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Chương 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do chọn đề tài 

Toán học là một ngành khoa học cơ bản giúp phát triển tư duy logic. Tuy 

nhiên, hoạt động học toán không chỉ bao gồm những suy luận hợp lý, mà còn chịu 

ảnh hưởng rất lớn bởi nhiều yếu tố khác nhau thuộc về tâm lý (Hannula, 2014). Như 

Middlenton (2014) đã chỉ ra, động cơ thúc đẩy và duy trì những hoạt động toán học 

của học sinh, liên quan mật thiết đến sự mong muốn, sự yêu thích và thói quen của 

các em. Những động cơ đó có thể là: áp dụng toán học vào việc tính toán trong thực 

tiễn cuộc sống, mong muốn được bạn bè nể phục, được sự đánh giá cao của thầy cô 

giáo, đạt danh hiệu học sinh giỏi, vượt qua các kỳ thi vượt cấp, hay đỗ vào đại học, 

và có công việc tốt sau này. Chúng tạo nên lý do khiến các em lựa chọn tham gia 

hay lẩn tránh những hoạt động toán học (Martínez-Sierra, 2013). Bởi vậy, khích lệ 

hay kích thích phát triển những động cơ học tập tốt, thích hợp với từng đặc điểm 

tâm lý, hoàn cảnh của mỗi cá thể học sinh luôn là một trong những nhiệm vụ hàng 

đầu của ngành giáo dục hiện đại. Tương tự, việc tạo nên một môi trường giáo dục 

tích cực, gợi mở, đầy tính khích lệ và dẫn dắt các em tham gia vào giải quyết các 

vấn đề toán học, nhất là giải quyết các vấn đề toán học thực tiễn là một trong những 

vấn đề đáng được quan tâm. 

Thực trạng dạy và học toán ở Việt Nam hiện nay, theo đánh giá của nhiều 

chuyên gia giáo dục, đã và đang tồn tại nhiều bất cập. Đó là, toán học ở nhà trường 

ít phục vụ trực tiếp cho thực tiễn cuộc sống, học sinh không biết rõ mục đích của 

việc học toán (An, 2014; Phương, 2015), hay các em không thấy được mối liên hệ 

của những vấn đề toán học mà các em đã được học và toán học trong cuộc sống 

hàng ngày. Điều này thường dẫn đến những khó khăn khi giải quyết vấn đề thực tế 

trong cuộc sống (Tran & Dougherty, 2014). Một trong những lý do quan trọng đã 

được tìm hiểu từ nghiên cứu trước đây của người viết là chương trình dạy học toán 

ở các cấp học phổ thông tại Việt Nam vẫn còn nặng tính hàn lâm và thiếu thực tiễn 

cuộc sống (Phương, 2015). Những bài toán có nội dung liên hệ thực tế rất hạn chế 

trong chương trình phổ thông (An, 2012). Ví dụ, hãy xem xét bài toán sau: “Tính 
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khoảng cách từ một địa điểm trên bờ sông đến một gốc cây trên một cù lao ở giữa 

sông” (Nam, 2015, tr.58). Bài toán này được đặt ra trong tình huống thực tế, tuy 

nhiên lời dẫn vẫn còn mang tính áp đặt, chung chung; bài toán chưa thật sự đặt học 

sinh vào tình huống của đời sống thực. Chẳng hạn như, địa điểm ở đâu, tại sao phải 

tính khoảng cách, và con sông nào? Nói cách khác, tính xác thực của các nhiệm vụ 

toán học (vấn đề, bài toán, bài tập hay câu hỏi) trong nhà trường chưa được chú 

trọng đúng mức. Đây là một trong những lý do khiến học sinh thường bỏ qua những 

yếu tố thực tế khi gặp các tình huống thực tế trong nhà trường, đồng thời dẫn tới 

thái độ không thích thú, thiếu tích cực về các bài toán có lời văn (Antonius
 
& nnk, 

2007).  

  Một số nhà nghiên cứu (ví dụ Palm, 2008; Tran & nnk, 2016, 2019) đã đưa ra 

các bằng chứng thực nghiệm với các phiên bản khác nhau về bối cảnh và mức độ 

xác thực của cùng một nhiệm vụ toán học có ảnh hưởng đến sự tham gia của học 

sinh. Các nghiên cứu này đã khẳng định sự tác động tích cực của tính xác thực vào 

khả năng giải quyết vấn đề của học sinh (Palm, 2007). Cũng trong hướng nghiên 

cứu này, nhằm xem xét năng lực mô hình hoá của học sinh khi giải quyết các nhiệm 

vụ toán học với nhiều mức độ xác thực, tác giả đã thiết kế và phân công các nhiệm 

vụ cho các nhóm nhỏ học sinh (Phương & Dũng, 2015). Sau đó, cùng với một số 

nhà nghiên cứu khác, người viết cũng đã tiến hành phân tích sâu hơn dựa trên dữ 

liệu đã được thu thập trong quá trình thực nghiệm (Tran & nnk, 2016). Kết quả 

nghiên cứu bộc lộ bốn điều sau:  

 Các học sinh bộc lộ năng lực mô hình hoá toán học khác nhau, bao gồm các 

mô hình toán học được sử dụng cũng như các yếu tố thực tế được xem xét. 

Học sinh có nhiều tiếp cận khi giải quyết nhiệm vụ xác thực hơn.  

 Nhiệm vụ toán học càng xác thực hơn thì học sinh càng biểu lộ thái độ tích 

cực hơn như chú tâm, say mê và sôi nổi hoạt động khi giải quyết vấn đề toán 

học đã được đặt ra.  

 Khi tham gia vào mô hình hóa toán học, học sinh thể hiện những mức độ 

tương tác khác nhau, không chỉ với những tình huống khác nhau mà thậm chí 
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trong cùng một tình huống ở mức độ xác thực; không chỉ đối với các vấn đề 

khác nhau mà thậm chí trong cùng một vấn đề; và không chỉ trong các cá thể 

hay nhóm học sinh khác nhau mà còn trong chính cùng cá thể hay nhóm học 

sinh.  

 Các em cũng thể hiện sự đối mặt với những thách thức bằng những thái độ 

hoàn toàn khác nhau. 

  Từ kết quả nghiên cứu đã được thực hiện, người viết nhận thấy việc giáo viên 

thiết kế các nhiệm vụ học tập mô phỏng các hoạt động diễn ra trong thực tế với một 

mức độ xác thực hợp lý là một điều rất hữu ích. Tuy nhiên, điều gì đã dẫn đến 

những khác biệt như thế khi các em tham gia vào hoạt động toán học? Yếu tố tâm lý 

hay hoàn cảnh nào đã thúc đẩy các em, cũng như khó khăn gì làm trở ngại các em 

khi giải quyết các vấn đề xác thực? Phải chăng nguyên nhân là do tình huống toán 

học không thực sự xác thực đối với hiểu biết của học sinh? Hay các em chưa được 

chuẩn bị kiến thức thực tế một cách đầy đủ để giải quyết và đối mặt với các thách 

thức toán học xác thực? 

Có nhiều lý do đang được nghiên cứu giải thích cho những khác biệt giữa các 

em học sinh khi tham gia vào mô hình hoá toán học ở những tình huống mức độ xác 

thực khác nhau. Tất cả những vấn đề này, bao gồm mô hình hóa toán học và toán 

học xác thực, cũng như những khía cạnh tâm lý, tình cảm liên quan đến việc học tập 

nói chung, toán học nói riêng, cũng đã được nghiên cứu từ rất lâu bởi các nhà giáo 

dục (ví dụ như Mart´ınez-Sierra, 2013; Palm, 2008). Tuy nhiên, trong môi trường 

giáo dục toán học ở Việt Nam, cả mô hình hoá toán học lẫn mô hình hóa toán học 

xác thực vẫn đang là một vấn đề khá mới mẻ. Cũng vậy, đối với các vấn đề tâm lý, 

tình cảm liên quan đến hoạt động toán học xác thực lại càng mới mẻ hơn; các vấn 

đề này hầu như chưa được quan tâm nhiều bởi các nhà nghiên cứu giáo dục Việt 

Nam.  

Xuất phát từ tất cả những lý do trên, nghiên cứu này nhằm mục đích (1) tìm 

hiểu những chuyển biến về năng lực mô hình hóa toán học của học sinh từ khía 

cạnh nhận thức thông qua các nhiệm vụ xác thực, và (2) nghiên cứu các yếu tố 
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thuộc về tâm lý như thái độ đối với Toán của học sinh trước và sau khi tham gia mô 

hình hóa toán học, tập trung vào các nhiệm vụ xác thực. Đó chính là những nội 

dung chính cho đề tài này: “Nhận thức và thái độ của học sinh khi tham gia vào 

mô hình hóa toán học xác thực”.  

1.2. Lịch sử nghiên cứu của vấn đề 

1.2.1. Mô hình hóa toán học từ khía cạnh nhận thức 

1.2.1.1. Mô hình hóa toán học  

Các cuộc cải cách trong giáo dục toán theo chương trình toán học hiện đại bắt 

đầu từ những năm 1960 (Vorhölter & nnk, 2019). Việc kết nối toán học với các tình 

huống thực tế trong cuộc sống hằng ngày và các ngành khoa học khác làm nảy sinh 

nhiều vấn đề thảo luận và xuất hiện các lý thuyết mới (Vorhölter & nnk, 2019). Tuy 

nhiên, những chuyển biến này khá mơ hồ, mãi cho đến cuối những năm 1970, các 

vấn đề được sử dụng như là công cụ và động lực để dạy và học toán tốt hơn, với hai 

mảng: (1) giải quyết vấn đề, trong đó chủ yếu là các chiến lược thuật toán thích hợp 

để giải quyết các vấn đề toán học thuần túy (Polya, 1962; Schoenfeld, 1980, v.v.) và 

(2) mô hình hóa toán học và ứng dụng, là một quá trình giải quyết các vấn đề cụ thể 

xuất phát từ các tình huống tương ứng của thế giới thực (Pollak, 1979; Niss, 1987; 

v.v.).  

Mô hình hóa toán học (MHHTH) được xem là quá trình chuyển đổi giữa tình 

huống thực tế sang vấn đề toán học, đạt được thông qua việc sử dụng mô hình toán 

học và ngược lại. Pollak (1979) là người đầu tiên khởi xướng đưa quá trình mô hình 

hóa theo cách có thể được sử dụng trong giảng dạy toán học. Sự phát triển của mô 

hình hóa toán học trong trường học nhận được nhiều chú ý hơn từ giữa năm 1980, 

thúc đẩy cả một quá trình dài tập trung cho việc định hình và phát triển các vấn đề 

thực tế cũng như các khái niệm liên quan đến mô hình hóa (MHH).  

Đặc biệt, sự ra đời của Cộng đồng quốc tế các giáo viên mô hình hóa và ứng 

dụng toán học ICTMA (The International Community of Teachers of Mathematical 

Modelling and Applications) vào năm 1983 tại Đại học Exeter (Anh) do David 

Burghes khởi xướng  đã tạo được sự quan tâm cũng như thúc đẩy nghiên cứu vào 
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lĩnh vực giáo dục quan trọng này (Houston & nnk, 2009). ICTMA đã tổ chức hội 

nghị hai năm một lần, quy tụ các giáo viên và nhà nghiên cứu Mô hình hóa Toán 

học đến từ khắp nơi trên thế giới. Nét nổi bật qua những tranh luận, báo cáo khoa 

học của nhiều nhà giáo dục Toán khác nhau từ các cuộc hội nghị ICTMA trong 35 

năm qua là sự đa dạng về mục tiêu, trọng tâm và phương pháp tiếp cận liên quan 

đến hoạt động giảng dạy Mô hình hóa Toán học (Kaiser, 2011).  

MHHTH cũng đã được đưa vào chương trình giảng dạy toán học ở nhiều bang 

ở Đức (Blomhøj & Jensen, 2003). Chuẩn kiến thức chương trình ở Đức (KMK, 

2003) yêu cầu học sinh thành thạo trong việc chuyển đổi các tình huống thực tế 

thành các vấn đề toán học và ngược lại. Mô hình hóa toán học đã được thảo luận sôi 

nổi trong cộng đồng này (ví dụ, Blum & Leiß, 2005; Maaß, 2006).  

Từ thời điểm Pollak trình bày sơ đồ mô hình hóa toán học của mình trong 

ICME-3 (Karlsruhe, 1976), các nhà nghiên cứu giáo dục toán đã nỗ lực tìm hiểu và 

phân tích chi tiết quy trình MHHTH. Quy trình MHHTH của Pollak (1970) đã được 

đưa vào giảng dạy cuối những năm 1970 trong các khóa học toán của sinh viên đại 

học tập trung vào sáu bước (phân tích vấn đề, toán học hóa, giải quyết, xác nhận, 

diễn giải và lặp lại quy trình MHH) và sau này có thêm bước bảy là báo cáo (Berry 

& Davies, 1996).  

Mô hình Kaiser (2005) đề xuất sáu bước của quy trình MHH bao gồm: (1) hiểu 

vấn đề, (2) đơn giản hóa, (3) toán học hóa, (4) các thao tác toán học, (5) xác nhận và 

(6) lặp lại quy trình. Mô hình này cũng được các nhà nghiên cứu như Doer (2007), 

Borromeo Ferri (2007) sử dụng trong các nghiên cứu liên quan đến MHHTH từ góc 

nhìn nhận thức. Đặc biệt, các khái niệm liên quan đến nhận thức như là mô hình 

tiềm ẩn của HS trong từng giai đoạn MHH được quan tâm đề cập đến (Voskoglou, 

2010). Nhận thức ở đây được hiểu là các hoạt động tâm lý bao gồm các tiến trình 

như tiếp thu kiến thức, giải quyết vấn đề thông qua tư duy, kinh nghiệm và cảm 

nhận. Đây là lĩnh vực vẫn còn rất nhiều tiềm ẩn cần khám phá. 
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1.2.1.2. Mô hình hóa toán học từ khía cạnh nhận thức 

Trong lĩnh vực mô hình hóa toán học, khía cạnh nhận thức cũng có nhiều góc 

nhìn và hướng nghiên cứu khác nhau. Chẳng hạn, Maaß (2006) đề cập đến các năng 

lực mô hình hóa toán học và phân thành ba lĩnh vực khác biệt (Maaß, 2006): Nhận 

thức (cognitive), tình cảm (affective), và năng lực siêu nhận thức (metacognitive). Ở 

đây, năng lực mô hình hóa toán học được hiểu là khả năng lựa chọn các kiến thức 

toán học và kỹ năng giải quyết vấn đề, đồng thời bao hàm cả các yếu tố thuộc về 

tâm lý như thái độ tiếp cận và thực hiện trong suốt quá trình mô hình hóa (Kaiser & 

Schwarz, 2010). Các tác giả như Lesh và Helen (2003), Borromeo Ferri (2007) 

nghiên cứu NLMHH từ quan điểm tâm lý học nhận thức, tập trung vào quá trình 

hoạt động của mô hình ẩn bên trong trí óc của học sinh. Ngoài ra, còn có các công 

trình khác quan tâm đến các hoạt động mô hình ẩn như: Lesh và Kelly (2001); Lesh 

(2003); Lesh và Baek (2008). Trong đó, các nghiên cứu này nhận định tư duy học 

sinh phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau, do đó các nghiên cứu của Lesh 

thường đề cập đến các phần phát triển khái niệm cục bộ (local conceptual 

development sessions). Điển hình cho các nghiên cứu liên quan đến NLMHH từ góc 

nhìn nhận thức có lẽ là Borromeo Ferri (2006, 2009) với các nghiên cứu ưu tiên xây 

dựng các tuyến mô hình cá nhân dựa trên các mô hình tình huống khác nhau. Tác 

giả nhận định hầu hết giáo viên (GV) và học sinh (HS) không hề biết rõ xu hướng 

tư duy của mình. 

Để đánh giá NLMHH toán học của HS từ khía cạnh nhận thức, quy trình MHH 

tương ứng với quan điểm nhận thức của Kaiser (2005) được sử dụng. Borromeo 

Ferri (2006) cũng sử dụng quy trình này để theo dõi tiến trình mô hình hóa của cá 

nhân người học trong các hoạt động nhóm khi tham gia MHH. Trong đó, hai giai 

đoạn đầu tiên của quy trình Kaiser (2005) được xem là thuộc mô hình ẩn (Borromeo 

Ferri, 2006). Các giai đoạn đó bao gồm (1) hiểu vấn đề: là quá trình chuyển đổi từ 

tình huống thực tế sang mô hình trí óc của tình huống (mental representation of the 

situation) mà được gọi tắt là mô hình tình huống và (2) đơn giản hóa: là quá trình 

chuyển đổi mô hình tình huống sang mô hình thực. Các giai đoạn còn lại của quy 

trình được xem là thuộc mô hình tường minh và có thể quan sát được theo quan 
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điểm của Borromeo Ferri (2006).  Như vậy, quy trình này mô tả tiến trình học sinh 

tham gia hoạt động MHH diễn ra như thế nào.  

Ở Việt Nam, vấn đề nghiên cứu năng lực mô hình hóa toán học đã nhận được 

sự quan tâm gần đây. Chẳng hạn, nghiên cứu về vấn đề dạy học MHH ở trường phổ 

thông của Nguyễn Thị Nga (2014), tác giả đã so sánh nghiên cứu trong và ngoài 

nước, từ đó cho thấy thực trạng dạy học ở VN còn nhiều bất cập, đồng thời đề xuất 

đưa tình huống dạy học bằng MHH vào lớp học. Một nghiên cứu khác của Dương 

Hữu Tòng và Trần Văn Tuấn (2016) tiến hành nghiên cứu về dạy học bằng MHH 

với 34 học sinh lớp 12 ở tỉnh Vĩnh Long (Tòng & Tuấn, 2016). Tác giả đã sử dụng 

các nhiệm vụ MHH với các mẫu câu hỏi soạn sẵn để chỉ dẫn cho HS. Công việc này 

tuy có tác dụng định hướng cho HS và thuận tiện cho việc phân tích dữ liệu, nhưng 

nó cũng hạn chế việc kích thích khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề của học 

sinh. Cũng liên quan đến vấn đề này, Nguyễn Danh Nam (2015) trình bày các giai 

đoạn tổ chức hoạt động MHH trong dạy học môn Toán, đồng thời đề xuất việc 

thông qua các hoạt động MHH để khuyến khích tạo động cơ cho HS tích cực vận 

dụng toán học nhằm giải quyết các vấn đề thực tế.  

Một hướng nghiên cứu khác liên quan đến phát triển năng lực hiểu biết định 

lượng cho học sinh lớp 10 được thực hiện bởi Nguyễn Thị Tân An (2014). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy việc giải quyết các tình huống chứa đựng yếu tố định lượng 

thông qua MHH sẽ giúp phát triển năng lực hiểu biết định lượng cho HS. Liên quan 

đến các tình huống xác thực, công trình nghiên cứu của nhóm các tác giả Trần Dũng 

và các đồng nghiệp (2015, 2019) cho thấy học sinh thể hiện các năng lực MHH 

khác nhau khi tham gia MHH với các nhiệm vụ xác thực ở các mức độ khác nhau. 

Nghiên cứu được tiến hành đối với các sinh viên sư phạm toán để phân tích quan 

điểm của các giáo viên tương lai về khái niệm xác thực.  

Mô hình hóa toán học còn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên 

cứu khác đã vận dụng mô hình hình hóa vào nhiều chủ đề toán cũng như các cấp 

học khác nhau. Chẳng hạn, tác giả Lâm Thùy Dương và Trần Việt Cường (2018) đã 

vận dụng mô hình hóa toán học cho học sinh lớp 5 với chủ đề tính diện tích tam 

giác, các tác giả Phạm Thị Diệu Thùy và Dương Thị Hà (2018) nghiên cứu phát 
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triển năng lực MHH cho học sinh trung học cơ sở trong việc dạy học giải toán bằng 

cách lập phương trình. Trong khi đó, tác giả Lê Hồng Quang (2019) tập trung 

nghiên cứu thực trạng năng lực MHH của học sinh trung học phổ thông, cũng ở cấp 

học này tác giả Lê Thị Hoài Châu (2014) tập trung vào chủ đề mô hình hóa trong 

dạy học khái niệm đạo hàm. Ngoài ra, giáo viên và các sinh viên sư phạm ngành 

toán có thể tham khảo công trình liên quan đến giải quyết vấn đề thực tế trong dạy 

học toán của tác giả Trần Vui (2014). Như đã trình bày, các hướng nghiên cứu về 

MHH đến nay khá sôi nổi và đa dạng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về NLMHH theo 

quan điểm nhận thức và việc kết hợp các vấn đề tâm lý tình cảm hầu như chưa xuất 

hiện trong các nghiên cứu giáo dục toán tại Việt Nam. Đó chính là lý do nghiên cứu 

này được tiến hành dựa trên sự tổng hợp các nghiên cứu đã có trước đó và những 

khe hở cần thiết nghiên cứu thêm. 

1.2.2. Nghiên cứu về tính xác thực của các nhiệm vụ  

Vấn đề tính xác thực của các nhiệm vụ (authenticity of tasks) trong dạy và học 

liên quan đến mô hình hóa toán học đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà 

nghiên cứu giáo dục Toán học trên thế giới (Vos, 2011; Palm, 2007). Chẳng hạn, 

Palm (2007) nghiên cứu tác động của tính xác thực đến việc giải quyết các vấn đề 

bằng lời và đề xuất các tiêu chí để thiết kế nhiệm vụ xác thực. Một công trình khác 

là nghiên cứu về tính hiệu quả của các hướng dẫn siêu nhận thức lên việc giải quyết 

nhiệm vụ xác thực Toán học của Kramarski (2002). 

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc sử dụng tính từ “xác thực” trong việc 

giảng dạy và học tập toán. Chẳng hạn, quan điểm tính xác thực là tính đúng đắn và 

trung thực (Vos, 2011). Quan niệm này tương tự như quan điểm của Niss (1992), 

nghĩa là các tình huống mang tính xác thực là những tình huống được “nhúng” vào 

trong thực tế và người tham gia phải đối mặt với các hiện tượng, các vấn đề xác 

thực mà đã được cộng đồng công nhận.  

Từ đó, nhiệm vụ xác thực cũng được định nghĩa theo những cách khác nhau 

tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng tác giả. Chẳng hạn, Newmann (1995) cho 

rằng một nhiệm vụ xác thực là nhiệm vụ yêu cầu người học giải quyết một bài toán 
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hoặc vấn đề tương tự với bài toán hoặc vấn đề mà học sinh đã gặp phải hay nhiệm 

vụ đó hoàn toàn có khả năng xảy ra trong cuộc sống (Newmann & nnk, 1995). 

Trong khi đó, tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế của Thế giới OECD có quan 

điểm: “nhiệm vụ xác thực là nhiệm vụ dựa trên các tình huống mà nó đại diện cho 

các vấn đề trong cuộc sống thực hoặc đôi khi có phần hư cấu” (OECD 2001, tr. 23).  

Mặc dù các nhiệm vụ xác thực được nhiều nhà nghiên cứu về MHH trên thế 

giới quan tâm (Vos, 2011; Niss, 1992; Palm, 2008, 2009; ...) nhưng ở Việt Nam vẫn 

đang là vấn đề sơ khởi. Điển hình, các công trình của Trần Dũng và các đồng 

nghiệp (2016, 2019) đã chỉ ra rằng các nhiệm vụ ở mức độ xác thực hơn ảnh hưởng 

tích cực đến năng lực MHH của học sinh, đồng thời các nhiệm vụ Mô hình hóa thực 

sự (True modelling) chẳng hạn như các nhiệm vụ mang tính chất dự án, sẽ phát huy 

được năng lực MHH của HS hoàn thiện hơn. Như vậy, trong xu thế giáo dục toán 

học toàn cầu hướng tới cuộc sống thực, nghiên cứu về mô hình hóa xác thực ở Việt 

Nam đang là một nhu cầu cần thiết. 

1.2.3. Nghiên cứu về thái độ của học sinh đối với toán học  

Các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của tình cảm trong giáo dục toán và liên quan 

đến những trải nghiệm tình cảm của học sinh ở lớp học Toán nhận được nhiều sự 

quan tâm như McLeod (1988, 1992), Hannula (2011), hay Martínez-Sierra (2013). 

Khởi nguồn từ sự quan tâm đến cảm xúc và cảm giác trong toán học, McLeod 

(1992) đã xác nhận sự khác biệt giữa thái độ, niềm tin và cảm xúc, những thành tố 

được xem là thuộc lĩnh vực tình cảm toán học (McLeod, 1992). Tuy nhiên, trong số 

các thành tố này, ông cho rằng thái độ đóng vai trò chủ đạo trong giáo dục toán học.  

Thái độ là một khái niệm thuộc về tâm lý, bao gồm cảm xúc và tình cảm của 

một cá nhân thể hiện sự hài lòng hay không hài lòng với một đối tượng (Allport, 

1935). Về vấn đề này, một số công trình đã phát hiện ra rằng các học sinh có thái độ 

tích cực hơn khi có nhận thức đúng đắn về toán học (Alenezi, 2008). Học sinh có 

thái độ tích cực hơn, có thể học toán tự tin hơn (McLeod, 1992) và đặc biệt là thể 

hiện các tiếp cận hướng tới toán học (Fennema & Sherman, 1976).  
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Lim và Chapman (2014) đã chỉ ra hơn 40 năm qua tình hình nghiên cứu về thái 

độ của học sinh đối với toán học trên thế giới cũng đang được diễn ra một cách khá 

sôi nổi. Nhiều mô hình, công cụ đo lường thái độ của học sinh đối với toán học đã 

được phát triển như công cụ của Lim và Chapman (2014), Palacios, Arias và Arias 

(2014). Nhận thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu về thái độ trong giáo dục 

toán học, các nhà nghiên cứu nỗ lực đo lường thái độ của học sinh đối với toán học 

từ rất sớm. Một trong những công cụ đo lường thái độ đầu tiên là bảng câu hỏi 

(questionnaire) được thiết kế bởi Aiken và Dreger (1961) gồm 20 câu với hai phần: 

Sự hài lòng và lo âu về toán học. Aiken (1974) đã trình bày một trong những thang 

đo được sử dụng phổ biến nhất trong việc đo lường thái độ đối với toán học, bao 

gồm hai phần: thang đo mức độ coi trọng toán học và thang đo sự yêu thích toán 

học. Cũng trong chiều hướng nghiên cứu về thái độ đối với toán học, Aiken (1979) 

đã tăng số lượng các yếu tố cần thiết để đo thái độ thành bốn yếu tố: sự yêu thích 

toán học, động cơ, sự coi trọng toán học, và sự lo sợ trong toán học (Lim & 

Chapman, 2013). 

Với sự đóng góp của Tapia và Marsh (2004), công cụ đo lường thái độ đối với 

toán học - The Attitude toward Mathematics Inventory (ATMI), là một trong những 

công cụ được sử dụng rộng rãi nhất để đo thái độ đối với toán học (Chamberlin, 

2010). Một vài học giả châu Á đã nghiên cứu đề xuất một phiên bản ATMI rút gọn 

nhằm đo lường thái độ của học sinh với chỉ bốn yếu tố: sự yêu thích toán học, động 

cơ làm toán học, sự tự tin trong toán học, và nhận thức giá trị của toán học (Lim & 

Chapman, 2013). Công trình nghiên cứu này được thực hiện ở Singapore với ba giai 

đoạn gồm các cỡ mẫu khác nhau. Phương pháp thống kê được sử dụng là phân tích 

nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory factor analysis). Việc đánh giá được thực 

hiện với Thang điểm “Likert”, với các lựa chọn phản hồi từ “hoàn toàn không đồng 

ý” đến “hoàn toàn đồng ý” (Tapia, 1996) (xem Bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Thang năm mức của Likert (1932) 

Hoàn toàn 

không đồng ý 

Không đồng 

ý 

Không đồng ý cũng 

không phản đối 

Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý 
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Các yếu tố liên quan đến tình cảm cũng được các nhà nghiên cứu MHHTH 

quan tâm, điển hình là Kaiser và Brand (2015) trong tuyển tập các báo cáo khoa học 

của ICTMA-17 “Những triển vọng quốc tế về dạy và học Mô hình hóa Toán học” 

đã nhận định rằng đây thật sự là một bước chuyển mình quan trọng trong nghiên 

cứu giáo dục Toán học. Bằng các phương cách tiếp cận khoa học khác nhau và từ 

các bằng chứng nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, các nhà nghiên cứu hàng đầu 

về giáo dục toán học thế giới đã nhận thấy vai trò quan trọng của nhận thức và tình 

cảm đối với việc dạy và học toán.  

Trong giáo dục toán, các nghiên cứu liên quan đến nhận thức và tình cảm đối 

với việc dạy và học toán hầu như chưa nhận được sự quan tâm ở Việt Nam. Trong 

khi đó, các nhà nghiên cứu về tâm lý học giáo dục đã đúc kết rằng nhận thức là 

nguyên nhân ảnh hưởng chủ yếu đến việc thành công trong học tập (Sơn & nnk, 

2017). Các tác giả cũng đề cập nhiều đến các yếu tố như niềm tin, thái độ và các 

yếu tố kích thích động cơ học tập của học sinh như sự thích thú, thoải mái. Học sinh 

là đối tượng chính của giáo dục nên nghiên cứu về nhận thức và thái độ học toán 

của học sinh chính là một phần quan trọng của mục tiêu sư phạm và triết học giáo 

dục đương đại. 

1.3. Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu vấn đề nhận thức và thái độ của học sinh khi tham gia vào 

mô hình hóa toán học xác thực. Nhận thức là một phạm trù khá rộng thuộc tâm lý 

học, thường được hiểu như là hoạt động tâm lý hay tiến trình tiếp thu kiến thức và 

hiểu biết  thông qua tư duy, kinh nghiệm và cảm nhận. Nó bao gồm các tiến trình 

như: hiểu, chú ý, ghi nhớ, xét đoán, định lượng, lý luận, tính toán, giải quyết vấn đề, 

quyết định hay thể hiện ngôn ngữ. Tiến trình nhận thức sử dụng sự hiểu biết hiện tại 

và cho ra những hiểu biết mới. Trong giáo dục, nghiên cứu về nhận thức của học 

sinh là một phạm trù quan trọng thiết yếu (Sơn & nnk, 2017).  

Thái độ là một thành tố thuộc tâm lý và cảm xúc mang tính bẩm sinh hay định 

tính của một cá nhân. Nó là một trạng thái phức tạp được tiếp thu thông qua kinh 
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nghiệm và có mối quan hệ với nhận thức. Trong mối liên hệ này thái độ có thể được 

hiểu như là một biểu hiện hay thể hiện của nhận thức (Sơn & nnk, 2017). 

Nghiên cứu này hướng đến đối tượng là học sinh lớp 10, đây là giai đoạn quan 

trọng trong việc phát triển trí tuệ và tính chủ định đã được phát triển mạnh ở tất cả 

các quá trình nhận thức (Oanh, 2009). Học sinh ở lứa tuổi này có thể thể hiện thái 

độ có lựa chọn đối với các môn học được quyết định từ sự chú ý của bản thân. Tuy 

nhiên, các em vẫn có thể tập trung chú ý vào cả những môn học mà các em không 

hứng thú bởi vì các em hiểu được ý nghĩa quan trọng của môn học đó (Oanh, 2009). 

Từ đây, có thể thấy khả năng nhận thức và phân phối sự chú ý hay động cơ thúc đẩy 

thái độ (lựa chọn hoặc không) được phát triển và hoàn thiện một cách rõ rệt. Trong 

bối cảnh dạy và học MHHTH, qua thái độ có thể quan sát được của học sinh khi học 

Toán, chúng ta có thể đưa ra một nhận định nào đó về khả năng nhận thức của các 

học sinh. Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhận thức và thái độ của học sinh liên quan 

đến hoạt động dạy và học Mô hình hóa Toán học với các nhiệm vụ ở mức độ xác 

thực khác nhau (mô hình hóa toán học xác thực) chính là chủ đề trọng tâm của 

nghiên cứu này. 

Nghiên cứu này nhắm đến ba mục tiêu cụ thể sau đây: 

a) Nghiên cứu sự thay đổi về năng lực mô hình hóa toán học ở khía cạnh nhận thức 

của học sinh khi tham gia giải quyết các tình huống xác thực.  

b) Nghiên cứu các yếu tố thuộc về tâm lý như thái độ đối với Toán của học sinh 

trước và sau khi tham gia mô hình hóa toán học, tập trung vào các nhiệm vụ xác 

thực. 

c) Nghiên cứu vai trò và sự hỗ trợ của giáo viên trong mô hình hóa toán học xác 

thực. 

1.4. Câu hỏi nghiên cứu – giả thuyết nghiên cứu 

Nghiên cứu này trả lời các câu hỏi sau: 

a) Năng lực mô hình hóa toán học của học sinh thay đổi như thế nào khi các em 

tham gia giải quyết các tình huống xác thực? 
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b) Thái độ đối với Toán của học sinh trước và sau khi tham gia mô hình hóa toán 

học tập trung vào các nhiệm vụ xác thực thay đổi như thế nào và điều gì giải thích 

cho sự thay đổi này? 

c) Giáo viên có vai trò và những hỗ trợ như thế nào khi học sinh tiến hành quy trình 

mô hình hóa toán học? 

Từ đây, nghiên cứu đề cập đến những giả thuyết sau: 

 Học sinh có được sự hiểu biết, biết cách kết nối và phát triển được những tri 

thức đã có để giải quyết một vấn đề thực tế, cũng như nhận thức được sự hữu 

ích của việc học toán và ứng dụng được kiến thức toán học vào những vấn đề 

thực tiễn cuộc sống thì các em sẽ có thái độ tích cực hơn khi tham gia vào 

các hoạt động toán học.  

 Học sinh sẽ có hứng thú hơn với việc học toán khi các vấn đề toán học được 

mô hình hoá theo hướng xác thực. 

 Giáo viên thiết kế các nhiệm vụ toán học xác thực và hỗ trợ cho các em vượt 

qua những trở ngại khi tham gia vào mô hình hóa thì học sinh sẽ tích cực học 

toán hơn. 

1.5. Ý nghĩa nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần: 

a) Tổng hợp và phân tích các khái niệm liên quan đến MHH, tính xác thực và làm rõ 

sự chuyển đổi năng lực MHH của HS khi tham gia giải quyết các nhiệm vụ MHH 

với các cấp độ xác thực khác nhau. 

b) Tổng hợp và phân tích các khái niệm liên quan đến thái độ và công cụ đo lường 

thái độ trong giáo dục toán. Làm rõ mối quan hệ giữa nhận thức và thái độ học toán 

của học sinh thông qua các hoạt động dạy học MHH và các nhiệm vụ ở mức độ xác 

thực khác nhau. 

c) Đề xuất những cách thức hỗ trợ cho học sinh khi tiến hành mô hình hóa toán học.  

d) Đề xuất cách tích hợp MHHTH vào chương trình dạy học toán hiện tại.  
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Chương 2. KHUNG LÝ THUYẾT THAM CHIẾU 

Chương này mô tả một khung lý thuyết xoay quanh hai chủ đề: Mô hình hóa 

toán học và Thái độ - tình cảm. Phần thứ nhất bao gồm: khái niệm và đo lường năng 

lực mô hình hóa toán học, quy trình MHHTH dựa trên quan điểm nhận thức, các 

cấp độ xác thực trong MHHTH, kiến thức và năng lực giáo viên trong dạy học 

MHH. Phần thứ hai đề cập đến định nghĩa thái độ, tầm quan trọng của thái độ và 

phương pháp đo lường thái độ.  

2.1. Năng lực và năng lực toán học 

2.1.1. Khái niệm năng lực 

Năng lực là “đặc điểm của một cá nhân đã được chứng minh thông qua việc 

thúc đẩy hiệu suất công việc vượt trội”, năng lực của một cá nhân thể hiện cả “kiến 

thức và kỹ năng" dựa trên yếu tố nền tảng là “động cơ” (Hartle, 1995, tr. 107). Do 

đó, năng lực có thể bao gồm các năng lực đầu ra (output competencies) như là khả 

năng thể hiện bên ngoài hiệu quả với các năng lực đầu vào (input competencies) 

như là động cơ thúc đẩy bên trong (Cockerill, 1989) (xem Hình 2.1) 

 

Hình 2.1. Sơ đồ năng lực của Cockerill (1989) 

Năng lực còn được định nghĩa bao hàm nhiều thành tố dựa trên hệ thống kiến 

thức và niềm tin của một cá nhân, từ đó năng lực được hình thành thông qua kinh 

nghiệm và thành tích, nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, sự mong đợi, thái 

độ và hoạt ngôn (White, 1999). Weinert (2001) đã đúc kết các thành tố năng lực của 

một cá nhân bao gồm: khả năng, kiến thức, sự hiểu biết, kỹ năng, hành động, kinh 

nghiệm và động cơ.  

Điểm chung nhất của tất cả các khái niệm ở trên là năng lực bao gồm các kỹ 

năng, kinh nghiệm và kiến thức được thể hiện ở khả năng bên ngoài dưới tác động 
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của một động cơ thúc đẩy bên trong. Vì vậy, trong nghiên cứu này tôi quan niệm: 

năng lực là sự kết hợp các kỹ năng, kinh nghiệm và vận dụng các kiến thức có sẵn 

(bao gồm cả kiến thức được truyền thụ và kiến thức được tích lũy) để giải quyết 

thành công một vấn đề. Trong đó, kiến thức được tích lũy chính là kinh nghiệm mà 

người học thâu nhận được thông qua các trải nghiệm. Dưới tác động của môi trường 

bên ngoài và sự thúc đẩy động cơ bên trong của mỗi cá nhân, năng lực đó được vận 

hành và thể hiện bằng khả năng bên ngoài (xem Hình 2.2). 

 

Hình 2.2. Sơ đồ năng lực của nghiên cứu hiện tại 

Trong môi trường dạy học toán, các kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức toán 

được kết hợp dựa trên động cơ thúc đẩy bên trong sẽ được thể hiện thành khả năng 

toán học. Quá trình này được gọi là năng lực toán học, tuy nhiên trong cộng đồng 

giáo dục toán học khái niệm này cũng trở nên đa dạng bởi các đặc trưng riêng của 

toán học.  

2.1.2. Năng lực toán học 

Thuật ngữ năng lực toán học được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy 

thuộc vào mục đích của mỗi tác giả, trong đó, năng lực toán học được định nghĩa 

một phần thông qua khả năng toán học. Thuật ngữ khả năng (ability) toán học 

thường được sử dụng trong các hoạt động mang tính thực hành và không có một 

định nghĩa thống nhất (Karsenty, 2014). Từ góc nhìn đánh giá, thuật ngữ này được 

sử dụng để chỉ tiềm năng hay tố chất của học sinh hoặc kết quả mà học sinh có được 
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khi học một chủ đề học tập cụ thể (ví dụ: số học). Từ góc độ lý thuyết, khả năng 

toán học liên quan đến việc thu nhận, xử lý và lưu giữ thông tin (Krutetskii, 1976). 

Ngoài ra, nó còn bao gồm việc sử dụng ngôn ngữ, vận hành các cấu trúc chính thức 

trong kết nối, tư duy logic, đơn giản hóa, tư duy linh hoạt và liên tưởng, khái quát 

hóa các khái niệm có được trước đó.  

Ở một góc nhìn toàn diện, các nhà nghiên cứu giáo dục toán tiếp cận khái niệm 

năng lực toán học bao gồm năm thành phần đan xen: sự hiểu biết khái niệm, thành 

thạo phương pháp, khả năng giải quyết vấn đề, lập luận chặt chẽ và khuynh hướng 

(disposition) – những đặc điểm như sáng tạo, quan tâm, tò mò, niềm tin, thói quen 

(Cuoco, Goldenberg & Mark, 1996). Năng lực đó bao gồm kiến thức cá nhân, 

khuynh hướng về toán học, cách suy nghĩ và làm toán (nghĩa là xử lý thông tin toán 

học) (Boaler, 2002).   

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn quan điểm của PISA: “Năng lực toán 

học là khả năng nhận biết ý nghĩa, vai trò của kiến thức toán học trong cuộc sống; 

vận dụng và phát triển tư duy toán học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn, đáp 

ứng nhu cầu đời sống hiện tại và tương lai một cách linh hoạt; là khả năng phân 

tích, suy luận, lập luận, khái quát hóa, trao đổi thông tin hiệu quả thông qua việc đặt 

ra, hình thành và giải quyết vấn đề toán học trong các tình huống, hoàn cảnh khác 

nhau” (OECD, 2009). Theo đó, PISA sử dụng tám năng lực toán học đặc trưng theo 

công trình của Niss (1999) và các đồng nghiệp, bao gồm: 1) Tư duy và suy luận; 2) 

Lập luận; 3) Giao tiếp; 4) Mô hình hóa; 5) Đặt và giải quyết vấn đề; 6) Biểu diễn; 7) 

Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hình thức, kỹ thuật và các phép toán và 8) Sử dụng các 

đồ dùng hỗ trợ và công cụ. Trong các năng lực toán học kể trên, năng lực mô hình 

hóa toán học thuộc thành phần thứ tư trong khung năng lực của PISA, năng lực này 

liên quan đến khả năng giải quyết các vấn đề toán học trong thực tế, cũng như 

chuyển thể các vấn đề thực tế thành các cấu trúc toán, giải thích các mô hình toán 

học theo nghĩa thực tế, làm việc với mô hình toán, phản ánh, phân tích và trình bày 

các kết quả nhận được. Cụ thể các khái niệm và cách đo lường năng lực mô hình 

hóa toán học sẽ được tổng hợp ở phần tiếp theo. 
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2.2. Năng lực mô hình hóa toán học: định nghĩa và đo lường 

Có nhiều tranh luận về khái niệm và cách xác định năng lực mô hình hóa toán 

học (Kaiser & Brand, 2015). Việc đánh giá năng lực tùy thuộc vào khái niệm năng 

lực được sử dụng. Năng lực mô hình hóa toán học được định nghĩa là “khả năng xác 

định các câu hỏi, các biến, mối liên hệ hoặc giả định có liên quan trong một tình 

huống thực tế nhất định, chuyển đổi chúng thành toán học, giải thích và xác nhận 

giải pháp cho vấn đề toán học có liên quan đến tình huống đã cho” (Blum, 

Galbraith, Henn & Niss, 2007, tr.12). Một quan điểm khác về năng lực MHH là khả 

năng, kỹ năng và thái độ nghiêm túc để thực hiện quy trình mô hình hóa một cách 

thích hợp (Kaiser & Schwarz, 2010; Maaß, 2006). Như vậy, quan điểm này bổ sung 

thêm khái niệm thái độ - một khái niệm thuộc về tâm lý. Để việc đánh giá NLMHH 

toán học được trở nên thuận lợi hơn, các nhà giáo dục toán đã đưa ra nhiều sơ đồ để 

minh họa cho quy trình MHH toán học. Một số quy trình mô hình hóa toán học điển 

hình như: Kaiser và Blum (2011), Blum và Leiß (2005), CCSSI (2010), Galbraith 

(1995), Swetz và Hartzler (1991). Các sơ đồ này đều bao gồm việc bắt đầu với một 

tình huống thực tế và kết thúc với việc đưa ra lời giải hoặc lặp lại quy trình MHH 

cho đến khi đạt được kết quả tối ưu.  

