
          sinh viªn 

Trong c¸c sinh viªn thuéc diÖn ®iÒu tra, 
cã sù chªnh lÖch vÒ tû lÖ % theo giíi tÝnh. Cô 
thÓ lμ sè sinh viªn nam chiÕm tû lÖ 34,6% vμ 
65,4% lμ n÷ sinh viªn. Tuy nhiªn, kh«ng cã 
sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª (P> 0,05) vÒ 
møc ®é tiÒm n¨ng s¸ng t¹o gi÷a nam vμ n÷ 
sinh viªn trong toμn mÉu còng nh− so s¸nh 
giíi tÝnh cña tõng khoa (B¶ng 4). Tû lÖ chªnh 
lÖch vÒ ®iÓm sè CQ ë tõng møc chªnh lÖch 
nhau kh«ng ®¸ng kÓ, phÇn lín c¶ nam vμ n÷ 
®Òu míi chØ ®¹t ë møc trung b×nh, sè nam n÷ 
®¹t ë møc trªn trung b×nh kh«ng ®¸ng kÓ. 
Nh− vËy, b−íc ®Çu cã thÓ nhËn xÐt r»ng nam 
n÷ sinh viªn Tr−êng §Ëi häc N«ng nghiÖp 
Hμ Néi cã tiÒm n¨ng s¸ng t¹o ngang nhau. 

3.2.4. N¬i sèng vμ tiÒm n¨ng s¸ng  t¹o cña  
          sinh viªn 

§iÒu kiÖn n¬i sinh sèng, m«i tr−êng häc 
tËp, kinh tÕ gia ®×nh, tr×nh ®é häc vÊn cña 
cha mÑ còng cã ¶nh h−ëng Ýt nhiÒu ®Õn sù 
ph¸t triÓn t©m lý cña con em m×nh.  

KÕt qu¶ cho thÊy, cã sù kh¸c biÖt cã ý 
nghÜa vÒ mÆt thèng kª ®èi víi kÕt qu¶ CQ 
gi÷a sinh viªn xuÊt th©n tõ n«ng th«n vμ 
sinh viªn sinh ra vμ lín lªn ë thμnh thÞ 
(B¶ng 5). Tuy nhiªn, do chªnh lÖch vÒ n¬i 
sèng cña kh¸ch thÓ nghiªn cøu ( 28,4% sèng 
ë thμnh thÞ vμ 71,6% sèng ë c¸c vïng n«ng 
th«n) tr−íc khi vμo Tr−êng §¹i häc N«ng 
nghiÖp Hμ Néi nªn sù kh¸c biÖt ch−a thÓ 
hiÖn râ rμng qua thèng kª tû lÖ % møc ®é 
tiÒm n¨ng s¸ng t¹o qua ®iÓm chuÈn CQ. 
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4. KÕt luËn 
TiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn 

Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi ®−îc ®o 
b»ng tr¾c nghiÖm s¸ng t¹o cña K.J Schoppe 
cho thÊy, phÇn lín sinh viªn trong diÖn ®iÒu 
tra ®¹t chØ sè CQ ë møc trung b×nh, møc trªn 
trung b×nh chiÕm tû lÖ % kh«ng ®¸ng kÓ. Sè 
sinh viªn cã chØ sè CQ ë møc d−íi trung b×nh 
chiÕm h¬n 1/5. MÆc dï kh«ng cã sinh viªn cã 
chØ sè CQ ë møc ®é cao song còng chØ cã mét 
tû lÖ rÊt nhá xÕp ë møc thÊp. §iÒu nμy cho 
phÐp nhËn ®Þnh sinh viªn tr−êng §HNN Hμ 
Néi cã tiÒm n¨ng s¸ng t¹o song ë møc ®é 
ch−a cao. Cã sù kh¸c biÖt vÒ chØ sè CQ gi÷a 
c¸c ngμnh, c¸c n¨m vμ n¬i sèng cña nghiÖm 
thÓ. Tuy nhiªn, ë giíi tÝnh kh«ng cã sù kh¸c 
biÖt vÒ chØ sè CQ. C¸c yÕu tè chi phèi tiÒm 
n¨ng s¸ng t¹o cña sinh viªn, kÕt qu¶ ®o tiÒm 
n¨ng s¸ng t¹o cã t−¬ng quan g× víi kÕt qu¶ 
häc tËp,... sÏ ®−îc ®Ò cËp ë bμi viÕt kh¸c. 

§Ó kh¬i dËy vμ ph¸t huy tiÒm n¨ng s¸ng 
t¹o cña sinh viªn trong häc tËp kh«ng thÓ 
kh«ng ®Ò cËp ®Õn vai trß cña gi¶ng viªn. C¸c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc ®−îc sö dông 
phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m lý cña ng−êi häc, 
néi dung bμi d¹y sÏ kÝch thÝch sinh viªn häc 
tËp mét c¸ch s¸ng t¹o. H¬n n÷a, x¸c ®Þnh 
®éng c¬ häc tËp vμ môc tiªu phÈn ®Êu, nhu 
cÇu tù kh¼ng ®Þnh cña b¶n th©n sinh viªn sÏ 
lμ yÕu tè chñ quan c¬ b¶n chi phèi kh«ng nhá 
®Õn s¸ng t¹o cña hä trong cuéc sèng nãi 
chung, trong häc tËp nãi riªng. 
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