Liên quan đến việc đo lường NLMHH, có hai quan điểm khác nhau được xem 

xét: 1) từ góc nhìn tổng thể và 2) từ góc nhìn phân tích. 

Thứ nhất, từ góc nhìn tổng thể, thuật ngữ năng lực mô hình hóa được sử dụng 

và diễn giải liên quan đến việc trải nghiệm toàn bộ quá trình MHH. Các nghiên cứu 

điển hình cho quan điểm này như sau: 
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Bảng 2.1. Các nghiên cứu năng lực mô hình hóa từ góc nhìn tổng thể 

Góc nhìn 

tổng thể 
Các nghiên cứu điển hình 

Trải nghiệm 

toàn bộ quá 

trình mô 

hình hóa 

Greer và Verschaffel (2007) 
Kaiser và Brand (2015), Niss và 

Højgaard (2011) 

Ba cấp độ mô hình hóa 

1) Mô hình ẩn (implicit) 

(HS không biết rõ về tư duy 

của chính mình, nó có thể là 

trực giác);  

2) Mô hình tường minh 

(explicit) (HS ý thức được 

MH)  

3) Mô hình phản biện 

(critical) (phản ánh vai trò 

của MHH trong toán học, 

khoa học, và trong xã hội) 

Ba khía cạnh năng lực MHH 

1) Mức độ bao phủ (degree of 

coverage) liên quan đến quá 

trình MHH mà học sinh thực 

hiện và tầm phản ánh của họ;   

2) Mức độ kỹ thuật (technical 

level) đề cập đến công cụ toán 

học mà học sinh sử dụng;  

3) Bán kính hoạt động (radius of 

action) mô tả miền của các tình 

huống mà trong đó học sinh có 

thể thực hiện các hoạt động 

MHH  

Thứ hai, quan điểm phân tích về NLMHH có thể được chia thành các yếu tố 

hoặc năng lực thành phần khác nhau. Các nhà nghiên cứu theo quan điểm này xây 

dựng các mô hình tập trung vào cấu trúc năng lực nhiều hơn vào các cấp độ của nó 

(xem Bảng 2.2).  
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Bảng 2.2. Các nghiên cứu NLMHH theo quan điểm phân tích 

Quan 

điểm 

phân tích 

Các nghiên cứu điển hình 

Các năng 

lực thành 

phần 

Kaiser, (2007), Maaß (2006) 

Quy trình MHH Năng lực thành phần 

1) Đơn giản hóa   

đưa ra các giả định, xác định các đại 

lượng và các biến liên quan, xây dựng 

mối quan hệ giữa các biến để tìm thông 

tin cần thiết 

2) Toán học hóa  

chuyển đổi các đại lượng liên quan và 

các mối quan hệ của chúng thành ngôn 

ngữ toán học bằng việc lựa chọn các 

khái niệm hay biểu diễn bằng mô hình 

thích hợp 

3) Thao tác toán học  

sử dụng các kiến thức toán học hoặc 

chiến lược giải quyết vấn đề để giải 

quyết các câu hỏi trong mô hình toán; 

4) Giải thích kết quả  

giải thích kết quả toán học trong một 

tình huống thực, điều này bao gồm việc 

liên kết các kết quả với tình huống cụ 

thể ngoài toán học  

5)Xác nhận  
phản ánh về giải pháp, các giả định 

được đưa ra hay mô hình sử dụng 

Các nhiệm vụ tổng thể tập trung vào việc học sinh phải tiến hành một quy trình 

mô hình hóa hoàn chỉnh để giải quyết vấn đề. Trong khi đó, các nhiệm vụ thành 

phần chỉ tập trung vào một hoặc hai quy trình MHH thành phần. Cả hai hình thức 
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của nhiệm vụ này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nếu mục đích là 

đánh giá khả năng của học sinh để hoàn thành quy trình mô hình hóa (thường được 

gọi là năng lực tổng quát), thì tốt nhất là sử dụng các nhiệm vụ tổng thể. Một số nhà 

nghiên cứu sử dụng hình thức này để đo lường năng lực mô hình hóa của học sinh 

(ví dụ, Kreckler 2015, 2017; Rellensmann & nnk, 2017; Schukajlow & nnk, 2015). 

Tuy nhiên, hình thức đánh giá này sẽ bất lợi cho người tham gia nếu họ không hoàn 

thành một bước nào đó trong quy trình và người đó sẽ không được coi là có năng 

lực mô hình hóa cao. Để hạn chế vấn đề này, một số tác giả đã sử dụng các nhiệm 

vụ thành phần để đánh giá các năng lực thành phần khác nhau của mô hình toán học 

và giải thích tổng các năng lực thành phần được đo là năng lực mô hình hóa chung 

(Haines & nnk, 2001; Kaiser, 2007; Maaß, 2004).  

Các hướng nghiên cứu liên quan đến NLMHH có thể tổng hợp thành bốn 

trường phái như sau (Kaiser & Brand, 2015):  

Bảng 2.3. Bốn trường phái nghiên cứu NLMHH (Kaiser và Brand, 2015) 

Các trường phái Các nhà nghiên cứu điển hình 

(1) Giới thiệu NLMHH là sự hợp thành các 

khái niệm toàn diện về năng lực 

Niss, Blomhøj và Højgaard 

Jensen (2011) 

(2) Đánh giá các năng lực mô hình hóa và 

phát triển các công cụ đánh giá 

Haines, Houston và Izard 

(1995) 

(3) Sự tích hợp siêu nhận thức vào NLMHH Blomhøj và Jensen (2003); 

Maaß (2006) 

(4) Đánh giá NLMHH dựa trên các năng lực 

thành phần 

Lesh và Doerr (2003), Rita 

Borromeo Ferri (2007) 

Quan điểm về năng lực mô hình hóa của Niss và Højgaard (2011) như đã trình 

bày ở trên (từ góc nhìn tổng thể) thuộc trường phái thứ nhất.  

Điển hình cho trường phái thứ hai, Haines và Izard (1995) đã nghiên cứu và 

phát triển các mô tả hành động để đánh giá thành tích MHH của học sinh và cũng 

đã đề xuất các chỉ số về năng lực. Các tác giả đã thử nghiệm mô hình hóa theo dạng 
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trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đồng thời phân biệt các năng lực thành phần trong quy 

trình mô hình hóa và phát triển thang đánh giá cho mỗi năng lực thành phần. Tổng 

số điểm đạt được dùng để mô tả năng lực trong thang điểm đánh giá chung về thành 

tích mô hình hóa của học sinh. Phương pháp này cũng được tham khảo và phát triển 

như một công cụ đánh giá năng lực mô hình hóa (Kaiser, 2007) 

Thuộc trường phái thứ ba, Maaß (2006) phân loại các năng lực mô hình hóa 

toán học thành ba lĩnh vực khác biệt: Nhận thức (cognitive), tình cảm (affective), và 

năng lực siêu nhận thức (metacognitive). Cụ thể: 

 Nhận thức: Bao gồm các hoạt động có ý thức mà học sinh tham gia trong quá 

trình mô hình hóa. 

 Tình cảm liên quan đến niềm tin của học sinh, các định hướng mang tính chất 

tình cảm về toán học, bản chất của các vấn đề, và vai trò của toán học trong việc 

giải quyết vấn đề thực tế.  

 Năng lực siêu nhận thức là những yếu tố hỗ trợ sự nhận thức. 

Liên quan đến tác động của siêu nhận thức, một hình thức sử dụng các câu hỏi 

soạn sẵn với mục đích chỉ dẫn nhận thức cho HS, Kramarski và các cộng sự (2002) 

đã nghiên cứu các vấn đề xác thực đã nhấn mạnh tác động của siêu nhận thức hợp 

tác là tích cực hơn so với siêu nhận thức cá nhân và dĩ nhiên là tích cực hơn việc 

không có tác động siêu nhận thức. Ngoài ra còn có nhiều nghiên cứu khác quan tâm 

lĩnh vực này (ví dụ, Schoenfeld, 1992; Mevarech & Kramarski, 1997; Hembree, 

1992).  

Thuộc trường phái thứ tư, Brand (2014) và Zöttl (2010) đã tóm tắt các năng 

lực thành phần thành hai khía cạnh khác nhau, một khía cạnh bao gồm đơn giản hóa 

và toán học hóa, khía cạnh còn lại là diễn giải và xác nhận. Hankeln và các cộng sự 

(2019) đã dựa trên lý thuyết của Brand (2014) và Zöttl (2010) để thử nghiệm và đo 

lường cả bốn năng lực thành phần bao gồm: đơn giản hóa, toán học hóa, diễn giải 

và xác nhận (Hankeln & nnk, 2019). Tuy nhiên, mỗi năng lực thành phần được đo 

lường bằng một nhiệm vụ riêng biệt, do đó khó có thể kết luận được mối liên hệ 

giữa các năng lực thành phần và năng lực mô hình hóa nói chung. 
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Cũng trong trường phái này, một số nghiên cứu tập trung vào quá trình hoạt 

động của mô hình ẩn bên trong trí óc của HS (Lesh & Doerr, 2003, Rita Borromeo 

Ferri, 2007). Các quá trình nghiên cứu như thế này thường được tiến hành kèm với 

tâm lý học nhận thức và những gì diễn ra bên trong trí óc của một cá nhân. Mặc dù 

không dễ dàng để quan sát được, quá trình nghiên cứu có thể đưa ra những lý giải 

giúp hiểu được khả năng nhận thức, các lối mòn tư duy hay nắm bắt tâm lý người 

học. Điều này sẽ hỗ trợ rất lớn cho công việc nghiên cứu cũng như cho công tác 

giáo dục và giảng dạy. 

Nghiên cứu này quan tâm đến NLMHH từ khía cạnh nhận thức và tình cảm, 

tập trung vào hai khía cạnh đầu tiên của Maaß (2006). Do đó, NLMHH trong 

nghiên cứu hiện tại có thể định nghĩa là các hoạt động có ý thức của học sinh khi 

tham gia giải quyết các vấn đề thực tế. Các hoạt động đó là cả một chuỗi vận hành 

của những kinh nghiệm đối với vấn đề (như sự tái hiện các tình huống thực tế đã 

từng gặp và liên hệ đến các tình huống toán học liên quan), từ đó lựa chọn các kiến 

thức toán học và kỹ năng thực hiện các thao tác giải quyết vấn đề thực tế. Các hoạt 

động này giao thoa và vận hành dưới tác động của một động cơ thúc đẩy bên trong 

(các yếu tố thuộc về tình cảm) trong môi trường mô hình hóa toán học và được thể 

hiện ra ngoài thông qua khả năng giải quyết các nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, quá trình 

tái hiện các tình huống thực tế (có thể là hình ảnh, con số hay sự kiện) cho đến trước 

thời điểm mô hình toán được đưa ra, quá trình này diễn ra trong trí óc của một cá 

nhân. Do đó, các năng lực thành phần (của trường phái thứ tư) là hữu ích cho việc 

quan sát tiến trình MHH của học sinh cho từng giai đoạn. Các quan điểm về 

NLMHH toán học dựa trên quan điểm nhận thức sẽ làm rõ thêm các khía cạnh này.  

Năng lực mô hình hóa toán học dựa trên quan điểm nhận thức  

Năng lực mô hình hóa toán học dựa trên quan điểm nhận thức theo hướng đo 

lường từ góc nhìn phân tích (hướng đo lường thứ hai) và thuộc hướng nghiên cứu 

NLMHH dựa trên các năng lực thành phần (trường phái thứ tư). Các nghiên cứu 

điển hình cho quan điểm này phải kể đến là các công trình của Richard Lesh và 

Doerr (2003), Borromeo Ferri (2007). Các tác giả này quan tâm đến các hoạt động 

diễn ra bên trong trí óc của một cá nhân hay còn được gọi là mô hình tiềm ẩn (Lesh 
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& Kelly, 2001; Lesh, 2003; Lesh & Baek, 2008). Lesh (2010) nhận định rằng tư duy 

học sinh thường phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau (Piagetian stages). Trong 

khi đó, Borromeo Ferri nhấn mạnh việc phân tích các quy trình mô hình riêng lẻ của 

HS ở mức độ các quy trình nhỏ với tiếp cận tâm lý nhận thức của các kiểu tư duy 

toán học, đồng thời tác giả cũng đề cập đến vai trò của giáo viên trong việc xử lý và 

điều phối quá trình MHH toán học của HS (Borromeo Ferri, 2006). Tác giả tập 

trung phân tích các quá trình MHH cá nhân của HS dựa trên cơ sở phân tích các 

tuyến mô hình riêng lẻ (Borromeo Ferri, 2006). Cùng quan điểm này, Treilibs và 

các đồng nghiệp (1979) đã tập trung vào việc xác định cách người học xây dựng mô 

hình trong quá trình MHH (Treilibs, Burkhardt & Low, 1980). Do đó, Treilibs 

không kiểm tra quá trình thực hiện mô hình hóa hoàn chỉnh, mà thay vào đó tập 

trung vào “giai đoạn xây dựng” mô hình. 

Sự giao thoa của động cơ thúc đẩy, khả năng lựa chọn các kiến thức toán học 

và kỹ năng thực hiện các thao tác giải quyết các vấn đề thực tế là năng lực mô hình 

hóa toán học theo quan điểm của các nhà nghiên cứu theo trường phái nhận thức 

Borromeo Ferri (2004, 2006). Trong đó, Borromeo Ferri chú trọng đến “cách thức 

mà một cá nhân trình bày, hiểu và suy nghĩ thông qua các sự kiện và kết nối toán 

học bằng cách sử dụng một số trí tưởng tượng bên trong và các đại diện bên ngoài” 

(Borromeo Ferri, 2004, tr.50). Đồng thời, những lý giải cho quá trình chuyển đổi 

giữa những gì trong trí óc và thể hiện bên ngoài được xem là lăng kính để phân tích 

GV và HS trong các bài học toán học theo bối cảnh, tác giả cũng sử dụng khía cạnh 

này như là cơ sở nghiên cứu và phân tích dữ liệu.  

Để rõ hơn về khía cạnh nhận thức, năng lực mô hình hóa toán học được định 

nghĩa trong nghiên cứu này có thể được đánh giá thông qua ba giai đoạn: 1) Tìm 

hiểu vấn đề, từ đó tái hiện vấn đề thông qua kinh nghiệm và đơn giản vấn đề (thuộc 

về nhận thức). 2) Toán học hóa và các thao tác toán học để đi đến kết quả (các biểu 

diễn bên ngoài). 3) Xác nhận lại kết quả trong thế giới thực và lặp lại mô hình nếu 

cần thiết. Quy trình MHH dưới góc độ nhận thức của Reusser (1997), Kaiser (2005) 

và Blum / Leiß (2005) là mô hình phù hợp nhất gắn kết các giai đoạn vừa nêu trên. 
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2.3. Quy trình mô hình hóa dưới góc độ nhận thức 

Reusser (1997) giả định rằng một mô hình tình huống xuất hiện khi một cá 

nhân minh họa tình huống được mô tả trong nhiệm vụ thông qua một biểu diễn bên 

trong trí óc. Quy trình mô hình hóa được thực hiện trên cơ sở như sau: Bắt đầu từ 

một tình huống thực, học sinh tìm hiểu vấn đề ((1) trong Hình 2.3). Từ đây, tình 

huống được đơn giản hóa hoặc cấu trúc hóa để có được một mô hình thực (2). Sau 

đó, mô hình thực này được toán học hóa (3), tức là được chuyển sang ngôn ngữ 

toán học để dẫn đến một mô hình toán học của tình huống ban đầu. Các thao tác 

toán học (4) được thực hiện nhằm tìm ra kết quả toán học. Tính đầy đủ của các kết 

quả phải được kiểm tra lại trong tình huống thực tế, tức là xác nhận (5). Trong 

trường hợp một giải pháp không đạt yêu cầu quá trình này phải được lặp đi lặp lại 

(6) (Kaiser, 2005). 

 

Hình 2.3. Quy trình mô hình hóa toán học từ quan điểm nhận thức (Kaiser, 

2005). 

Quy trình mô hình hóa từ quan điểm nhận thức của Kaiser (2005) thật sự hữu 

ích để theo dõi các lộ trình mô hình hóa của cá nhân người học trong hoạt động 

nhóm khi tham gia mô hình hóa (Borromeo Ferri, 2006). Cụ thể, ba giai đoạn gắn 

kết với thế giới thực, thế giới toán học và chuyển đổi giữa hai thế giới như sau: 
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Giai đoạn 1:  

Tình huống thực 
(1)

 Mô hình tình huống 
(2)

Mô hình thực 

Tình huống thực  

Vấn đề được đưa ra trong tình huống thực có thể là một hình ảnh hoặc một văn 

bản hoặc kết hợp cả hai. Trong quá trình chuyển đổi từ tình huống thực sang hình 

ảnh trong trí óc của tình huống, cá nhân phần nào đã hiểu vấn đề. Một sự tái cấu 

trúc tình huống trong trí óc được đưa ra ở mức độ ngầm ẩn mà cá nhân đó có thể 

không biết. Ngay cả khi cá nhân không hiểu thấu đáo vấn đề thì vẫn có thể tiếp tục 

thực hiện nhiệm vụ. 

Mô hình tình huống 

Mỗi cá nhân có một hình ảnh trong trí óc về tình huống được đưa ra trong vấn 

đề. Các hình ảnh này có thể rất khác nhau, tùy thuộc vào cách tư duy toán học của 

từng cá nhân, đó có thể là trí tưởng tượng trực quan liên quan đến kinh nghiệm đã 

từng trải hoặc tập trung ở những con số và sự kiện được đưa ra trong vấn đề mà cá 

nhân muốn kết hợp.  

Trong quá trình chuyển đổi từ hình ảnh trong trí óc sang mô hình thực, đơn 

giản hóa vấn đề diễn ra. Ở giai đoạn này cá nhân có thể nhận thức được, điều này là 

do trong hình ảnh đó, cá nhân phải đưa ra quyết định, chọn lọc thông tin từ vấn đề, 

tùy thuộc vào vấn đề được đưa ra, các nhu cầu về kiến thức ngoài toán (extra-

mathematical knowledge) có thể xuất hiện. 

Giai đoạn 2: 

Mô hình thực 
(3)

 Mô hình toán 
(4)

 Kết quả toán 

Mô hình thực 

Giai đoạn này có một kết nối mạnh mẽ với hình ảnh bên trong trí óc. Đó là lý 

do tại sao mô hình thực hầu hết được xây dựng trên cấp độ nội bộ của cá nhân. Điều 

này cũng có nghĩa là mức độ biểu diễn bên ngoài (hình vẽ hoặc công thức) cũng có 

thể đại diện cho một mô hình thực.  
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Mô hình toán học 

Trong giai đoạn này, các cá nhân chủ yếu thực hiện các biểu diễn bên ngoài 

như hình vẽ hoặc công thức. Trong quá trình chuyển đổi từ mô hình toán đến kết 

quả toán, các cá nhân sử dụng các năng lực toán học. 

Kết quả toán học 

Các cá nhân chủ yếu viết ra kết quả nhận được trên cơ sở mô hình toán. Việc 

giải thích kết quả diễn ra trong quá trình chuyển đổi từ kết quả toán học sang kết 

quả thực tế. 

Giai đoạn 3: 

Kết quả toán 
(5)

Kết quả thực 
(6)

Mô hình tình huống 

Kết quả thực 

Các kết quả toán học được thảo luận bởi các cá nhân và có hai hướng khi xác 

nhận sự tương ứng của kết quả thực tế và hình ảnh trong trí óc: 

1) Xác nhận một cách trực tiếp bằng trực quan (nghiêng về trực giác): Cá nhân tự 

mình phát hiện ra rằng kết quả có thể sai vì những lý do mà bản thân không thể 

giải thích được. Hoặc cảm thấy rằng kết quả là sai, bởi vì chúng không phù hợp 

với kinh nghiệm từng trải.  

2) Xác nhận dựa trên kiến thức có sẵn (nghiêng về có ý thức): Các cá nhân có thể 

đồng ý hoặc không đồng ý với kết quả của họ dựa trên cơ sở kiến thức của bản 

thân.  

Trong các bước của quy trình MHH ở trên, mô hình tình huống được mô tả 

như là hình ảnh trong trí óc của một tình huống. Mô hình này chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều thuộc tính, kinh nghiệm cá nhân và cũng chính vì thế nó khó chia sẻ với 

người khác.  

Tóm lại, trong nghiên cứu này, năng lực mô hình hóa toán học của HS được 

đánh giá thông qua các bước của quy trình MHH của Kaiser (2005) và số lượng MH 

toán được thiết lập. Cụ thể, ba giai đoạn được phân tích như trong khung lý thuyết đã 

nêu bao gồm: 1) Tìm hiểu vấn đề, từ đó tái hiện vấn đề thông qua kinh nghiệm và đơn 
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giản vấn đề (thuộc về nhận thức – mô hình ẩn). 2) Toán học hóa và các thao tác toán 

học để đi đến kết quả (các biểu diễn bên ngoài – mô hình tường minh). 3) Xác nhận 

lại kết quả trong thế giới thực và lặp lại mô hình nếu cần thiết (xem Hình 2.4). 

 

Hình 2.4. Năng lực MHH từ khía cạnh nhận thức và phi nhận thức 

Các vấn đề tương ứng với thế giới thực được xem là công cụ quan trọng và 

động lực để dạy và học toán mà người nghiên cứu hay giáo viên lựa chọn/thiết kế 

cho tiến trình MHH toán học được thực hiện (Pollak, 1979; Niss, 1987). Chúng 

cũng là các công cụ để giúp người học bộc lộ năng lực MHH toán học. Một trong 

những khái niệm được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm liên quan đến công cụ được 

sử dụng cho MHH là nhiệm vụ xác thực và các cấp độ xác thực của nó (Vos, 2011; 

Niss, 1992; Palm, 2008, 2009; Galbraith, 2013; Tran & nnk, 2016). 

Trọng tâm của nghiên cứu này là năng lực MHH của HS từ khía cạnh nhận 

thức, do đó quy trình MHH của Kaiser (2005) được vận dụng như một công cụ hữu 

ích để theo dõi các năng lực đó. Nhiều công trình đã thực nghiệm các nghiên cứu 

liên quan, tuy nhiên chỉ chủ yếu tập trung đối tượng là học sinh cấp tiểu học và 

trung học cơ sở với công cụ toán là đại số và số học (chẳng hạn, Palm, 2008; 
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Verschaffel & nnk, 2000). Brand (2014) cũng đo lường các năng lực MHH thành 

phần với học sinh lớp 9 chủ yếu là trong lĩnh vực hình học. Borromeo Ferri (2006) 

nghiên cứu sự chuyển đổi mô hình ẩn sang mô hình tường minh đối với 65 học sinh 

lớp 10 và theo dõi ba giáo viên ở Đức, tuy nhiên công cụ chủ đạo để thực hiện 

nghiên cứu là các bài toán có lời văn (word problems). Nghiên cứu này mở rộng 

cho các tình huống với các cấp độ xác thực khác nhau. 

2.4. Các cấp độ xác thực của một tình huống mô hình hóa toán học  

2.4.1. Khái niệm nhiệm vụ xác thực 

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc sử dụng tính từ “xác thực” trong việc 

giảng dạy và học tập toán, và đặc biệt là việc sử dụng thuật ngữ này trong MHH 

toán học.  

Quan điểm thứ nhất, tình huống mang tính xác thực là những tình huống 

được “nhúng” vào trong thực tế và người tham gia phải đối mặt với các hiện tượng, 

các vấn đề xác thực đã được cộng đồng công nhận (Niss, 1992).  

Quan niệm thứ hai, tính xác thực là tính đúng đắn và trung thực, đồng thời 

tính xác thực còn được nhìn nhận dưới khía cạnh mô phỏng các khả năng xảy ra 

trong tình huống thực tế của vấn đề trong nhà trường (Palm, 2008). Ngoài ra, tác giả 

còn xem tính xác thực như là một cấu trúc xã hội, nằm trong sự tương tác giữa các 

đối tượng có mối quan hệ với nhau.  

Một quan điểm khác cung cấp cái nhìn toàn diện về tính xác thực bao gồm bốn 

khía cạnh: nội dung, quy trình, tình huống và kết quả (Galbraith, 2013).  
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Bảng 2.4. Bốn khía cạnh về tính xác thực của Galbraith (2013) 

Các khía cạnh Yêu cầu 

Nội dung Đáp ứng các tiêu chí thực tế phù hợp với việc kết nối 

thực tế và người giải quyết có kiến thức toán học đầy đủ 

trong khả năng có thể để giải quyết được vấn đề 

Quy trình Tiến trình của quy trình mô hình hóa mang lại các giải 

pháp có thể biện luận và đưa ra kết quả cần tìm kiếm 

Tình huống Phải phù hợp như là nơi làm việc hoặc môi trường xung 

quanh mà quá trình MHH có thể xảy ra 

Kết quả Phải phù hợp với thực tế 

Từ đây, nhiệm vụ xác thực được định nghĩa là nhiệm vụ yêu cầu người học giải 

quyết một bài toán hoặc vấn đề tương tự với bài toán hoặc vấn đề đã gặp hoặc là 

nhiệm vụ đó hoàn toàn có khả năng xảy ra trong cuộc sống (Newmann và nnk, 1995). 

Định nghĩa này cũng đồng quan điểm của OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh 

tế của thế giới): “nhiệm vụ xác thực là nhiệm vụ dựa trên các tình huống mà nó đại 

diện cho các vấn đề trong cuộc sống thực hoặc đôi khi được xây dựng lại để phù hợp 

với mục đích sư phạm” (OECD, 2001, tr. 23). Tương tự, theo Palm, tình huống xác 

thực là tình huống được mô tả một cách trung thực, ngoài ra các điều kiện giải quyết 

công việc diễn ra trong tình huống thực tế được mô phỏng trong tình huống này với 

một mức độ trung thực hợp lý (Palm, 2002, tr. IV-7).  

Tập trung vào khía cạnh mô phỏng, Palm (2009) đã phát triển một lý thuyết xác 

thực cho các nhiệm vụ, nhằm tạo ra các nhiệm vụ ở trường học mô phỏng các tình 

huống trong cuộc sống thực. Lý thuyết kêu gọi một sự tương đồng giữa các bài toán 

có lời văn và các tình huống thực tế liên quan đến tám khía cạnh: sự kiện, câu hỏi, 

thông tin, trình bày, mục đích, chiến lược giải pháp, điều kiện hỗ trợ và yêu cầu giải 

pháp (Palm, 2009). 
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Bảng 2.5. Các tiêu chí xác thực của Palm (2009) 

1) Sự kiện Sự kiện được mô tả trong các nhiệm vụ ở nhà trường đã diễn 

ra hoặc có khả năng diễn ra trong thực tế. 

2) Câu hỏi Câu hỏi trong nhiệm vụ học tập là một câu hỏi thực sự có thể 

được đặt ra trong thực tế. 

3) Thông tin Thông tin hoặc dữ liệu được cung cấp trong các nhiệm vụ nên 

tồn tại, có thật (có thể gần giống thực tế) và cụ thể.  

4) Trình bày Khía cạnh này đề cập đến các thuật ngữ, cấu trúc câu và số 

lượng chữ được trình bày của tình huống nhiệm vụ phải rõ 

ràng và không gây cản trở về mặt ngôn ngữ.  

5) Mục đích  Mục đích giải quyết vấn đề cần phải được làm rõ hoặc cung 

cấp những mô tả một cách rõ ràng. 

6) Các chiến 

lược giải quyết 

Các chiến lược giải pháp phải có sẵn, hợp lý và phù hợp với 

thực tế. 

7) Điều kiện hỗ 

trợ 

Có các công cụ, hướng dẫn, hợp tác, thảo luận, thời gian, và 

kết quả phải tương ứng với những gì xảy ra trong thực tế. 

8) Các yêu cầu 

giải pháp 

Giải pháp của một nhiệm vụ phải nhất quán với những yêu cầu 

giải quyết vấn đề thích hợp trong môi trường thực tế. 

Trong khi đó, Tran và các cộng sự (2016, 2019) đã phân chia lý thuyết trên 

theo hai giai đoạn: thiết kế nhiệm vụ (sự kiện, câu hỏi, thông tin, thuyết trình và 

mục đích) và thực hiện nhiệm vụ (các chiến lược, hoàn cảnh, và các yêu cầu giải 

pháp). 

Tóm lại, nhiệm vụ xác thực là một nhiệm vụ hoàn toàn có thể xảy ra trong thực 

tế hoặc là có sự kết nối với thực tế nhưng đôi khi cũng có thể mang tính chất mô 

phỏng thực tế ở một mức độ nào đó để phù hợp với mục đích sư phạm. Như vậy, 

xác thực là tính từ để chỉ tính thực tế ở các mức độ khác nhau. Nhiệm vụ xác thực 

cũng từ đó được phân chia các cấp độ tùy thuộc với mục đích của việc giảng dạy 

MHH.  
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2.4.2. Các cấp độ nhiệm vụ xác thực 

 Sự phân chia cấp độ của mô hình có thể được sử dụng như là một khuôn khổ 

để lựa chọn các nhiệm vụ thích hợp cho các lớp học toán. Ba cấp độ của bài toán 

thực tế thường gặp trong các tài liệu giảng dạy: (a) các bài toán có lời văn (word 

problems), (b) các áp dụng chuẩn (standard applications) và (c) mô hình thực sự 

(true modeling problems) (Niss, Blum, & Galbraith, 2007; Tran & Dougherty, 

2014).  

2.4.2.1. Cấp độ thứ nhất: Bài toán bằng lời 

Các bài toán có lời văn đơn giản chỉ là một bài toán thuần túy nhưng được phủ 

lên những từ liên quan đến thế giới thực (Niss, Blum, & Galbraith 2007, tr. 11). Do 

đó, quá trình tìm kiếm giải pháp chỉ bao gồm một cách giải thích đơn giản như 

trong ví dụ này: 

Nam đầu tư 15 tỷ Đồng trong một quan hệ gồm bốn đối tác. Tổng mức đầu 

tư của tất cả các đối tác là 240 tỷ Đồng. Tỷ lệ phần trăm của doanh nghiệp 

mà Nam sở hữu là bao nhiêu? 

Đây là một bài toán có lời văn. Học sinh có thể dễ dàng tính được tỷ lệ phần 

trăm theo yêu cầu từ số liệu đã cho. Mặc dù vấn đề được viết bằng lời nhưng việc 

sử dụng các phép toán lại không phụ thuộc vào bối cảnh của vấn đề. Đây có thể là 

một nhiệm vụ xác thực vì bối cảnh của nó có thể thực sự xảy ra và câu hỏi sẽ hợp lý 

cho sự kiện này. Tuy nhiên, vấn đề khá đơn giản so với các tình huống thực tế của 

loại hình này. 

2.4.2.2. Cấp độ thứ hai: Áp dụng chuẩn 

Các áp dụng chuẩn là những vấn đề trong đó chiến lược giải quyết là "gần gũi 

hơn với bản chất của bối cảnh thực tế đã được đưa ra" (Niss, Blum, & Galbraith, 

2007, tr.12) và phần thông tin của vấn đề cho toán học phân tích tương đối đơn 

giản. Chẳng hạn, 

Tất cả học sinh trong trường Trung học phổ thông Thuận Hóa sẽ cùng nhau 

tham quan một số di tích lịch sử ở Huế. Bạn và các thành viên khác của ban 
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tổ chức sẽ lên kế hoạch sắp xếp và đặt xe. Học sinh của trường có 360 em. 

Mỗi xe có thể chở 35 em. Điền vào mẫu đơn đặt hàng, bạn sẽ gửi cho nhà xe 

Kha Trần để đặt xe. (dựa theo phiên bản xe bus Tran & Dougherty, 2014). 

Hình 2.5. Một phiên bản về vấn đề xe bus – một áp dụng chuẩn 

Đây cũng là một vấn đề có thể xảy ra trong thực tế liên quan đến việc đặt xe đi 

tham quan. Bối cảnh đặt ra gần gũi với thực tế hơn so với bài toán có lời văn (cấp 

độ 1). Thông tin và sự kiện được đưa ra hoàn toàn phù hợp với thực tế. 

2.4.2.3. Cấp độ thứ ba: Mô hình thực sự 

Các vấn đề mô hình thực sự bao gồm quy trình giải quyết đầy đủ: với một câu 

hỏi ban đầu, kế tiếp xây dựng một mô hình toán, sau đó giải quyết, giải thích, và 

cuối cùng xác nhận trong tình huống toán học và trong bối cảnh thực tế.  

Ví dụ, học sinh được yêu cầu nhiệm vụ như sau: “Hiện tại, trong khuôn viên 

trường của chúng ta, có năm khu vực đậu xe, trông khá lộn xộn. Bạn có thể thiết kế 

một bãi đậu xe cho nhà trường để giải quyết vấn đề hiện tại và để nó trông gọn gàng 

không?” Học sinh được yêu cầu thực hiện dự án này trong bốn tuần theo nhóm (4-5 

HS mỗi nhóm) và báo cáo cho lớp học vào cuối tuần 4. Báo cáo hàng tuần được 

thực hiện để các HS nhận được phản hồi/câu hỏi từ các bạn cùng lớp (không phải 

trong nhóm) và các giáo viên để cải thiện báo cáo của nhóm mình. 

Để đánh giá các nhiệm vụ mô hình hóa như thế này, một thang đánh giá 

(rubric) các năng lực giải quyết vấn đề của học sinh bằng cách mã hóa theo dạng 

điểm số đã được sử dụng từ rất sớm bởi cộng đồng các nhà nghiên cứu (Charles & 

các cộng sự, 1987; Kulm, 1994). Mỗi tiêu chí trong thang đánh giá đều phục vụ các 

cách đánh giá khác nhau về mức độ hiểu biết của học sinh. Điểm số trong mỗi tiêu 

chí có thể được tổng hợp thành số điểm đánh giá sau cùng. Thang đánh giá này 

Xe du lịch Kha Trần – Phiếu đặt xe 

Họ và tên: ......................................................... 

Trường: ............................................................ 

Ngày tham quan: .............................................. 

Số lượng xe đặt: ............................................... 

Yêu cầu khác:.................................................... 



 

 

33 

được điều chỉnh lại để đánh giá học sinh về mức độ thành công trong việc giải quyết 

vấn đề, các tiêu chí đánh giá phản ánh sự hiểu biết của học sinh dựa trên thang điểm 

0 đến 4 điểm.  

Để có thể thiết kế và tích hợp các nhiệm vụ MHH vào trong lớp học phù hợp, 

người giáo viên phải có kiến thức và năng lực cần thiết về việc hướng dẫn MHH. 

Do đó, giáo viên cần được bồi dưỡng các kiến thức dạy mô hình hóa. Điều này đòi 

hỏi một phong cách giảng dạy thích hợp hơn, trong đó giáo viên hiểu được mối liên 

hệ của các ý tưởng toán học trong các nhiệm vụ và điều chỉnh các chiếc lược sư 

phạm của mình để hỗ trợ cho quy trình mô hình hóa được thực hiện (Chazan & 

Ball, 1999; Lampert, 2001; Sherin, 2002).  

2.5. Kiến thức và năng lực giáo viên trong dạy học MHH 

Những ý tưởng ban đầu của MT21 (Mathematics Teaching in the 21st 

Century) và TEDS-M (Teacher Education and Development Study: Learning to 

Teach Mathematics) là việc xem xét các khía cạnh năng lực chuyên môn của giáo 

viên. Năng lực của giáo viên là sự giao thoa các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 

của giáo viên trong hoạt động dạy học (Selvi, 2010). Để việc dạy và học diễn ra 

thành công, giáo viên phải có chuyên môn bao gồm nhiều năng lực được yêu cầu. 

Chẳng hạn, khung năng lực giáo viên do Selvi (2010) đề xuất bao gồm chín khía 

cạnh: năng lực về lĩnh vực, năng lực nghiên cứu, năng lực chương trình giảng dạy, 

năng lực học tập suốt đời, năng lực văn hóa xã hội, năng lực cảm xúc, năng lực giao 

tiếp, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông và năng lực về môi trường dạy 

học.  

Trong chín khía cạnh trên, năng lực lĩnh vực là điều kiện tiên quyết để một 

giáo viên dạy học thành công. Năng lực này liên quan đến nội dung mà giáo viên sẽ 

dạy và học sinh sẽ học. Cụ thể, năng lực trong lĩnh vực dạy toán chính là kiến thức 

toán mà giáo viên sẽ dạy trong lớp học (Selvi, 2010). Liên quan đến kiến thức giáo 

viên, Shulman (1986) phân biệt các lĩnh vực kiến thức sau đây:  

(1) Kiến thức nội dung toán học được chia thành: Các hoạt động nhận thức cần 

thiết của giáo viên tương lai, dựa trên ý tưởng cơ bản của toán học như thuật toán 
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hoặc mô hình hóa; các lĩnh vực nội dung toán học như đại số hoặc thống kê; các cấp 

độ toán học, tức là toán học ở cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, toán 

học ở cấp độ cao hơn và toán học 

(2) Kiến thức nội dung sư phạm trong toán học được chia thành: Các lĩnh vực 

nội dung toán học như (1); nhiệm vụ liên quan đến giảng dạy của giáo viên toán học 

như phát triển các khái niệm toán học hoặc chẩn đoán lỗi của học sinh; các hoạt 

động kích thích nhận thức của học sinh, bao gồm các nhiệm vụ giải quyết vấn đề 

hoặc MHH trong các tình huống cuộc sống hàng ngày. 

(3) Kiến thức sư phạm tổng quát tập trung vào các câu hỏi giảng dạy và chẩn 

đoán: là lĩnh vực liên quan đến kiến thức nội dung toán học, quan niệm chung về 

toán học, kiến thức về quan niệm chương trình giảng dạy toán học và các khía cạnh 

của kinh nghiệm giảng dạy cũng như kiến thức về nhận thức của học sinh. 

Ngoài ra, năng lực này cũng bao gồm các khía cạnh tình cảm và định hướng 

giá trị ngoài các khía cạnh nhận thức của kiến thức được đo lường thông qua các 

thành phần niềm tin. Những khía cạnh này sẽ được phân biệt theo niềm tin về toán 

học như một môn khoa học, niềm tin về việc dạy và học toán, niềm tin về việc dạy ở 

trường, và niềm tin về giáo dục và phát triển nghề nghiệp. 

Đặc biệt, khi đề cập đến kiến thức trong việc hướng dẫn mô hình hóa toán học 

thì trước tiên người GV phải nắm rõ quy trình MHH. Stillman và cộng sự (2007) đã 

phát triển một khung lý thuyết hỗ trợ thực hiện mô hình toán học trong lớp học phổ 

thông. Về cơ bản, khung này bao gồm các yếu tố của các hoạt động thiết lập mô 

hình tương ứng với các giai đoạn của quy trình MHH. Đồng thời, nó cũng đóng vai 

trò hướng dẫn cho giáo viên, nhà nghiên cứu và nhà thiết kế chương trình giảng dạy 

để dự đoán những khó khăn của học sinh khi chuyển tiếp giữa các giai đoạn của quá 

trình MHH. Tuy nhiên khung này chỉ xác định các kỹ năng và năng lực mô hình hóa 

mà học sinh cần để hoàn thành một nhiệm vụ MHH.  

Tan và Ang (2012) đã đề xuất khung hướng dẫn MHH toán học đầy đủ hơn 

nhằm hướng dẫn và tạo điều kiện cho các giáo viên làm quen với mô hình toán học 

trong việc chuyển các ý tưởng mô hình hóa thành các bài học mô hình hóa. Khung 
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hướng dẫn này dựa trên kiến thức nội dung sư phạm của Shulman (1986) và kiến 

thức cơ bản trong việc dạy học mô hình hóa (xem Bảng 2.6). 

Bảng 2.6. Khung lập kế hoạch/Thiết kế Kinh nghiệm học tập mô hình hóa toán 

học (Tan & Ang, 2012) 

Thành phần khung Giải trình 

1. Mức độ trải nghiệm nào? 

 

 

 

 

Mức độ 1: HS nắm được các năng lực MHH 

Mức độ 2: HS vận dụng được MH đã biết vào tình 

huống mới 

Mức độ 3: HS sẵn sàng xây dựng MH hoặc tự điều 

chỉnh các MH đã biết cho phù hợp 

2. Kỹ năng / Năng lực gì? Liệt kê tất cả các kỹ năng và năng lực MHH cụ thể. 

Nêu vấn đề cần giải quyết, nếu có. 

3. Công cụ Toán học được 

sử dụng? 

Viết ra các khái niệm toán học, công thức hoặc 

phương trình cần sử dụng. 

4. LÀM THẾ NÀO để giải 

quyết vấn đề / mô hình? 

Chuẩn bị và cung cấp các giải pháp hợp lý cho vấn 

đề. 

5. TẠI SAO trải nghiệm này 

là một thành công? 

Liệt kê các yếu tố hoặc kết quả có thể giải thích tại 

sao trải nghiệm này được coi là thành công trong 

suốt hoạt động MHH. 

Trong đó, câu hỏi thứ nhất và thứ hai hướng dẫn giáo viên trong việc chỉ định 

mục tiêu học tập phù hợp và rõ ràng cho các nhiệm vụ MHH. Doyle (1988) lập luận 

rằng điều quan trọng đối với giáo viên là phải nhận thức được mức độ mà học sinh 

được kỳ vọng rõ ràng để chứng minh sự hiểu biết về toán học trong các hoạt động 

mà họ tham gia. Câu hỏi thứ ba trong khung đề xuất cách yêu cầu giáo viên rút ra 

các kết nối rõ ràng giữa các ý tưởng toán học và các nhiệm vụ mô hình hóa đang 

được lên kế hoạch. Câu hỏi thứ tư khuyến khích giáo viên làm việc và làm quen với 

không gian giải pháp của nhiệm vụ mô hình hóa. Điều này có thể giúp giáo viên tạo 

điều kiện cho học sinh học tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (Blum & 

Borromeo Ferri, 2009). Điều này có thể giúp giáo viên xác định liệu nhiệm vụ mô 

hình hóa có thực sự phù hợp với mục tiêu học tập hay không và do đó cần phải lặp 
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lại quy trình lập kế hoạch cho hai câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ năm khuyến khích 

giáo viên theo dõi tiến trình của nhiệm vụ mô hình hóa.  

Ngoài ra, một khung quan sát GV trong quá trình tương tác sẽ thật sự hữu ích 

cho người nghiên cứu, những ai quan tâm đến vai trò của GV trong việc hỗ trợ HS. 

Khung quan sát bao gồm các diễn biến ở các thời điểm: khởi đầu, nhập cuộc, sự chú 

ý, rời cuộc và số lượng HS tham dự (Ehrenfeld & Horn, 2020). 

Bảng 2.7. Khung quan sát diễn biến tương tác giữa GV và HS 

Thời 

điểm 

Câu hỏi Ví dụ 

Khởi đầu 

GV tiếp cận các nhóm và bắt 

đầu trò chuyện như thế nào? 
 GV di chuyển từ nhóm này đến nhóm 

khác và bắt đầu cuộc trò chuyện  

 GV đi, lặng lẽ nghe HS hầu hết các 

cuộc thảo luận 

Nhập 

cuộc 

GV nói gì khi bước vào cuộc 

trò chuyện? 
 GV hỏi HS đang suy nghĩ gì? 

 GV chuyển hướng tương tác, một chủ 

đề mới hoặc là thấy hữu ích từ nhóm 

trước 

Sự chú ý 

GV chú ý vào điều gì khi 

tương tác với HS? Mức độ 

tham gia? Công cụ toán học? 

 GV thăm dò tư duy toán học của HS 

 GV thảo luận về phương hướng nhiệm 

vụ 

Rời cuộc 

GV thoát khỏi cuộc trò 

chuyện như thế nào? 

Cuộc trò chuyện kết thúc đóng 

hay mở? 

 GV đưa ra hướng dẫn các bước tiếp 

 GV đưa ra hướng dẫn những điều cần 

suy nghĩ 

Số lượng 

tham dự 

Tất cả HS trong nhóm đều 

tham gia trong cuộc trò 

chuyện hay chỉ một số? 

 GV thảo luận với cả nhóm 

 GV thảo luận với từng cá nhân 

Tiến trình tương tác giữa GV và HS khi tham gia MHH trong nghiên cứu này 

sẽ được phân tích thông qua các khung diễn biến như đã nêu ở trên. 

Ngoài ra, một khái niệm quan trọng được xem như là động cơ đầu vào cho mọi 

hoạt động MHH diễn ra, chính là các yếu tố tâm lý – tình cảm thuộc phạm trù phi 

nhận thức. Đặc biệt, các khái niệm liên quan đến thái độ được chú trọng trong 
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nghiên cứu hiện tại bởi tầm quan trọng của nó được thể hiện ở phần kế tiếp của 

chương này. 

2.6. Tình cảm trong giáo dục toán 

Tình cảm (affection) là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong nghiên 

cứu giáo dục toán học vì những lý do khác nhau (McLeod, 1992). Một nhánh 

nghiên cứu tập trung vào vai trò của cảm xúc (emotion) trong tư duy toán học nói 

chung và trong việc giải quyết vấn đề nói riêng. Nhánh còn lại tập trung vào vai trò 

của tình cảm trong học tập và trong bối cảnh xã hội của lớp học. Các biến số tình 

cảm có thể biểu thị cho thái độ học tập hoặc là dự đoán về thành công trong tương 

lai.  

Khái niệm tình cảm là một phần quan trọng của lý thuyết nhận thức đã được 

Snow và Farr (1987) đề cập đến từ lâu. Những công trình nỗ lực kết hợp lĩnh vực 

tình cảm vào các lý thuyết nhận thức phải kể đến là Schacter và Singer (1962), 

Simon (1967), Lazarus (1982, 1984) và Mandler (1975, 1984) (McLeod, 1992). 

Riêng trong lĩnh vực giáo dục toán học, người áp dụng nhiều nhất các ý tưởng này 

vào việc dạy và học cách giải quyết vấn đề toán học là Mandler (1989). Các phân 

tích lý thuyết và thực hành của Mandler (1984) cho thấy rằng các yếu tố niềm tin, 

thái độ và cảm xúc nên được xem xét trong các nghiên cứu về tình cảm trong giáo 

dục toán học. McLeod (1992) đã cung cấp một bảng sơ lược về ba khái niệm nói 

trên được sử dụng để mô tả các phản ứng tình cảm với toán học dựa trên nền tảng lý 

thuyết của Mandler (1989) (xem Bảng 2.8) 
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Bảng 2.8. Các yếu tố tình cảm trong giáo dục toán. 

Thành phần Ví dụ 

Niềm tin 

 Về toán 

 Về bản thân 

 Về việc dạy toán 

 Về bối cảnh xã hội 

 

 Toán học dựa theo các quy tắc 

 Tôi có thể giải quyết vấn đề 

 Dạy là thuật lại 

 Học là cạnh tranh 

Thái độ 

 

 Không thích chứng minh hình học 

 Thích thú giải quyết vấn đề 

 Thích thú khám phá việc học 

Cảm xúc  Vui mừng / thất vọng khi giải quyết các 

vấn đề không quen thuộc 

 Phản ứng thẩm mỹ (aesthetic) đối với toán 

Sau này, DeBellis và Goldin (1997) đã thêm một yếu tố thứ tư là các giá trị 

(values). Cụ thể: 

 (1) Cảm xúc hoặc cảm giác thuộc về cảm xúc (emotional feelings); các trạng 

thái thay đổi cảm giác trải nghiệm trong hoạt động toán học (hoặc hoạt động khác); 

cảm xúc có thể dao động từ nhẹ đến rất mãnh liệt, và được xem là cục bộ và thuộc 

vào bối cảnh; 

(2) Thái độ, định hướng hoặc khuynh hướng đối với việc có một số cảm giác 

nhất định trong các bối cảnh cụ thể (ví dụ: bối cảnh toán học); thái độ được coi là ổn 

định vừa phải, liên quan đến sự cân bằng của tương tác tình cảm và nhận thức; 

(3) Niềm tin, liên quan đến việc quy kết sự thật cho hệ thống các mệnh đề hoặc 

các cấu hình nhận thức; niềm tin thường rất ổn định, có nhận thức và cấu trúc cao, 

nhưng ảnh hưởng đan xen với các yếu tố khác; và 

(4) Các giá trị, bao gồm cả đạo đức xã hội (ethics) và đạo đức phẩm chất 

(morals), được tổ chức bởi các cá nhân giúp thúc đẩy các ưu tiên; các giá trị ổn 

định, thường có ý nghĩa cao cũng như nhận thức và cũng có thể có cấu trúc cao. 
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Hầu hết các nghiên cứu về tình cảm trong giáo dục toán học đã sử dụng một 

hoặc nhiều hơn trong bốn khái niệm này. Tuy nhiên, nền tảng lý thuyết bên dưới các 

khái niệm này không hoàn toàn rõ ràng. Thái độ có lẽ có lịch sử lâu nhất trong giáo 

dục toán học. Tuy nhiên, một số tác giả (ví dụ Di Martino & Zan, 2001; Hannula, 

2002a) đã chỉ ra rằng thái độ có một cấu trúc mơ hồ, nó thường được sử dụng mà 

không có định nghĩa rõ ràng, và khái niệm này cần được phát triển về mặt lý thuyết.  

2.7. Thái độ: Định nghĩa - tầm quan trọng 

2.7.1. Định nghĩa thái độ 

Các định nghĩa khác nhau của thuật ngữ “thái độ” và sự thâm nhập của thuật 

ngữ này trong các khái niệm tâm lý tạo ra những khó khăn trong việc xác định một 

định nghĩa chính xác. Allport (1935) đưa ra nhiều định nghĩa về thái độ kết hợp 

nhiều ý tưởng: “Thái độ là quá trình thuộc về tâm lý của một cá nhân quyết định 

những phản ứng lẫn các tiềm năng của mỗi người trong xã hội” (tr.6). Liên quan 

đến các trải nghiệm, thái độ được định nghĩa: “Thái độ là trạng thái thuộc tâm lý và 

thần kinh được tổ chức thông qua các kinh nghiệm tác động ảnh hưởng trực tiếp đến 

phản ứng của cá nhân đối với tất cả các đối tượng và tình huống liên quan đến nó” 

(tr.8). Ở góc nhìn thái độ là một thành phần của tình cảm, “thái độ là “mức độ tình 

cảm” hài lòng hoặc không hài lòng đối với một đối tượng” (tr.10). 

Một số đặc điểm của thái độ được mô tả như sau: (Halloran, 1967; Allport, 

1935):  

 Thái độ là trạng thái của khuynh hướng dẫn dắt cá nhân nhận thức được 

những sự kiện và những người xung quanh theo những cách nhất định.  

 Thái độ không phải là sự di truyền - chúng được học, phát triển và được tổ 

chức thông qua trải nghiệm. 

 Thái độ là động lực, chúng không chỉ là trạng thái chuẩn bị tiềm ẩn đang chờ 

đợi sự thể hiện của một đối tượng phù hợp để kích hoạt.  

Krech (1960) cũng xem thái độ là một thành phần của tình cảm, tuy nhiên tác 

giả đã định nghĩa và đưa ra các thành phần của thái độ theo một quan điểm hoàn 

toàn khác. Krech (1960) đã định nghĩa thái độ là “một hệ thống đánh giá tích cực 



 

 

40 

hoặc tiêu cực, cảm xúc thuộc tình cảm và khuynh hướng chuyên nghiệp hoặc hành 

động, đối với một vật thể xã hội” (Krech, 1960). Ông đã chỉ ra ba thành phần thiết 

yếu của thái độ như sau: 

 Thành phần nhận thức: liên quan đến niềm tin về một đối tượng, bao gồm 

niềm tin đánh giá tốt hay xấu, thích hợp hoặc không phù hợp. Các thành 

phần nhận thức bao gồm những suy nghĩ hoặc ý tưởng về đối tượng thái độ. 

Những suy nghĩ này thường được khái niệm hóa như niềm tin, mối liên hệ 

mà mọi người thiết lập giữa đối tượng thái độ và các thuộc tính khác nhau. 

Các tính năng tương quan với đối tượng thái độ thể hiện các đánh giá tích 

cực hoặc tiêu cực và do đó có thể được các nhà tâm lý học định vị liên tục ở 

bất kỳ vị trí nào từ cực tích cực đến cực tiêu cực, bao gồm cả điểm trung lập 

(Chaiken & Eagly, 1993). 

 Tình cảm hay các thành phần cảm xúc: như là thích và không thích. Các 

thành phần tình cảm bao gồm cảm giác, tâm trạng, cảm xúc, và hoạt động hệ 

thống thần kinh giao cảm mà mọi người trải nghiệm liên quan đến các đối 

tượng thái độ.  

 Hành động hoặc xu hướng hành vi: Thành phần hành vi bao gồm các hành 

động công khai mà mọi người thể hiện liên quan đến đối tượng thái độ. 

Những phản ứng này cũng dao động từ tích cực đến tiêu cực, vì vậy chúng 

có thể được đánh giá một cách ý nghĩa. 

Tương tự, nhiều nhà tâm lý học (ví dụ, Bagozzi & Burnkrant, 1979; McGuire, 

1985) đã quan sát rằng thái độ bao gồm ba thành phần (nhận thức, cảm xúc và hành 

vi), ba thành phần này không nhất thiết phải tách rời nhau và không nhất thiết đại 

diện cho ba yếu tố độc lập. Khái niệm thái độ liên quan đến cảm xúc, hành vi và 

nhận thức vẫn được xem là khung lý thuyết nền tảng cho các nghiên cứu về sau và 

được gọi tắt là mô hình ABC (affection, behaviour, cognition). Thái độ là xu hướng 

một cá nhân phản ứng tích cực hoặc tiêu cực với một đối tượng, tình huống, một 

khái niệm hoặc một người nào đó. Nó cũng liên quan đến niềm tin của một cá nhân 

phản ánh ý kiến và cảm xúc của họ, đôi khi nó còn được biểu hiện ở hành vi 

(Joseph, 2013; Syyeda, 2016). Syyeda (2016) đã sử dụng các thành phần này để 
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hiểu rõ thái độ đối với toán học của 869 học sinh cấp 1 và cấp 2 thuộc khu vực 

Châu Phi bằng cách đo lường các khía cạnh sau: 

 Cảm thấy tính hữu ích (perceived usefulness) (nhận thức) 

 Tự tin, lo lắng, thích thú (cảm xúc) 

 Động cơ vốn có (intrinsic motivation) (hành vi) 

Đồng quan điểm với các lý thuyết thuộc trường phái mô hình ABC ở trên, thái 

độ (attitude) trong nghiên cứu này có thể định nghĩa là một trạng thái cảm xúc bộc 

lộ ra ngoài thông qua sự thể hiện của hành vi dựa trên nền tảng của nhận thức. Như 

vậy, thái độ bao gồm 3 thành phần cơ bản: nhận thức, cảm xúc và hành vi (xem 

Hình 2.6). Các thành phần này ảnh hưởng lẫn nhau và không nhất thiết theo một 

chiều tuyến tính. Trong đó thành phần nhận thức bao gồm các ý kiến hoặc niềm tin 

đối với đối tượng. Cụ thể trong giáo dục toán học, học sinh tin (nhận thức) toán là 

một môn học quan trọng sẽ là nền tảng ảnh hưởng đến thái độ, điều này thể hiện nơi 

hành vi của học sinh như là tích cực tham gia các hoạt động toán học. Tất nhiên, sự 

thể hiện nơi hành vi còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi trạng thái cảm xúc: thích hay 

không thích, tự tin vào bản thân hay thiếu tự tin, cảm xúc tích cực hay tiêu cực. 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Mô hình thái độ 

2.7.2. Tầm quan trọng của thái độ 

Thái độ được coi là yếu tố quan trọng nhất để thành công trong mọi nỗ lực. 

Bohner và Wanke (2002) đưa ra hai chức năng chính của thái độ, các chức năng này 

có thể được xem như là bản chất của các cách tiếp cận lý thuyết khác nhau: phục vụ 

tổ chức kiến thức, hướng dẫn tiếp cận hoặc tránh tiếp cận, và phục vụ nhu cầu tâm 

lý cao hơn (Bohner & Wanke, 2002). 

Hành vi Nhận thức 

Cảm xúc 
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Các nhà tâm lý học thường xem xét mối quan hệ giữa thái độ của một cá nhân 

(kiến thức và cảm giác đối với một số người, đối tượng hoặc sự kiện) và hành vi mà 

người đó thực hiện (phản ứng của cá nhân đó) (Chaiken & Eagly, 1993; Fazio, 

1990; Fishbein & Ajzan, 1976). Ví dụ, thái độ của học sinh đối với kiến thức toán 

học là gì, cảm xúc của học sinh đối với toán học là gì, và thông tin này có thể giúp 

dự đoán học sinh sẽ chọn học toán trong tương lai hay không. Theo cách tiếp cận 

của Fishbein và Ajzan (1976), có thể dự đoán hành vi nếu ý định của người đó thực 

hiện một hành vi cụ thể được biết đến (Fishbein & Ajzan, 1976). Chaiken và Eagly 

(1993) lưu ý rằng “một cuộc điều tra về thái độ đối với một hành vi cụ thể, hướng 

tới một mục tiêu cụ thể, trong một bối cảnh nhất định và tại một thời điểm nhất định 

sẽ dự đoán hành vi cụ thể khá tốt, bởi vì thái độ tương ứng với hành vi cụ thể” 

(Chaiken & Eagly, 1993). 

Hành vi cá nhân, nhận thức, suy nghĩ và phản ứng đối với bất kỳ chủ đề hoặc 

đối tượng nào được kiểm soát bởi thái độ, điều này có thể ảnh hưởng đến các đánh 

giá và quyết định của cá nhân đó. Do đó, khi một người học gặp khó khăn trong bất 

kỳ chủ đề nào đều có thể cản trở quá trình học tập của người đó. Ví dụ, trong quá 

trình học Toán, học sinh có được một số kiến thức về toán học và đồng thời, có thể 

có thái độ (tiêu cực hoặc tích cực) đối với toán học. Thái độ tiêu cực đối với toán 

học được phát triển có thể dẫn đến việc học sinh tìm cách tránh việc học sâu hơn về 

toán học. Ngược lại, thái độ tích cực đối với toán được phát triển thì học sinh có thể 

sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học toán. 

Tóm lại, thái độ là quan trọng và trọng tâm trong các khía cạnh của giáo dục 

bởi vì chúng cho phép học sinh có ý thức để đánh giá về kiến thức, cảm giác và 

hành vi của bản thân. 

2.7.3. Các yếu tố tình cảm ảnh hưởng đến thái độ đối với toán học 

Có nhiều yếu tố tình cảm ảnh hưởng đến thái độ của một cá nhân tùy thuộc 

vào lĩnh vực mà nghiên cứu nhắm đến. Chẳng hạn, liên quan đến thái độ đối với 

toán học, nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các yếu tố hỗ trợ tình cảm từ phía 

giáo viên và hướng dẫn trong lớp học.  
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Sự hỗ trợ của giáo viên rất cần thiết để khuyến khích thái độ tích cực đối với 

toán học (Marchis, 2011; Sakiz & nnk, 2012). Giáo viên ảnh hưởng mạnh mẽ đến 

niềm tin của học sinh, cũng như những hỗ trợ từ giáo viên có thể tác động đến năng 

lực toán học của học sinh từ đó có thể cải thiện hiệu quả học tập (Davadas & Lay, 

2018). Các khía cạnh tình cảm của giáo viên cũng hỗ trợ/ảnh hưởng đáng kể đến 

học sinh, kết quả học tập, cảm xúc, hành vi và động lực trong môi trường giáo dục 

(Sakiz, 2007). Các thành phần liên quan đến sự hỗ trợ từ giáo viên như là khả năng 

chăm sóc, tôn trọng, quan tâm, theo dõi đánh giá, lắng nghe, đối xử công bằng, 

khuyến khích, và đặt kỳ vọng (Sakiz, 2007). 

Hướng dẫn lớp học bao gồm các quy trình dạy học, thái độ và hành vi của giáo 

viên có thể ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh (Davadas & Lay, 2018). 

Nó cũng có nghĩa là bao gồm các chiến lược giảng dạy và các tài liệu, thiết bị hỗ trợ 

được sử dụng trong lớp học trong quá trình giảng dạy và học tập (Davadas & Lay, 

2018). Sự lựa chọn chiến lược giảng dạy có thể ảnh hưởng đến học sinh, ảnh hưởng 

đến việc học toán (Schukajlow & nnk, 2012). Thái độ của giáo viên, thái độ của học 

sinh và hành vi liên quan đến thành tích của học sinh có thể thay đổi khi giáo viên 

và học sinh tương tác trong lớp học (Davadas & Lay, 2018).  

Trong đó, các nhiệm vụ thực tế là một trong những công cụ mà các giáo viên 

có thể sử dụng trong các chiến lược giảng dạy trong lớp học thông qua quá trình mô 

hình hóa, lấy học sinh làm trung tâm, học tập hợp tác, tư duy và thảo luận hợp tác 

(Tessenma, 2010).  

 

Hình 2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với toán của học sinh 

(Tessenma, 2010) 
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Trong sơ đồ trên, thái độ đối với toán học của học sinh có thể chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ giáo viên. Hơn nữa, bản thân giáo viên là người lên kế hoạch/thiết kế 

chiến lược giảng dạy, các công cụ dạy học thích ứng để các hoạt động trong lớp học 

có thể diễn ra hiệu quả. Ngoài ra, thái độ đối với việc học còn có thể ảnh hưởng trực 

tiếp từ gia đình, môi trường văn hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ tập trung chủ 

đạo vào khía cạnh giáo viên và các tương tác trong lớp học, sử dụng công cụ là các 

nhiệm vụ MHH toán học xác thực, nghĩa là các nhiệm vụ thực tế bao gồm các cấp 

độ xác thực (authentic) khác nhau. Đồng thời, nghiên cứu tin tưởng rằng các yếu tố 

nói trên có thể ảnh hưởng đến thái độ của học sinh đối với việc học Toán thông qua 

sự thể hiện ở các thành tố: động cơ (thấy được tầm quan trọng của toán), sự ưa thích 

(các mức độ thích thú tích cực/tiêu cực), sự tự tin (sự thể hiện, tương tác trong thảo 

luận nhóm, lớp học) và niềm tin (sự tin tưởng bản thân, toán học).  

2.7.4. Đo lường thái độ 

Ckaiken và Eagly (1993) phát biểu “mục đích của phép đo là gán các con số 

cho các đối tượng để các thuộc tính của các số được gán phản ánh quan hệ của các 

đối tượng với nhau trên thuộc tính đang được đo” (Ckaiken & Eagly, 1993). Tầm 

quan trọng của thái độ trong quá trình giáo dục phản ánh nhu cầu đo lường thái độ. 

Tuy nhiên, thái độ không phải là thứ có thể được kiểm tra và đo lường giống như 

các tế bào của một người có thể được kiểm tra bằng kính hiển vi hoặc nhịp tim có 

thể được đo bằng máy hoặc đồng hồ. Các phép đo như vậy liên quan đến quan sát 

trực tiếp. Thái độ chỉ có thể được đo gián tiếp và cách duy nhất là quan sát ngôn 

ngữ và hành động (Henerson & nnk, 1987).  

Thái độ không thể được quan sát trực tiếp, vì vậy chúng ta phải tìm những 

cách khác để đánh giá và phải dựa vào suy luận khi chúng ta muốn đo lường. Thái 

độ có thể được đo lường bằng cách đặt câu hỏi về cảm giác, suy nghĩ và hành vi. 

Một số kỹ thuật đo lường thái độ phổ biến như: 

• Bảng câu hỏi  

• Quan sát hành vi   

• Bài kiểm tra tâm sinh lý 



 

 

45 

• Thực hiện các bài kiểm tra  

• Thực hiện các nhiệm vụ 

Theo Cook và Selltiz (1964), bảng câu hỏi và phỏng vấn là cách tiếp cận được 

sử dụng rộng rãi nhất trong bối cảnh giáo dục (Cook & Selltiz, 1964). Bảng câu hỏi 

cung cấp một lượng thông tin lớn trong một thời gian ngắn, trong khi các cuộc 

phỏng vấn cung cấp thông tin chi tiết, phong phú mặc dù chúng dựa trên một số 

lượng nhỏ các cuộc phỏng vấn được chọn. Theo Oppenheim (1992), một bảng câu 

hỏi là “một công cụ nghiên cứu quan trọng, một công cụ thu thập dữ liệu… nó có 

thể được coi là một tập hợp các câu hỏi được sắp xếp theo một thứ tự nhất định và 

được xây dựng theo các quy tắc đặc biệt. Chức năng của bảng hỏi là đo lường” 

(Oppenheim, 1992, tr. 100). 

Có hai loại câu hỏi có thể được bao gồm trong bất kỳ bảng câu hỏi nào; loại 

mở và loại đóng. Trong các câu hỏi mở, người trả lời có toàn quyền quyết định câu 

trả lời bằng cách viết ra những gì họ nghĩ; ở dạng đóng, nhà thiết kế viết các câu trả 

lời dự đoán. Loại đóng có thể khó thiết kế hơn nhưng có thể phân tích đơn giản hơn. 

2.8. Phương pháp thiết kế câu hỏi cho bảng câu hỏi 

Có nhiều phương pháp khác nhau cung cấp thông tin chi tiết về cách thái độ 

của học sinh đối với việc học có thể được theo dõi. Bốn trong số đó được tiếp cận 

chi tiết trong mục này bao gồm: Phương pháp Likert; phương pháp đối nghĩa; 

phương pháp xếp hạng; và phỏng vấn.  

2.8.1. Phương pháp Likert 

Kỹ thuật Likert (1932) là một trong những công cụ đo lường phổ biến nhất. 

Phương pháp Likert được sử dụng để đo lường thái độ, niềm tin, sở thích và hành vi 

hoặc phản ứng cảm xúc (Likert, 1932). Nó bao gồm một loạt các phát biểu và đo 

lường mức độ mà một người đồng ý hoặc không đồng ý. Những người tham gia 

được yêu cầu cho biết họ có đồng ý, rất đồng ý, chưa xác định, không đồng ý hoặc 

rất không đồng ý hoặc là mức độ thường xuyên. Thang được đánh giá từ mức độ 1 

đến mức độ 5, do đó, tổng giá trị bằng số có thể được tính toán từ tất cả các phản 

hồi.  
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Tuy nhiên, Reid (2006) lập luận rằng hoàn toàn sai lầm khi quy về các con số 

như thế này. Tổng số có thể thu được nhưng tổng số này có thể là vô nghĩa. Ví dụ, 

cả hai học sinh đều có điểm tổng thể là 30 nhưng thái độ của họ hoàn toàn khác 

nhau (Reid, 2006). Điều này cho thấy một lỗ hổng cơ bản khác trong cách tiếp cận 

xếp hạng tổng hợp này. Nó ẩn chi tiết quan trọng và bằng cách tóm tắt thái độ thành 

một số, nhà nghiên cứu đang che khuất những khác biệt thực sự tồn tại. 

Trong nhiều năm, phương pháp Likert đã được sử dụng để đo lường thái độ 

mà không cần thêm điểm số vào các mục. Mỗi mục có thể được phân tích riêng rẽ 

(Reid, 2006). Điều này cung cấp một phân tích phức tạp và công phu hơn nhưng các 

chi tiết có thể được nhìn thấy và đem lại giá trị nghiên cứu. 

Một ví dụ minh họa cho phương pháp Likert, thang đánh giá từ mức độ 1 đến 5 

được sử dụng cho các phát biểu liên quan đến thái độ đối với toán học (xem Hình 

2.8). 

 

Hình 2.8. Ví dụ phương pháp Likert 

2.8.2. Phương pháp đối nghĩa  

Phương pháp đối nghĩa được đưa ra từ công trình của Osgood vào những năm 

1950 như một phương pháp để đo lường mức độ ý nghĩa các từ (Osgood & nnk, 

1957; Osgood, 1969). Osgood muốn tạo ra một kỹ thuật xác định ý nghĩa của các từ 

bằng các lựa chọn từ + X đến –X và người tham gia lựa chọn các mức độ giữa các 

khái niệm đối nghĩa (Osgood, 1957). Tác giả và các cộng sự đã phát hiện ra rằng 

các cặp khái niệm đối nghĩa có thể được xác định chính xác bởi ba yếu tố được gán 

nhãn “Giá trị”, “Hiệu lực” và “Hoạt động”. Ba yếu tố này được đánh giá theo mức 
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độ “tốt-xấu”, “mạnh-yếu” và “nhanh-chậm”. Phương pháp đối nghĩa được sử dụng 

để đo lường chiều hướng và mức độ của thái độ của một cá nhân (Osgood, 1969). 

Mặc dù xuất phát điểm của phương pháp này không được phát triển để đo 

lường thái độ, thế nhưng nó lại là một kỹ thuật đo lường thái độ phổ biến nhất trong 

các nghiên cứu hiện tại. Kỹ thuật này bao gồm các cặp tính từ lưỡng cực (như tốt 

xấu).  

Kỹ thuật đối nghĩa được tìm thấy là đáng tin cậy (Osgood, 1969; Hadden, 

1981). Ngoài ra, Brinton (1961) nói rằng hiệu lực chênh lệch ngữ nghĩa “dường như 

cao, dựa trên mối tương quan cao của nó với điểm số thu được từ loại thang truyền 

thống Thurstone, Likert và Guttman”. Heise (1969) đã lập luận rằng “Phương pháp 

của Osgood là phù hợp về mặt mẫu, quản trị và thiết kế dễ dàng, độ tin cậy và hiệu 

lực cao” (Alenezi, tr.90) 

Vì những lợi thế của kỹ thuật Osgood, nó được áp dụng trong nghiên cứu này, 

cùng với các cách tiếp cận khác. Kỹ thuật này có cùng các khó khăn tương tự như 

các phương thức Likert khi được sử dụng như một kỹ thuật mở rộng quy mô. Tuy 

nhiên, nó có thể được sử dụng theo cách mà mỗi đường lưỡng cực được xử lý riêng 

biệt như phương pháp Likert (Reid, 2006). Chẳng hạn, ví dụ sau mô tả các mức độ 

đánh giá các cặp đối nghĩa (xem Hình 2.9).  

 

Hình 2.9. Ví dụ phương pháp sai khác nghĩa 
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2.8.3. Phương pháp xếp hạng  

Các bảng câu hỏi xếp hạng thái độ được thiết kế bằng cách thu thập các phát 

biểu, trạng thái, tình huống hoặc quan điểm, và sau đó người tham gia được yêu cầu 

sắp xếp những phát biểu đó bằng cách sử dụng hệ thống số (hoặc sắp xếp theo thứ 

tự nào đó). Phương pháp này có thể rất nhạy trong việc xác định sự phát triển thái 

độ. Điểm yếu của phương pháp này là nó không mang lại “điểm số” cuối cùng, rất 

khó để thu thập bằng chứng để rút ra kết luận cuối cùng, và nó bị hạn chế trong 

phạm vi ứng dụng để xếp hạng. Một ví dụ cho phương pháp xếp hạng liên quan đến 

các phát biểu trả lời cho câu hỏi lý do tại sao học sinh nên học Toán ở trường? (xem 

Hình 2.10). 

 

Hình 2.10. Ví dụ phương pháp xếp hạng 

2.8.4. Phương pháp phỏng vấn 

Một cuộc phỏng vấn là một cuộc đối mặt giữa hai hoặc nhiều người mà trong 

đó người được phỏng vấn sẽ trả lời các câu hỏi do người phỏng vấn đặt ra 

(Henerson & nnk, 1987). Có một số cách tiếp cận có thể có như phỏng vấn với câu 

hỏi kết thúc mở, phỏng vấn có cấu trúc cao, phỏng vấn với câu hỏi được chuẩn bị 

sẵn, phỏng vấn cho các bảng câu hỏi đã xác nhận. 

Phỏng vấn có nhiều ưu điểm. Chúng có thể được sử dụng để thu thập thông tin 

từ những người không thể đọc hoặc cho người không phải là người bản xứ. Các 

cuộc phỏng vấn có thể làm giàu thêm dữ liệu, làm rõ các câu hỏi và câu trả lời còn 

mơ hồ.  
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Nhược điểm của phương pháp phỏng vấn là chúng rất tốn thời gian, thường 

khó lập kế hoạch, không có “điểm số” cuối cùng, và thường khó để rút ra kết luận 

cuối cùng một cách rõ ràng. Tuy nhiên, những dữ liệu thu được từ phương pháp này 

do đối tượng trực tiếp cung cấp bằng các biểu hiện và lời nói thông qua các video 

hoặc ghi âm nên có giá trị và độ tin cậy cao.  

Nghiên cứu này kết hợp đồng thời các phương pháp nói trên để thiết kế bảng 

hỏi. Cụ thể, để hạn chế nhược điểm của phương pháp Likert, dữ liệu thu được sẽ 

được phân tích theo các hạng mục được phân nhóm và đánh giá riêng lẻ chứ không 

dựa trên con số tổng hợp. Cách làm này đòi hỏi công phu hơn trong việc phân tích 

dữ liệu, thế nhưng giá trị mà phương pháp này mang lại là không thể phủ nhận, đó 

chính là lý do nó được sử dụng phổ biến trong nhiều nghiên cứu từ trước đến nay. 

Phương pháp đối nghĩa sẽ được sử dụng nhằm bổ sung cho các hạn chế ở phương 

pháp Likert, giúp đối tượng tham gia tập trung, chú ý hơn trong các lựa chọn, hạn 

chế việc đánh ngẫu nhiên. Tương tự, phương pháp xếp hạng mặc dù mang lại những 

khó khăn trong việc phân tích dữ liệu xong việc mã hóa thành dạng số có thể được 

tiến hành kèm theo sự hỗ trợ của các phần mềm thống kê. Và sau cùng các phỏng 

vấn sẽ được tiến hành nhằm thu thập thêm những thông tin mà các văn bản không 

thể hiện.   

Tiểu kết 

Nhiều nghiên cứu tin rằng niềm tin và thái độ của học sinh đối với toán học bị 

ảnh hưởng bởi trải nghiệm của họ trong lớp học toán và do đó có thể bị ảnh hưởng 

bởi những thay đổi trong phương pháp giảng dạy (Boaler, 1999; Lesh & 

Zawojewski, 2007; McLeod, 1992). Dựa trên ý tưởng này, Papageorgiou (2009) đã 

kỳ vọng rằng các hoạt động mô hình hóa toán học có thể thúc đẩy niềm tin cao hơn 

và thái độ tích cực về toán học. Tuy nhiên, tác giả cũng nhận định rằng các tài liệu 

ủng hộ giả định này đã không được tìm thấy (Papageorgiou, 2009). Các nhà nghiên 

cứu về mô hình hóa toán học dường như tiếp cận theo một cách khác, cụ thể là liên 

quan đến kỹ thuật giải quyết vấn đề của học sinh, những thay đổi về năng lực MHH 

khi học sinh chuyển qua các giai đoạn của quy trình mô hình hóa (Lesh & Doerr, 

2003; Lesh & Zawojewski, 2007). Do đó, một trong những mục tiêu quan trọng của 
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nghiên cứu này là tìm hiểu xem hoạt động mô hình hóa toán học có thể ảnh hưởng 

đến thái độ của học sinh đối với toán học như thế nào.  

Tóm lại, chương hai đã trình bày toàn bộ về khung lý thuyết cơ sở cho nghiên 

cứu này bao gồm hai mảng chính: mô hình hóa toán học từ khía cạnh nhận thức và 

thái độ-tình cảm của HS đối với toán. Sơ đồ lý thuyết bao phủ trong nghiên cứu này 

được thể hiện bằng một mô hình tam giác nằm trong môi trường, văn hóa-xã hội. 

Trong đó, GV hoặc nhà nghiên cứu là những người thiết kế hoặc cung cấp công cụ 

nghiên cứu. Ở đây, công cụ nghiên cứu là các nhiệm vụ MHH với các cấp độ xác 

thực khác nhau. Một cạnh khác, GV tương tác trực tiếp với HS trong quá trình tham 

gia MHH, trong đó bản thân các HS cũng tương tác với nhau (xem Hình 2.11).  

 

Hình 2.11. Sơ đồ lý thuyết của nghiên cứu hiện tại 

Cạnh còn lại, các HS tương tác với các nhiệm vụ MHH (công cụ). Từ đây, 

năng lực MHH sẽ được thể hiện thông qua sự chuyển tiếp từ mô hình ẩn (bao gồm 

các khía cạnh nhận thức và phi nhận thức) thành mô hình tường minh. Trong đó, 

một lĩnh vực quan trọng là phi nhận thức bao gồm các yếu tố tâm lý tình cảm, đặc 

biệt là thái độ được chú trọng trong nghiên cứu này. Hai khía cạnh của thái độ liên 
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quan đến nhận thức và cảm xúc được đo lường thông qua các thành phần được thiết 

kế trong bảng hỏi. Cụ thể là các thành phần liên quan đến tầm quan trọng của toán 

học (động cơ) và niềm tin đối với việc học toán thuộc về khía cạnh nhận thức, thành 

phần liên quan đến sự ưa thích và sự tự tin thuộc khía cạnh cảm xúc. Khía cạnh còn 

lại của thái độ liên quan đến hành vi được quan sát trong quá trình HS tham gia 

MHH toán học.  
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Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này tìm hiểu (1) năng lực mô hình hóa toán học (ở khía cạnh nhận 

thức) của học sinh đối với các nhiệm vụ xác thực, (2) tình cảm, thái độ của học sinh 

đối với môn Toán và các nhiệm vụ thực tế, và (3) vai trò của giáo viên trong việc 

dạy học MHHTH. Chương này dùng để mô tả phương pháp nghiên cứu nhằm trả lời 

các câu hỏi nghiên cứu: 

a) Năng lực mô hình hóa toán học của học sinh thay đổi như thế nào khi tham 

gia giải quyết các tình huống xác thực? 

 NLMHH từ khía cạnh nhận thức được thể hiện thông qua giai đoạn đầu 

tiên (mô hình tiềm ẩn) của quy trình MHH như thế nào? 

 NLMHH thể hiện qua việc toán học hóa (mô hình tường minh) diễn ra như 

thế nào? 

b) Thái độ của học sinh đối với Toán học trước và sau khi tham gia mô hình 

hóa toán học tập trung vào các nhiệm vụ xác thực thay đổi như thế nào và điều gì 

giải thích cho sự thay đổi này? 

 Thái độ của HS đối với Toán học trước và sau quá trình thực nghiệm thể 

hiện qua nhận thức và cảm xúc với toán, việc học Toán như thế nào? 

 Thái độ của HS trong quá trình tham gia MHH với các nhiệm vụ xác thực 

thể hiện qua hành vi như thế nào? 

c) Giáo viên có vai trò và hỗ trợ như thế nào khi học sinh tiến hành mô hình 

hóa toán học? 

 Vai trò của GV trong việc thiết kế/lên kế hoạch dạy học MHH như thế nào? 

 Sự hỗ trợ của GV trong quá trình tương tác với HS khi tham gia MHH thể 

hiện như thế nào? 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu ở trên, phương pháp thực nghiệm dạy học 

(teaching experiment) đóng vai trò là một phương pháp chủ đạo trong nghiên cứu 

này, nhằm tích hợp MHH vào lớp học và rèn luyện khả năng sử dụng MHH vào giải 

quyết các tình huống thực tế (Bonotto, 2010; Verschaffel & De Corte, 1997). Mọi 

bước của tiến trình nghiên cứu đều được thực hiện dựa trên một hệ thống lý thuyết 
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nền tảng trước đó (lý thuyết MHHTH, nhiệm vụ xác thực, lý thuyết về tâm lý tình 

cảm). Các nhiệm vụ thực tế với các mức độ xác thực khác nhau (Tran & Dougherty, 

2014) được tích hợp vào quá trình dạy học thực nghiệm. Học sinh tham gia quá 

trình MHH theo nhóm với sự hỗ trợ của GV. Quá trình nghiên cứu được lên kế 

hoạch cụ thể (bao gồm: đối tượng, thời điểm, nội dung, công cụ thực nghiệm) được 

trình bày chi tiết ở các phần tiếp theo.  

Phương pháp này được thực hiện trong nghiên cứu hiện tại bởi đây là một 

phương pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm thu nhận thông tin về sự thay đổi nhận 

thức và hành vi của đối tượng giáo dục dưới sự tác động của người nghiên cứu 

(Verschaffel & De Corte, 1997). Đồng thời, thực nghiệm dạy học cũng dùng để 

kiểm nghiệm giả thuyết khoa học trong đó bao gồm một phương pháp, một nội 

dung hay một cách thức tổ chức dạy học mới. MHHTH không thường xảy ra trong 

lớp học hiện tại, do đó việc tạo ra thực nghiệm dạy học sẽ phù hợp để quan sát và 

phân tích các hiện tượng xảy ra trong môi trường này. 

Trong quá trình nghiên cứu này, phương pháp kết hợp (mixed method) (Ross 

& Onwuegbuzie, 2012) giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được 

thực hiện để thu thập dữ liệu nhằm trả lời các câu hỏi đặt ra. Cụ thể: 

 Dữ liệu định lượng bao gồm các điều tra khảo sát (Alennezi, 2008) và bài 

kiểm tra (Haines & nnk, 2001). Các bảng khảo sát được tiến hành để thu thập số 

liệu và thông tin liên quan đến các yếu tố thái độ, tình cảm của học sinh trước và 

sau khi tham gia MHH như thế nào. Các bài kiểm tra là một bộ câu hỏi trắc nghiệm 

đóng và mở tập trung vào các vấn đề tương ứng với các bước trong quy trình MHH 

(Haines & nnk, 2001). 

 Dữ liệu định tính được thu thập thông qua các nghiên cứu trường hợp (Ikeda, 

1997) từ quan sát, video và bài làm của HS, người nghiên cứu phân tích năng lực 

MHH của HS thay đổi như thế nào để trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Đồng thời, vai 

trò và sự hỗ trợ của GV trong quá trình tương tác với HS khi tham gia MHH được 

theo dõi để trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ ba. Các dữ liệu bổ sung thể hiện từ bài 

làm, báo cáo của HS được thu thập thông qua video về quá trình MHH và các cuộc 

phỏng vấn được thực hiện sau quá trình thực nghiệm.  
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Dữ liệu kết hợp là phù hợp cho nghiên cứu này bởi nó đáp ứng được mục tiêu 

của nghiên cứu bao gồm nghiên cứu những thay đổi về năng lực MHH toán học ở 

khía cạnh nhận thức của học sinh (nghiên về định tính) và đo lường thái độ của học 

sinh đối với Toán trước và sau khi tham gia MHH (nghiên về định lượng). 

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng tham gia trong nghiên cứu này gồm có hai GV và 128 HS lớp 10 

thuộc trường THPT Hai Bà Trưng và trường THPT Thuận Hóa. Các lớp HS này 

được lựa chọn theo mẫu thuận tiện (convenience sampling), nghĩa là các đối tượng 

này được chọn bởi tính gần gũi và sẵn sàng tham gia nghiên cứu. Ngoài ra, học sinh 

của hai trường này còn có những khác biệt về mặt địa lý và học lực đầu vào. Cụ thể: 

Học sinh: 

 Hai lớp HS trường THPT Hai Bà Trưng học theo chương trình SGK chuẩn 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, hầu hết HS ở mức độ Khá trở lên (theo 

đầu vào phân ban tự nhiên). 

 Một lớp HS trường THPT Thuận Hóa học theo chương trình SGK chuẩn do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, hầu hết HS ở mức độ TB-Khá. 

Các học sinh lớp 10 này được lựa chọn tham gia thực nghiệm vào giai đoạn 

đầu năm học và kéo dài trong cả một học kỳ. Đây là giai đoạn HS vừa chuyển cấp 

có nhiều sự mới mẻ trong tâm lý khi đón nhận một môi trường mới và cấp học mới. 

Hơn nữa, đây cũng là lứa tuổi mà PISA (2003) lựa chọn để đánh giá năng lực giải 

quyết các vấn đề thực tế. Ngoài ra, đây là năm học đầu cấp với chương trình tương 

đối nhẹ hơn so với các lớp sau, do đó việc tiến hành nghiên cứu đối với học sinh lớp 

10 có nhiều thuận tiện hơn về mặt thời gian, chương trình cũng như tiếp cận tác 

động tâm lý, tình cảm đối với việc học Toán của HS. 

Giáo viên:  

 Một GV (nữ) dạy Toán trường THPT Hai Bà Trưng, trình độ chuyên môn 

Thạc sĩ Toán bộ môn Đại số, có kinh nghiệm giảng dạy hơn mười năm nhưng 

chưa từng có kinh nghiệm về dạy học MHHTH. 
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 Một GV (nữ) dạy Toán trường THPT Thuận Hóa, vừa đóng vai trò GV vừa 

đóng vai trò người nghiên cứu trong thực nghiệm và đã từng tham gia một vài 

nghiên cứu liên quan đến MHH. 

Cả hai trường này đều thuộc trung tâm thành phố Huế, tuy nhiên học sinh 

trường Hai Bà Trưng chủ yếu sinh sống trên địa bàn thành phố và có sự tuyển chọn 

đầu vào khá giỏi trở lên. Trong khi đó, Trường THPT Thuận Hóa mới thành lập từ 

2013, là trường thực hành thuộc Đại học Sư phạm có học sinh ở khắp các khu vực 

và phần nhiều là học sinh từ Huyện Hương Thủy. Hai trường này được lựa chọn bởi 

sự khác biệt và tính đa dạng về thành phần như đã nói ở trên. Ngoài ra, GV thứ nhất 

được mời tham dự vào nghiên cứu là GV chủ nhiệm và chịu trách nhiệm giảng dạy 

Toán cho hai lớp 10 mà người nghiên cứu hướng đến thực nghiệm. Mặc dù chưa có 

kinh nghiệm về dạy học MHHTH nhưng GV này nhiệt tình ủng hộ và nhận lời tham 

dự. Giáo viên thứ hai đóng vai trò vừa là người nghiên cứu vừa là giáo viên dạy 

Toán của một lớp 10 trường THPT Thuận Hóa; GV có thể nắm được thông tin về 

học sinh và đồng thời chủ động được trong các vấn đề nghiên cứu. 

3.1.2. Công cụ nghiên cứu  

Các công cụ nghiên cứu phục vụ cho việc thu thập dữ liệu trong nghiên cứu 

này gồm có: 

a) Công cụ thu thập dữ liệu định lượng 

 Bảng hỏi: 

Bảng hỏi được thiết kế dựa theo thang đo lường thái độ của Alennezi (2008) 

nghiên cứu trên 1346 học sinh vào độ tuổi 14-15 ở Kuwait. Bảng được tổng hợp từ 

các phương pháp Likert (Likert, 1932), phương pháp sai khác ngữ nghĩa (the 

semantic differential) (Osgood, 1957) và phương pháp xếp hạng (Rating) (Alennezi, 

2008) (chi tiết xem Phụ lục 1, P1). Để thiết kế bảng hỏi, nhiều tài liệu và công trình 

nghiên cứu liên quan được tìm hiểu và phân tích. Các ưu nhược điểm của từng 

phương pháp đo lường thái độ được xem xét kỹ lưỡng và cắt bỏ những phương 

pháp còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn, phương pháp của Thurstone (1928) là một 

người tiên phong cho nghiên cứu đo lường thái độ. Phương pháp này được thực 
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hiện thủ công bằng cách thu thập các ý kiến liên quan đến thái độ cần đo, sau đó 

chỉnh sửa và lặp lại quá trình này nhiều lần. Do đó, phương pháp Thurstone được 

cân nhắc không sử dụng trong nghiên cứu này bởi nó tốn nhiều thời gian và các 

phát biểu được lựa chọn mang tính chủ quan của người thiết kế. Sau khi tổng hợp 

các phương pháp, bảng hỏi được chuyển sang tiếng Việt, đồng thời điều chỉnh một 

nội dung và câu chữ phù hợp với văn hóa người Việt. Công việc này được thực hiện 

dựa trên thảo luận với một nhà nghiên cứu khác và thử nghiệm 90 bảng được phát 

ra trước khi đem vào tiến trình chính thức. Bảng hỏi gồm có 57 phát biểu chủ yếu 

tập trung để đo lường bốn thành phần thuộc hai khía cạnh:  

Khía cạnh thứ nhất thuộc về nhận thức: bao gồm thành phần liên quan đến việc 

nhận thấy được tầm quan trọng của môn toán và niềm tin đối với việc học toán của 

HS. 

Khía cạnh thứ hai thuộc về cảm xúc: bao gồm thành phần liên quan đến sự ưa 

thích (các mức độ thích thú tích cực/tiêu cực) và sự tự tin trong việc học toán (sự 

thể hiện, tương tác trong thảo luận nhóm) (xem Bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Nội dung bốn thành phần trong bảng hỏi 

Nội dung Số phát biểu Ví dụ 

Tầm quan trọng của 

môn toán 
11 

(1d) Tôi nghĩ rằng toán học là một 

môn học hữu ích 

Sự ưa thích môn Toán 
15 

(1b) Tôi không thích các bài tập 

toán  

Sự tự tin trong việc học 

toán 10 

(3) Mô tả bạn trong lớp học toán? 

(3a) Một người khá tự tin trong 

lớp học toán 

Niềm tin với việc học 

toán 
21 

(1c) Bạn phải có tố chất bẩm sinh 

để giỏi toán 

Ngoài ra, bảng hỏi còn gồm hai câu hỏi mở, đó là câu 10: Viết ba câu để giải 

thích tại sao bạn thích hoặc không thích toán học và câu 11: Bạn có nghĩ rằng toán 

học là môn học quan trọng không? Giải thích tại sao. Trong đó, câu hỏi 10 thuộc 

thành phần thứ hai và câu hỏi 11 thuộc thành phần thứ nhất của Bảng 3.1.  
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Bảng hỏi đầu tiên được phát cho 90 HS trước khi tiến hành thực nghiệm chính 

thức. Việc tiền thực nghiệm như vậy nhằm mục đích kiểm tra lại công cụ và đảm 

bảo bảng hỏi không gây khó khăn cho HS về mặt ngôn ngữ. Quá trình thu thập dữ 

liệu chính thức được thực hiện bao gồm 2 giai đoạn:  

o Giai đoạn 1 (tuần thứ 5 của học kỳ I theo chương trình học phổ thông) thu 

thập gồm có 128 phiếu bảng hỏi đầu vào được mã hóa thành dạng số trong 

chương trình Excel. 

o Giai đoạn 2 (nghĩa là tuần 15 theo chương trình học kỳ I) được tiến hành 

tương tự, số lượng các bảng hỏi đầu ra thu được cũng là 128 bảng. Các số 

liệu được mô tả theo bảng tần số hoặc tần suất (%) để so sánh sự thay đổi về 

tình cảm, thái độ và quan điểm đối với Toán. 

 Bài kiểm tra trắc nghiệm đóng và mở 

Bài kiểm tra là một bộ các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các bài toán thực 

tế bao gồm bốn câu hỏi dạng đóng và bốn câu hỏi dạng mở (xem Phụ lục 2, P5). 

Chẳng hạn (Haines & nnk, 2001): 

 

Hình 3.1. Ví dụ câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm 

Hình thức kiểm tra này được sử dụng dựa trên cơ sở lý thuyết về quy trình 

MHHTH mà các nhà nghiên cứu trước đó đã sử dụng. Haines, Crouch và các đồng 

nghiệp (2001) đã phát triển một công cụ kiểm tra đơn giản tập trung vào các vấn đề 

tương ứng với các bước trong quy trình MHH gồm chọn các giả định, đặt câu hỏi 

làm rõ vấn đề, nêu vấn đề toán học, chọn biến, hình thành vấn đề toán học và giải 

thích các giải pháp toán học có thể. Năm phương án trả lời được đưa ra cho mỗi câu 
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hỏi, câu trả lời đúng ghi được 2 điểm nếu được chọn và một câu trả lời khác được 

coi là câu trả lời "đúng một phần" được ghi 1 điểm nếu được chọn. Hơn nữa, bài 

kiểm tra này đã được một nhóm nghiên cứu ở Việt Nam (Trần Dũng & nnk, 2019) 

kiểm chứng và thực hiện trên đối tượng sinh viên sư phạm toán. Tuy nhiên, sau khi 

thảo luận với một nhà nghiên cứu khác, một số câu trong bài kiểm tra này được 

giảng lược để phù hợp với đối tượng trong nghiên cứu này. Chẳng hạn như câu hỏi: 

Theo em, lựa chọn nào sau đây là phù hợp nhất để mô phỏng sự phát triển chiều 

cao của hoa hướng dương vào thời điểm t? Câu hỏi này đã được thống nhất giảng 

lược bởi kết quả liên quan đến hàm số mũ, một kiến thức các em chưa được học. 

Bài kiểm tra được thực hiện trong thời gian một tiết học (45’), thời điểm kiểm 

tra đầu vào là tuần 6 (Hình 3.2). Bài kiểm tra được tái sử dụng cho việc thu thập dữ 

liệu đầu ra vào tuần 14 để giữ cùng mức độ cho việc so sánh. 

Bảng hỏi   Bài kiểm tra                                     Bài kiểm tra      Bảng hỏi 

 

   Tuần 5 Tuần 6                                                Tuần 14        Tuần 15 

 

Các nhiệm vụ MHH 

           Đầu vào                                                                     Đầu ra 

Hình 3.2. Quy trình thực nghiệm 

b) Công cụ thu thập dữ liệu định tính 

 

 Bốn nhiệm vụ MHHTH theo các cấp độ khác nhau:  

Để đo năng lực MHHTH của các nhóm HS, bốn nhiệm vụ được sử dụng làm 

công cụ nghiên cứu dựa theo các tiêu chí: 1) lựa chọn theo các cấp độ xác thực, 2) 

tương ứng với chương trình giảng dạy về mặt nội dung toán, 3) gắn với thực tiễn 

cuộc sống của học sinh và giáo viên.  

Bốn nhiệm vụ được sử dụng để đo sáu năng lực: hiểu tình huống ((1) - bước 

thứ nhất trong quy trình MHH của Kaiser (2005)), đơn giản hóa (2), toán học hóa 

(3), giải toán (4), xác nhận (5), và trình bày/lặp lại quy trình (6). Ngoài ra, các cấp 

độ xác thực khác nhau của các nhiệm vụ được sử dụng với mục đích đo lường năng 
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lực MHH và thái độ của các HS thay đổi theo diễn biến như thế nào. Bốn nhiệm vụ 

bao gồm một bài toán bằng lời (cấp độ xác thực thứ nhất), hai nhiệm vụ áp dụng 

chuẩn (cấp độ xác thực thứ hai) và một nhiệm vụ mô hình thực mang tính chất dự 

án (cấp độ xác thực thứ ba). Cụ thể các nhiệm vụ được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 3.2. Bảng các nhiệm vụ xác thực 

Các nhiệm vụ Cấp độ xác thực Thời điểm và nội 

dung toán đã học 

Nguồn 

1. Đài phun nước (1) Bài toán 

bằng lời  

Tuần 8, HS đã học 

HS bậc hai 

Nguyễn Thị Tân 

An (2014) 

2. Bài toán trái 

thơm 

(2) Áp dụng 

chuẩn 

Tuần 9, HS đã học 

đại cương về 

phương trình 

 Xu & Ludwig 

(2009),  

IMFUFA tekst 

(tr. 197-206)) 

3. Máy bay cứu 

hộ 

(2) Áp dụng 

chuẩn 

Tuần 11, HS đã học 

phương trình và hệ 

phương trình bậc 

nhất nhiều ẩn, 

vectơ và hệ trục tọa 

độ 

 Kaiser (2004) 

4. Dự án xây 

dựng cầu vượt 

sông Hương 

(3) Mô hình 

thực 

Giới thiệu dự án 

tuần 10, HS thực 

hiện theo nhóm 

trong thời gian 3 

tuần và báo cáo vào 

tuần 13 

Dựa trên nhu cầu 

thực tế của thành 

phố Huế được 

thiết kế bởi tác 

giả 

Bốn nhiệm vụ này được tích hợp tương ứng với nội dung chương trình về mặt 

thời điểm và nội dung toán (xem Bảng 3.2). Các phân tích sơ bộ và dự kiến không 

gian lời giải như sau: 

Bảng 3.3. Phân tích tiên nghiệm các nhiệm vụ 

Các 

nhiệm 

vụ 

Chương 

trình nội 

dung toán 

Không gian lời giải Dự kiến những 

khó khăn 

1. Đài 

phun 

Tiết 15: Ôn 

tập chương II 

(P): y= ax
2
+bx+c ( 0a ).  HS có khả năng 

sử dụng các tỉ lệ, 
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nước - Hàm số 
Vì (P) đi qua các điểm A(2,0) B(-2,0) 

C(1,4; 1,53) nên thay vào giải hệ: 

2-3
y = x +3

4
. 

Vậy h = 3 

 HS có thể giải bằng các cách 

khác, chẳng hạn chọn hệ trục tọa độ 

khác (không đi qua đỉnh) 

định lý Talet để 

tính đường cao h. 

2. Bài 

toán trái 

thơm 

Tiết 18: Đại 

cương về 

phương trình 

(tiết 2) 

Bài toán này trong IMFUFA tekst 

(2009) đã được các nhà thiết kế đơn 

giản hóa và lý tưởng hóa. Đầu tiên 

quả dứa được xem như một khối trụ. 

 

Bề mặt khối trụ được trải thành hình 

chữ nhật và các mắc tạo thành hình 

vuông 

Khi đó: 2d s   

HS có thể không 

đơn giản hóa được 

và giải thích bằng 

kinh nghiệm thực 

tế nhiều hơn sử 

dụng công cụ toán 

học nếu không có 

sự hỗ trợ của GV 
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Do vậy, đường chéo dài hơn cạnh của 

hình vuông. 

Từ đây, cắt theo đường xoắn ốc thì phần 

dứa bị cắt sẽ ít hơn. 

 HS có thể giải thích bằng hình 

học hoặc bằng các phép tính như 

Pytago 

3. Máy 

bay cứu 

hộ 

Đại số: 

Tiết 22: 

Phương trình 

và hệ phương 

trình bậc nhất 

nhiều ẩn (tiết 

2) 

Hình học: 

Tiết 11: Hệ 

trục tọa độ 

(tiết 2) 

10 vị trí có tần số xảy ra tại nhiều 

nhất hầu hết nằm ở miền vị trí có 

hoành độ 60x >  và tung độ 40y > , 

Trong đó, các vị trí Wolkenstein (tần 

số 107), Kastelruth (76), Brunek 

(78), Brixen (81) tương đối gần nhau, 

có tần số cao và tạo thành hình chữ 

nhật, nên sẽ đặt một máy bay tại tâm 

của đường tròn ngoại tiếp đi qua các 

đỉnh là các vị trí trên. 

Vị trí máy bay thứ 2 đặt tại Bozen 

(tần số 96), có tọa độ (73.5 ,36.75), 

bán kính hoạt động của máy bay này 

có thể đến vị trí xa nhất trong các vị 

trí xảy ra tai nạn nhiều còn lại  

Các vị trí còn lại được tính trung 

bình cộng và đặt máy bay còn lại vào 

vị trí trung tâm của khu vực đó (35, 

50) 

HS đã học hệ trục 

tọa độ và cách đọc 

điểm trên hệ trục 

Tuy nhiên thông 

tin các khu vực tai 

nạn trong bài quá 

nhiều có thể HS 

sẽ có một vài trở 

ngại khi xác định 

vị trí. 
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 HS có thể tìm các vị trí có tần 

số xảy ra tai nạn nhiều nhất, hoặc 

khoanh vùng các khu vực nhiều vị 

trí tai nạn nhất, tùy thuộc vào MH 

lựa chọn và cách giải thích của HS. 

4. Dự án 

xây 

dựng 

cầu vượt 

sông 

Hương 

Đại số: 

Tiết 20: 

Luyện tập 

phương trình 

quy về 

phương trình 

bậc nhất, bậc 

hai 

Hình học: 

Tiết 10: Hệ 

trục tọa độ  

Xây dựng cầu vòm dạng Parabol 

Tìm hiểu thực tế khoảng cách của 

sông 

Gắn trục tọa độ để tìm phương trình 

hình dạng cầu 

 Kết quả còn tùy thuộc vào loại 

MH mà HS lựa chọn. Đây là một 

nhiệm vụ mở mang tính chất dự án. 

HS được tự do tìm kiếm thông tin từ 

mạng xã hội, từ sách, GV, … trong 

khoảng thời gian ba tuần. Do đó, 

các báo cáo thu được có thể có 

những MH vượt ngoài dự kiến của 

người nghiên cứu. Chẳng hạn ngoài 

MH toán liên quan đến phương 

trình Parabol như dự kiến, HS có 

thể có những MH dạng khác, hay 

MH toán tìm chi phí xây dựng, … 

Dự án được thực 

hiện ngoài thời 

gian của lớp học, 

do đó việc hợp tác 

thảo luận nhóm có 

thể gặp khó khăn 

nếu HS thiếu tính 

tự giác.  
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 Các video và ghi âm trong quá trình thực nghiệm 

Việc chọn các nhóm nhỏ (nghiên cứu trường hợp) là phù hợp cho nghiên cứu 

hiện tại vì mục đích nhằm tập trung quan sát quá trình thảo luận và giải quyết vấn 

đề của HS, đồng thời để phân tích dữ liệu định tính cho nghiên cứu được sâu hơn. 

Quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại lớp được ghi hình đối với năm nhóm (mỗi 

nhóm bốn HS), trong đó Nhóm 1, 2 thuộc trường THPT Hai Bà Trưng và ba nhóm 

còn lại là HS trường Thuận Hóa. Trong năm nhóm này, hai nhóm đầu tiên thuộc đối 

tượng học sinh khá – giỏi và ba nhóm còn lại là trung bình – khá theo mức độ đầu 

vào. Việc ghi hình chủ yếu tập trung vào thảo luận nhóm và tương tác giữa GV với 

từng nhóm HS. Nhóm 1, 2 được GV thứ nhất lựa chọn bởi GV này cho rằng các em 

này chăm ngoan và nghiêm túc trong học tập. Đặc biệt, Nhóm 1 có những em học 

sinh rất đam mê học Toán và thích thú khám phá nhiều vấn đề toán học vượt ra khỏi 

SGK, Nhóm 2 có học lực thấp hơn Nhóm 1. Bên cạnh đó, Nhóm 3, 4 và 5 được GV 

thứ hai lựa chọn cũng bởi những lý do tương tự. Cụ thể: Nhóm 3 có học lực khá hơn 

2 nhóm còn lại, tuy nhiên Nhóm 4 và Nhóm 5 lại rất chăm chỉ đưa ra các ý kiến 

phát biểu và thảo luận khi lên lớp. 

Các video được lưu dữ kèm theo ghi âm hỗ trợ âm thanh tốt hơn, toàn bộ dữ 

liệu sau đó được chuyển sang dạng văn bản và kết hợp với bài làm trên giấy để tiến 

hành phân tích dữ liệu.  

Với nhiệm vụ dự án, HS được phép làm việc ở nhà theo nhóm trong khoảng 

thời gian 3 tuần, mỗi tuần có báo cáo công việc trước lớp và tiếp nhận sự hỗ trợ của 

giáo viên nếu cần thiết. HS có thể tham khảo bất kỳ nguồn thông tin nào phục vụ 

cho dự án của mình. Dự án này cũng là vấn đề mang tính thời sự ở thành phố Huế, 

nơi dự kiến sẽ xây dựng cầu vượt sông Hương ở khu vực nối Kim Long và Thủy 

Biều vào năm 2020 (LĐO, (2019)). Các báo cáo của HS được trình bày trên giấy 

A4 bao gồm hình vẽ thiết kế và nội dung, cũng như những mô hình toán được sử 

dụng. Việc phân tích dữ liệu từ dự án sẽ được trình bày ở phần kế tiếp. 

Ngoài ra, ba nhóm học sinh đặc biệt sẽ được mời phỏng vấn để làm rõ những 

vấn đề chưa thể hiện ở dữ liệu video, ghi âm và bài làm (đây cũng chính là những 
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mô hình dạng tiềm ẩn thuộc khía cạnh nhận thức). Đồng thời, những chia sẻ của các 

em về tình cảm, thái độ đối với môn Toán trước và sau khi tham gia MHH toán học 

sẽ được bày tỏ thông qua phỏng vấn.  

3.1.3. Tóm tắt dữ liệu thu thập  

Các dữ liệu bao gồm: bài khảo sát (BKS) cá nhân, bài kiểm tra (BKT) cá nhân, 

bài làm theo nhóm, bài báo cáo dự án theo nhóm, video/ghi âm. Cụ thể như bảng 

sau: 

Bảng 3.4. Bảng tổng hợp dữ liệu 

Loại dữ liệu 
Số lượng Tổng  

Bảng khảo sát tiền thực nghiệm 90 90 

BKS đầu vào  128 
256 

BKS đầu ra 128 

BKT đầu vào 128 
256 

BKT đầu ra 128 

Bài làm các nhiệm vụ (theo 

nhóm) 
31 

93 (31 bài x 3 

nhiệm vụ) 

Báo cáo dự án theo nhóm  26 26 

Video/ghi âm lớp học 15 
17 

Ghi âm phỏng vấn 
2 

Trên đây bảng tổng hợp toàn bộ dữ liệu thu thập, tuy nhiên việc phân tích quy 

trình MHH khi giải quyết các nhiệm vụ (bao gồm ba nhiệm vụ và một dự án) chỉ 

tiến hành đối với năm nhóm. Đây là nghiên cứu trường hợp nhằm tập trung phân 

tích dữ liệu định tính để theo dõi năng lực MHH của học sinh diễn ra như thế nào 

thông qua các nhiệm vụ.  

3.2. Phân tích dữ liệu 

 Bảng hỏi 

Phần mềm SPSS được sử dụng để thống kê các số liệu làm căn cứ cho việc 

phân tích và lý giải kết quả. Toàn bộ các phát biểu trong bảng hỏi được thống kê số 

lượng theo từng câu, được thống kê theo điểm số từng câu hỏi, tính điểm số trung 
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bình và so sánh sự sai khác giữa đầu vào và đầu ra. Các câu hỏi mở được mã hoá 

bằng cách nhóm các câu trả lời tương tự hoặc liên quan nhằm tìm ra xu hướng 

chung của HS và những gì mà HS đang quan tâm. Chẳng hạn, bảng hỏi gồm hai câu 

hỏi mở bao gồm: 1) Viết ba câu giải thích tại sao bạn thích hoặc không thích toán, 

2) Bạn có nghĩ rằng toán học là môn học quan trọng không? Tại sao? Xu hướng 

chung các câu trả lời của học sinh cho câu hỏi thứ nhất như sau: 

Bảng 3.5. Bảng xu hướng chung các câu trả lời của HS 

Không Vì khó 

Có Vì thú vị, lợi ích cho cuộc sống, hữu ích cho công việc, giúp ích 

cuộc sống hằng ngày 

Cả hai Vì khó nhưng thích thú 

 Bài kiểm tra 

Dữ liệu đầu vào và đầu ra được thu thập tương tự với 128 bài kiểm tra mỗi giai 

đoạn được nhập vào bảng Excel, kế tiếp các đáp án được mã hóa thành điểm số 

(xem Bảng 3.6). Công cụ mã hóa được sử dụng trên cơ sở các chuyên gia đi trước 

đã thành lập và đưa ra lý do cho sự lựa chọn của họ về các đáp án (Haines, Crouch 

& nnk, 2001; Tran & nnk, 2019). 

Bảng 3.6. Thang đánh giá bài kiểm tra 

     Đáp án 

Câu 

A B C D E 

1 0 1 2 0 0 

2 0 0 0 2 1 

3 1 0 0 0 2 

4 0 2 0 1 0 

5 0 2 0 1 0 

7 0 1 0 0 2 

8 0 2 1 1 0 

Căn cứ vào bảng điểm số và điểm trung bình, kết quả được phân loại theo các 

mảng năng lực MHH: hiểu vấn đề và mục tiêu của nhiệm vụ, khả năng đưa ra các 
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giả định hợp lý cho vấn đề, xác định các tham số cần thiết (biến, hằng). Kết quả đầu 

ra và đầu vào được so sánh để xem xét sự chuyển biến về năng lực của HS như thế 

nào. Cụ thể, các điểm số được mã hóa thành bảng trong Excel, dữ liệu này được tiến 

hành kiểm định về trị số trung bình của hai cặp biến (đầu vào và đầu ra) và so sánh 

theo phương pháp t-test trong phần mềm SPSS. 

Các câu hỏi mở như câu 6 và câu 5, 7, 8 trắc nghiệm kèm theo giải thích được 

cũng được thu thập và nhập vào văn bản. Các câu trả lời được theo dõi và mã hoá 

theo tiêu chí các câu trả lời giống nhau được nhóm lại và thống kê số lượng. Chẳng 

hạn đối với câu hỏi 6 – mô tả sự phát triển của cây hoa hướng dương, câu trả lời của 

HS được thống kê thành 2 nhóm có câu trả lời như sau:  

Bảng 3.7. Thống kê câu trả lời HS đối với câu hỏi mở (Câu hỏi 6) 

Dạng Đồ Thị Số câu trả lời 

Hàm tăng 44 

Đường gấp khúc gồm 3 hàm liên tục: tăng, 

hằng số và giảm 

4 

 Các kết quả và số liệu này được làm căn cứ để đánh giá mức năng lực MHH, 

xem xét các khái niệm, công cụ toán HS sử dụng. Sự thay đổi được so sánh và phân 

tích sau khi kết quả các bài kiểm tra đầu ra được thu thập và xử lý dữ liệu tương tự. 

 Các nhiệm vụ MHHTH 

Tất cả các bài làm của học sinh được tổng hợp vào một bảng mô tả (xem Bảng 

3.8) bao gồm: nhóm, mô hình toán, kết quả, các bước MHHTH. Việc tổng hợp này 

giúp người nghiên cứu có cái nhìn tổng quát và hỗ trợ việc phân tích dữ liệu thuận 

tiện hơn. Kế tiếp bảng mô tả được đối chiếu với không gian lời giải ở trên để phân 

tích các mức độ trải nghiệm, bao gồm: mức độ (1) HS nắm được các năng lực 

MHH; (2) HS vận dụng được MH đã biết vào tình huống mới; (3) HS sẵn sàng xây 

dựng MH hoặc tự điều chỉnh các MH đã biết cho phù hợp. Đặc biệt, các trường hợp 

vượt ra khỏi dự kiến của giáo viên và người nghiên cứu cũng được xem xét. 
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Bảng 3.8. Ví dụ mô tả MHHTH của Nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ nhất 

Nhóm Mô hình toán Kết 

quả 

MHHTH 

01 (P): y= ax
2
+bx+c ( 0a ). 

Vì (P) đi qua các điểm 

A(2,0) B(-2,0) C(1,4; 

1,53) nên thay vào giải hệ: 

3 2 3
4

y x   

Vậy độ cao của thác nước 

là hệ số y của đỉnh (P) 

h=3 

h=3 (MH thực => MH toán): 

“Cần Parabol” “Gắn đài 

phun nước với hệ trục tọa 

độ” 

(MH toán => Kết quả toán): 

làm việc trong môi trường 

toán (như bên) đưa ra kết quả 

toán phù hợp 

(Kết quả toán => kết quả 

thực): kết luận cho kết quả 

vừa tìm được chính là độ cao  

Tiếp theo, các bài làm của học sinh được phân tích theo các bước của quy trình 

MHH để có thể thấy được sự chuyển biến về nhận thức cũng như những khó khăn 

của các nhóm khi tham gia giải quyết các tình huống thực tế. Đồng thời việc phân 

tích này dùng để đo lường các năng lực MHHTH và so sánh sự thay đổi năng lực 

MHH qua các nhiệm vụ diễn ra như thế nào. Sự chuyển biến về năng lực và khả 

năng liên hệ thực tế là thước đo được tiến hành nhiều lần qua quá trình tích hợp các 

nhiệm vụ MHHTH. Cụ thể, các tuyến mô hình và số lượng mô hình được theo dõi 

qua cả quá trình HS tham gia MHH, cũng như các công cụ toán mà HS lựa chọn để 

giải quyết vấn đề và khả năng kết nối thực tế cũng được quan tâm. Việc làm này 

dựa trên cơ sở lý thuyết của phương pháp nghiên cứu định tính nghĩa là quá trình 

nghiên cứu luôn tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi: như thế nào? tại sao? chứ 

không chỉ quan tâm vào kết quả cuối cùng.   

Tác giả luận án cùng với bốn nhà nghiên cứu khác đã thảo luận và xây dựng 

khung đánh giá rubric dành riêng cho các nhiệm vụ mang tính chất dự án. Hai cuộc 

họp kéo dài 1,5 giờ thực hiện dựa trên hai báo cáo dự án (dự án xây dựng nhà xe 

sinh viên của một nghiên cứu trước đó) để thử nghiệm khung và tinh chỉnh các tiêu 

chí cho đến khi đi đến sự thống nhất giữa các nhà nghiên cứu. Sau đó, mỗi người 

nghiên cứu làm việc độc lập với các dự án còn lại. Kết quả đánh giá được kiểm tra 

chéo với thành viên khác và hòa giải các mã hóa với nhau trước khi đưa ra thảo luận 
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chung của toàn nhóm nghiên cứu. Các cuộc họp tiếp tục diễn ra cho đến khi việc mã 

hóa đi đến thống nhất. Bảng rubric sau cùng gồm ba mục đánh giá: hiểu biết và áp 

dụng toán, thực hiện MHHTH và giao tiếp. Mỗi mục đánh giá gồm có các tiêu chí 

nhỏ được đánh giá theo bốn mức độ: 4 - Tốt, 3 - Trung Bình, 2 - Đạt và 1- Dưới đạt 

(xem Phụ Lục 8, P34). 

Bài làm dự án cầu vượt sông Hương được thu thập và tổng hợp tương tự như 

ba nhiệm vụ trước. Tuy nhiên, bài làm dự án còn được mã hóa theo thang đánh giá 

rubric ở trên kết hợp đánh giá năng lực MHHTH theo quy trình của Kaiser (2007) 

và sự chuyển đổi từ mô hình ẩn sang mô hình tường minh của Borromeo Ferri 

(2006). Việc mã hóa theo rubric được thực hiện cho 26 nhóm có báo cáo dự án sau 

khi đã thảo luận và thống nhất cách mã hóa với một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm 

khác. 

Dữ liệu gồm năm nhóm học sinh được lập theo bảng so sánh riêng bao gồm 

các dữ liệu thu được từ video, ghi âm, phỏng vấn mà dữ liệu bài làm không thấy 

được. Các file video và ghi âm được theo dõi và chuyển sang dạng văn bản, sau đó 

phân tích theo các bước MHHTH theo quy trình của Kaiser (2007) và sự chuyển đổi 

từ mô hình ẩn sang mô hình tường minh theo nghiên cứu của Borromeo Ferri 

(2006). Một số ghi chú được viết lại để theo dõi phân tích và phỏng vấn khi cần 

thiết. Ngoài ra, một số mô hình ẩn không thể hiện nơi các bài làm hay báo cáo được 

phỏng vấn để tìm hiểu thêm. 

Một số câu hỏi dành cho GV được đặt ra để khảo sát thêm về kiến thức 

chương trình và quan điểm của GV về việc tích hợp các nội dung liên quan đến 

MHHTH vào lớp học. Chẳng hạn, các câu hỏi liên quan đến dự kiến của GV đối với 

những tình huống có thể xảy ra, hay nhận xét của GV về quá trình tham gia MHH 

của HS như thế nào. Đồng thời, khả năng tương tác và hỗ trợ của GV trong quá 

trình MHH cũng được ghi lại và phân tích. Các file video và ghi âm liên quan đến 

tương tác giữa GV và HS được trích riêng và chuyển thành dạng văn bản. Ngoài ra, 

vai trò của GV khi HS tham gia MHH được phân tích bằng công cụ khung quan sát 

diễn biến tương tác giữa GV và HS (Bảng 2.7). 
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Kết quả phỏng vấn, quan sát và phân tích video được lồng vào phân tích trong 

các tình huống để lý giải các hiện tượng, nhận thức và hành vi, tình cảm của HS 

trong quá trình giải quyết các tình huống xác thực. 

Tiểu kết 

Chương này mô tả tiến trình nghiên cứu bao gồm các phương pháp luận 

nghiên cứu nền tảng, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng cụ thể: dữ liệu, đối 

tượng, công cụ nghiên cứu, và cuối cùng là phân tích dữ liệu. Việc thu thập và phân 

tích dữ liệu phục vụ mục đích trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu, có thể tóm tắt 

thành bảng như sau: 

Bảng 3.9. Tóm tắt phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu 

Câu hỏi nghiên cứu Thu thập dữ liệu Phân tích dữ liệu 

1) Năng lực mô hình 

hóa toán học của học 

sinh thay đổi như thế 

nào khi tham gia giải 

quyết các tình huống 

xác thực? 

Bài làm HS, Báo cáo 

dự án video, file ghi 

âm,  

Bài làm được tổng hợp vào 

file excel và phân cụm 

theo các xu hướng, phân 

tích các bước MHH. Báo 

cáo dự án tiến hành tương 

tự và mã hóa thành dạng 

số theo rubric  

Video và file ghi âm được 

chuyển sang dạng văn bản, 

theo dõi quan sát và phân 

tích các dữ liệu mà bài làm 

và báo cáo không thể hiện  

2) Thái độ, tình cảm 

của học sinh trước 

và sau khi tham gia 

mô hình hóa toán 

học tập trung vào 

Bảng khảo sát đầu 

vào và đầu ra, video 

quá trình tham gia ở 

lớp học, ghi âm 

phỏng vấn 

Bảng khảo sát được mã 

hóa và thống kê bằng phần 

mềm SPSS, so sánh sự 

thay đổi  

Quan sát video và ghi chú 
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các nhiệm vụ xác 

thực thay đổi như thế 

nào và điều gì giải 

thích cho sự thay đổi 

này? 

Phỏng vấn một số HS một 

số câu hỏi đã soạn sẵn để 

thu thập thêm những dữ 

liệu cần thiết 

3) Giáo viên có vai 

trò và những hỗ trợ 

như thế nào khi học 

sinh tiến hành mô 

hình hóa toán học? 

 

Video, phỏng vấn Các câu hỏi phỏng vấn 

được thu thập như là: tài 

liệu được soạn dùng để 

giảng dạy và các dự kiến 

của GV đối với những tình 

huống có thể xảy ra, nhận 

xét của GV về quá trình 

HS tham gia MHH. 

Quan sát, theo dõi video và 

ghi chú lại. Các video và 

ghi âm tương tác giữa GV 

và HS được trích riêng và 

chuyển thành dạng văn bản 

để phân tích. 
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Chương 4. KẾT QUẢ 

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu về sự thay đổi năng lực MHH và thái độ của 

HS khi tham gia vào MHHTH, cũng như GV có vai trò và những hỗ trợ như thế nào 

trong quá trình MHH, chương này trình bày kết quả bao gồm bốn phần chính. Thứ 

nhất là sự chuyển biến năng lực mô hình hóa toán học của học sinh qua quá trình 

tham gia MHH. Phần tiếp theo là những chuyển biến về thái độ của học sinh qua 

quá trình thực nghiệm. Kế tiếp phân tích kết quả mối liên hệ giữa tình cảm và năng 

lực MHH. Và cuối cùng các kết quả liên quan đến vai trò của GV đối với quá trình 

MHHTH. 

4.1. Chuyển biến về năng lực mô hình hóa toán học 

4.1.1. Sự chuyển biến về số lượng mô hình và quy trình mô hình hóa qua các 

nhiệm vụ MHH 

Quy trình MHH của Kaiser (2005) như đã trình bày ở chương hai được sử 

dụng để phân tích quy trình mô hình hóa của học sinh (xem Hình 4.1). 

 

Hình 4.1. Quy trình mô hình hóa toán học từ quan điểm nhận thức. 

Các quy trình mô hình của học sinh là đa dạng khi tham gia các nhiệm vụ 

MHH. Đặc biệt, quy trình và số mô hình (MH) phần lớn tăng lên sau ba nhiệm vụ 

đầu tiên đối với Nhóm 3, 4, 5 (nhóm trung bình – khá). Ngược lại, hai Nhóm 1, 2 

(nhóm khá – giỏi) lại ít có sự thay đổi kể cả về số mô hình lẫn quy trình MHH qua 

ba nhiệm vụ này (xem Bảng 4.1). 
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Bảng 4.1. Quy trình MHH và số lượng MH của các nhóm qua ba nhiệm vụ và 

dự án 

 Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Dự án 

Nhóm 1 1345 (1 MH) 1233 (2) 1234 (1) 13345 (2) 

Nhóm 2 12345 (1) 12 (1) 1234 (1) 123334 (3) 

Nhóm 3 133 (2) 12345 (1) 123234 (2) 12 (1) 

Nhóm 4 13 (1) 1234 (1) 1232345 (2) 1234 (1) 

Nhóm 5 13 (1) 12 (1) 12323 (2) 12 (1) 

Ghi chú: (1 ,2 ,3 … tương ứng với các bước của quy trình ở Hình 4.1)   

Quá trình MHH của các nhóm qua ba nhiệm vụ đầu thể hiện theo hai nhóm xu 

hướng: a) Nhóm xu hướng thứ nhất bao gồm hai nhóm đầu tiên và b) Nhóm xu 

hướng thứ hai bao gồm ba nhóm còn lại. Tuy nhiên, ở nhiệm vụ dự án hai Nhóm xu 

hướng này có chuyển biến ngược lại. Các ví dụ minh họa cho những chuyển biến đó 

được phân tích chi tiết trong phần kế tiếp.  

4.1.1.1. Nhiệm vụ thứ nhất 

 

Hình 4.2. Nhiệm vụ thứ nhất  
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Từ mô hình thực học sinh Nhóm 1 đã chuyển trực tiếp thành mô hình toán: 

“Cần Parabol”, “Gắn đài phun nước với hệ trục tọa độ” (MH thực => MH toán).  

Kế tiếp, học sinh làm việc trong môi trường toán để đi đến kết quả toán: 

“(P): y= ax
2
+bx+c ( 0a ). Vì (P) đi qua các điểm A(2,0) B(-2,0) C(1,4; 1,53) nên 

thay vào giải hệ: 23
3

4
y x ”. Học sinh giải thích thêm độ cao của thác nước là hệ 

số y của đỉnh (P) và do đó, chiều cao   3h  (MH toán => Kết quả toán).  

Từ đây, học sinh đi đến kết quả thực, kết luận cho kết quả vừa tìm được chính 

là độ cao của đài phun nước là 3m  (Kết quả toán => kết quả thực) (xem Hình 4.3) 

Như vậy, có thể tóm tắt các bước MHHTH của nhóm này như sau: 

(1)=>(3)=>(4)=>(5) 

 

Hình 4.3. Bài làm Nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ nhất 

Nhóm 2 giải quyết hoàn toàn tương tự Nhóm 1 bằng cách sử dụng công cụ 

toán là giải hệ và tìm phương trình Parabol. Tuy nhiên, sau khi hiểu vấn đề nhóm 

này thảo luận có hai hướng giải quyết “hoặc là Parabol hoặc là đồng dạng” (MH 

thực => MH tình huống). Sau quá trình thảo luận các em thống nhất đi đến mô hình 

toán là “xác định công thức (P)”, khác với Nhóm 1 đã chuyển đến mô hình toán 

ngay từ bước đầu tiên. Ngoài ra, có một điểm khác biệt là quá trình tìm phương 

trình Parabol nhóm này chọn hệ trục không đi qua đỉnh của (P) như Nhóm 1. Những 

sai khác đó không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vấn đề, Nhóm 2 cũng đi đến 

kết quả   3h  (xem Hình 4.4).  
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Hình 4.4. Bài làm Nhóm 2 đối với nhiệm vụ thứ nhất 

Trong khi đó, học sinh của Nhóm 3 lại thấy khó khăn và bỡ ngỡ khi giải quyết 

nhiệm vụ này. Mặc dù các em hiểu được vấn đề và xác định đi tìm Parabol (MH 

thực => MH toán 1), khi thực hiện mô hình toán, học sinh nhóm này lại chuyển 

sang mô hình toán thứ 2 là tìm độ cao bằng hệ thức lượng trong tam giác (MH toán 

1 => MH toán 2). Học sinh đã làm việc trong môi trường toán nhưng chưa đưa ra 

kết quả toán phù hợp: “Ta có BH=HC=2. Gọi E là điểm cách B 0,6m. I là điểm của 

tay người đó đụng nước, AH là chiều cao. Áp dụng định lý Talet: 

BE IE

BH AH  
0,6 1,53

2 AH
 

Từ đó suy ra 5.1AH ” (xem Hình 4.5) (MH toán 2=> Kết quả toán) 

 

Hình 4.5. Bài làm của Nhóm 3 đối với nhiệm vụ thứ nhất 
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 Cũng với nhiệm vụ này, Nhóm 4 và Nhóm 5 có số lượng mô hình giống 

nhau. Tương tự như Nhóm 3, cả hai nhóm này đều sử dụng công cụ toán chưa hợp 

lý để giải quyết vấn đề do đó chưa đi đến kết quả phù hợp. Học sinh bước đầu vẽ 

hình, đọc các thông tin và xác định cần tìm chiều cao của đài phun nước (MH thực 

=> MH tình huống). Từ đó, HS làm việc trong môi trường toán:  

“AG=4 mà AC = AG/2=2, AF=0,6 và EB=1,53 

0,6 1,53

2

AE BE

AC FC FC
. Do đó, FC=5,1” (MH toán => kết quả toán) 

 Như vậy, đa phần các nhóm đều sử dụng một mô hình để giải quyết nhiệm 

vụ này. Trong đó, Nhóm 1 và Nhóm 2 đã nỗ lực hoàn thành quy trình MHH và tìm 

ra kết quả hợp lý. Ngược lại, Nhóm 3, 4 và 5 tìm thấy sự khó khăn khi giải quyết 

vấn đề và sử dụng công cụ toán học chưa hợp lý.  

4.1.1.2. Nhiệm vụ thứ hai 

 

Hình 4.6. Nhiệm vụ thứ hai 

Đối với nhiệm vụ này, học sinh nhóm 1 hiểu vấn đề, thảo luận và đi đến mô 

hình tình huống “tìm hình dạng, hàm số của đường cắt, …” (MH thực => MH tình 

huống). Từ đây, học sinh thảo luận chuyển đến mô hình toán thứ nhất “so sánh 
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hàng ngang và hàng dọc” (MH tình huống => MH toán 1). Tuy nhiên, học sinh 

không tiếp tục thực hiện mô hình này mà chuyển sang mô hình thứ hai “cắt đường 

xoắn ốc hay cắt theo vòng elip” (MH toán 1 => MH toán 2). Từ mô hình này học 

sinh đi đến kết quả toán là cắt theo vòng elip “tỉ lệ vàng của dãy Fibonacci, đề cập 

đến diện tích cắt”, học sinh không giải thích gì thêm (MH toán 2 => kết quả toán). 

 

Hình 4.7. Bài làm của Nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ hai 

Ở đây, học sinh đã đề cập đến mô hình so sánh hàng ngang và hàng dọc (nghĩa 

là cạnh và đường chéo tứ giác). Tuy nhiên, các em lại không thực hiện mô hình này 

mà đi đến mô hình thứ hai là cắt theo hình elip, thế nhưng trong thực tế hình xoắn 

ốc mà các mắc tạo thành không có dạng elip. Điều này khiến các em đi đến các 

công cụ toán phức tạp hơn (dãy Fibonacy) nhưng lại không đem đến hiệu quả giải 

quyết. 

Học sinh nhóm thứ hai không có nhiều ý tưởng cho nhiệm vụ này. Các em chỉ 

đề cập đến cách cắt theo mô hình dạng Parabol nhưng không giải thích và giải quyết 

bằng toán học. Ngoài ra, các em có giải thích bằng cách xem xét các yếu tố thực tế: 

dễ cắt hơn và tiết kiệm thời gian. 

Ngược lại, với nhiệm vụ thứ hai này học sinh nhóm 3 đã thể hiện quy trình 

MHH hoàn thiện hơn. Nhóm này đọc hiểu vấn đề, thảo luận và vẽ hình “các mắc 

tạo thành hình thoi hoặc hình bình hành” (MH thực=>MH tình huống). Từ đây, 

các học sinh xây dựng mô hình toán “so sánh cạnh và đường chéo” (MH tình 
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huống=>MH toán). Học sinh làm việc trong môi trường toán, sử dụng công cụ là 

định lý Pytago (MH toán => kết quả toán). Để so sánh đường chéo và cạnh, học 

sinh đưa biến vào, cạnh bằng a (Hình 4.8): “Giả sử khoảng cách các mắc bằng 

nhau (=a). Vì giữa các mắc có khoảng cách bằng nhau nên theo hình vẽ mô phỏng, 

ta có tứ giác ABCD là hình vuông => ABC = 90. Áp dụng định lý Pytago: 

2 2 2

2 2 2

AC AB BC

AC a a a
  

Vì AC = 2a còn AB = a nên khi cắt theo đường chéo thì sẽ lợi hơn so với cắt thẳng 

vì diện tích vứt đi sẽ ít hơn” (Kết quả toán => kết quả thực). 

Quá trình giải quyết vấn đề của học sinh nhóm này gặp phải một số nhầm lẫn: 

lỗi tứ giác có các cạnh bằng nhau là hình vuông và lỗi phép tính sai ở AC. Tuy 

nhiên các bước chuyển tiếp cho thấy học sinh dần quen thuộc hơn ở nhiệm vụ này 

và công cụ giải quyết mô hình toán được sử dụng là hoàn toàn hợp lý.  

 

Hình 4.8. Bài làm của Nhóm 3 đối với nhiệm vụ thứ hai 

Nhóm 4 cũng chỉ sử dụng một mô hình khi giải quyết nhiệm vụ thứ hai. Nhóm 

này tìm hiểu vấn đề và thảo luận, “cắt theo hình xoắn ốc”, “liên quan gì đến toán 

học?”. Sau đó các em vẽ hình thành ba trường hợp: hình bình hành, hình thoi và 

hình vuông. Từ đây, học sinh chuyển MH tình huống thành MH toán: “so sánh 

cạnh và đường chéo” (MH thực => MH tình huống). Học sinh sử dụng tính chất 

cạnh huyền để so sánh đường chéo và cạnh (MH toán => kết quả toán) (xem Phụ 

lục P30). Ngoài ra, ở phút thứ bảy trong dữ liệu từ ghi âm học sinh có đề cập đến 

“cắt như vậy có tính thẩm mỹ”.  
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Nhóm 5 cũng có số lượng mô hình giống như Nhóm 4. Tuy nhiên, nhóm này 

lại chưa sử dụng công cụ toán học để giải quyết, chủ yếu chỉ đề cập đến các yếu tố 

thực tế như: tiết kiệm thời gian, thẩm mỹ. Mặc dù, trong thảo luận tìm thấy từ video 

có đề cập đến: “so sánh đường chéo, đường ngang” 

Ở nhiệm vụ thứ hai này, số lượng mô hình mà các nhóm sử dụng vẫn không có 

nhiều sự thay đổi so với nhiệm vụ thứ nhất, tuy nhiên quy trình MHH của các nhóm 

đã hoàn chỉnh hơn. Trong đó, Nhóm 1 và 2 sử dụng nhiều công cụ toán học phức 

tạp nhưng chưa phù hợp để giải quyết vấn đề. Ba nhóm còn lại đã sử dụng công cụ 

toán học phù hợp nhưng chỉ có Nhóm 3 sử dụng kiến thức hình học và thực hiện các 

biến đổi đại số để đi đến kết quả cuối cùng. 

4.1.1.3. Nhiệm vụ thứ ba 

“Một khu vực trượt tuyết ở Bắc Ý thường xảy ra tai nạn tại nhiều vị trí. Các vị 

trí đó được xác định trên hệ trục tọa độ dưới đây (Hình 4.9a). Tần số các vụ tai nạn 

ở mỗi vị trí cũng được cung cấp ở (Hình 4.9b). Ba trực thăng cứu hộ được đặt trong 

khu vực trượt tuyết này cố gắng để giúp đỡ những người bị tai nạn càng sớm càng 

tốt. Theo em nên đặt 3 chiếc trực thăng này ở vị trí nào thì tối ưu?” 

 

Hình 4.9a.  Vị trí các nơi xảy ra tai nạn 
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Hình 4.9b. Tọa độ và tần suất tai nạn trong khu nghỉ mát trượt tuyết 

Học sinh nhóm 1 chuyển từ mô hình thực sang mô hình tình huống “đặt ở vị trí 

tai nạn nhiều nhất” (MH thực => MH tình huống). Từ đó đưa ra mô hình toán học 

“xác định tâm của tam giác/tứ giác, với các đỉnh là nơi xảy ra nhiều tai nạn” (MH 

tình huống => MH toán) 

Từ đây, học sinh đưa ra các bước giải quyết mô hình toán bằng cách quan sát 

bảng tọa độ và tần suất để xác định các khu vực có số vụ tai nạn 30 . Sau đó, các 

em khoanh vùng 3 khu vực có mật độ xảy ra tai nạn cao nhất để đặt 3 chiếc trực 

thăng bằng cách xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác: “Bước 1: Tìm tọa độ 

nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất ( 30 . Bước 2: Khoanh 3 vùng có mật độ xảy ra 

tai nạn cao nhất để đặt 3 chiếc trực thăng. Bước 3: Tứ giác ABCD đặt trực thăng 1 

vào tâm, tứ giác AEGF đặt trực thăng 2, tam giác HFI đặt trực thăng 3” (MH 

Toán => Kết quả toán) 
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Hình 4.10. Biểu diễn kết quả của Nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ ba 

Quy trình MHH của Nhóm 2 bao gồm các bước tương tự Nhóm 1. Tuy nhiên 

khi giải quyết mô hình toán, học sinh “xác định tâm của tam giác, với các đỉnh là 

nơi xảy ra nhiều tai nạn”. Các em xác định 9 vị trí xảy ra tai nạn nhiều nhất căn cứ 

theo bảng tọa độ và tần suất là Bozen, Brixen, Brunecki, … Nhóm này chưa biểu 

diễn cụ thể các vị trí trên hình vẽ. 

Nhóm học sinh thứ ba nhận thấy những khó khăn đối với nhiệm vụ này, tuy 

nhiên số mô hình mà nhóm này lựa chọn lại phong phú hơn các nhiệm vụ trước. 

Từ MH thực học sinh Nhóm 3 chuyển sang MH tình huống: “đặt ở vị trí tai 

nạn nhiều nhất” (MH thực => MH tình huống). Tiếp theo, các em chuyển sang mô 

hình toán thứ nhất: “xác định tâm của tam giác, với các đỉnh là nơi xảy ra nhiều tai 

nạn” (MH tình huống => MH toán 1). Tuy nhiên, học sinh thảo luận và quay trở 

lại mô hình tình huống: “khu vực xảy ra nhiều vụ tai nạn” (Từ MH toán 1 => MH 

tình huống). Từ đây, nhóm này đi đến mô hình toán thứ hai: “vẽ hình tròn, xác định 

tâm” (MH tình huống => MH toán 2). Căn cứ vào bảng tọa độ và tần suất, các em 

xác định ba máy bay là ba tâm đường tròn: A(46,42.5); B(88,50); C(118,62) (MH 

Toán 2 => Kết quả toán). 
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Hình 4.11. Bài làm của Nhóm 3 đối với nhiệm vụ thứ ba 

Nhóm 4 và nhóm 5 cũng sử dụng hai mô hình toán và thể hiện rõ sự thay đổi 

về các tuyến mô hình đối với trải nghiệm thứ ba này. Đầu tiên, từ mô hình thực, học 

sinh chuyển sang mô hình tình huống: “khu vực tập trung nhiều nơi tai nạn nhất” 

(MH thực => MH tình huống). Từ đây, học sinh xác định mô hình toán thứ nhất: 

“xác định khu vực nhiều tai nạn bằng bảng vẽ (nơi nhiều chấm)” (MH tình huống 

=> MH Toán 1). Học sinh trở lại mô hình tình huống: “xác vị trí xảy ra nhiều tai 

nạn nhất” (MH Toán 1 => MH tình huống). Mô hình toán thứ hai được thiết lập: 

“xác định tâm và bán kính đường tròn đặt máy bay” (MH tình huống => MH 

Toán 2). Từ đây, học sinh làm việc trong môi trường toán để đi đến kết quả. Học 

sinh sử dụng kiến thức hình học, xem xét các vị trí và các yếu tố thực tế: “khu vực 

giao nhau của ba đường tròn các máy bay có thể hỗ trợ nhau, bao gồm: đường tròn 

thứ nhất có tâm (26, 45) và bán kính 36; đường tròn thứ hai có tâm (75, 45) và bán 

kính 35; và đường tròn tâm (108, 70) với bán kính 35”.  

Đặc biệt ở nhiệm vụ thứ ba này, cả ba Nhóm 3, 4 và 5 đều sử dụng đến hai mô 

hình toán và các bước của quy trình MHH cũng được lặp lại trong quá trình giải 

quyết vấn đề. Điều này cho thấy những thay đổi đáng kể ở ba nhóm này so với hai 

nhiệm vụ trước đây. Trong khi đó, Nhóm 1 và 2 lại không có nhiều sự thay đổi về 

số lượng mô hình cũng như quy trình MHH. 
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Tóm lại, kết quả của các nhóm khi tham gia giải quyết các nhiệm vụ xác thực 

cho thấy hai nhóm xu hướng rõ rệt:  

 Nhóm xu hướng thứ nhất bao gồm Nhóm 1 và Nhóm 2, hai nhóm này đã giải 

quyết nhanh chóng nhiệm vụ thứ nhất và sử dụng công cụ toán phù hợp (viết 

phương trình Parabol). Nhưng đến hai nhiệm vụ tiếp theo, cũng chính các nhóm này 

lại cảm thấy khó khăn. Nhóm xu hướng thứ nhất có đặc điểm chung là: đều giải 

quyết, sử dụng công cụ toán học hợp lý đối với nhiệm vụ thứ nhất; quy trình MHH 

và số lượng MH không có sự thay đổi qua hai nhiệm vụ tiếp theo; một số công cụ 

toán phức tạp được sử dụng nhưng không phù hợp nên chưa đem lại kết quả hợp lý. 

 Nhóm xu hướng thứ hai bao gồm Nhóm 3, 4 và 5, ba nhóm này gặp khó 

khăn ở ngay nhiệm vụ khởi đầu và công cụ toán mà các nhóm này sử dụng để giải 

quyết vấn đề là chưa phù hợp. Thế nhưng, qua ba nhiệm vụ các nhóm này lại có số 

mô hình tăng dần và quy trình MHH đa dạng. Nhóm xu hướng thứ hai có đặc điểm 

chung là: không sử dụng công cụ toán hợp lý đối với nhiệm vụ thứ nhất; quy trình 

MHH và số lượng MH đã thay đổi qua hai nhiệm vụ tiếp theo; nhiều yếu tố thực tế 

được các nhóm quan tâm này đề cập: tiết kiệm thời gian, thẩm mĩ.  

Thế nhưng ở nhiệm vụ mang tính chất một dự án kéo dài trong ba tuần, hai 

nhóm xu hướng ở trên lại có chiều chuyển biến ngược lại. Nghĩa là, Nhóm 1 và 

Nhóm 2 có quy trình MHH và số lượng MH toán đa dạng hơn hẳn so với ba nhóm 

còn lại (xem Bảng 4.1). Chi tiết quy trình MHH của các nhóm đối với nhiệm vụ dự 

án được trình bày ở phần tiếp theo.  

4.1.1.4. Nhiệm vụ dự án 

Thông tin dự án:  

Công trình cầu vượt sông Hương xây dựng từ đường Nguyễn Hoàng bắc qua 

sông Hương nối đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc) được đề xuất đầu tư 

xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Cầu góp phần giảm tải giao thông cho 

đô thị Huế và nhằm đáp ứng yêu cầu của thành phố phát triển trong tương lai. Hãy 

đóng vai trò nhà thiết kế, khảo sát và thiết kế cho dự án xây dựng cầu vượt sông 

Hương này. 
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Nhiệm vụ dự án xây dựng cầu vượt sông Hương được học sinh triển khai trong 

ba tuần, các học sinh làm việc theo nhóm ở nhà và nộp báo cáo sau khi hoàn thành. 

Báo cáo dự án của các nhóm thể hiện sự phong phú về mô hình và công cụ toán 

được sử dụng cũng như các yếu tố thực tế được quan tâm đến. Đặc biệt, phần này 

trình bày về các mô hình của năm nhóm đầu tiên được thể hiện thông qua mô hình 

rõ ràng và thông tin được cung cấp thêm từ phỏng vấn. 

a) Đánh giá bài làm dự án thông qua quy trình MHH, số lượng MH  

Nhóm 1: 

Nhóm này đã chuyển đổi từ tình huống được mô tả trong dự án thành mô hình 

toán học: Tìm kiếm số lượng móng cầu để chi phí xây dựng là tối thiểu (Tình 

huống thực => mô hình toán học 1) 

Để làm điều này, học sinh bắt đầu nghĩ về một mô hình toán học khác: Phương 

trình của cây cầu là gì?” (MH toán học 1 => MH toán học 2). Cầu có 6 trụ, khoảng 

cách giữa hai trụ là 48,5 m, chiều cao của cầu là 4 m. Các học sinh đã đưa các biến 

vào mô hình và tìm a, b, c của 
2 ( 0)(P)y ax bx c a . Với các thông tin (P) đi qua 

các điểm 170,  0A ; 170,  0B và 4,  0I . 

Mặc dù không thể hiện quá trình tìm kiếm kết quả trong báo cáo của nhóm một 

cách rõ ràng, tuy nhiên các biểu tượng trên đồ thị có thể cho thấy điều này (xem 

Hình 4.12). Ngoài ra, quá trình này đã được các học sinh xác nhận trong cuộc phỏng 

vấn: "Chúng em đặt O (0,0) ở trung tâm của hai đầu, gắn hệ thống Oxy, với Ox 

trùng với đường thẳng nối hai đầu, Oy và Ox vuông góc. Gọi phương trình tổng 

quát (P) và tìm a, b, c bằng cách thay A (-170, 0); B (170, 0) và I (0, 4)" 

Các em tìm được phương trình: 
1 2

7225
4f x x

 

Sau khi tìm thấy một hàm parabol, các học sinh trở lại mô hình toán học đầu 

tiên và cố gắng tìm kiếm câu trả lời. 
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Học sinh đã làm việc trong môi trường toán học cho MH toán học 1 bằng cách 

thêm các biến: “Mỗi mét cầu có giá a tỷ đồng, mỗi móng cầu có giá b tỷ đồng, 

chiều dài của cây cầu là l (m), số lượng móng cầu là n” 

Vì vậy, chi phí sau khi hoàn thành (không bao gồm trang trí và vỉa hè) là 

al bn  (tỷ đồng). Để giải quyết vấn đề này, học sinh đã sử dụng bất đẳng thức 

Cauchy-Schwarz (mô hình toán học => Kiến thức ngoài chương trình). 

2( )

2

al bn
al bn

 

Các học sinh lập luận rằng: Dấu "=" xảy ra hoặc cây cầu có chi phí xây dựng 

tối thiểu khi và chỉ khi al bn  hoặc 
a

n l
b  

Để tìm n, học sinh phải tính chiều dài của cây cầu. Nó có nghĩa là học sinh 

chấp nhận a và b là hằng số mà có thể được tìm thấy từ dữ liệu thực. Mặc dù mô 

hình này không được trình bày rõ ràng trong báo cáo, những gì nhóm này vẽ đồ thị 

và tính toán cho thấy một mô hình ẩn trong nhận thức của các em (Kiến thức ngoài 

toán học => Kết quả toán học) 

1 2

7225
f x x , A(-170, 0) và B(170,0) 

Chiều dài của cầu bằng với chiều dài của cung AB 

2
  1

x
B

l f x dx
x
A

 = 

2170 1
1 2. 340,1254485

7225170
x dx m   

Về trang trí, nhóm này chọn hoa sen để đại diện cho Huế. Học sinh nghĩ rằng 

Huế có nhiều đền chùa và là vùng đất tâm linh. Ngoài ra, hoa sen cũng tạo ra các 

đặc trưng của Huế, phục vụ các lễ hội, và kết hợp truyền thống và hiện đại (Kết quả 

toán học => các yếu tố thực tế). 
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Hình 4.12. Bài làm dự án của Nhóm 1 

Dữ liệu và tính toán của học sinh được chấp nhận khi so sánh với dữ liệu thực. 

Ngoài ra, các công cụ toán học khá đa dạng, chẳng hạn như bất đẳng thức, tích phân 

và bất đẳng thức Cauchy - Schwarz. Như đã thấy, các kiến thức toán học này không 

dễ dàng đối với học sinh lớp 10. Trong các cuộc phỏng vấn liên quan đến vấn đề 

này, các học sinh cho rằng: "Kiến thức toán học này được sử dụng vì chúng em 

quan tâm và tò mò nên chúng em đã học được một số kiến thức như bất đẳng thức, 

tích phân và bất đẳng thức và ứng dụng của nó. Ngoài ra, chúng em cũng tìm hiểu 

một số cuốn sách như: Những viên kim cương trong bất bình đẳng toán học, tài liệu 

cho học sinh chuyên Toán học 10, các trang web: diendantoanhoc, toanmath và sự 

hỗ trợ từ phí giáo viên". 

Nhóm 2: 

Học sinh nhóm 2 chọn mô hình cầu dựa trên cấu trúc cầu dây văng (kiểu hình 

quạt) (MH thực => MH tình huống). Từ đây HS chuyển sang mô hình toán thứ 
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nhất: “Tìm các kích thước của cây cầu” (MH tình huống => MH toán 1). Quá trình 

làm việc trong môi trường toán như sau: “chiều dài dự tính 27 5 = 135m, chiều cao 

cầu: 13 5=65m, chiều dài dây ngang: 17 5=85m, chiều cao trụ ở đoạn trên 40m 

(8 5), chiều cao trụ ở đoạn dưới 5 5=25m. Khoảng cách từ lòng cầu đến mặt 

nước: 10m. Tính các dây cáp mặt trước bằng định lý Pytago (xem hình biểu diễn): 

d1=55 85m, d2=53 15m, d3=47 16m, d4=42 72m, d5=41 23m, d6=40 31m, 

d7=40 23m, d8=42 72m, d9=44 72m, d10=47 16m”. 

 

Hình 4.13. Bài làm dự án của Nhóm 2 

Từ mô hình toán thứ nhất chuyển sang mô hình thứ hai: “Tìm phương trình 

cầu” (MH toán 1 => MH toán 2). 

Cầu có 2 vòng dạng Parabol (P) có đỉnh (0,7.5). Parabol đi qua các điểm  (-75, 

0); (7.5, 0); (0, 7.5). Parabol thứ hai (P’) có đỉnh (0, 17.5), đi qua các điểm (-17.5, 

0); (17.5, 0); (0, 17.5). Các em thay vào phương trình Parabol nhưng chưa đưa ra 

kết quả. 

Mô hình toán học thứ ba: “tính tổng khối lượng cây cầu” (MH toán 2 => 

MH toán 3). 

Học sinh tính diện tích lòng cầu là S lòng cầu: 
2135 35  4725 m  
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Chu vi là C lòng cầu: 135 35 2  340m   

Và thể tích là V lòng cầu: 32.5  11812.5 m135 35  
 

Lòng cầu được làm bằng cốt thép 
3  2500 /D kg m  

 

Khối lượng được tính bằng công thức:     11814.5 2500  29531.25m DV

tấn 

22.5 135 35 2 850 

22 850 2 4725 10300

S C h mxq đáy

S S S mxqtp đáy

  

Tính toán cột trụ chính, trụ chính bằng thép 

D = 7850 
3/kg m  

, V= Vtrụ+Vnón cụt = 1235 
3m  

, m = DV=9695 tấn
 

Từ đây đưa đến kết quả toán: 

Tổng KL của cầu: 29531 2 9695 48919 tấn (MH toán 3 => Kết quả toán) 

Nhóm 2 đưa ra đến ba MH toán với nhiều phép toán và hình vẽ có ý nghĩa 

hình học được trình bày trong báo cáo, riêng với mô hình toán thứ 2 (tìm phương 

trình cầu) các em đã đưa ra cách giải quyết bằng hệ phương trình nhưng lại không 

đi đến kết quả (các chi tiết bài làm có thể xem Phụ lục 7, P32).  

Nhóm 3: 

Học sinh đưa ra mô hình tình huống: “Chọn loại hình và các kích thước phù 

hợp cho cây cầu” (Mô hình thực => MH tình huống). Học sinh vẽ hình và đưa 

các thông tin chi tiết: “Chiều dài: 374.65m; chiều rộng: 34m (6 làn và 2 bên lề); 

thành cầu dài: 374.65 m; thành cầu cao: 1.5 m; lề cầu: 2 m (mỗi bên); làn rộng: 

5m; độ dài dốc lên cầu: 5.5 m; độ nghiêng dốc lên cầu: 30
o 

; vật liệu: bê tông phun, 

xi măng, cát, đá, vôi, gạch lát lề, sắt, thép, dây văng (dây cáp), ống nhựa, hệ thống 

dây điện, đèn led (trắng)” 
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Hình 4.14. Bài làm dự án của Nhóm 3 

Cầu được các học sinh nhóm này thiết kế có hình dạng chiếc nón. Các em giải 

thích thêm nón là đặc trưng của xứ Huế. Chân cầu thiết kế có độ rộng khác nhau để 

thuyền có thể lưu thông dễ dàng và trông đẹp mắt. Các em thiết kế cầu gồm có 6 làn 

đường, mỗi làn 5m. Lề cầu rộng 2m (mỗi bên), từ đó các em tính tổng chiều rộng 

của cầu là 34m. Mục đích xây dựng ra cây cầu này để giao thông đi lại dễ dàng, 

thông suốt, hạn chế tình trạng tắc nghẽn đường phố (MH tình huống => xem xét 

các yếu tố thực tế). 

Học sinh ước tính chi phí xây dựng cầu là 700 tỷ đồng nhưng không giải thích 

gì thêm. Các ước tính có thể xuất phát từ xem xét các thông tin trên mạng xã hội 

hoặc hỏi thăm những người xung quanh. Và các em cũng dự kiến thêm có thể trong 

quá trình dựng cầu sẽ có thêm số phí phát sinh và số tiền thực tế sẽ chênh lệch khá 

nhiều so với dự tính ban đầu. 

Tương tự như Nhóm 3, Nhóm 5 cũng chỉ đề cập đến các yếu tố thực tế và  có 

nhắc đến các con số liên quan đến tải trọng nhưng chưa giải quyết mô hình bằng 

công cụ toán học. Học sinh nhóm 5 có đề cập  Học sinh chọn loại hình cầu năm 

nhịp, dạng vòm đỡ dưới (MT thực => MH tình huống). Học sinh mô tả vòm chính 

là kết cấu bê tông cốt thép (BTCT) 35Mpa thi công đổ tại chỗ trên đà giáo (cột 

chống thép). Mố, trụ cầu bằng BTCT 335Mpa, kết cấu móng mố bằng cọc khoan 
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nhồi BTCT 30Mpa đường kính 1,5m. Cầu sử dụng lan can bê tông tính năng cao 

hoặc thép sơn giả bê tông để phù hợp với kiến trúc vòm (phương án lan can có thể 

được nghiên cứu sau khi lựa chọn kiến trúc cầu) (MH tình huống => các yếu tố 

thực tế). Thông số kỹ thuật chủ yếu: “Toàn cầu có 385m (tính tổng chiều dài nhịp), 

có tổng cộng 5 vòm chạy trên. Sơ đồ nhịp: 62m+3x87m+62m. Bề rộng cầu B = 

2m+14m+10m+14m+2m=42m, trong đó: 2m vỉa hè ngoài, 14m bề rộng xe chạy. 

10m là không gian giữa cầu làm phố đi bộ với các đoạn có mái che và không mái 

che” (xem Phụ lục 7, P33). 

Qua trao đổi phỏng vấn, học sinh Nhóm 5 bày tỏ thêm các em muốn làm một 

mô hình cầu sử dụng điện năng lượng mặt trời nhưng chưa thực hiện được. Khác 

với Nhóm 3 và 5, Nhóm 4 đưa ra mô hình thiết kế cầu dạng võng (Parabol có bề 

lõm hướng lên) và các em giải quyết bằng toán học để tìm ra phương trình đó. 

Nhóm 4: 

Mô hình tình huống: “chọn loại hình cầu thích hợp, nhóm này chọn cầu dạng 

võng kèm theo các dây văng tăng lực” (MH thực tế => MH tình huống). Học sinh 

giải thích thêm: “Để thuận lợi cho người dân di chuyển trên địa bàn thành phố 

Huế. Nhất là từ bờ Nam sang bờ Bắc sông Hương nên nhóm chúng tôi quyết định 

dự án xây cầu vượt sông Hương (cầu Kim Long). Để xây dựng một chiếc cầu có chi 

phí ổn định thì nhóm tôi quyết định chọn xây cầu dây theo võng có hệ các dây văng 

tăng cường. Làm như vậy sẽ tăng thêm độ cứng và chắc chắn cho chiếc cầu”.  

Các em tìm hiểu thêm các thông tin từ thực tế: Cây cầu dài 415 10m và rộng 

12.4m với hai làn đường cho xe ôtô và xe gắn máy. Ngoài ra còn có phần đường 

cho người đi bộ. Làn đường của ôtô và xe gắn máy rộng 10m với 2 chiều. Phần làn 

cho người đi bộ rộng 1,2 m mỗi làn. (MH tình huống => các yếu tố/thông tin thực 

tế) (chiều dài chiếc cầu được lấy từ google map) 

Ngoài ra, cầu chia làm 14 đoạn bằng nhau và mỗi đoạn có tỉ lệ là 1 – 29.6m. 

Các em cung cấp thêm một số thông tin: Thời gian xây cầu: 3/2019 – 5/2020. Số 

công nhân: 100-150 công nhân và chi phí 27 tỷ. Các con số chỉ do học sinh ước tính 

và chưa có những giải thích cụ thể. 
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Sau đó, các em chuyển sang mô hình toán: “Viết phương trình của dây võng 

trên cầu” (Các yếu tố thực tế => MH toán) 

Để tìm phương trình dây mềm của cầu. Nhóm này làm việc trong môi trường toán 

đưa ra kết quả (MH toán => Kết quả toán): Học sinh xác định tọa độ đỉnh là I (0, 

2.5) và các điểm A (-7; 5.5), B (7; 5.5) (P). Từ đây, học sinh thay vào: “Ta có: 

49a+7b+c = 5.5, 
2

b

a
=0 => b=0. Thay I vào: c=2.5 Suy ra a = 

3

49
”.  Phương 

trình mà các em tìm được là (P): 
3 2 2,5
49

y x  

 

Hình 4.15. Bài làm dự án Nhóm 4 

Trong 5 nhóm ở trên, hai nhóm đầu tiên thuộc đối tượng học sinh khá – giỏi và 

ba nhóm còn lại là trung bình – khá theo mức độ đầu vào. Điều này cũng có phần 

ảnh hưởng đến kết quả đầu ra và năng lực MHH của học sinh. Tuy nhiên, căn cứ 

vào bảng trên có thể thấy ba nhóm học sinh phía dưới (Nhóm 3, 4 và 5) có sự tiến 

bộ rất rõ sau ba nhiệm vụ đầu cả về mặt số lượng và số tuyến mô hình. Điều này 

cho thấy các nhiệm vụ MHH đã tác động đến sự tiến bộ của học sinh. Ngược lại, 

học sinh nhóm 1 và 2 với học lực toàn khá – giỏi cũng là lợi thế cho các em khi làm 

quen với ba nhiệm vụ đầu tiên. Thế nhưng học sinh ban đầu cũng khá lúng túng và 

mất nhiều thời gian. Cho đến khi các em có nhiều thời gian hơn với nhiệm vụ dự án, 
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các em đã thể hiện các mô hình rất đa dạng và các công cụ toán để giải quyết rất 

phong phú dù cho có những kiến thức học sinh chưa được dạy ở lớp học như tích 

phân, bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. 

Nhóm xu hướng thứ nhất bao gồm Nhóm 1 và 2 có quy trình MHH và số 

lượng MH toán của rất đa dạng. Đặc biệt nhiều chủ đề toán học được các nhóm này 

sử dụng và các công cụ toán phục vụ cho việc giải quyết rất phong phú. Trong khi 

đó, nhóm xu hướng thứ hai bao gồm Nhóm 3, 4 và 5 chỉ đưa ra một mô hình toán 

cho nhiệm vụ dự án. Nhóm 3 và 5 chỉ đề cập đến các yếu tố thực tế và sử dụng các 

phép tính đại số cơ bản. Riêng Nhóm 4 đã đưa ra mô hình toán và làm việc trong 

môi trường toán để đi đến kết quả.  

b) Đánh giá bài làm dự án thông qua công cụ Rubric 

Ngoài ra, để đánh giá chi tiết hơn các tiêu chí liên quan đến: sự thể hiện hiểu 

biết và áp dụng toán, việc thực hiện mô hình hóa toán học và năng lực giao tiếp, 

trình bày. Rubric được thiết kế bởi Trần Dũng và các cộng sự (2019) được sử dụng 

để đánh giá báo cáo dự án của năm nhóm trên. Trong đó: mức độ 4-tốt, 3-khá, 2-đạt 

yêu cầu, 1-dưới yêu cầu 

Bảng 4.2. Đánh giá dự án bằng Rubric 

                                           Nhóm 

Tiêu chí 

1 2 3 4 5 

1) Hiểu biết và áp dụng 

toán,  

Chủ đề toán học 4 4 1 1 1 

Quy trình toán học 4 4 1 2 2 

Biểu diễn toán học 3 4 1 3 2 

Biện luận 2 2 2 2 1 

2) Thực hiện MHHTH 

 

 

 

 

Đặt vấn đề 4 4 1 2 2 

Xác định giả định 3 3 1 2 1 

Giải thích kết quả 2 4 1 2 1 

Phản biện mô hình 2 2 2 2 2 

Nguồn sử dụng 1 1 1 2 1 

3) Giao tiếp Giao tiếp toán 4 4 2 4 2 

Viết 4 4 4 4 4 

Biểu diễn trực quan 4 4 2 4 4 

Tham khảo 4 1 1 4 1 
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Các nhóm thể hiện hiểu biết và áp dụng toán học ở các mức độ khác nhau, 

trong đó Nhóm 1 và Nhóm 2 đạt các mức độ hầu như cao hơn ở tiêu chí 1 và 2 so 

với các nhóm còn lại, cụ thể bốn tiêu chí liên quan như sau: 

Liên quan tiêu chí hiểu biết và áp dụng toán: 

 Về các chủ đề toán học, Nhóm 1 và 2 lựa chọn và sử dụng các định nghĩa, 

các kết quả, quy tắc hợp lý trong nhiều hơn một chủ đề toán học (bài toán sử dụng 

tích phân, bất đẳng thức Cauchy – Schwarz, phương trình Parabol, khối lượng riêng, 

thể tích, diện tích). Ba nhóm còn lại chỉ sử dụng một chủ đề toán học, trong đó 

Nhóm 4 tìm phương trình Parabol của cây cầu còn hai nhóm kia chỉ sử dụng các 

phép tính cơ bản cho các thông số như chiều dài, số nhịp, bề rộng (chi tiết các báo 

cáo dự án minh họa được phân tích ở phần kế tiếp).  

 Ở tiêu chí thứ hai, Nhóm 1 và 2 không mắc các lỗi về quy trình và sử dụng 

thành thạo các quy trình toán học phức tạp. Trong khi đó Nhóm 4, 5 sử dụng chính 

xác và thành thạo tuy nhiên các quy trình toán được sử dụng ở mức đơn giản, chẳng 

hạn như các phương trình hay phép tính đại số quen thuộc. Nhóm còn lại chỉ sử 

dụng các phép tính toán đại số cơ bản.  

 Nhóm 2 sử dụng các biểu diễn toán học một cách có hệ thống cho phép truy 

cập dữ liệu để phân tích toán học và rút ra kết luận. Nhóm 1 và 4 có sử dụng các 

biểu diễn tuy nhiên một số chưa được giải thích rõ (như đồ thị và phương trình 

parabol của Nhóm 1). Nhóm 5 chỉ sử dụng một vài biểu diễn toán học đơn giản như 

các phép tính đại số và Nhóm 3 hầu như không có biểu diễn toán học, các số liệu 

chỉ dừng lại ở việc mô tả. 

 Hầu hết các nhóm nỗ lực biện luận cho các quyết định tuy nhiên chỉ một vài 

quyết định có bằng chứng lý giải, riêng Nhóm 5 hầu như không giải thích gì thêm. 

Liên quan đến việc thực hiện mô hình hóa toán học, các tiêu chí đánh giá 

các nhóm như sau: 

 Hai nhóm đầu đặt ra các vấn đề phức tạp từ một số tình huống thực tế (Tìm 

số lượng móng cầu để chi phí xây dựng là tối thiểu, tính tổng khối lượng cây cầu 

với một mô hình cầu nhiều chi tiết phức tạp). Trong khi đó Nhóm 4 và Nhóm 5 đặt 
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ra một vấn đề đơn giản từ một tình huống thực tế (tìm phương trình cầu, tính toán 

các thông số kỹ thuật). Nhóm 3 còn lại chỉ mô phỏng mô hình, mô tả các số liệu và 

không đặt ra vấn đề toán học để giải quyết. 

 Nhóm 1 và 2 đạt mức độ 3 về việc đưa ra một số giả định hợp lệ (giả định 

các thông số kỹ thuật có sẵn, vị trí đặt cầu, các chi tiết phục vụ cho xây dựng cầu 

như móng, dây văng). Nhóm 4 đạt mức độ thứ 2 nghĩa là có một giả định hợp lệ là 

xây dựng cầu dạng vòm Parabol từ đó đi tìm phương trình cầu. Hai nhóm còn lại 

(Nhóm 3 và 5) không đưa ra bất kỳ giả định nào. 

 Liên quan đến giải thích kết quả, chỉ có Nhóm 2 đạt mức độ 4 nghĩa là đã 

giải thích các kết quả của việc giải quyết mô hình toán học từ tình huống thực tế để 

trả lời câu hỏi đặt ra. Nhóm 1 và nhóm 4 có nỗ lực giải thích nhưng chưa được rõ 

ràng. Hai nhóm còn lại hầu như không có giải thích nào cho kết quả báo cáo của 

nhóm mình. 

 Phản biện mô hình về các điểm mạnh và hạn chế trong báo cáo của các nhóm 

không được đề cập đến. Các nhóm đều được đánh giá mức độ 2 cho tiêu chí này 

(mức độ 2 tương đương với mức độ 1 cho tiêu chí này trong rubric) 

 Việc các nguồn sử dụng trong tương tác với thế giới thực để tạo hoặc thu 

thập dữ liệu và thực hiện phân tích toán học không được các nhóm trích dẫn. Riêng 

Nhóm 4 có dẫn nguồn và sử dụng tỉ lệ từ trang google map. 

Liên quan đến năng lực giao tiếp, hầu hết các nhóm đạt các mức độ đánh 

giá cao, riêng về trích dẫn nguồn sử dụng còn bị hạn chế từ các nhóm, cụ thể: 

 Cách sử dụng ngôn ngữ và thuật ngữ toán học cùng các quy ước là nhìn 

chung chính xác đối với Nhóm 1, 2 và 4 được đánh giá ở mức độ 4 (tương đương 

mức độ 3 cho tiêu chí này trong rubric, xem Phụ Lục 8, P34). Hai nhóm còn lại là 

Nhóm 3 và Nhóm 5 ở mức độ thấp hơn (mức độ 2) mặc dù không có lỗi được tìm 

thấy thuật ngữ toán hai nhóm này sử dụng chỉ dừng lại ở mức độ đưa số liệu. 

 Các nhóm đều đạt mức độ cao nhất cho tiêu chí viết là ngắn gọn, cấu trúc tốt 

và không có lỗi. 



 

 

94 

 Về các biểu diễn trực quan, hầu hết các nhóm đều sử dụng để minh họa, hiển 

thị và tạo thuận lợi cho việc phân tích toán học. Riêng Nhóm 3 các biểu diễn trực 

quan chỉ phục vụ cho mục đích minh họa và hiển thị. 

 Chỉ có hai nhóm chỉ dẫn các nguồn sử dụng bao gồm Nhóm 1 tham khảo các 

sách về bất đẳng thức có tựa là những viên Kim cương trong bất đẳng thức toán 

học, các tài liệu cho học sinh chuyên toán lớp 10, các web: diendantoanhoc,… Và 

Nhóm 4 chỉ ra nguồn sử dụng hình ảnh và tỉ lệ từ google map. Các nhóm còn lại 

không có nguồn sử dụng nào được thừa nhận. 

Thông qua thang đánh giá Rubric có thể thấy phần lớn các nhóm đạt mức độ cao 

hơn ở các tiêu chí liên quan đến giao tiếp và hầu như thấp nhất ở tiêu chí nguồn sử 

dụng trừ Nhóm 4 có một vài nguồn được chỉ ra trong báo cáo. Các chủ đề toán xuất 

hiện phong phú hơn trong các báo cáo của Nhóm 1 và 2, điều này cũng có thể nhìn 

thấy trong bảng quy trình MHH và số lượng MH.  

 4.1.2. Các yếu tố thực tế được quan tâm 

Nhiều yếu tố thực tế dần được quan tâm hơn, đặc biệt là đối với nhiệm vụ 

mang tính chất dự án. 

Bảng 4.3. Các yếu tố thực tế được các nhóm đề cập đến qua các nhiệm vụ 

Nhiệm vụ 1 Nhiệm vụ 2 Nhiệm vụ 3 Dự án 

+ Chỉ đưa về 

mô hình toán 

và làm việc 

trong môi 

trường toán 

+ Tiết kiệm 

diện tích, thời 

gian (Nhóm 2, 

3, 5) 

+ Để bảo quản, 

tiện lợi, dễ cắt 

(Nhóm 3) 

+ Thẩm mỹ 

(Nhóm 4, 5) 

+ Xem xét lại các 

vị trí và các yếu 

tố thực tế, khu 

vực giao nhau 

của các vị trí máy 

bay có thể hỗ trợ 

nhau (Nhóm 4) 

+ Nơi ít xảy ra tai 

nạn cũng là nơi 

không kịp ứng 

phó cứu hộ 

(Nhóm 1) 

+ Chi phí (Nhóm 1) 

+ Trang trí vỉa hè, tạo dáng 

hình hoa sen, liên hệ nét truyền 

thống của đất Huế (Nhóm 1); 

dạng hình nón (Nhóm 2) 

+ kích thước, khối lượng cầu 

được tính số liệu và xem xét sự 

phù hợp với thực tế (Nhóm 2) 

+ Lên danh sách các vật liệu: 

bê tông phun, xi măng, cát, đá, 

vôi, dây văng, hệ thống điện, 

… 

+ yếu tố thẩm mỹ, tiện lợi 

+ dự đoán chi phí có thể phát 

sinh 

+ tính toán thời gian, số lượng 

công nhân, các thông số kỹ 

thuật (Nhóm 4, 5) 
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Các yếu tố thực tế dần được quan tâm thông qua các nhiệm vụ cho thấy học 

sinh dần quen thuộc với việc tham gia MHH và biết liên hệ thực tiễn cuộc sống. Từ 

đây học sinh đã nhận thức được mối liên hệ giữa toán học và cuộc sống từ cả hai 

chiều: sử dụng toán học để giải quyết các tình huống thực tế và ngược lại biết liên 

hệ thực tế để xác nhận lại các mô hình toán. Đặc biệt, khi thực hiện nhiệm vụ dự án, 

học sinh liên hệ thực tế nhiều hơn. Điều này có thể được giải thích bởi nhiều 

nguyên do:  

 Học sinh có nhiều thời gian hơn để thảo luận và tìm hiểu nhiệm vụ. 

 Học sinh được tự do tham khảo các nguồn như giáo viên, người thân, sách vở, 

internet. 

 Đây là nhiệm vụ có thật mang tính thời sự trên địa bàn thành phố Huế. 

Từ đó có thể thấy được mô hình thực (true modelling) như là các nhiệm vụ 

mang tính chất của dự án ảnh hưởng tích cực đến năng lực MHH toán học của học 

sinh cũng như khả năng liên hệ thực tế của các em. Điều này cũng được xác nhận ở 

thái độ thích thú mà các em bày tỏ thông qua các cuộc phỏng vấn. 

4.1.3. Năng lực thể hiện ở kết quả bài kiểm tra đầu vào và đầu ra 

 Các phương án của HS sau khi được mã hóa thành dạng số được lưu thành ba 

file: kiểm tra đầu vào, đầu ra và file gộp dùng để so sánh. Điểm số trung bình của 

toàn bài kiểm tra được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa năng lực MHH với 

thái độ, tình cảm ở mục kế tiếp. Phần này phân tích kiểm định T-test đối với các cặp 

điểm của từng câu hỏi trong bài kiểm tra ở đầu vào và đầu ra. Kết quả phân tích T-

test với các cặp câu hỏi trong SPSS-20 như sau: 
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Bảng 4.4. Bảng phân tích T-test 

a) Bảng thống kê ghép cặp bài kiểm tra đầu vào và đầu ra 

 
Trung 

bình 

Số lượng 

mẫu 

Độ lệch 

chuẩn 
Sai số 

Cặp 1 
Câu 1-vao .98 128 .855 .076 

Câu 1-ra 1.68 128 .687 .061 

Cặp 2 
Câu 2-vao .55 128 .559 .049 

Câu 2-ra 1.24 128 .761 .067 

Cặp 3 
Câu 3-vao .58 128 .893 .079 

Câu 3-ra 1.46 128 .878 .078 

Cặp 4 
Câu 4-vao .72 128 .773 .068 

Câu 4-ra 1.50 128 .784 .069 

Cặp 5 
Câu 5-vao .98 128 .860 .076 

Câu 5-ra 1.53 128 .783 .069 

Cặp 6 
Câu 7-vao 1.13 128 .983 .087 

Câu 7-ra 1.22 128 .913 .081 

Cặp 7 
Câu 8-vao 1.00 128 .878 .078 

Câu 8-ra 1.07 128 .723 .064 

 

b) Kiểm định T-test 

 Khác biệt các cặp T Bậc tự 

do 

df 

Mức ý 

nghĩa 

Sig. (2-

tailed) 

Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Sai số 95% Khoảng tin 

cậy 

Phía 

dưới 

Phía trên 

Cặp 1 -.703 1.159 .102 -.906 -.500 -6.861 127 .000 

Cặp 2 -.695 .960 .085 -.863 -.527 -8.192 127 .000 

Cặp 3 -.883 1.201 .106 -1.093 -.673 -8.315 127 .000 

Cặp 4 -.781 1.177 .104 -.987 -.575 -7.511 127 .000 

Cặp 5 -.547 1.093 .097 -.738 -.356 -5.661 127 .000 

Cặp 6 -.086 1.403 .124 -.331 .159 -.693 127 .490 

Cặp 7 -.070 1.185 .105 -.278 .137 -.671 127 .503 

Tám câu hỏi trong bài kiểm tra được thiết kế tương ứng với các năng lực MHH 

được đo lường như sau: 
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Bảng 4.5. Câu hỏi trắc nghiệm đo lường năng lực MHH 

Năng lực MHH Câu hỏi 

Đưa ra các giả định hợp lý 1 

Làm rõ mục tiêu 2 

Thiết lập vấn đề 3 

Xác định biến số, tham số 4 

Thiết lập công thức 5 

Sử dụng các biểu diễn đồ thị 6, 7, 8 

Kết quả cho thấy điểm số trung bình mỗi câu hỏi ở đầu ra đều cao hơn đầu 

vào, chẳng hạn như câu 1 có điểm số trung bình là 0.98 và ở đầu ra là 1.68 (xem 

Bảng 4.4a). Nhìn cột cuối sig. 2 tail ở bảng thứ ba (xem Bảng 4.4b) cho thấy các giá 

trị ở 5 cặp đầu tiên là 0.000 <5%. Do đó có thể kết luận là có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa hai giá trị đầu vào và đầu ra, và sự khác biệt này thể hiện ở cột 

trung bình ở trong bảng này. Hai cặp sau cùng có độ chênh lệch không nhiều, tuy 

nhiên điểm số đầu ra vẫn cao hơn ở đầu vào. 

Cụ thể điểm số từng câu hỏi ở đầu vào và đầu ra như sau: ở đầu vào chỉ có Câu 

hỏi 7 có 55.5% đạt điểm tối đa, câu hỏi liên quan đến năng lực sử dụng các đồ thị. 

Các câu còn lại số học sinh đạt điểm thấp hơn 50%, thấp nhất là Câu hỏi số 2 liên 

quan đến năng lực làm rõ mục tiêu với 3.1% số học sinh có câu trả lời đạt điểm tối 

đa. Sau quá trình làm quen với MHH một học kỳ, kết quả đầu ra điểm số của các 

học sinh được cải thiện nhiều. Hầu hết các câu hỏi đều có số học sinh đạt điểm tối 

đa tăng đáng kể. Trong đó, Câu hỏi 1: Người ta muốn đặt trạm xe buýt có mái che 

dọc theo tuyến đường mới, trạm dừng nên đặt ở đâu sao cho số người sử dụng dịch 

vụ được nhiều nhất? Câu hỏi này liên quan đến việc đưa các giả định hợp lý, có 

80.5% học sinh đạt điểm tối đa so với 35.2% học sinh ở kết quả đầu vào. Ở Câu hỏi 

5 liên quan đến diện tích boong của một chiếc phà (chi tiết xem Phụ lục 5, P26), 

năng lực thiết lập công thức toán học cũng được cải thiện đáng kể với 71.1% so với 

ban đầu 35.9% và Câu hỏi 3 về các quầy thu ngân trong siêu thị, năng lực liên quan 

việc thiết lập vấn đề với 71.9% so với 27.3% ban đầu. Riêng hai câu hỏi liên quan 
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đến việc sử dụng đồ thị, Câu 7 có 54.7% học sinh đạt điểm tối đa giảm so với ban 

đầu 55.5% và Câu 8 có 29.7% so với ban đầu 38.3%. Tuy nhiên, số lượng học sinh 

không có điểm cho Câu 7 và 8 cũng giảm đáng kể so với ban đầu (xem Phụ lục 5, 

P26). Một trong những lý do điều này là học sinh khi dần quen với các nhiệm vụ 

thực tế đã suy nghĩ kỹ hơn cho các lựa chọn và ở hai câu cuối cùng học sinh còn 

thời gian hạn chế để kịp thời đưa phương án tốt nhất. 

Biểu đồ sau có thể cho thấy sự thay đổi về số học sinh lựa chọn đáp án có điểm 

tối đa (2 điểm) giữa đầu vào và đầu ra. 

    

Biểu đồ 4.1. So sánh điểm kiểm tra đầu vào và đầu ra 

Liên quan đến câu hỏi mở số 6, phác thảo một đồ thị mô phỏng sự phát triển 

chiều cao của hoa hướng dương theo thời gian. Đối với câu hỏi này, học sinh có rất 

nhiều dạng đồ thị với những lý do riêng. Tuy nhiên, chủ yếu học sinh vẽ đồ thị là 

hàm tuyến tính tăng ở cả đầu vào lẫn đầu ra, cụ thể 33 HS (trong tổng số 128 HS) ở 

đầu vào và 15 học sinh ở đầu ra chọn dạng đồ thị này. HS giải thích ở phỏng vấn 

như sau: “Em liên hệ sự phát triển chiều cao của con người, theo kinh nghiệm bản 

thân em thì khoảng 60 ngày đầu cây phát triển từng cm và sau đó tăng chậm lại”. 

Riêng có 4 HS ở đầu ra chọn đồ thị tăng rồi giảm. HS giải thích: “hoa hướng dương 

khoảng 3-4 tháng phát triển mức tối đa, sau đó sẽ chết. Em đã mua cây con 30cm 

trồng và tính theo từng ngày giờ”. Như vậy, có thể thấy HS gặp khó khăn nhiều ở 

năng lực sử dụng đồ thị, thậm chí nhiều em lúng túng và không tìm thấy câu trả lời. 

Đó có lẽ cũng là lý do không nhiều HS đạt điểm tối đa cho câu hỏi 7 và 8 liên quan 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
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biểu diễn đồ thị. Tuy nhiên, một số em sau bài kiểm tra đầu vào đã chủ động trồng 

hoa, quan sát theo dõi và ghi lại. Điều này cũng cho thấy các nhiệm vụ MHH đã có 

những ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của việc ứng dụng Toán học vào cuộc 

sống của HS. 

4.2. Chuyển biến về tình cảm, thái độ  

4.2.1. Liên quan đến tầm quan trọng của môn Toán 

Số liệu trong bảng này thống kê cho các HS lựa chọn từ mức độ đồng ý (4) và 

hoàn toàn đồng ý (5), (số liệu chi tiết từng mức độ xem Phụ lục 4, P16). 

Bảng 4.6. Thống kê đầu vào và đầu ra cho phát biểu 1d và 1e 

 Đầu vào Đầu ra 

(1d) Tôi nghĩ rằng toán học là một môn học 

hữu ích 

77 (60.16%) 78 (60.94%) 

(1e) Tôi thấy rằng các kiến thức toán học của 

mình có ích trong cuộc sống hàng ngày 

55 (42.97%) 57 (44.53%) 

 Có thể thấy kết quả đầu ra có cao hơn so với đầu vào mặc dù sự chênh lệch 

là không nhiều. Tuy nhiên từ hai phát biểu này cho thấy, phần lớn HS nhận thức 

toán học là môn học hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. (xem Biểu đồ 4.2).  

 

Biểu đồ 4.2. Biểu đồ so sánh đầu vào và đầu ra cho phát biểu 1d và 1e 

Đối với câu hỏi (4): Lý do tại sao học sinh nên học Toán ở trường? 

Trong bảng khảo sát đầu vào HS ưu tiên lựa chọn sắp xếp 2 phương án theo 

hướng quan trọng nhất là D và C (trong 8 phương án). Trong khi đó, ở bảng đầu ra 

hai phương án lựa chọn mà HS lựa chọn là phương án B và D. Cụ thể:  
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Bảng 4.7. Lý do tại sao nên học Toán 

Đầu vào 

D - Nó dạy tôi cách tư duy logic 26.6% 

C - Nó quan trọng cho một số môn 

học khác 

21.1% 

Đầu ra 

D - Nó dạy tôi cách tư duy logic 23.4% 

B - Có nhiều công việc cần sử 

dụng toán 

20.3% 

Biểu đồ sau minh họa sự thay đổi các phương án lựa chọn ở hai lần khảo sát 

liên quan đến câu hỏi này: 

 

Biểu đồ 4.3. So sánh đầu vào và đầu ra cho lựa chọn tại sao nên học Toán 

Đặc biệt đối với câu hỏi liên quan đến tầm quan trọng của môn Toán, số liệu 

thống kê cho thấy phần lớn học sinh nhận thấy toán học là quan trọng ở cả đầu vào 

và đầu ra. Số lượng HS lựa chọn toán học có quan trọng ở đầu vào và đầu ra lần 

lượt là 113 HS (chiếm 88.3%) và 121 (94.5%).  Quy ước 0-Không, 1-Có và 2-Cả 

hai (bao gồm cả hai lựa chọn Có và Không) 

 

Biểu đồ 4.4. So sánh tầm quan trọng của môn toán giữa đầu vào và đầu ra 
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Sự chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra không quá lớn về nhận thức tầm quan 

trọng và tính hữu ích của môn Toán. Số liệu cho thấy ngay từ ban đầu HS hoàn toàn 

nhận thấy Toán học là môn học quan trọng. Mặc dù vậy, HS bày tỏ những thái độ 

trái chiều ở đầu vào và có những chuyển biến rất rõ ở khảo sát đầu ra. 

4.2.2. Cảm xúc đối với môn Toán 

Cảm xúc đối với Toán theo thống kê 128 học sinh, quy ước 0-Không thích 

toán, 1-Thích toán và 2-Cả hai. Mặc dù, ngay từ đầu vào HS đã nhận thấy tầm quan 

trọng của việc học Toán nhưng 40.6% HS lại bày tỏ không thích môn học này hoặc 

lưỡng lự giữa hai lựa chọn Có và Không với 18.8%. Tuy nhiên, sau quá trình tham 

gia các trải nghiệm MHH, 96% số lượng học sinh lựa chọn yêu thích môn Toán ở 

đầu ra. 

 

Biểu đồ 4.5. Cảm xúc đối với Toán 

Học sinh có những bình luận giải thích lý do lựa chọn của mình (xem Hình 

4.16) 

 

Hình 4.16. Lý do thích Toán 
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Học sinh thể hiện sự yêu thích với Toán nhiều hơn ở bảng đầu ra với các lý do 

chủ yếu như sau: 

Bảng 4.8. Thống kê lý do thích toán ở đầu ra 

0 Vì khó 10.94% 

1 Vì thú vị, lợi ích cho cuộc sống, hữu ích cho công 

việc, giúp ích cuộc sống hằng ngày 

50.00% 

2 Vì khó nhưng thích thú 2.34% 

Đối với câu hỏi: Bạn thích loại hình hoạt động nào trong các lớp học toán? 

Hai phương án được HS lựa chọn nhiều nhất trong cả hai lần khảo sát là 1-Giải 

quyết vấn đề thực tế và 2-Làm việc theo nhóm. Kết quả lựa chọn ở bảng khảo sát 

đầu ra có sự thay đổi so với đầu vào (xem Biểu đồ 4.6). Mặc dù cả hai phương án 

này được lựa chọn nhiều nhất sau cả hai lần khảo sát, tuy nhiên ở đầu ra HS có xu 

hướng nghiêng về lựa chọn thứ nhất nghĩa là giải quyết vấn đề thực tế. 

 

Biểu đồ 4.6. Loại hình hoạt động trong lớp được yêu thích 

4.2.3. Sự tự tin khi học Toán 

Bảng sau thống kê đầu vào và đầu ra về mức độ đồng ý (4) và hoàn toàn đồng 

ý (5) mà HS lựa chọn khi mô tả bản thân trong lớp học toán. 
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Bảng 4.9. Thống kê lựa chọn sự tự tin trong lớp học toán 

(3) Mô tả bạn trong lớp học toán? Đầu vào Đầu ra 

(a) Một người khá tự tin trong lớp học toán 27 28 

21.1% 21.9% 

(b) Cảm thấy tự tin hơn khi giải quyết thành 

công một nhiệm vụ 

87 94 

68% 73.5% 

(c) Tôi cảm thấy tự tin khi học toán 21 29 

16.4% 22.7% 

(d) Tôi cảm thấy tự tin khi tôi thực sự hiểu 

những gì đang được dạy ở lớp 

81 88 

63.3% 68.7% 

(e) Tôi cảm thấy tự tin tham gia thảo luận nhóm 36 48 

28.1% 37.5% 

(f) Tôi cảm thấy tự tin trong kỳ thi toán 17 19 

13.3% 14.8% 

(g) Tôi tự tin ngay cả khi phải đối mặt với 

những điều khó hiểu trong toán học 

9 26 

7% 20.4% 

Các số liệu cho thấy không có quá nhiều sự thay đổi về sự tự tin của học sinh 

trong lớp học Toán giữa đầu vào và đầu ra. Tuy nhiên, sơ đồ sau thể hiện rõ HS 

đồng ý mạnh mẽ với các phát biểu (b) và (d), nghĩa là HS cảm thấy tự tin hơn khi 

giải quyết thành công một nhiệm vụ và khi cảm thấy thực sự hiểu những gì đang 

được dạy ở lớp (xem Biểu đồ 4.7). Ngoài ra, số lượng HS cảm thấy tự tin khi tham 

gia thảo luận nhóm tăng hơn 9.4% so với ban đầu. Điều này cho thấy việc học sinh 

tham gia MHH theo nhóm có những tác động tích cực hơn đến sự tự tin của HS.  

 

Biểu đồ 4.7. Sự tự tin trong lớp học Toán 
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4.2.4. Liên quan đến niềm tin đối với việc học Toán 

Không nhiều học sinh đồng ý với việc phải có tố chất bẩm sinh mới có thể học 

được toán. Điều này cũng đồng nghĩa học sinh tin tưởng rằng học toán cần sự rèn 

luyện tích lũy. Đồng thời, số lượng học sinh nhận định rằng toán học là hữu ích, 

liên quan đến cuộc sống, thú vị và hữu ích cho nghề nghiệp là khá cao và số lượng 

còn tăng hơn ở khảo sát đầu ra. Biểu đồ sau biểu thị niềm tin của học sinh với môn 

toán, trong đó: 

1 – Bạn phải có tố chất bẩm sinh để giỏi toán 

2 – Bạn có nghĩ rằng toán học là một môn học hữu ích 

3 – Bạn tin Toán liên quan đến cuộc sống 

4 – Bạn nhận thấy Toán là thú vị 

5 – Bạn nhận thấy Toán là hữu ích cho nghề nghiệp 

 

Biểu đồ 4.8. Niềm tin đối với môn Toán 

Với câu hỏi liên quan đến phương pháp nào sẽ hỗ trợ cho việc hiểu được toán 

(xem Phụ lục 4, P16). Trong 6 phương án được đưa ra, phương án được ưu tiên lựa 

chọn nhiều nhất ở bảng đầu vào là sử dụng máy tính và tìm kiếm internet (79 / 128). 

Trong khi đó học sinh ưu tiên lựa chọn phương án sử dụng toán học để giải quyết 

vấn đề cuộc sống thực (75 /128). 

Ngoài ra, HS tin rằng các nhiệm vụ toán học trở nên dễ dàng hơn, nếu chúng 

được trình bày theo hình ảnh, sơ đồ và như các nhiệm vụ thực tế. Số lượng HS lựa 

chọn thay đổi không đáng kể sau hai lần khảo sát (Biểu đồ 4.9). 
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Biểu đồ 4.9. Phương pháp hỗ trợ việc hiểu Toán 

4.3. Mối liên hệ giữa thái độ và năng lực MHH toán học 

Kết quả đánh giá năng lực MHH toán học ở các bài kiểm tra và thái độ của HS 

đối với môn toán ở các bảng khảo sát được mã hóa thành dạng số và tính điểm trung 

bình. Trong đó, điểm trung bình của thái độ được tính từ trung bình các mức độ mã 

hóa của tất cả các thành phần trong bảng hỏi. Tuy nhiên, một số phát biểu mang 

nghĩa phủ định sẽ được tính điểm theo mức mã hóa ngược lại. Chẳng hạn, phát biểu 

(1b): Tôi không thích các bài tập toán, điểm số được tính giảm dần từ 5 đến 1 tương 

ứng với các mức độ từ 1 đến 5. Cuối cùng, điểm trung bình của bài kiểm tra về 

NLMHH và bảng khảo sát thái độ được làm tròn đến một chữ số thập phân (xem 

Bảng 4.10). 

Bảng 4.10. Điểm trung bình của NLMHH và thái độ 

 

Từ đây, mối liên hệ giữa thái độ và NLMHH được đánh giá thông qua hệ số 

tương quan Pearson. Cụ thể, ở đầu vào (xem Bảng 4.11), ý nghĩa kiểm định Pearson 

là 0.978 > 5% do đó không có sự tương quan giữa hai đối tượng liên quan. Trong 
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khi đó, ở đầu ra (xem Bảng 4.12), ý nghĩa kiểm định Pearson ở đầu ra là 0.000 < 

5%, điều này cho thấy có sự tương quan giữa thái độ và NLMHH. Đồng thời, hệ số 

tương quan là 0.400 > 0 cho thấy mức độ tương quan tương đối chặt và theo chiều 

hướng thuận. Nghĩa là NLMHH thay đổi theo chiều hướng tăng khi thái độ tích cực 

và ngược lại. 

Bảng 4.11. Hệ số tương quan Pearson giữa NLMHH và thái độ ở đầu vào 

 

 NLMHH Thái độ 

NLMHH 

Hệ số tương quan Pearson  1 .003 

Sig. (2-tailed)  .978 

N 128 128 

Thái độ 

Hệ số tương quan Pearson  .003 1 

Sig. (2-tailed) .978  

N 128 128 

Bảng 4.12. Hệ số tương quan Pearson giữa NLMHH và thái độ ở đầu ra 

 

 NLMHH ra Thai do 

NLMHH  

Hệ số tương quan Pearson  1 .400
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 128 128 

Thái độ 

Hệ số tương quan Pearson  .400
**

 1 

Sig. (2-tailed)      .000  

N 128 128 

**. Mức ý nghĩa 0.01 level (2-tailed). 

 NLMHH và thái độ của HS đối với Toán có sự tương quan với nhau thể hiện 

thông qua các chỉ số ở đầu ra. Kết quả này cho thấy quá trình tích hợp các nhiệm vụ 

MHH ở các mức độ xác thực khác nhau đã có những tác động đến NLMHH và thái 

độ của HS đối với Toán. Cụ thể:  

4.3.1. Thái độ của HS chuyển biến theo chiều hướng tích cực qua các nhiệm vụ.  

Bắt đầu từ nhiệm vụ thứ hai, HS tỏ ra hứng thú trong quá trình mô hình hóa và 

bày tỏ quan điểm với các bạn của mình. Chẳng hạn, ở phút thứ 15, một HS Nhóm 1 

cho rằng: “Mình thấy thú vị”, phát biểu này được trích ra từ video và file ghi âm của 

nhóm. Đối với dự án, HS nhóm này nhận định: “em thấy được rằng toán học có rất 

nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Chỉ qua cách gắn cây cầu thành một Parabol và 
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hệ trục tọa độ mà việc thiết kế trở nên dễ dàng. Cảm xúc của em là rất thích thú với 

mô hình và hình thức học toán như thế này”. Các giáo viên cũng cho rằng: “ban 

đầu các em rất bỡ ngỡ, nhưng về sau khi thực hiện các nhiệm vụ các em đã quen 

dần và khá thích thú, các em còn mong có thêm các dạng bài tập thế này để được 

làm vì các em thấy việc ứng dụng môn toán trong thực tế”.  

Trả lời phỏng vấn, HS Nhóm 3 bày tỏ: “Sau khi làm các vấn đề thực tế xong 

em biết được nhiều điều, đặc biệt là đối với bài dự án xây dựng cầu. Trước đây làm 

bài chỉ cần nhớ công thức, nhưng bây giờ em nghĩ cũng cần nhớ các kiến thức 

nhưng nhớ theo kiểu hiểu”. Như vậy, có thể thấy HS đã những chuyển biến về mặt 

nhận thức từ việc nhớ các công thức thuật toán sang việc nhớ, hiểu và vận dụng 

được các kiến thức đó trong việc giải quyết vấn đề. 

Học sinh Nhóm 5 cũng chia sẻ: “Mới đầu, em chưa quen và thấy mình quên 

nhiều kiến thức. Nhưng sau khi được học các nhiệm vụ thực tế khiến em hiểu hơn”. 

Học sinh cho rằng các nhiệm vụ thực tế là gần gũi và dễ hiểu hơn, đặc biệt là các 

em được tự tìm tòi và trao đổi với các bạn. Điều này khiến các em cảm thấy tự tin 

hơn và đó cũng chính là lý do khiến các em thích thú hơn với việc học Toán. Một 

học sinh khác của nhóm này cũng nhận định: “Toán thú vị, là môn học chính và cần 

học Toán suốt đời. Nó không chỉ giấy viết (lý thuyết) mà còn áp dụng thực tế”. Học 

sinh này đã nhận thức được tầm quan trọng của môn Toán và em cũng có mong 

muốn được làm một kiến trúc sư trong tương lai.  

Nhiều học sinh đã thay đổi quan điểm sau bốn nhiệm vụ MHH, cụ thể 96 

(75%) HS thể hiện yêu thích toán tăng 34.38% so với ban đầu, các HS này giải 

thích lý do thay đổi quan điểm chủ yếu như sau: “Ban đầu cảm thấy không thích vì 

khó, rắc rối và không ứng dụng hữu ích cho các nghề nghiệp sau này”. Tuy nhiên, 

quan điểm đó đã thay đổi sau quá trình MHH: “Khó nhưng thú vị, có lợi ích cho 

thực tiễn cuộc sống”. HS cũng bày tỏ thêm: “Không thích các bài tập và kiểm tra 

trừu tượng. Các em thích học và thi các vấn đề thực tế như thế này vì có nhiều cơ 

hội trải nghiệm”. Tất cả những điều này cho thấy, khi học sinh nhận thức được tầm 

quan trọng và các ứng dụng của môn Toán trong thực tế thì thái độ đối với việc học 

Toán cũng dần tích cực hơn. 
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4.3.2. Khi học sinh thích thú với các nhiệm vụ MHH thì việc thực hiện MHH 

càng trở nên hăng say và hiệu quả hơn.  

Điều này thể hiện ở số mô hình và tuyến mô hình được HS sử dụng ngày càng 

đa dạng hơn. Chẳng hạn, nhóm 2 sau các nhiệm vụ đầu tiên với một mô hình được 

sử dụng thì đến nhiệm vụ dự án các em thảo luận và trình bày đến ba mô hình trong 

tiến trình MHH. Ba mô hình nhóm 2 sử dụng lần lượt là: “Tìm các kích thước của 

cây cầu”, “Tìm phương trình cầu” và “Tính tổng khối lượng cây cầu”. Ngoài ra, quá 

trình tìm lời giải cho các mô hình toán diễn ra với nhiều công cụ toán học được 

nhóm này sử dụng: phương trình Parabol, các công thức vật lý m = DV, P = 10m. 

Bên cạnh đó, các nhóm khác (Nhóm 1, 3, 4 và 5) cũng sử dụng nhiều công cụ toán 

học: bất đẳng thức, tích phân và bất đẳng thức Cauchy - Schwarz. Như đã thấy, kiến 

thức toán học không dễ dàng đối với học sinh lớp 10. Đồng thời HS cũng liên hệ 

nhiều yếu tố thực tế như là: khối lượng riêng của các loại thép, các loại vật liệu, 

những chi phí có thể phát sinh, tính thẩm mỹ và truyền thống, …  

Các Nhóm 4, 5, 6 cũng cải thiện mô hình rất nhiều sau ba nhiệm vụ đầu tiên. 

Các yếu tố thực tế dần được quan tâm nhiều hơn. Một trường hợp HS của Nhóm 5 

sau khi tham gia kiểm tra đầu vào, HS về nhà đã thử nghiệm trồng và theo dõi sự 

phát triển của cây hướng dương. Ngoài ra, nhóm HS này cũng nghĩ đến nhiều ý 

tưởng khi thực hiện dự án xây cầu vượt sông Hương như là xây dựng hệ thống năng 

lượng mặt trời mặc dù chưa đủ thời gian để triển khai vào báo cáo.  

Học sinh Nhóm 4 chia sẻ sự thích thú khi được cùng các bạn khác cùng giải 

quyết các vấn đề thực tế: “Khi làm nhóm, các bạn tích cực hơn. Các bạn cũng giúp 

em giải thích những điều mà em không hiểu”. Tất cả học sinh của nhóm này đều tỏ 

ra thích thú với các vấn đề thực tế, các em bày tỏ việc không thích các bài kiểm tra 

như trước đây vì nó khiến các em cảm thấy rất áp lực. Đây cũng là những động cơ 

khiến các học sinh nhóm này rất tích cực khi tham gia các nhiệm vụ MHH. Đặc biệt 

với ba nhiệm vụ đầu tiên, số mô hình của nhóm này thay đổi rõ rệt. Cụ thể, học sinh 

nhóm này chỉ sử dụng một mô hình ở hai nhiệm vụ đầu tiên, tuy nhiên các em đã 

lặp lại các bước của quy trình MHH và thực hiện hai mô hình toán trước khi đi đến 

kết quả cuối cùng ở nhiệm vụ thứ ba.  
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Tóm lại, sau khi làm quen các vấn đề thực tế, HS tỏ ra thích thú và từ đó, việc 

tham gia vào MHH toán học cũng trở nên tích cực, hăng say hơn.  

Như vậy, thái độ và năng lực MHH của học sinh có mối quan hệ với nhau. 

Nghĩa là, khi học sinh nhận thức được vai trò của Toán học trong thực tế thông qua 

các nhiệm vụ MHH và học sinh giải quyết thành công các nhiệm vụ thì học sinh 

thích thú với việc học Toán hơn. Ngược lại, khi học sinh thích thú với các nhiệm vụ 

thực tế thì học sinh có động cơ thúc đẩy việc tham gia MHH và năng lực MHH từ 

đó được cải thiện tích cực hơn.   

4.4. Vai trò của giáo viên đối với quá trình mô hình hóa toán học 

4.4.1. Giáo viên chuẩn bị và dự kiến những tình huống có thể xảy ra 

Khung lý thuyết về thiết kế dạy học MHHTH như đã đề cập ở chương hai 

(Bảng 2.6) được người nghiên cứu lên kế hoạch chi tiết trước khi đi vào thực 

nghiệm chính thức. Trong đó, người nghiên cứu (cũng là một trong hai giáo viên 

tham gia thực nghiệm) đối chiếu kết quả thu được dựa trên khung thiết kế dạy học 

này. Khung lý thuyết bao gồm năm thành phần: 

a) Thành phần thứ nhất - Mức độ trải nghiệm: 

Thành phần này bao gồm ba mức độ trải nghiệm mà giáo viên đã dự kiến khi 

thiết kế nhiệm vụ. Giáo viên dự kiến rằng học sinh sẽ đạt được cả ba mức độ trải 

nghiệm dần qua các nhiệm vụ. Cụ thể, học sinh đạt mức độ thứ nhất đối với nhiệm 

vụ một, nghĩa là học sinh nắm vững được các năng lực MHH bao gồm: hiểu vấn đề, 

toán học hóa, thực hiện các thao tác toán học và xác nhận kết quả. Từ đây, HS có 

thể vận dụng MH đã biết vào nhiệm vụ thứ hai và ba. Cuối cùng, HS có thể tự xây 

dựng MH hoặc điều chỉnh MH cho phù hợp với nhiệm vụ thứ tư – nhiệm vụ mang 

tính chất dự án.  

So với dự kiến của GV, kết quả từ phân tích các nhiệm vụ MHH thông qua 

video và bài làm của học sinh cho thấy: 

 Học sinh đạt được các năng lực MHH sau khi trải nghiệm nhiệm vụ thứ nhất 

(mức độ trải nghiệm thứ nhất). Chẳng hạn, Nhóm 2 đã hoàn thành quy trình MHH 
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đầy đủ các bước ngoại trừ bước thứ sáu (bước lặp lại quy trình không được thực 

hiện vì HS đã xác nhận kết quả phù hợp với thực tế) 

 Học sinh vận dụng được MH đã biết vào tình huống mới thông qua việc 

tham gia MHH đối với nhiệm vụ thứ hai và thứ ba (mức độ trải nghiệm hai). Chẳng 

hạn, Nhóm 3 quy trình MHH ở nhiệm vụ thứ hai và thứ ba đã cải thiện hơn nhiều so 

với nhiệm vụ đầu tiên. Học sinh thực hiện đầy đủ các bước của quy trình và lặp lại 

quy trình khi nhận thấy MH chưa phù hợp. 

 Học sinh sẵn sàng xây dựng MH hoặc tự điều chỉnh các MH đã biết cho phù 

hợp đối với nhiệm vụ thứ tư – nhiệm vụ mang tính chất dự án (mức độ trải nghiệm 

thứ ba). Học sinh đưa ra nhiều MH khi thực hiện dự án, chẳng hạn như Nhóm 1 với 

hai mô hình và Nhóm 2 với ba mô hình.  

b) Thành phần thứ hai – năng lực gì? 

Các năng lực mô hình hóa được GV dự kiến và liệt kê các vấn đề cần được 

giải quyết được nêu trong bảng sau:  

Bảng 4.13. Năng lực MHH đạt được thông qua các nhiệm vụ 

Nội dung Năng lực MHH 

Nhiệm vụ 1:  

Đài phun nước 

 Đơn giản hóa: chuyển đổi từ tình huống thực tế sang mô 

hình tình huống (có thể ở dạng hình ảnh như đường đi 

của nước là dạng Parabol) 

 Toán học hóa: “viết phương trình (P)” 

 Thao tác toán học: các phép toán đại số, giải hệ phương 

trình 

 Xác nhận: Xác nhận kết quả trong tình huống thực tế.  

Nhiệm vụ 2:  

Bài toán trái 

thơm 

 Lý tưởng hóa: Từ tình huống thực tế chuyển sang mô 

hình tình huống lý tưởng: các mắc của trái dứa đều đặn. 

 Đơn giản hóa: từ mô hình tình huống chuyển đổi sang 

mô hình thực: các dạng đường cắt 

 Toán học hóa: “so sánh cạnh và đường chéo tứ giác” 
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 Thao tác toán học: các biến đổi toán đại số, hình học 

 Xác nhận: Xác nhận kết quả trong tình huống thực tế. 

Nhiệm vụ 3:  

Máy bay cứu 

hộ 

 Đơn giản hóa: mô hình tình huống: “vị trí có tai nạn 

nhiều nhất và khu vực nhiều tai nạn nhất” 

 Toán học hóa: “xác định tọa độ các vị trí và khoanh 

vùng khu vực tai nạn” 

 Thao tác toán học: đọc tọa độ, kiến thức hình học 

 Xác nhận: Xác nhận kết quả trong tình huống thực tế. 

Nhiệm vụ 4:  

Dự án xây 

dựng cầu 

Tùy thuộc vào mô hình mà học sinh thiết kế để có đo 

lường các năng lực MHH cụ thể. Quy trình MHH như các 

nhiệm vụ ở trên vẫn tiếp tục sử dụng trong nhiệm vụ này. 

Tất cả các năng lực MHH được GV dự kiến đều được HS thực hiện khi tham 

gia giải quyết các nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số bước được học sinh bỏ qua khi thực 

hiện quy trình MHH. Chẳng hạn, học sinh nhóm 1 đã giải quyết thành công nhiệm 

vụ thứ nhất dù chuyển trực tiếp từ tình huống thực tế sang mô hình toán (thực hiện 

toán học hóa) mà không thông qua bước đơn giản hóa. Trong khi đó, một số nhóm 

thực hiện lặp lại các bước của quy trình MHH, chẳng hạn như Nhóm 3 ở nhiệm vụ 

thứ ba đã quay trở lại mô hình tình huống sau khi đã toán học hóa. Như vậy, ở thành 

phần này, các dự kiến của GV đều xảy ra tuy nhiên tất cả các bước của quy trình 

MHH không nhất thiết phải hoàn thành và theo một tuyến tính. 

c) Thành phần thứ ba – Công cụ Toán học mà học sinh sử dụng 

Công cụ Toán học bao gồm các kiến thức được sử dụng như là khái niệm, 

công thức, thuật toán được GV dự kiến. Công cụ Toán học này được dự kiến chi tiết 

từ không gian lời giải ở Chương ba. 
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Bảng 4.14. Các kiến thức Toán học được sử dụng 

Nội dung Kiến thức sử dụng  

Nhiệm vụ 1:  

Đài phun nước 

Phương trình Parabol (P), phương pháp tọa độ, giải 

hệ phương trình 

Nhiệm vụ 2:  

Bài toán trái thơm 

Các phép toán đại số, hình học, phương trình 

Nhiệm vụ 3:  

Máy bay cứu hộ 

Kiến thức về hình học: tọa độ 

Nhiệm vụ 4:  

Dự án xây dựng 

cầu 

Mô hình hình dạng cây cầu 

Tính chi phí xây dựng cầu 

Bất kì kiến thức toán nào tùy mô hình được sử dụng 

 Một số công cụ toán học được học sinh sử dụng mà không nằm trong dự kiến 

ở trên. Chẳng hạn, học sinh nhóm 1 đã sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và 

tích phân để giải quyết nhiệm vụ dự án. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ mang tính chất 

dự án do đó còn tùy thuộc vào mô hình mà HS thực hiện để sử dụng kiến thức toán 

học phù hợp. 

d) Thành phần thứ tư – Làm thế nào để giải quyết vấn đề 

GV chuẩn bị và cung cấp các giải pháp hợp lý cho vấn đề để hỗ trợ HS khi cần 

thiết (xem Bảng 4.15) 
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Bảng 4.15. Những hỗ trợ của GV 

Nội dung Những hỗ trợ khi cần thiết 

Nhiệm vụ 1:  

Đài phun nước 

Tìm phương trình của (P) 

Tìm các hệ số a, b, c của (P) 

Căn cứ vào phương trình để tìm ra kết quả) 

Nhiệm vụ 2:  

Bài toán trái thơm 

Liên hệ hình học 

So sánh độ dài  

Hoặc so sánh đại số bằng cách đưa biến vào 

Nhiệm vụ 3:  

Máy bay cứu hộ 

Đọc tọa độ và vị trí  

Căn cứ vào tọa độ những khu vực xảy ra tai nạn để 

khoanh vùng và chia vị trí 

Nhiệm vụ 4:  

Dự án xây dựng cầu 

Suy nghĩ về vị trí đặt cây cầu 

Mô hình: tùy trường hợp, chẳng hạn HS lựa chọn cầu 

dạng (P) thì hỗ trợ HS khi HS cần tìm phương trình 

Động viên, khích lệ 

Ngoài ra, đối với nhiệm vụ mang tính chất dự án. Học sinh có thời gian làm 

việc nhóm nhiều hơn và được sử dụng các công cụ tìm kiếm trên mạng. Do đó, HS 

có nhiều ý tưởng và các công cụ toán học được sử dụng là rất phong phú. Về phía 

giáo viên, HS thường xuyên bày tỏ những ý tưởng và mong muốn được giáo viên 

định hướng cũng như hỗ trợ tinh thần. Chẳng hạn, GV1: Nhóm 1 muốn sử dụng 

thêm ánh xạ co (HS tự tìm hiểu qua mạng) để xây dựng cầu nhưng kiến thức vượt 

xa chương trình phổ thông. Do đó GV đề xuất HS có thể sử dụng các công cụ như 

hàm số, bất đẳng thức, … trong giới hạn chương trình phổ thông. 

e) Thành phần thứ năm – Tại sao trải nghiệm này là một thành công? 

Các nhiệm vụ MHH này phù hợp và tương ứng với nội dung chương trình dạy. 

Thông qua các nhiệm vụ, HS có cơ hội trải nghiệm MHH điều mà hầu hết các em 
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chưa được học trước đây. Các nhiệm vụ cũng được tích hợp tăng dần theo các cấp 

độ mô hình (theo ba cấp độ MH ở chương 2) để học sinh dần làm quen và tích cực 

tương tác với GV và các học sinh khác. Ngoài ra, để trả lời cho hỏi về thành phần 

trải nghiệm này, các GV đã theo dõi tiến trình của nhiệm vụ MHH của HS. Để làm 

rõ hơn điều này, các tương tác cụ thể của GV và HS được phân tích ở phần kế tiếp. 

4.4.2. Những tương tác của giáo viên và học sinh trong quá trình mô hình hóa 

Các câu hỏi cụ thể được đặt ra trong quá trình MHH của từng nhiệm vụ được 

trình bày kết hợp trong bảng tương tác giữa GV và HS ở các thời điểm. Trong đó, 

giáo viên thứ nhất chịu trách nhiệm cho học sinh Nhóm 1 và 2, giáo viên thứ hai 

tương tác với học sinh Nhóm 3, 4 và 5.  

a) Nhiệm vụ thứ nhất 

Bảng 4.16. Bảng tương tác giữa GV và HS cho nhiệm vụ thứ nhất 

Thời điểm Tương tác giữa GV và HS 

Khởi đầu 
GV di chuyển từ nhóm này đến nhóm khác và nghe HS các nhóm 

thảo luận một lúc rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện 

Nhập cuộc 

Nhóm 1: tìm hiểu vấn đề, các thông số và vẽ Parabol và ngập 

ngừng dừng lại ở đó.  

GV1 đã hỗ trợ bằng những gợi ý: “GV: các em có nhớ cách tìm 

Parabol không? 

HS: Gọi 2 ( 0)y ax bx c a ” 

Nhóm 2: một HS trao đổi về việc sử dụng Parabol nhưng không 

chắc chắn.  

GV kịp thời hỗ trợ: “GV: Parabol à?  

HS: Dạ, GV: Xác định phương trình, đỉnh (P)  

HS: 2 ( 0)y ax bx c a ” 

Sự chú ý GV chú ý đến mức độ tham gia của HS: hầu hết các bạn đều tham 
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gia tích cực 

Thăm dò tư duy toán học của HS: Nhóm 1 và 2 thảo luận về 

Parabol. Nhóm 3, 4 và 5 đề cập đến tỉ lệ và cả Parabol nhưng 

không đưa vào sử dụng 

Rời cuộc 

GV1 kết thúc cuộc trò chuyện theo hướng đóng khi các HS đã tìm 

thấy công cụ toán phù hợp. 

GV2 đã hướng tư duy học sinh đến công cụ toán Parabol nhưng 

HS vẫn không kịp điều chỉnh mô hình. 

Số lượng 

tham dự 

Tất cả học sinh đều tham gia thảo luận nhóm nhưng chỉ một đến 

hai học sinh tương tác với GV 

b) Nhiệm vụ thứ hai 

Bảng 4.17. Bảng tương tác giữa GV và HS ở nhiệm vụ thứ hai 

Thời điểm Tương tác giữa GV và HS 

Khởi đầu 
GV di chuyển từ nhóm này đến nhóm khác và nghe HS các nhóm 

thảo luận một lúc rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện 

Nhập 

cuộc 

Ở phút thứ tư, học sinh Nhóm 3 yêu cầu GV gợi ý, đây là những 

phút đầu tiên do đó GV2 không gợi ý nhiều, chỉ nhắc nhở HS liên hệ 

đến toán:  

“HS: Cô gợi ý 

GV 2: Các em hãy liên hệ đến toán  

HS1: Các mắc của quả dứa tạo thành hình gì? (HS tự đặt câu hỏi và 

thảo luận với nhau) 

HS2: Chúng ta có thể mô phỏng bằng hình chữ nhật” 

Kế tiếp ở phút 15’, GV chủ động đặt câu hỏi với HS khi thấy các em 

đang băn khoăn 

“HS1: các mắc của trái dứa mắc thành hình thoi hoặc hình bình hành 

á 
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HS2: dọc, ngang, chéo 

GV: Các em đang so sánh? 

HS: À, nếu cắt như ri (chỉ vào hình) thì mất ít (ngắn hơn)” 

HS đã nghĩ ra được hướng đi, nhưng có vẻ như chưa lập luận được 

bằng công cụ toán học một cách logic. 

Ở phút 24, “GV: đường các em cắt dứa là đường nào vậy?  

HS: Dạ, đường này và đường này (theo hình vẽ), nghĩa là đường 

chéo và cạnh của hình thoi” 

Sự chú ý 

GV chú ý đến mức độ tham gia của HS: hầu hết các bạn đều tham 

gia tích cực 

Thăm dò tư duy toán học của HS: Nhóm 1 và 2 thảo luận các đường 

cắt, dãy số, .... Nhóm 3, 4 và 5 đề cập đến so sánh cạnh và đường 

chéo, đưa các biến vào. 

Rời cuộc 

+ GV1 kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời khuyến khích và yêu cầu 

giải thích thêm: 

Nhóm 1: “HS1: mình thấy thú vị (ở phút 15), HS2: hàng ngang dài 

hơn, hàng dọc ngắn hơn, hàng chéo ngắn hơn nữa. GV: là ý hay 

nhưng cần giải thích”  

+ GV2 kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời gợi ý 

Đến phút thứ 30’. HS muốn giả sử trường hợp đặc biệt là hình vuông 

để áp dụng định lý Pytago nhưng không có số liệu và thắc mắc vì 

không biết các mắc có đều nhau không 

“HS: Có thể xét trường hợp đặc biệt là hình vuông 

HS: Cô ơi, các mắc có cách đều nhau không? 

GV: Các em có thể giả sử trong trường hợp lý tưởng  

Số lượng 

tham dự 

Tất cả học sinh đều tham gia thảo luận nhóm nhưng chỉ một đến hai 

học sinh tương tác với GV 
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c) Nhiệm vụ thứ ba 

Các bước khởi đầu và rời cuộc của các GV ở nhiệm vụ thứ ba đều tương tự 

như hai nhiệm vụ trước. Riêng các câu hỏi được đặt ra trong quá trình tương tác khi 

nhập cuộc trò chuyện cho nhiệm vụ này được mô tả trong bảng sau: 

Bảng 4.18. Bảng tương tác của GV và HS qua nhiệm vụ ba 

Nhóm Tương tác 

Nhóm 1 HS: thắc mắc máy bay không nói phạm vi hoạt động 

GV1: ở đây sử dụng kiến thức gì?  

HS: tọa độ 

Nhóm 2 GV1: các em cần giúp đỡ gì không 

HS: dạ tìm điểm 

GV1: muốn tìm điểm làm thế nào?  

HS: suy nghĩ 

GV1: đọc gì 

HS: biểu đồ 

GV1: tọa độ điểm?  

HS: bảng ni 

GV1: đúng rồi 

HS: 3 chiếc, chọn 3 vùng nhiều tai nạn, khoanh vùng để khoảng 

cách đến các điểm là gần nhất 

Nhóm 3 GV2: Vì sao đặt ở vị trí này?  

HS: Căn cứ vào bảng, đọc tọa độ 

Nhóm 4 GV2: vị trí ở đâu? Giải thích vì sao?  

HS: Khoanh vùng các vị trí xảy ra tai nạn nhiều nhất, và vị trí máy 

bay 1 ở thể hỗ trợ máy bay 2 

Nhóm 5 GV2: vì sao đặt vị trí này? 

HS: để máy bay cứu hộ ở đây nhưng vẫn qua chỗ khác được 

GV2: các vị trí đó có thường xảy ra tai nạn không?  

HS: Dạ ít nhưng vẫn có 

GV2: các em có quan tâm đến tần suất không?  

HS: Nhưng làm sao biết được tên các địa điểm ạ 

GV2: căn cứ vào bảng  

HS: à 
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Kết quả cho thấy hầu hết các câu hỏi GV đặt ra trong quá trình tương tác liên 

quan đến việc nhớ và hiểu các kỹ năng và khái niệm cơ bản. Giáo viên thứ nhất chịu 

trách nhiệm cho học sinh nhóm 1 và 2 chủ yếu sử dụng các câu hỏi thuộc dạng nhớ 

lại và mô phỏng các thông tin mà không khuyến khích học sinh tư duy. Trong khi 

đó, giáo viên thứ hai tương tác với học sinh nhóm 3, 4 và 5 với các câu hỏi chủ yếu 

là hiểu các kỹ năng, khái niệm cơ bản và một vài câu hỏi mang tính phân tích và 

khuyến khích tư duy (chẳng hạn: các em hãy giải thích vì sao?, các em có quan tâm 

đến tần suất không?). Mặc dù các giáo viên đã lên kế hoạch và dự kiến cho nhiều 

tình huống có thể xảy ra, tuy nhiên quá trình tương tác cho thấy số câu hỏi được đặt 

ra là không nhiều và một số câu hỏi chưa hiệu quả (chẳng hạn, GV2: “Các em hãy 

liên hệ đến toán” ở Bảng 4.17). Đây cũng là một trong những điểm quan trọng liên 

quan đến vai trò và sự hỗ trợ của GV sẽ được bàn luận ở chương kế tiếp.  

Tiểu kết 

Chương này trình bày kết quả nghiên cứu để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu 

đã đặt ra. Kết quả bao gồm những chuyển biến về năng lực MHHTH thông qua bốn 

nhiệm vụ MHH trong đó có một nhiệm vụ mang tính chất dự án. Kết quả cho thấy, 

các nhóm HS thể hiện quy trình và số lượng MH rất đa dạng. Học sinh quan tâm 

đến các yếu tố thực tế nhiều hơn khi giải quyết vấn đề. Đặc biệt, bài kiểm tra đầu ra 

với các vấn đề liên quan đến thực tế có điểm số cao hơn rất nhiều so với bài kiểm 

tra đầu vào. 

Tình cảm, thái độ của HS trước và sau khi tham gia MHH được cải thiện theo 

chiều hướng tích cực. Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của Toán và việc 

học toán. Học sinh cũng thấy được ứng dụng của toán học trong thực tiễn cuộc 

sống. Từ đây, học sinh dành nhiều tình cảm hơn với môn học này. 

Các tương tác giữa GV với HS và vai trò của GV trong MHH cũng được làm 

rõ trong chương này. Giáo viên đã có vai trò quan trọng để tiến trình MHH toán học 

diễn ra thành công. Trước hết, giáo viên chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch và 

dự kiến cho các tình huống xảy ra. Kế tiếp, giáo viên là người trực tiếp tương tác 

với học sinh trong quá trình MHH. Giáo viên quan sát, lắng nghe và đặt các câu hỏi 

khi tương tác với học sinh để hỗ trợ các em khi cần thiết. Giáo viên cũng là người 

động viên, khích lệ và tiếp thêm động lực để các em tham gia MHH một cách tích 

cực.  
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Chương 5. THẢO LUẬN 

Chương này tập trung thảo luận kết quả của nghiên cứu để trả lời ba câu hỏi 

nghiên cứu như đã đề cập từ trước:  

1) Năng lực mô hình hóa toán học của học sinh thay đổi như thế nào khi tham 

gia giải quyết các tình huống xác thực?  

2) Thái độ của học sinh trước và sau khi tham gia mô hình hóa toán học tập 

trung vào các nhiệm vụ xác thực thay đổi như thế nào và điều gì giải thích cho sự 

thay đổi này?  

3) Giáo viên có vai trò và hỗ trợ như thế nào khi học sinh tiến hành mô hình 

hóa toán học?  

Kế tiếp là các đóng góp của nghiên cứu, một số đề xuất và hướng mở rộng của 

đề tài nghiên cứu được thảo luận. 

5.1. Thảo luận 

5.1.1. Những thay đổi về năng lực mô hình hóa khi học sinh tham gia giải quyết 

các tình huống xác thực 

Sau khi tiến hành nghiên cứu với 128 học sinh lớp 10, một số kết quả được rút 

ra như sau: 

Các quy trình mô hình hóa của HS khi tham gia các nhiệm vụ MHH rất đa 

dạng. Trong đó, nghiên cứu trường hợp đối với năm nhóm được ghi hình cho kết 

quả phân thành hai xu hướng khác biệt. Xu hướng thứ nhất bao gồm Nhóm 1 và 

Nhóm 2 (nhóm khá – giỏi theo học lực vào trường) và xu hướng thứ hai bao gồm 

Nhóm 3, 4 và 5 (nhóm trung bình – khá). Năng lực MHH thể hiện qua quy trình và 

số lượng MH của xu hướng thứ nhất không có nhiều sự thay đổi qua ba nhiệm vụ 

đầu tiên. Ngược lại, xu hướng thứ hai lại có quy trình và số lượng MH phần lớn 

thay đổi theo chiều tăng (xem Bảng 4.1). 

Các nhóm theo xu hướng thứ hai gặp khó khăn ở ngay nhiệm vụ đầu tiên. 

Nhiều nhóm học sinh sử dụng công cụ toán là định lý Talet cho nhiệm vụ vòm nước 

dẫn đến kết quả không hợp lý. Giải thích cho vấn đề này, học sinh cho rằng ban đầu 

các em chưa quen và mất rất nhiều thời gian để chuyển đổi mô hình thực sang mô 
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hình toán. Đồng thời, các em giải thích thêm qua phỏng vấn rằng các em ban đầu 

hơi bỡ ngỡ là do chưa từng làm các nhiệm vụ như thế này trong lớp học. Nhưng bắt 

đầu nhiệm vụ thứ hai thì dần quen, linh hoạt hơn và các em tin rằng nếu quay trở lại 

các em sẽ làm tốt hơn. 

Ngược lại, các nhóm theo xu hướng thứ nhất đã giải quyết một cách nhanh 

chóng và sử dụng công cụ toán hoàn toàn hợp lý đối với nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng 

quy trình MHH và số lượng MH không có sự thay đổi qua hai nhiệm vụ tiếp theo. 

Các nhóm này sử dụng một số công cụ toán phức tạp nhưng không phù hợp nên 

chưa đem lại kết quả hợp lý chẳng hạn như “cắt theo vòng elip, tỉ lệ vàng của dãy 

Fibonacy”. Học sinh có sự nhầm lẫn ở hình dạng các mắc tạo thành, trong thực tế là 

các mắc được cắt theo hình xoắn ốc thay vì hình elip như học sinh đã tưởng tượng. 

Học sinh có đề cập đến so sánh hàng ngang và hàng dọc (nghĩa là cạnh và đường 

chéo tứ giác) trong video thảo luận. Tuy nhiên, học sinh lại không thực hiện MH 

này. Xu hướng chung của các nhóm này là nhìn nhận vấn đề và sử dụng nhiều công 

cụ toán phức tạp. Nhưng đây cũng lại là một lợi thế cho các nhóm này để phát huy 

năng lực MHH khi có nhiều thời gian hơn để tham gia nhiệm vụ mang tính chất dự 

án. Đồng thời, điều này cũng cho thấy GV có những tác động và vai trò rất quan 

trọng trong việc định hướng cho HS khi học MHHTH. 

Kết quả báo cáo dự án (nhiệm vụ thứ tư) của các nhóm thể hiện sự phong phú 

về MH và công cụ toán được sử dụng cũng như các yếu tố thực tế được quan tâm 

đến. Khác hẳn với ba nhiệm vụ đầu tiên, ở nhiệm vụ dự án hai nhóm xu hướng như 

đã nêu ở trên có chuyển biến hoàn toàn ngược lại. Nghĩa là, Nhóm 1 và Nhóm 2 có 

quy trình MHH và số lượng MH toán đa dạng hơn hẳn so với ba nhóm còn lại (xem 

Bảng 4.1). 

Ở nhiệm vụ dự án, các em thể hiện các mô hình rất đa dạng (phương trình dây 

văng của cây cầu dạng parabol, bài toán chi phí tối ưu, khối lượng cây cầu với cầu 

dạng nón nhiều chi tiết, …). Điều bất ngờ là các công cụ toán mà học sinh sử dụng 

cũng rất phong phú thậm chí bao gồm cả những kiến thức toán các em chưa được 

học (bất đẳng thức Cauchy – Schwarz, tích phân, …). Kết quả này vượt ra khỏi 

không gian lời giải mà người nghiên cứu đã dự kiến. Ở đây cũng cho thấy sự khác 
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biệt giữa mô hình hóa toán học (mathematical modeling) và ứng dụng toán học 

(mathematical application) (An, 2014). Nếu như toán học được ứng dụng vào đời 

sống bằng cách sử dụng các kiến thức toán học để hỗ trợ trong các lĩnh vực khác 

nhau thì mô hình hóa toán học bao gồm cả chiều ngược lại. Nghĩa là, học sinh sử 

dụng các kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề thực tế và đồng thời thông qua 

các trải nghiệm thực tế, học sinh xây dựng nên các tri thức toán học mới. Đây là 

một dự án liên quan đến xây dựng cầu vượt sông Hương, các em được thực hiện 

trong ba tuần. Với thời gian này các em có thể thảo luận và tham khảo nhiều nguồn 

sách vở, internet và kể cả những người có kinh nghiệm. Đây cũng là một hoạt động 

ngoài giờ giúp các em tư duy, tìm tòi và khám phá. Hơn nữa, dự án này thuộc dạng 

mô hình thực và mang tính thời sự đang diễn ra ngay trên địa bàn các em sinh sống. 

Chính những điều này khiến các em có cái nhìn khác về toán và tin tưởng những gì 

mình làm sẽ mang lại ý nghĩa. Từ kết quả này, giáo viên cần tăng cường thiết kế các 

nhiệm vụ xác thực mang tính chất của một dự án để việc dạy và học MHH được 

hiệu quả. 

Tương tự như nghiên cứu của (An & nnk, 2019), nhiệm vụ dự án mà nhóm các 

tác giả này sử dụng liên quan đến việc thiết kế nhà xe sinh viên. Tuy nhiên, đối 

tượng mà nhóm này nghiên cứu là sinh viên sư phạm Toán. Có một điểm chung 

cùng với nghiên cứu hiện tại là các đối tượng tham gia nghiên cứu đa phần chỉ sử 

dụng một chủ đề toán học đơn giản để giải quyết. Đồng thời, nhược điểm lớn nhất 

của tất cả các đối tượng này là ít đề cập đến các nguồn tham khảo được sử dụng. 

Nghiên cứu của An và các đồng nghiệp (2019) cho thấy một số nhóm nỗ lực sử 

dụng các chủ đề toán phức tạp hơn nhưng chưa đi đến thành công. Trong khi đó, 

điểm khác biệt là Nhóm 1 trong nghiên cứu này đã tìm hiểu và sử dụng các công cụ 

toán như bất đẳng thức Cauchy – Schwarz và thậm chí cả tích phân đường – một 

chủ đề trong chương trình Toán cao cấp vượt xa giới hạn chương trình phổ thông. 

Trả lời phỏng vấn các em cho rằng các em thật sự quan tâm và tò mò nên đã tìm 

hiểu các kiến thức này để vận dụng vào dự án đang thực hiện.  

Cũng đối với nhiệm vụ dự án, học sinh có thời gian nhiều hơn tuy nhiên học 

sinh Nhóm 3 và Nhóm 5 cho rằng việc phân công công việc trong nhóm khi không 
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phải ở lớp học gặp những khó khăn. Việc hợp tác giữa các bạn trong nhóm ngoài 

giờ học ảnh hưởng đến kết quả của dự án. Kết quả từ bảng khảo sát cũng cho thấy 

học sinh rất coi trọng việc học tập theo nhóm. Học sinh được hợp tác và hỗ trợ lẫn 

nhau, đặc biệt là sự tự tin vào bản thân mình được củng cố khi tham gia hoạt động 

nhóm. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại những khó khăn của việc làm nhóm, 

chẳng hạn: GV khó kiểm soát, việc phân công, hợp tác. Do đó, làm thế nào để học 

sinh học tập và tham gia MHH theo nhóm một cách có hiệu quả nhất? là câu hỏi 

còn phải bàn luận thêm.  

Cũng với đối tượng học sinh lớp 10, nghiên cứu trước đây của Borromeo Ferri 

(2006) ưu tiên xây dựng các tuyến mô hình cá nhân dựa trên các mô hình tình 

huống khác nhau. Kết quả nghiên cứu nhận định rằng hầu hết giáo viên và học sinh 

không hề biết rõ xu hướng về tư duy của bản thân mình (thuộc về nhận thức). Đồng 

thời, thông qua các nhiệm vụ thực tế, học sinh nhận thức được mối liên hệ giữa toán 

học và đời sống. Blum và Borromeo Ferri (2009) cũng lặp lại nghiên cứu liên quan 

đến mô hình hóa toán học từ quan điểm nhận thức với 600 học sinh lớp 9 bao gồm 

hai nhóm: nhóm học theo chiến lược thực hành (operative strategy) và nhóm học 

theo chỉ dẫn (directive). Kết quả cho thấy cả hai nhóm đều có những tiến bộ đáng 

kể, tuy nhiên nhóm thứ nhất có kết quả cao hơn và tiến bộ hơn về năng lực mô hình 

hóa. Kết quả của nghiên cứu hiện tại cũng khẳng định rằng học sinh đã nhận thức 

được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn cuộc sống thông qua các nhiệm vụ mô 

hình hóa toán học. Tuy nhiên, nghiên cứu này không phân thành hai nhóm như 

Blum và Borromeo Ferri (2009) mà chỉ tập trung vào chiến lược thực hành nhằm 

phát huy vai trò hoạt động nhóm tích cực của học sinh kèm theo những hỗ trợ của 

GV khi cần thiết. Ngoài ra, việc học theo các chỉ dẫn cũng có phần hạn chế trong 

việc khuyến khích khả năng tư duy và giải quyết vấn đề của học sinh. 

Sau quá trình làm quen với MHH một học kỳ, kết quả bài kiểm tra đầu ra của 

HS có điểm số trung bình từng câu hỏi cao hơn so với kết quả bài kiểm tra đầu vào. 

Đồng thời, số học sinh đạt điểm tối đa mỗi câu hỏi và điểm số trung bình mỗi câu 

hỏi cũng cao hơn đáng kể (xem Bảng 4.4). Tuy vậy, hai câu hỏi sau cùng liên quan 

đến biểu diễn đồ thị (Câu 7 và Câu 8) có sự thay đổi không đáng kể. Cụ thể, điểm 
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trung bình cho hai câu hỏi này ở đầu ra cao hơn đầu vào tuy nhiên số học sinh đạt 

điểm tối đa mỗi câu hỏi lại thấp hơn (với mức ý nghĩa 5% nên không mang ý 

nghĩa thống kê). Như vậy, học sinh gặp khó khăn nhiều ở năng lực sử dụng đồ thị, 

nhiều em lúng túng và không tìm được câu trả lời. Một trong những lý giải cho điều 

này là học sinh ít có kinh nghiệm với năng lực này. Phần lớn học sinh chỉ quen với 

việc viết (tìm) phương trình và vẽ đồ thị từ các chỉ số có sẵn. Ngược lại, việc đọc 

các thông tin và giải quyết vấn đề từ một đồ thị cho trước vẫn còn khá xa lạ với các 

em. Hơn nữa, năng lực này cũng không được tích hợp vào các nhiệm vụ MHH toán 

học trong dạy học thực nghiệm của nghiên cứu hiện tại. Từ đây, một hướng mở cho 

các nghiên cứu trong tương lai có thể hướng đến là phát triển các năng lực MHH 

liên quan đến việc sử dụng đồ thị cho học sinh.  

Riêng đối với Câu hỏi 6 liên quan đến việc phác thảo chiều cao cây hướng 

dương, kết quả cho thấy đa phần học sinh sử dụng dạng đồ thị là hàm đường thẳng 

tăng (33/128 HS ở đầu vào và 15/128 HS ở đầu ra). Bài kiểm tra ở đầu ra có bốn 

học sinh sử dụng đồ thị là hàm tăng và sau đó giảm với những giải thích có liên 

quan đến trải nghiệm thực tế. Các em chia sẻ trong phỏng vấn đã tự trồng hoa sau 

khi thực hiện bài kiểm tra đầu vào để theo dõi, quan sát và ghi lại. Đồng thời, các 

em cũng bày tỏ thái độ thích thú và hào hứng với công việc đó. Điều này cho thấy 

các nhiệm vụ MHH đã có những ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của việc ứng 

dụng Toán học vào cuộc sống của HS.  

5.1.2. Tình cảm, thái độ HS thay đổi theo hướng tích cực sau các nhiệm vụ mô 

hình hóa 

Ngay từ đầu vào học sinh đã nhận thức tầm quan trọng của môn toán, nhưng 

tình cảm dành cho môn học này không nhiều. Đây cũng có thể là một trong những 

yếu tố thuộc về văn hóa bởi đa phần học sinh và phụ huynh ở Việt Nam quan điểm 

toán học là môn học chính và có phần quan trọng hơn các môn khác. Sau quá trình 

thực nghiệm, thái độ và tình cảm của các em với Toán đã dần thay đổi theo hướng 

tích cực. Liên quan đến tầm quan trọng của môn toán, ở đầu vào học sinh phần lớn 

cho rằng toán học là quan trọng tuy nhiên lại không thích toán vì những lý do chủ 

yếu như là toán khó, nhiều công thức, nhiều thuật toán và trừu tượng. Một nghiên 
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cứu trước đây cũng tìm thấy học sinh có quan điểm tương tự và cho rằng các nhiệm 

vụ toán học trong nhà trường bao gồm các thông tin, số liệu cho sẵn và không liên 

quan đến thực tế (Phương, 2015). Tuy nhiên, ở đầu ra, học sinh thay đổi thái độ 

theo chiều hướng thích toán nhiều hơn. Điều này cũng được xác nhận qua quá trình 

tham gia mô hình hóa, học sinh thể hiện sự hăng hái và trả lời phỏng vấn bày tỏ 

những quan điểm của mình về toán đã thay đổi theo hướng thích thú hơn sau khi 

được làm quen với các nhiệm vụ thực tế. 

Liên quan đến niềm tin đối với toán học, học sinh đa phần không đồng ý với 

việc phải có tố chất bẩm sinh mới có thể học được toán (73.5 % ở đầu vào và 62.5% 

ở đầu ra). Điều đó cũng đồng nghĩa với việc học sinh tin tưởng rằng học toán cần sự 

rèn luyện tích lũy. Liên quan đến các phương pháp hỗ trợ cho việc hiểu toán, học 

sinh lựa chọn nhiều nhất cho phương án sử dụng máy tính và tìm kiếm internet ở 

đầu vào. Trong khi đó học sinh lại ưu tiên lựa chọn phương pháp sử dụng toán học 

để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực tế ở đầu ra. Điều này lần nữa khẳng 

định học sinh nhận thức nhiều hơn về các ứng dụng của toán học trong thực tiễn 

cuộc sống. Và đây cũng là một trong những kết quả có được từ việc tích hợp các 

nhiệm vụ xác thực vào lớp học. 

 Tình cảm và năng lực MHH có mối liên hệ tương hỗ với nhau. Cụ thể, thông 

qua các nhiệm vụ MHH, tình cảm HS dần tích cực hơn đối với các nhiệm vụ thực tế 

nói riêng và toán học nói chung. Đồng thời, với những nhóm có thái độ tích cực thì 

năng lực MHH cũng từ đó được cải thiện tốt hơn. Chẳng hạn, bắt đầu từ nhiệm vụ 

thứ hai, HS tỏ ra hứng thú trong quá trình mô hình hóa và bày tỏ quan điểm với các 

bạn của mình: “Mình thấy thú vị”, phát biểu này được trích ra từ video và file ghi 

âm của nhóm. Đối với dự án, HS nhận định: “em thấy được rằng toán học có rất 

nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Chỉ qua cách gắn cây cầu thành một Parabol và 

hệ trục tọa độ mà việc thiết kế trở nên dễ dàng. Cảm xúc của em là rất thích thú với 

mô hình và hình thức học toán như thế này”. Các Nhóm 4, 5, 6 cũng cải thiện mô 

hình rất nhiều sau ba nhiệm vụ đầu tiên. Các yếu tố thực tế dần được quan tâm 

nhiều hơn. Đặc biệt, học sinh chia sẻ trong phỏng vấn: “sau khi tham gia kiểm tra 

đầu vào, em về nhà đã thử nghiệm trồng và theo dõi sự phát triển của cây hướng 
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dương”. Học sinh dần quen với các nhiệm vụ xác thực, tỏ ra thích thú và cũng từ đó 

việc tham gia vào MHH toán học cũng trở nên tích cực, hăng say hơn. 

Một nghiên cứu cũng liên quan đến hai yếu tố là nhận thức và thái độ đối với 

việc học và dạy toán là công trình của Alenezi (2008). Mục đích tổng thể của 

nghiên cứu này là đề xuất các cách cải thiện thành tích của học sinh. Nghiên cứu 

được tiến hành với 1346 học sinh từ độ tuổi 14-16 nhằm điều tra ảnh hưởng của 

năng lực bộ nhớ và thành tích học tập. Các phát hiện của nghiên cứu này được tóm 

gọn như sau: nhận thức ảnh hưởng đến việc dạy và học toán, thái độ của người học, 

giáo viên và các nhà làm chương trình giáo dục. Nhận thức mà Alenezi quan tâm ở 

đây chủ yếu là đo lường bộ nhớ của não bộ học sinh và quan điểm của giáo viên và 

các nhà làm chương trình, khác với nghiên cứu hiện tại là đo lường năng lực mô 

hình hóa toán học của học sinh từ khía cạnh nhận thức. Tuy nhiên, nghiên cứu của 

Alenezi cũng góp phần làm rõ mối tương quan thuận giữa nhận thức, thái độ và 

thành tích của việc học toán. Điều này có nghĩa là khi HS nhận thức được tầm quan 

trọng của việc học toán thì thái độ đối với việc học toán cũng tích cực hơn và kết 

quả đạt được cũng theo đó tốt hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy có sự khập khiễng 

trong quan điểm giữa người làm chương trình và giáo viên người gần gũi và liên 

quan trực tiếp đến việc dạy và học. Nghiên cứu hiện tại cũng khẳng định mối liên hệ 

giữa thái độ và NLMHH của HS từ khía cạnh nhận thức có sự tương quan như đã 

nói ở trên. Nhưng khác với Alenezi, quá trình tìm hiểu nội dung chương trình để 

tiến hành thực nghiệm cho thấy những người làm chương trình đã nhận thức được 

vai trò của MHH toán học và đã có đề cập đến trong nội dung cải cách chương trình 

dạy học Toán ở trường phổ thông.  

Riêng ở Việt Nam, các nghiên cứu liên quan đến mô hình hóa toán học nhận 

được sự quan tâm (An, 2014; Nam, 2015 & Nga, 2014; …). Tuy nhiên, những ảnh 

hưởng của MHH toán học đến tình cảm của học sinh đối với Toán học và việc học 

toán thì hầu như chưa thấy đề cập đến. Nghiên cứu này cho thấy tình cảm của học 

sinh đối với Toán học đã có nhiều sự thay đổi, điều này có thể là kết quả từ nhiều 

tiếp cận. Chẳng hạn, việc học tập theo nhóm đã giúp học sinh tự tin hơn và các em 

sẵn sàng hỗ trợ nhau giải quyết vấn đề. Đồng thời, các vấn đề MHH toán học giúp 
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học sinh trải nghiệm và nhận thức được tầm quan trọng của toán với thực tiễn cuộc 

sống, đặc biệt là các mô hình thực mang tính chất dự án. Ngoài ra, giáo viên cũng 

đóng vai trò quan trọng trong việc tương tác và hỗ trợ học sinh tham gia MHH.  

5.1.3. Vai trò của GV trong khi HS tiến hành MHHTH  

Giáo viên có vai trò chuẩn bị và dự kiến những tình huống có thể xảy ra. 

Khung thiết kế dạy học MHHTH được người nghiên cứu thiết kế và thảo luận với 

GV. Đồng thời, GV xem xét và lên kế hoạch chi tiết trước khi đi vào thực nghiệm 

chính thức. Khung thiết kế bao gồm: các mức độ trải nghiệm, năng lực MHH, các 

công cụ Toán học được sử dụng, những hỗ trợ của GV khi cần thiết và GV theo dõi 

tiến trình để kiểm định mức độ thành công của nhiệm vụ. 

Việc hỗ trợ của GV có tác động tích cực đến sự tự tin và năng lực MHH của 

học sinh. GV hỗ trợ bằng cách đặt câu hỏi cho HS, phần lớn các câu hỏi tập trung ở 

hai cấp độ nhớ và hiểu các kỹ năng, khái niệm cơ bản. Các câu hỏi mà GV đặt ra 

cũng đã góp phần gợi nhắc và hướng dẫn HS giải quyết vấn đề tuy nhiên số lượng 

các câu hỏi này không nhiều. Điều này cho thấy vẫn còn hạn chế những tương tác 

giữa GV và HS. Không những HS là những đối tượng cảm thấy mới mẻ với các 

nhiệm vụ MHH như thế này mà bản thân GV cũng chưa quen với MHHTH cũng 

như đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình MHH. 

Một nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của Maaß (2006) nhằm định nghĩa 

lại các khái niệm mô hình hóa, năng lực mô hình hóa và xem xét chương trình đào 

tạo. Kết quả nghiên cứu nhận định việc cung cấp các nhiệm vụ mô hình hóa cho các 

giáo viên là không đủ. Giáo viên cần làm quen, trải nghiệm và kiểm tra các phương 

pháp giảng dạy phù hợp để tích hợp mô hình và hỗ trợ các năng lực liên quan. Điều 

này cũng được khẳng định trong nghiên cứu hiện tại. Chẳng hạn như ở phần kết quả 

đã nêu, giáo viên thứ nhất mặc dù có kinh nghiệm dạy học trên 10 năm nhưng chưa 

có kinh nghiệm về MHH toán học. Do đó, quá trình tương tác của GV1 và HS 

không đem lại nhiều hiệu quả cho ba nhiệm vụ đầu tiên, GV1 chỉ đặt ra một vài câu 

hỏi mang tính chất xác định thông tin mà không khuyến khích HS tư duy. Ngược 

lại, giáo viên thứ hai cũng đồng thời là người nghiên cứu, GV2 đưa ra các câu hỏi 
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mang tính chất hiểu các kỹ năng, khái niệm và một số câu hỏi phân tích và khuyến 

khích học sinh tư duy nhưng không can thiệp sâu vào quá trình MHH của HS. Maaß 

(2006) đề xuất việc huấn luyện và đào tạo giáo viên bổ sung các kiến thức về mô 

hình hóa và năng lực mô hình hóa là cần thiết được triển khai. Kết quả nghiên cứu 

này cũng đồng quan điểm với Maaß (2006) liên quan đến vai trò của GV và việc 

huấn luyện đào tạo các kiến thức MHH cho GV được đề xuất ở phần sau. Tuy 

nhiên, giáo viên trong nghiên cứu hiện tại có những ưu điểm khi đặt các câu hỏi 

cũng như những phát biểu mang tính khích lệ. Chẳng hạn: “đó là ý hay nhưng cần 

giải thích thêm” hay chủ động “các em có cần hỗ trợ gì không?”. Những điều này 

cũng tác động rất lớn đến tâm lý của HS, HS cảm thấy tự tin hơn để giải quyết vấn 

đề. Trả lời phỏng vấn, học sinh bày tỏ: “GV đã giúp chúng em làm rõ những gì 

chưa hiểu. Có những lúc thấy khó khăn được GV hỗ trợ, chúng em đã tiếp tục thực 

hiện”  

5.2. Đóng góp của đề tài 

Các nghiên cứu trước đây đã đo lường NLMHH toán học với các nhiệm vụ xác 

thực (Kaiser, 2005; Borromeo Ferri, 2006 & An, 2014; ...) nhưng thông thường chỉ 

đo tại một thời điểm và sử dụng chỉ một công cụ đánh giá. Nghiên cứu này đã đo 

lường cả quá trình với nhiều công cụ đánh giá khác nhau (quy trình MHH và thang 

rubric). Các công cụ này đã mở rộng góc nhìn cho việc phân tích kết quả. Chẳng 

hạn, quy trình MHH cho thấy quá trình MHH của HS diễn ra như thế nào. Trong 

khi đó, thang rubric được sử dụng với để đánh giá NLMHH từ nhiều tiêu chí liên 

quan đến: chủ đề toán học, quy trình toán học, biểu diễn toán học, biện luận, đặt vấn 

đề, xác định giả định, giải thích kết quả, phản biện mô hình, nguồn sử dụng, giao 

tiếp toán, viết, biểu diễn trực quan, tham khảo. Các tiêu chí được mã hóa thành dạng 

số cung cấp một cái nhìn tổng quát và có thể nhìn nhận sự khác biệt điểm số giữa 

các tiêu chí trong một nhóm và so với các nhóm một cách thuận tiện hơn. 

Nghiên cứu đã Việt hóa, tổng hợp các công cụ, khái niệm đồng thời góp phần 

thiết kế việc đo lường một cách tổng thể: đo lường NLMHH bằng các công cụ khác 

nhau; đo lường thái độ bằng nhiều phương pháp; đánh giá vai trò của GV khi tham 

gia MHH bằng các khung lý thuyết kết hợp (khung thiết kế kế hoạch, ma trận đánh 
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giá câu hỏi, khung tương tác theo từng thời điểm). Các nghiên cứu trước đây đa 

phần là MHH với các bài toán có lời văn (cấp độ xác thực thứ nhất) (Borromeo 

Ferri, 2006; Maaß, 2006). Nghiên cứu hiện tại đã đo các năng lực tương ứng với các 

loại nhiệm vụ khác nhau về mức độ xác thực. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra 

một bằng chứng thực nghiệm cho việc tích hợp MHH toán học với các mức độ xác 

thực khác nhau vào lớp học. Cụ thể các đóng góp của đề tài này như sau: 

5.2.1. Đóng góp về mặt nghiên cứu, khoa học 

5.2.1.1. Tổng hợp các khái niệm và phát triển lý thuyết về năng lực MHH từ cả 

hai khía cạnh: nhận thức và phi nhận thức 

Trong giáo dục toán, khái niệm thái độ thường có cấu trúc mơ hồ và đôi khi 

được phân biệt với niềm tin một cách không rõ ràng (Hannula, 2014). Thái độ là 

một khái niệm thuộc tâm lý, đó là lý do nghiên cứu này đã tìm kiếm các khái niệm 

về thái độ xuất phát từ tâm lý học và tổng hợp các khái niệm này. Từ đó, mô hình 

ABC (nhận thức, cảm xúc và hành vi) trong tâm lý được sử dụng để đo lường thái 

độ một cách toàn diện, đồng thời áp dụng cụ thể trong các tình huống toán học. 

Đây là một nghiên cứu kết hợp giữa giáo dục toán và tâm lý học, hai mảng 

nghiên cứu này không hề xa lạ trong cộng đồng nghiên cứu trên thế giới và trong 

nước. Kết quả của nghiên cứu cho thấy thái độ, tình cảm (khía cạnh phi nhận thức) 

và năng lực MHH (từ khía cạnh nhận thức) của HS có sự tương hỗ với nhau. Thông 

qua các nhiệm vụ MHH, tình cảm và thái độ học sinh đối với toán học dần tích cực 

hơn. Ngược lại, khi học sinh thích thú và có thái độ nghiêm túc tham gia MHH thì 

năng lực của HS cũng theo đó mà phát triển theo chiều hướng tích cực. Như vậy, 

khi HS tham gia MHH, các em không chỉ đơn thuần tham gia vào hệ thống chỉ bao 

gồm các khái niệm toán học mà còn thể hiện cảm xúc, thái độ, niềm tin thông qua 

biểu hiện của hành vi. 

Tóm lại, năng lực mô hình hóa toán học trong nghiên cứu này được định nghĩa 

là các hoạt động có ý thức của học sinh khi tham gia giải quyết các vấn đề thực tế. 

Các hoạt động đó là cả một chuỗi vận hành của những kinh nghiệm đối với vấn đề, 

từ đó lựa chọn các kiến thức toán học và kỹ năng thực hiện các thao tác giải quyết 
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vấn đề thực tế. Các hoạt động này giao thoa và vận hành dưới tác động của một 

động cơ thúc đẩy bên trong (các yếu tố phi nhận thức) trong môi trường mô hình 

hóa toán học và được thể hiện ra ngoài thông qua khả năng giải quyết các nhiệm vụ 

đó.  

Năng lực mô hình hóa toán học của HS được đánh giá thông qua các bước của 

quy trình MHH và số lượng MH toán được thiết lập. Cụ thể, ba giai đoạn được phân 

tích như trong khung lý thuyết đã nêu bao gồm: 1) Tìm hiểu vấn đề, từ đó tái hiện 

vấn đề thông qua kinh nghiệm và đơn giản vấn đề (thuộc về nhận thức – mô hình 

ẩn). 2) Toán học hóa và các thao tác toán học để đi đến kết quả (các biểu diễn bên 

ngoài – mô hình tường minh). 3) Xác nhận lại kết quả trong thế giới thực và lặp lại 

mô hình nếu cần thiết (xem Hình 2.4). 

 

Hình 2.4. Năng lực mô hình hóa từ khía cạnh nhận thức và phi nhận thức 

5.2.1.2. Tổng hợp và thiết kế các công cụ đo lường 

a. Kết hợp nhiều phương pháp trong thang đo lường thái độ 

Khác với nhiều nghiên cứu trước đây, các phương pháp đo lường thái độ được 

xem xét và kết hợp trong nghiên cứu này. Thang đo Likert là phương pháp phổ biến 

được sử dụng để đo lường thái độ từ trước đến nay. Tuy nhiên như đã trình bày lý 

do lựa chọn phương pháp kết hợp ở chương ba, việc kết hợp các phương pháp khác 
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nhằm phát huy điểm mạnh và hạn chế nhược điểm của từng phương pháp. Phương 

pháp kết hợp như vậy đòi hỏi bảng hỏi được thiết kế công phu và việc phân tích dữ 

liệu gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng, nó hạn chế được việc đánh ngẫu nhiên, làm 

tăng khả năng tập trung của người tham gia và giá trị của dữ liệu.  

Alenezi (2008) cũng nghiên cứu về nhận thức và thái độ học sinh đối với môn 

Toán, nhưng tất cả các thang đo lường chỉ dừng lại ở mức độ định lượng. Cụ thể, 

tác giả sử dụng các bài kiểm tra với các câu hỏi ngắn liên quan đến các con số và 

hình vẽ để đo lường khả năng nhớ của học sinh, đồng thời bảng khảo sát được sử 

dụng để đo lường thái độ. Nghiên cứu hiện tại là sự kết hợp phương pháp định tính 

và phương pháp định lượng. Quá trình MHH của HS được quan sát phân tích bằng 

phương pháp định tính, điều này cho thấy diễn biến quá trình tham gia MHH và 

những biểu hiện thái độ của HS thông qua hành vi. Các bảng khảo sát về thái độ với 

phương pháp kết hợp các thang đo thuộc về phần định lượng một lần nữa khẳng 

định cho kết quả từ phương pháp định tính và làm rõ bằng các con số cụ thể.  

b. Đo lường NLMHH bằng hai phương pháp: quy trình MHH và rubric 

Khái niệm nhận thức được đề cập đến trong đề tài này thuộc một phạm trù khá 

phức tạp liên quan đến sự vận hành của não bộ (Alenezi, 2008). Cho đến hiện tại, 

bản chất của mô hình tiềm ẩn là gì không ai phát biểu một cách chắc chắn thậm chí 

kể cả mô hình đó thuộc chính bản thân mình. Tuy nhiên, mô hình đó có thể chuyển 

tải thành mô hình tường minh thông qua một chuỗi tư duy và tác động của môi 

trường bên ngoài. Nghiên cứu này phân tích năng lực mô hình hóa của học sinh 

thông qua mô hình tường minh. Đồng thời, với niềm tin vào vai trò và sự đóng góp 

rất lớn của mô hình tiềm ẩn, quy trình MHH từ quan điểm nhận thức được sử dụng. 

Các mô hình tiềm ẩn (thuộc giai đoạn thứ nhất của quy trình MHH được sử dụng 

trong nghiên cứu này) không thể hiện trong báo cáo đã được làm rõ thông qua quá 

trình thảo luận của học sinh và phỏng vấn. Đây là một thế mạnh của phương pháp 

định tính mà các kết quả và con số định lượng không thể giải thích tường tận được. 

Thông qua quan sát quá trình thảo luận và phỏng vấn HS, các cách mà học sinh tư 

duy và giải quyết vấn đề được giải thích. 
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Tuy nhiên, mọi đánh giá và lý giải định tính thường không tránh khỏi mang 

tính chủ quan của người nghiên cứu. Đó chính là lý do một lần nữa năng lực MHH 

của học sinh trong nghiên cứu này được đánh giá thông qua một thang đo rubric. 

Thang đo này đã được người viết cùng với bốn nhà nghiên cứu khác thiết kế, tinh 

giản và đưa vào thử nghiệm trước khi sử dụng cho nghiên cứu hiện tại. Việc đánh 

giá mức độ đạt được các tiêu chí trong thang đo được mã hóa thành dạng số. Điều 

này có thể giúp cho việc đo lường năng lực MHH của học sinh một cách chi tiết, rõ 

ràng và cụ thể hơn. Với các mức độ đạt được, người nghiên cứu có thể dễ dàng phát 

hiện học sinh tốt ở tiêu chí nào cũng như hạn chế ở đâu. Đồng thời, việc so sánh 

giữa các nhóm học sinh cũng trở nên khách quan hơn dựa trên cùng một khuôn khổ 

đánh giá.    

 Việc đo lường NLMHH của học sinh bằng cả quy trình MHH và thang đo 

rubric tuy công phu nhưng kết quả thu được mang lại nhiều lợi thế hơn nếu chỉ sử 

dụng một trong hai phương pháp. Quy trình MHH làm rõ quá trình chuyển tiếp giữa 

các bước tư duy của học sinh và đôi khi không đi theo một đường tuyến tính. Người 

nghiên cứu có thể nắm bắt được học sinh đang ở bước nào của quy trình, thấy rõ 

học sinh gặp khó khăn ở đâu, hay có thể lý giải cho việc học sinh lặp lại mô hình 

hoặc xây dựng mô hình mới. Đồng thời, thang đo rubric với nhiều tiêu chí được 

thiết kế sẵn có thể mã hóa các mức độ đạt được của học sinh thành dạng số, điều 

này khiến việc đánh giá các mức độ đạt được của học sinh khách quan hơn và thuận 

tiện trong việc nhìn nhận giữa các nhóm.  

5.2.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

5.2.2.1. Tích hợp các nhiệm vụ MHH với các cấp độ xác thực tăng dần theo nội 

dung chương trình 

Để quá trình MHH được diễn ra thành công, các nhiệm vụ MHH được lựa 

chọn, thiết kế sao cho vừa đảm bảo phù hợp với nội dung chương trình vừa tăng dần 

mức độ xác thực để học sinh có thể thích nghi dần. Cụ thể, bốn nhiệm vụ được sử 

dụng trong nghiên cứu này bao gồm: 1) Nhiệm vụ đài phun nước được tích hợp sau 

khi học sinh đã học bài hàm số bậc hai (cấp độ xác thực thứ nhất); 2) Nhiệm vụ trái 
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thơm được tích hợp sau khi học sinh đã học đại cương về phương trình (cấp độ xác 

thực thứ hai); 3) Nhiệm vụ máy bay cứu hộ được thực hiện sau khi học sinh đã học 

phương trình, hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn, vectơ và hệ trục tọa độ (cấp độ 

xác thực thứ hai); và 4) Nhiệm vụ xây dựng cầu vượt sông Hương được tích hợp 

sau tuần thứ 10 của học kỳ I và thời gian thực hiện kéo dài đến ba tuần, học sinh 

được sử dụng công cụ toán học bất kỳ tùy thuộc vào mô hình lựa chọn (cấp độ xác 

thực thứ ba – mô hình thực). 

Học sinh đã thể hiện sự tích cực khi tham gia giải quyết các nhiệm vụ mô hình 

hóa toán học trong lớp học. Đặc biệt, nhiệm vụ cuối cùng mang tính chất của một 

dự án được học sinh hăng hái thực hiện và thể hiện ở các báo cáo với nội dung đa 

dạng. Như vậy, nghiên cứu đã góp phần minh chứng cho việc thiết kế và tích hợp 

các nhiệm vụ tăng dần về mức độ xác thực trong lớp học là hoàn toàn có thể diễn ra. 

Đồng thời, các nhiệm vụ này vẫn đảm bảo đáp ứng được nội dung của chương trình 

dạy học. Nghiên cứu cũng chứng tỏ, mô hình hóa toán học với các nhiệm vụ xác 

thực vừa phát huy được vai trò ứng dụng của toán học trong đời sống vừa kiến tạo 

được các kiến thức toán thông qua các trải nghiệm thực tế.     

5.2.2.2. Phát huy vai trò giáo viên trong dạy học MHH toán học  

Phương pháp dạy học theo truyền thống nghĩa là GV truyền đạt và HS tiếp thu 

trước đây đã không còn đáp ứng được xu thế giáo dục hiện đại. Chương trình cải 

cách giáo dục (2018) đã đưa vào khái niệm mô hình hóa toán học và đề cao mục 

tiêu phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh. Để làm được điều đó, 

việc dạy học phải lấy học sinh làm trung tâm. Cũng chính vì thế vai trò của giáo 

viên dường như trở nên ít được quan tâm. Trong khi đó, những thế mạnh của 

phương pháp truyền thống từ phía vai trò của GV là không thể phủ nhận, GV có 

những kỹ năng đặt câu hỏi, gợi ý để HS hiểu vấn đề và giải quyết vấn đề hợp lý. 

Chính vì vậy, sự kết hợp (giữa truyền thống nghĩa là vai trò của giáo viên) và hiện 

đại (lấy học sinh làm trung tâm) được cân nhắc kết hợp trong nghiên cứu này.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy HS làm quen với những nhiệm vụ thực tế với 

bước đầu khó khăn nhưng với sự hỗ trợ từ giáo viên HS trở nên tương tác tích cực 
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khi tham gia MHH. Sự hỗ trợ đó thể hiện ở những tương tác có hiệu quả giữa HS và 

GV bao gồm việc HS chủ động xin trợ giúp cũng như sự động viên khích lệ từ phía 

GV. Những gợi ý từ giáo viên dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc, khơi gợi và khích 

lệ chứ không đi sâu vào các thao tác của MHH. 

Phương pháp này cũng mang lại cho cả HS và GV cơ hội tiếp cận và tương tác 

trong lớp học theo xu hướng các nghiên cứu mới. Tuy nhiên, các thực nghiệm dạy 

học đã được thực hiện chỉ trong nghiên cứu, thực tế GV và HS chỉ được dạy và học 

theo một khung chương trình soạn sẵn và các lý thuyết như trên chưa từng được 

nhắc đến (Tran & nnk, 2019). Do đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để việc dạy và 

học MHH được tích hợp trong nhà trường và tích hợp một cách hiệu quả? Một số đề 

xuất về chương trình, việc tích hợp MHH vào lớp học, các đề xuất về việc đào tạo 

giáo viên được đề cập ở phần kế tiếp. 

5.3. Đề xuất 

Như đã trình bày ở chương 2, thái độ với toán học của học sinh có phần ảnh 

hưởng trực tiếp từ giáo viên (Tessema, 2010). Bản thân giáo viên là người lên kế 

hoạch/chiến lược giảng dạy và thiết kế các công cụ dạy học thích ứng để các hoạt 

động lên lớp diễn ra hiệu quả. Do đó, để dạy học tốt MHH giáo viên cần được trang 

bị các kiến thức về MHH (Tan & Ang, 2012), thiết kế công cụ (Palm, 2007), khả 

năng quan sát và tương tác với HS trong quá trình MHH diễn ra (Ehrenfeld & Horn, 

2020). Giáo viên cần tìm hiểu thêm các phương pháp dạy học theo xu hướng hiện 

đại, thấy được vai trò của toán học trong đời sống thực tiễn và triển khai các bài học 

có tích hợp MHH nhằm tạo ra môi trường học tập tích cực và hứng thú cho HS. Có 

rất nhiều tài liệu về mô hình hóa và các nhiệm vụ thực tế mà GV có thể tham khảo 

như: ICTMA, PISA hay các bài báo trong và ngoài nước. Các nhiệm vụ thực tế có 

thể được tham khảo và thiết kế lại cho phù hợp với văn hóa và môi trường giáo dục 

của người Việt (Phương & Dũng, 2015). Ngoài ra, các nhiệm vụ thực tế nên được 

thiết kế phân loại tùy theo mục đích và mức độ sử dụng (Palm, 2007). Việc thảo 

luận cùng các chuyên gia trong lĩnh vực này và các giáo viên để xây dựng một ngân 

hàng các nhiệm vụ thực tế sẽ rất hữu ích. 
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Giáo viên cũng cần thiết được bổ trợ thêm các kiến thức về tâm lý giáo dục để 

theo dõi và nắm bắt tâm lý học sinh. Điều này thật sự cần thiết để việc dạy học hiệu 

quả. Như kết quả của nghiên cứu cho thấy, nội dung học tập sẽ ảnh hưởng rất lớn 

đến tình cảm và thái độ của học sinh. Ngược lại, khi học sinh nhận thức được tầm 

quan trọng của việc học, có niềm tin vào bản thân và thái độ nghiêm túc với việc 

học thì thành tựu đạt được sẽ tốt hơn. 

Một số đề xuất đối với chương trình, sách giáo khoa, đào tạo và bồi dưỡng 

giáo viên như sau: 

1) Hiện nay, chương trình cải cách giáo dục (2018) đã đề cập đến năng lực mô hình 

hóa toán học và đề cao mục tiêu phát triển năng lực MHH, tuy nhiên không 

nhiều GV trung học phổ thông hiểu khái niệm này. Hiện tại, lĩnh vực mô hình 

hóa toán học vẫn nằm ngoài chương trình dạy học ở nhà trường (Tran & nnk, 

2019). Do đó, các lý thuyết về MHH cần được đưa vào trong chương trình đào 

tạo và bồi dưỡng giáo viên toán để việc tích hợp MHH vào lớp học có thể diễn 

ra thành công. 

2) Các nhiệm vụ thực tế trong SGK hiện nay vẫn còn rất hạn chế và hầu hết đều ở 

dạng bài toán có lời (cấp độ thấp nhất trong ba cấp độ đã trình bày ở chương 2) 

(An, 2014). Một hệ thống các nhiệm vụ thực tế cần được thiết kế hợp lý và tích 

hợp vào chương trình thì hệ thống bài tập trong SGK sẽ hạn chế được tính hàn 

lâm và phát huy được vai trò ứng dụng của toán học. 

3) Việc tích hợp liên môn được khuyến khích triển khai nhưng sẽ không hiệu quả 

nếu các nhà chuyên môn làm việc riêng biệt và độc lập. Toán học có ứng dụng 

trong rất nhiều lĩnh vực (như vật lý, xây dựng, kiến trúc), do đó việc HS học tập 

theo dự án được khuyến khích thực hiện (Tran & nnk, 2018; An & nnk, 2019). 

Để việc tích hợp đó có hiệu quả cần thiết các chuyên gia/giáo viên ngồi lại với 

nhau để lên kế hoạch thiết kế tích hợp nội dung gì, như thế nào và tích hợp lúc 

nào? 

4) Hiện tại, số lượng học sinh mỗi lớp là quá đông (40-45 em) và kèm thêm 

chương trình học hiện tại là khá dày đặc và nặng lý thuyết. Điều này cũng là một 

khó khăn lớn trong việc nỗ lực tích hợp các vấn đề thực tế vào dạy học trong lớp 
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học. Thiết nghĩ cần thêm các nghiên cứu và các đề xuất liên quan của cộng đồng 

nghiên cứu và kể cả giáo viên để tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ chương trình giáo 

dục thật sự có hiệu quả. 

5) Việc cải cách giáo dục phải mang tính chất toàn diện, nghĩa là nếu muốn phát 

triển các năng lực tư duy, năng lực mô hình hóa, … thì việc đánh giá và thi cử 

cũng cần được cân nhắc lại. Các nhiệm vụ thực tế đòi hỏi các năng lực mô hình 

hóa được hình thành và phát triển, đồng thời giải quyết các nhiệm vụ như thế 

phần lớn tốn nhiều thời gian hơn các bài tập mang tính chất thuật toán. Do vậy, 

việc đánh giá năng lực và các kỳ thi cũng cần được thảo luận xem xét một cách 

phù hợp với việc cải cách chương trình dạy.  

5.4. Giới hạn và hướng mở rộng của đề tài 

Những kết quả của nghiên cứu cho thấy việc tích hợp mô hình hóa toán học 

vào lớp học, đặc biệt là các nhiệm vụ mang tính chất dự án có những lợi ích thiết 

thực cho việc dạy và học. Để đưa ra minh chứng cho các hoạt động mô hình hóa 

toán học xác thực trong nhà trường là có thể diễn ra hiệu quả, đối tượng tham gia 

trong nghiên cứu này được chọn theo mẫu thuận tiện. Mẫu này được chọn bởi tính 

gần gũi, các đối tượng chấp thuận và sẵn sàng tham gia nghiên cứu; đồng thời mẫu 

cũng đảm bảo các nhóm học sinh khác biệt về mặt địa lý và học lực đầu vào. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này được tiến hành thực nghiệm trên đối tượng ba lớp học sinh 

lớp 10 do đó vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Những nghiên cứu trong tương lai có thể là 

thực hiện trên nhiều lớp học hơn và các khối học khác. Hơn nữa, nghiên cứu sẽ có 

giá trị hơn nếu được sự hỗ trợ từ các giáo viên phổ thông cùng tham gia vào quy 

trình mô hình hóa toán học, đồng thời trao đổi việc lựa chọn và thiết kế các tình 

huống cũng như tích hợp như thế nào để việc dạy và học mang lại hiệu quả.  

Trong khuôn khổ của một luận án, các kết quả được rút ra ở đây chỉ là từ 

nghiên cứu trường hợp. Để phát triển những kết quả của luận án này, những hướng 

nghiên cứu tiếp theo có thể thực hiện là: Nghiên cứu tập trung vào các nhiệm vụ mô 

hình thực (nghĩa là các nhiệm vụ mang tính chất dự án) và mở rộng đối tượng 

nghiên cứu đối với các khối học khác. Hoặc là, mở rộng nghiên cứu theo hướng 

điều tra vai trò của giáo viên đối với các loại nhiệm vụ khác nhau khi dạy học mô 
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hình hóa toán học. Hay, mở rộng về việc thay đổi chương trình, thiết kế tài liệu, bồi 

dưỡng giáo viên, các tác động sư phạm, vẫn còn là những vấn đề đang bỏ dở có thể 

khai thác tiếp theo. 
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KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy những thay đổi đáng kể về năng lực MHH toán 

học khi học sinh tham gia giải quyết các tình huống thực tế. Điều này thể hiện ở quy 

trình MHH và số lượng mô hình mà các em đã thực hiện rất đa dạng. Học sinh quan 

tâm đến nhiều yếu tố thực tế hơn khi giải quyết vấn đề. Đặc biệt là đối với nhiệm vụ 

mang tính chất dự án (mô hình thực), các em đưa ra nhiều mô hình và sử dụng 

nhiều công cụ toán để giải quyết vấn đề thậm chí cả những kiến thức chưa được 

học. Các mức độ trải nghiệm MHH của học sinh tiến dần từ mức độ thứ nhất đến 

mức độ thứ ba, nghĩa là từ việc làm quen với quy trình MHH, học sinh đã tích cực 

xây dựng và chủ động điều chỉnh MH cho đến khi phù hợp. Điều này cho thấy các 

nhiệm vụ xác thực làm thay đổi năng lực MHH của học sinh theo chiều hướng tích 

cực, đặc biệt là các nhiệm vụ dự án (cấp độ xác thực thứ ba).   

Đồng thời, thái độ và tình cảm của học sinh cũng dần thay đổi theo hướng tích 

cực, đặc biệt là khi các em nhận thức được sự gắn kết giữa toán học và đời sống 

thông qua các nhiệm vụ. Quá trình tham gia mô hình hóa các em cũng biểu đạt 

nhiều trạng thái như từ bỡ ngỡ cho đến hăng say thích thú. Điều này cho thấy việc 

nghiên cứu tìm hiểu về tâm lý giáo dục cũng đóng một vai trò quan trọng và cần 

thiết. Nắm bắt được các diễn biến tâm lý thì GV mới có thể thấu hiểu những khó 

khăn của học sinh cũng như điều các em trông chờ, có như vậy mới có thể hỗ trợ và 

khuyến khích việc học tập của các em đạt được hiệu quả. 

 Các nghiên cứu trước đây phần lớn chỉ tập trung vào đối tượng học sinh tiểu 

học, học sinh trung học cơ sở khi tiến hành mô hình hóa với các cấp độ xác thực 

khác nhau và chỉ dừng lại ở các phép toán đại số cơ bản (Tran & nnk, 2019). 

Nghiên cứu này mở rộng từ các nghiên cứu trước đây dựa trên đối tượng là học sinh 

trung học phổ thông. Các nhiệm vụ MHH được thực hiện bao gồm cả ba cấp độ xác 

thực và bao hàm cả hình học lẫn đại số trong nội dung toán.  

Tóm lại, luận án đã tổng quan được cơ sở lí luận về lý thuyết mô hình hóa toán 

học tiếp cận từ nhận thức và phi nhận thức. Trong đó, năng lực MHH toán học được 

đo lường bằng cả quy trình MHH và thang đánh giá các thành tố (rubric) đã được 
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người nghiên cứu cùng với các nhà nghiên cứu khác kiểm chứng thang đo trước đó. 

Khái niệm thái độ trong giáo dục toán được định nghĩa lại trong nghiên cứu này dựa 

trên mô hình của tâm lý học để đo lường thái độ một cách toàn diện và áp dụng vào 

các tình huống toán học. Các phương pháp đo lường thái độ được kết hợp trong 

nghiên cứu này nhằm tăng khả năng tập trung và hạn chế việc đánh ngẫu nhiên của 

người tham gia. Đồng thời, luận án cũng mô tả và giải thích các tác động sư phạm 

giúp thay đổi năng lực mô hình hóa khi học sinh tham gia giải quyết các tình huống 

xác thực: nhận thức, tình cảm, thái độ của học sinh thay đổi theo hướng tích cực sau 

các nhiệm vụ mô hình hóa. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra vai trò của giáo viên trong 

khi tổ chức dạy học cho học sinh tiến hành mô hình hóa toán học: giáo viên có vai 

trò thiết kế, lên kế hoạch, dự kiến những tình huống có thể xảy ra; giáo viên hỗ trợ 

tích cực sẽ tạo ra sự tự tin và tăng cường sự thể hiện năng lực mô hình hóa của học 

sinh. Bộ công cụ nghiên cứu kết hợp và phương pháp thực nghiệm sư phạm đã giúp 

cho những hình dung về sự chuyển biến nhận thức, thái độ của học sinh khi tham 

gia vào mô hình hóa được rõ ràng hơn. Đồng thời, nghiên cứu cũng góp phần giúp 

cho quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh được thể hiện theo một xu hướng 

mới, tích cực và có khả năng thực hiện nhằm tăng hiệu quả rèn luyện mô hình hóa 

cho học sinh trong những tình huống xác thực, có ý nghĩa cả về nhận thức và phi 

nhận thức. 
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P1 

PHỤ LỤC 1 

BẢNG KHẢO SÁT 

Bảng khảo sát này muốn tìm hiểu suy nghĩ của bạn về việc học toán. Thông tin của 

bạn cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn. 

Họ và tên: .................................................................................................................... 

Giới tính: Nam:          Nữ:   

Trường THPT:.................................................... Lớp: ....................................... 

(1) Đánh dấu x vào ô mà bạn cho là thích hợp nhất (Chỉ đánh một x mỗi dòng) 

1: Hoàn toàn không đồng ý -- 5: Hoàn toàn đồng ý. 1-5 tăng dần về mức độ đồng ý. 

                       1       2        3       4     5 

(a) Tôi thường hiểu các ý tưởng toán học một cách dễ dàng…  

(b) Tôi không thích các bài tập toán ........................................ 

(c) Bạn phải có tố chất bẩm sinh để giỏi toán...........................  

(d) Tôi nghĩ rằng toán học là một môn học hữu ích ................. 

(e) Tôi thấy rằng các kiến thức toán học của mình có ích 

      trong cuộc sống hàng ngày.................................................. 

(2) Suy nghĩ về lớp Toán của bạn: 

1. Không bao giờ  2. Hiếm khi  3. Thỉnh thoảng   

4. Thường xuyên   5. Rất thường xuyên       

                                         1         2       3        4     5 

(a) Tôi không hiểu những gì được dạy .................................  

(b) Tôi làm các bài tập toán lặp đi lặp lại ..............................  

(c) Lời giải luôn theo một thuật toán ....................................  

(d) Tôi không chắc chắn những gì tôi nên làm khi giải toán ..  

(e) Tôi tìm thấy mình có nhiều thiếu sót khi giải toán.............  

(3) Mô tả bạn trong lớp học toán? 

   1: Hoàn toàn không đồng ý -- 5: Hoàn toàn đồng ý. 1- 5 tăng dần về mức độ đồng ý. 

1       2        3      4      5 

(a) Một người khá tự tin trong lớp học toán.................  

(b) Cảm thấy tự tin hơn khi giải quyết thành  

công một nhiệm vụ................................................. 

(c) Tôi cảm thấy tự tin khi học toán ............................ 

(d) Tôi cảm thấy tự tin khi tôi thực sự hiểu những gì  

đang được dạy ở lớp............................................... 
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(e) Tôi cảm thấy tự tin tham gia thảo luận nhóm.......... 

(f) Tôi cảm thấy tự tin trong các kỳ thi toán................. 

(g) Tôi tự tin ngay cả khi phải đối mặt với những 

điều khó hiểu trong toán học....................................  

(4) Theo em tại sao học sinh nên học Toán ở trường? 

 

A. Nó hữu ích cho cuộc sống hằng gày                   

C. Nó quan trọng cho một số môn học  

khác 

E. Toán có thể giúp giải quyết các vấn đề 

xã hội 

G. Toán là một cách thức hữu ích để hiểu 

biết thế giới         

B. Có nhiều công việc cần sử dụng toán 

D. Nó dạy tôi cách tư duy logic  

F. Nó quan trọng cho nhiều khóa học 

 ở đại học 

H. Toán học đem lại cảm giác thỏa mãn 

Sắp xếp các lý do trên theo thứ tự quan trọng với bạn 

         Quan trọng nhất       Ít quan trọng nhất 

(5) Bạn nghĩ phương pháp nào sau đây sẽ hỗ trợ cho việc hiểu được toán? 

Chọn ba lựa chọn mà theo bạn là đúng nhất 

Sử dụng máy tính, tìm kiếm từ internet. 

Có nhiều tiết học toán hơn. 

Sử dụng dụng cụ giảng dạy như mô hình, tranh ảnh hoặc sơ đồ. 

Sử dụng trò chơi ở các lớp học toán. 

Sử dụng toán học để giải quyết vấn đề cuộc sống thực tế. 

Dạy toán chậm hơn. 

(6) Bạn thích nhất loại hình hoạt động nào trong các lớp học toán?  

Chỉ chọn một lựa chọn  

Giải quyết vấn đề thực tế 

Chứng minh lý thuyết  

Làm việc theo nhóm 

Khám phá 

Sử dụng máy vi tính 

Nghe giáo viên giảng 

Làm việc độc lập 

Lý luận và chứng minh 

Thảo luận
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(7) Bạn nghĩ về môn toán như thế nào: 

Chỉ chọn một ô duy nhất trên mỗi dòng phản ánh quan điểm của bạn về các nhận định 

sau: 

1-3: theo mức độ tăng dần 

Ví dụ, ở câu thứ nhất, nếu bạn có xu hướng nghĩ toán là trừu tượng thì chọn một trong ba 

ô bên trái, sau đó chọn ô nào tùy vào mức độ suy nghĩ của bạn. Chẳng hạn, tôi nghĩ môn 

toán cực kỳ trừu tượng, tôi sẽ chọn ô 3 phía bên trái. 

       3  2        1      1      2     3 

   Trừu tượng      Không trừu tượng 

   Khó       Dễ 

Không liên quan cuộc sống                Liên quan đến            

     cuộc sống 

             Chán                 Thú vị 

      Không hữu ích cho nghề      Hữu ích cho 

nghiệp mong muốn của bạn sau này.                       nghề nghiệp  

        Phức tạp      Đơn giản  

              

(8) Theo em các nhiệm vụ toán học trở nên dễ dàng hơn, nếu chúng được trình bày ...  

Chỉ chọn một ô mỗi dòng, 1-3: theo mức độ tăng dần 

                 3       2       1       1     2      3 

    Hình ảnh, như sơ đồ           Ký hiệu, như đại số 

Như các nhiệm vụ trừu tượng Như các nhiệm vụ  thực tế   

(9) Khi học toán ...  Chỉ chọn một ô mỗi dòng, 1-3: theo mức độ tăng dần 

               3        2        1       1      2       3 

Tôi dựa vào trí nhớ.        Tôi dựa vào sự hiểu biết. 

Tôi thích các hoạt động                                                            Tôi không thích những hoạt 

động đầy thách thức.         thách thức.  

Tôi thích công việc lặp đi                                                          Tôi không thích công  lặp 

lại.    việc lặp đi lặp lại.  

Tôi muốn thành thạo một                                                          Tôi nghĩ có nhiều cách để 

phương thức để giải quyết vấn đề.       giải quyết vấn đề. 
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Tôi thấy các vấn đề là                                                                 Tôi thấy các vấn đề là nhàm 

chán.                                                                                             là thú vị. 

Tôi phụ thuộc vào giáo viên           Tôi phụ thuộc vào  ách.  

Tôi có thể nắm giữ           Tôi không thể nắm giữ 

những ý tưởng trong đầu                                                            những ý tưởng trong đầu tôi 

một cách dễ dàng                                                                        tôi một cách dễ dàng 

(10) Viết ba câu để giải thích tại sao bạn thích hoặc không thích toán học. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

(11) Bạn có nghĩ rằng toán học là môn học quan trọng không?  

 

Có, Bởi vì 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

Không, Bởi vì 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

Cảm ơn sự hợp tác của Bạn !  
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PHỤ LỤC 2 
BÀI KIỂM TRA ĐẦU RA 

Câu hỏi 1: Người ta muốn đặt trạm xe buýt có mái che dọc theo tuyến đường mới, trạm 

dừng nên đặt ở đâu sao cho số người sử dụng dịch vụ được nhiều nhất?  

Theo em, giả thiết nào dưới đây ít quan trọng nhất khi thiết lập một mô hình toán học để 

giải quyết vấn đề này?  

A. Giả sử rằng chỉ xây dựng một trạm dừng xe buýt có mái che. 

B. Giả sử rằng tuyến xe buýt mới này chạy trên một đường thẳng. 

C. Giả sử rằng thời tiết ở đây thường nắng nhiều hơn mưa. 

D. Giả sử rằng cứ 30 phút lại có một chuyến xe buýt. 

E. Giả sử rằng hành khách đi bộ không quá xa để đến trạm chờ. 

Câu hỏi 2: Kích thước nào là tốt nhất đối với bánh xe đạp để người đạp xe cảm thấy êm 

(đằm) nhất? Câu hỏi nào dưới đây là quan trọng nhất khi lựa chọn kích thước bánh xe đạp 

thỏa mãn yêu cầu trên?. 

A. Các bánh xe có được nối với bàn đạp bằng dây xích không? 

B. Chiều cao của người đạp xe là bao nhiêu? 

C. Xe đạp có thắng (phanh) không? 

D. Lề đường mà xe đạp có thể băng qua cao nhất bao nhiêu? 

E. Địa hình mà xe đạp di chuyển có quan trọng không? 

Câu hỏi 3: Một siêu thị lớn có rất nhiều quầy thu ngân nhưng trong giờ cao điểm khách 

hàng vẫn phải chờ đợi lâu mới có thể được thanh toán. Vậy có nên cho những khách có ít 

hàng hóa hơn thanh toán ở các quầy thu ngân riêng biệt (dành cho khách hàng mua ít hơn 

một số lượng nhất định). Theo em, phương án nào dưới đây là phù hợp nhất để hoàn thành 

phát biểu sau đây?  

Giả sử siêu thị có 5 quầy thu ngân và khách đến quầy thu ngân trong các khoảng thời gian 

cách đều nhau với số lượng hàng hóa ngẫu nhiên (ít hơn 30), ví dụ cứ 5 phút có một khách 

hàng xuất hiện ở quầy thu ngân. Bằng phương pháp mô phỏng, chúng ta sẽ tìm cách so 

sánh thời gian chờ đợi trung bình của mỗi khách hàng ở 5 quầy thu ngân hoạt động bình 

thường với 

A. thời gian chờ đợi trung bình của mỗi khách hàng khi một quầy thu ngân hoạt động bình 

thường trong khi 4 quầy còn lại chỉ dành cho khách có 8 mặt hàng trở xuống. 

 B. thời gian chờ đợi trung bình của mỗi khách hàng khi bốn quầy thu ngân hoạt động bình 

thường trong khi quầy còn lại chỉ dành cho khách có ít mặt hàng hơn. 
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C. thời gian chờ đợi trung bình của mỗi khách hàng khi một quầy thu ngân hoạt động bình 

thường trong khi 4 quầy còn lại chỉ dành cho khách có ít mặt hàng hơn. 

D. thời gian chờ đợi trung bình của mỗi khách hàng khi một vài quầy thu ngân hoạt động 

bình thường trong khi những quầy còn lại chỉ dành cho khách có 8 mặt hàng trở xuống. 

E. thời gian chờ đợi trung bình cho mỗi khách hàng khi 4 quầy thu ngân hoạt động bình 

thường trong khi quầy còn lại chỉ dành cho khách hàng có 8 mặt hàng trở xuống. 

Câu hỏi 4: Các dịch vụ cứu hộ và an ninh quan tâm đến thời gian cần thiết để sơ tán toàn 

bộ nhân viên ở một tòa nhà văn phòng trong trường hợp khẩn cấp. Thông thường người ta 

quan tâm đến việc cân bằng giữa yếu tố an toàn, người bên ngoài dễ tiếp cận vào và lối ra 

có dễ dàng đi lại hay không. 

Trong một tình huống đơn giản, người ta xét một căn phòng có lối ra vào chỉ vừa cho một 

người. Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra thì mất bao lâu để sơ tán mọi người khỏi căn 

phòng đó? Phương án nào sau đây chứa các yếu tố (biến số, tham số, hằng số) cần thiết để 

xây dựng bài toán tương ứng với tình huống?  

A. Thời gian mọi người nhận ra kể từ khi chuông báo động kêu - Số người đã sơ tán vào 

thời điểm t - Thời điểm trong ngày mà sự cố xảy ra.  

B. Số người được sơ tán - Thời gian mọi người nhận ra kể từ khi chuông báo động kêu - Số 

người đã sơ tán vào thời điểm t. 

C. Số người đã sơ tán vào thời điểm t - Thời điểm trong ngày mà sự cố xảy ra - Độ rộng 

của lối thoát hiểm. 

D. Tổng thời gian để sơ tán mọi người - Khoảng cách giữa những người trong phòng - Độ 

rộng của lối thoát hiểm. 

E. Tốc độ của dòng người sơ tán - Thời gian mà người đầu tiên có thể rời khỏi phòng - Số 

vật dụng cá nhân được mang theo. 

Câu hỏi 5: Một chiếc phà có diện tích boong là A có thể chở ô tô và xe tải nhỏ. Mỗi ô tô 

chiếm diện tích là C và trả phí là p đồng, còn mỗi xe tải nhỏ chiếm diện tích là L và phải 

trả phí là q đồng. Người quản lí muốn biết phải chở bao nhiêu ô tô (x) và xe tải nhỏ (y) để 

đạt được doanh thu tối đa. 
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Theo em, phương án nào sau đây chỉ rõ doanh thu phụ thuộc vào diện tích boong?  

A. xp +yq tùy thuộc vào yC + xL  A. 

B. xp +yq tùy thuộc vào xC + yL  A. 

C. (x + y)(p + q) tùy thuộc vào xC + yL  A. 

D. xp + yq tùy thuộc vào xC + yL = A. 

E. (x + y)(p + q) tùy thuộc vào (x + y)(C + l)  A. 

Giải thích cho lựa chọn của bạn. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Câu hỏi 6: Hãy phác thảo một đồ thị mô phỏng sự phát triển chiều cao của hoa hướng 

dương theo thời gian? Giải thích cho phác thảo mà bạn đưa ra. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Câu hỏi 7: Một máy bay đang chờ để hạ cánh tại sân bay. Nó đang bay vòng ở một độ cao 

cố định tính từ mặt đất với tốc độ không đổi. Vào một thời điểm nào đó, máy bay được cho 

phép hạ cánh và chạy đến cổng chào với một khoảng cách nhất định. Đồ thị nào dưới đây 

mô tả sự thay đổi tốc độ của máy bay khi khoảng cách đã bay tính từ độ cao cố định cách 

mặt đất cho đên cổng chào tăng dần? Trục hoành là khoảng cách và trục tung là tốc độ. 



 

 

P8 

 

Giải thích cho việc lựa chọn của bạn. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Câu hỏi 8: Hai trụ điện được đặt hai phía của một con đường để kết nối dây cáp điện thế 

cao. Điều này sẽ hạn chế độ cao và kích cỡ của các phương tiện đi lại ngang qua dây điên. 

Trong hình đối xứng dưới đây khoảng cách mỗi bên từ trung tâm đường đến phía trong 

chân cột điện là 20 mét và chiều cao của dây điện tính từ mặt đất được mô phỏng theo hàm 

số 10F(x) (đơn vị là mét).  

 

 

Vật nào dưới đây có thể đi ngang qua dây điện một cách an toàn giả sử rằng gầm của vật 

chuyên chở cách mặt đất 1 mét. 
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Giải thích cho việc lựa chọn của bạn. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN! 
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PHIẾU HỌC TẬP 1 

Nhóm:.......Họ và tên:....................................................................................... 

 

ĐÀI PHUN NƯỚC.  

Khi đến thủ đô Lima của Pêru vào ban đêm, du khách có thể chứng kiến nhiều hình ảnh rất 

đẹp của các đài phun nước. Trong hình vẽ là một  đoạn đường đi bộ dài 32 m bên dưới một 

đài phun nước. Các dòng nước được đẩy lên đến chính xác cùng một độ cao và  rơi xuống 

thành một hàng tạo nên các tia nước hình parabol. Điều đáng ngạc nhiên là bạn có thể đi 

qua con đường này mà không bị ướt. Thy muốn biết độ cao của đường hầm bằng nước này. 

Cô đo trên mặt đất khoảng cách giữa điểm nước phun lên và điểm nước rơi xuống là 4 m, 

ngoài ra nếu đứng cách chỗ vòi nước phun 0,6 m và đưa tay lên thẳng, cô có thể  chạm 

được nước ở độ cao 1,53 m. Em hãy giúp Thy tính  độ cao của đài phun nước này. 

             

 

Bài làm 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  
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PHIẾU HỌC TẬP 2 

Nhóm: ....... Họ và tên:.................................................................................. 

 

BÀI TOÁN TRÁI THƠM 

Dứa là trái cây phổ biến của người Việt. Dứa chứa nhiều vitamin, enzyme, khoáng chất, có 

nhiều lợi ích cho sức khỏe nên dứa được trồng để thu hoạch và thường năm rất được mùa. 

Tuy nhiên, loại trái cây này có lớp vỏ dày và rất nhiều mắc. Quá trình gọt vỏ và loại bỏ các 

mắc này là một nghệ thuật. Hãy giải thích tại sao người ta thường gọt vỏ dứa theo hình 

xoắn ốc? (xem hình) 

             

 

Bài làm 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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PHIẾU HỌC TẬP 3 

Nhóm:.......Họ và tên:................................................................................................ 

 

Một khu vực trượt tuyết ở Bắc Ý thường xảy ra tai nạn tại nhiều vị trí. Các vị trí đó được 

xác định trên hệ trục tọa độ dưới đây (hình 1). Tần số các vụ tai nạn ở mỗi vị trí cũng được 

cung cấp ở (hình 2). Ba trực thăng cứu hộ được đặt trong khu vực trượt tuyết này cố gắng 

để giúp đỡ những người bị tai nạn càng sớm càng tốt. Theo em nên đặt 3 chiếc trực thăng 

này ở vị trí nào thì tối ưu? 

 

 

Hình 1.  Vị trí các nơi xảy ra tai nạn 
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Hình 2.  Tọa độ và tần suất tai nạn trong khu nghỉ mát trượt tuyết 

Bài làm 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................... 
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NHIỆM VỤ 4 

DỰ ÁN XÂY CẦU VƯỢT SÔNG HƯƠNG 

Công trình cầu vượt sông Hương xây dựng từ đường Nguyễn Hoàng bắc qua 

sông Hương nối đường Bùi Thị Xuân (phường Phường Đúc) được đề xuất đầu tư 

xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Cầu góp phần giảm tải giao thông cho 

đô thị Huế và nhằm đáp ứng yêu cầu của thành phố phát triển trong tương lai. Hãy 

đóng vai trò nhà thiết kế, khảo sát và thiết kế cho dự án xây dựng cầu vượt sông 

Hương này. 
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PHỤ LỤC 3 

Câu hỏi phỏng vấn 

1. Niềm tin về môn toán 

·   Nếu có người yêu cầu em mô tả về môn toán, em sẽ nói gì? (thuật toán, quy tắc, và 

công thức trong toán học, GQVĐ, khám phá, hiểu vấn đề xã hội, khoa học?)  

2. Toán học và thực tế có mối liên hệ như thế nào? 

3. Hãy kể về kinh nghiệm học toán ở trường THCS 

 Có các vấn đề liên quan đến thực tế hay không? Cụ thể vấn đề nào? 

4. Giải thích một số kết quả ở bảng khảo sát, sự thay đổi các con số và giải thích tại 

sao? 

5. Tình huống nào em gặp khó khăn nhất, vì sao? 

 Giải thích vì sao em phác thảo đồ thị hoa hướng dương như vậy? 

 Tương tự công thức ở câu 5 em chọn dựa vào suy luận thế nào? 

 Từng trường hợp cụ thể: bài kiểm tra, các nhiệm vụ, dự án 

·   6. Cảm nhận chung của em về các câu hỏi này thế nào? Khác hay không khác gì với 

những câu hỏi em thường gặp? 

7. Tình cảm và thái độ có những thay đổi như thế nào? 

8. Liên quan đến sự quan trọng của toán học và thái độ đối với môn toán, giải thích? 

9. Bằng cách nào cả nhóm đi đến kết quả cuối cùng? 

10. Các em đã quan tâm đến những yếu tố thực tế nào khi giải quyết vấn đề... Các yếu 

tố thực tế mà các em quan tâm đó có được đề cập trong giả thiết của vấn đề đã nêu 

không? Các em có đưa các yếu tố đó vào giải quyết không? 

11. Khi giải quyết vấn đề này, các em có quan tâm đến yếu tố toán học không? ...(Câu 

hỏi này sử dụng dành cho nhóm được phỏng vấn đã đề cập rất nhiều yếu tố thực tế 

khi giải quyết vấn đề nhưng lại không giải quyết bằng toán học). 
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PHỤ LỤC 4 

Thống kê kết quả đầu vào 

(1) Đánh dấu x vào ô mà bạn cho là thích 

hợp nhất  

1 2 3 4 5 

(a) Tôi thường hiểu ý tưởng toán học một 

cách dễ dàng 

11 22 72 16 5 

8.6 17.2 56.3 12.5 3.9 

(b) Tôi không thích các vấn đề toán học 19 52 36 15 4 

14.8 40.6 28.1 11.7 3.1 

(c) Bạn phải có tố chất bẩm sinh để giỏi toán 54 40 19 9 2 

42.2 31.3 14.8 7.0 1.6 

(d) Tôi nghĩ rằng toán học là một môn học 

hữu ích 

3 7 37 34 43 

2.3 5.5 28.9 26.6 33.6 

(e) Tôi thấy rằng các kiến thức toán học của 

mình có ích trong cuộc sống hàng ngày 

8 32 33 33 22 

6.3 25.0 25.8 25.8 17.2 

 

(2) Suy nghĩ về lớp Toán của bạn: 1 2 3 4 5 

(a) Tôi không hiểu những gì được dạy 9 43 72 3 1 

7.0 33.6 56.3 2.3 0.8 

(b) Tôi làm các vấn đề toán lặp đi lặp lại 7 41 53 22 3 

5.5 32.0 41.4 17.2 2.3 

(c) Lời giải luôn theo một thuật toán 10 18 55 37 5 

7.8 14.1 43.0 28.9 3.9 

(d) Tôi không chắc chắn những gì tôi nên làm 3 22 56 38 9 

2.3 17.2 43.8 29.7 7.0 

(e) Tôi tìm thấy mình có nhiều thiếu sót 1 2 28 55 42 

0.8 1.6 21.9 43.0 32.8 

 

(3) Mô tả bạn trong lớp học toán? 1 2 3 4 5 

(a) Một người khá tự tin trong lớp học toán 31 38 32 20 7 
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24.2 29.7 25.0 15.6 5.5 

(b) Cảm thấy tự tin hơn khi giải quyết thành 

công một nhiệm vụ 

2 16 20 40 47 

1.6 12.5 15.6 31.3 36.7 

(c) Tôi cảm thấy tự tin khi học toán 17 44 45 16 5 

13.3 34.4 35.2 12.5 3.9 

(d) Tôi cảm thấy tự tin khi tôi thực sự hiểu 

những gì đang được dạy ở lớp 

5 14 27 40 41 

3.9 10.9 21.1 31.3 32.0 

(e) Tôi cảm thấy tự tin tham gia thảo luận 

nhóm 

8 26 55 26 10 

6.3 20.3 43.0 20.3 7.8 

(f) Tôi cảm thấy tự tin trong kỳ thi toán 31 45 32 13 4 

24.2 35.2 25.0 10.2 3.1 

(g) Tôi tự tin ngay cả khi phải đối mặt với 

những điều khó hiểu trong toán học 

 

48 46 24 4 5 

37.5 35.9 18.8 3.1 3.9 

 

(4) Lý do tại sao học sinh nên học Toán ở trường? Sắp xếp các lý do trên theo 

thứ tự quan trọng với bạn 

A. Nó hữu ích cho cuộc sống hằng ngày       B. Có nhiều công việc cần sử dụng 

toán         

C. Nó quan trọng cho một số môn học khác      D. Nó dạy tôi cách tư duy logic 

E. Toán có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội    

F. Nó quan trọng cho nhiều khóa học ở đại học 

G. Là con đường hữu ích để thế giới có ý nghĩa         

 H. Toán là môn học rất thuyết phục 

Quan trọng 

nhất 

34/D 27/C 27/B 24/G 29/E 32/E 26/F 81/H Ít quan 

trọng nhất 26.6 21.1 21.1 18.8 22.7 25.0 20.3 63.3 

 

(5) Bạn nghĩ phương pháp nào sau đây sẽ hỗ trợ cho việc hiểu được toán Chọn ba 

lựa chọn mà theo bạn là đúng nhất 

79 61.72% Sử dụng máy tính, tìm kiếm từ internet 

29 22.66% Có nhiều bài giảng toán hơn 

64 50.00% Sử dụng dụng cụ giảng dạy như mô hình, tranh ảnh hoặc sơ đồ 

74 57.81% Sử dụng trò chơi ở các lớp học toán 

75 58.59% Sử dụng toán học để giải quyết vấn đề cuộc sống thực 

54 42.19% Dạy toán chậm hơn 
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(6) Bạn thích loại hình hoạt động nào trong các lớp học toán?  

Chỉ chọn một lựa chọn  

26 20.3% 1. Giải quyết vấn đề thực tế 

35 27.3% 2. Làm việc theo nhóm 

5 3.9% 3. Chứng minh lý thuyết 

23 18.0% 4. Khám phá 

6 4.7% 5. Sử dụng máy vi tính 

7 5.5% 6. Lý luận và chứng minh 

17 13.3% 7. Nghe giáo viên giảng 

8 6.3% 8. Thảo luận 

0 0.0% 9. Làm việc độc lập 

 

 

(7) Nghĩ về môn toán như thế nào: 

Trừu tượng 27 39 33 13 8 4 Không trừu tượng 

 21.1% 30.5% 25.8% 10.2% 6.3% 3.1%  

Khó 41 51 24 6 2 1 Dễ 

 32.0% 39.8% 18.8% 4.7% 1.6% 0.8%  

Không liên 

quan cuộc 

sống 

6 19 6 34 31 30 Liên quan đến cuộc 

sống 

 4.7% 14.8% 4.7% 26.6% 24.2% 23.4%  

Chán 9 18 23 29 38 8 Thú vị 

 7.0% 14.1% 18.0% 22.7% 29.7% 6.3%  

Không hữu 

ích cho nghề 

nghiệp 

3 6 10 23 37 47 Hữu ích cho nghề 

nghiệp 

 2.3% 4.7% 7.8% 18.0% 28.9% 36.7%  

Phức tạp 35 46 32 8 2 1 Đơn giản 

 27.3% 35.9% 25.0% 6.3% 1.6% 0.8%  
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(8) Các nhiệm vụ toán học trở nên dễ dàng hơn, nếu chúng được trình bày 

Hình ảnh, như 

sơ đồ 

24 40 21 10 22 8 Biểu tượng, 

như đại số 

 18.8% 31.3% 16.4% 7.8% 17.2% 6.3% 

Như các nhiệm 

vụ trừu tượng 

0 10 3 24 46 41 Như các 

nhiệm vụ 

thực tế   

 

0.0% 7.8% 2.3% 18.8% 35.9% 32.0% 

 

(9) Khi học toán ...  

Chỉ chọn một ô mỗi dòng 

 

Tôi dựa vào trí nhớ 11 30 13 24 38 10 Tôi dựa vào sự 

hiểu biết  8.6 23.4 10.2 18.8 29.7 7.8 

Tôi thích các hoạt 

động đầy thách thức 

12 25 41 22 14 12 Tôi không thích 

những hoạt 

động thách thức 
9.4 19.5 32.0 17.2 10.9 9.4 

Tôi thích công việc 

lặp đi lặp lại 

4 23 25 27 28 19 Tôi không thích 

công việc lặp đi 

đi lặp lại 
3.1 18.0 19.5 21.1 21.9 14.8 

Tôi muốn thành thạo 

một phương thức để 

giải quyết vấn đề 

19 18 11 14 33 31 Tôi nghĩ có 

nhiều cách để 

giải quyết vấn 

đề 

14.8 14.1 8.6 10.9 25.8 24.2 

Tôi thấy các vấn đề là 

nhàm chán 

7 13 20 39 35 12 Tôi thấy các vấn 

đề là thú vị 
5.5 10.2 15.6 30.5 27.3 9.4 

Tôi phụ thuộc vào 

giáo viên 

19 42 37 16 8 4 Tôi phụ thuộc 

vào sách 14.8 32.8 28.9 12.5 6.3 3.1 

Tôi có thể nắm giữ        

những ý tưởng trong 

đầu một cách dễ dàng 

4 28 26 27 26 15 Tôi không thể 

nắm giữ        

những ý tưởng 

trong đầu một 

cách dễ dàng 

3.1 21.9 20.3 21.1 20.3 11.7 
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(10) Thái độ thích/không thích toán 

0: Không, 1: Có, 2: Cả hai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 52 40.6 40.6 40.6 

1 52 40.6 40.6 81.3 

2 24 18.8 18.8 100.0 

Total 128 100.0 100.0  

 

(11) Tầm quan trọng của toán 

0: Không quan trọng, 1: quan trọng, 2: cả hai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 8 6.3 6.3 6.3 

1 113 88.3 89.0 95.3 

2 6 4.7 4.7 100.0 

Total 127 99.2 100.0  

Missing System 1 .8   

Total 128 100.0   

 

Thống kê kết quả đầu ra 

(1) Đánh dấu x vào ô mà bạn cho là thích 

hợp nhất  

1 2 3 4 5 

(a) Tôi thường hiểu ý tưởng toán học một 

cách dễ dàng 

9 30 60 25 3 

7.0% 23.4

% 

46.9

% 

19.5

% 

2.3% 

(b) Tôi không thích các vấn đề toán học 21 38 43 17 8 

16.4

% 

29.7

% 

33.6

% 

13.3

% 

6.3% 

(c) Bạn phải có tố chất bẩm sinh để giỏi toán 45 35 27 17 2 

35.2 27.3 21.1 13.3 1.6 

(d) Tôi nghĩ rằng toán học là một môn học 

hữu ích 

3 5 40 41 37 

2.3 3.9 31.3 32.0 29.9 
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(e) Tôi thấy rằng các kiến thức toán học của 

mình có ích trong cuộc sống hàng ngày 

5 20 45 39 18 

3.9 15.6 35.2 30.5 14.1 

(2) Suy nghĩ về lớp Toán của bạn: 1 2 3 4 5 

(a) Tôi không hiểu những gì được dạy 9 38 73 6 2 

70 29.7 57.0 4.7 1.6 

(b) Tôi làm các vấn đề toán lặp đi lặp lại 8 34 59 21 6 

6.3 26.6 46.1 16.4 4.7 

5(c) Lời giải luôn theo một thuật toán 14 24 40 43 5 

10.9 18.8 31.3 33.6 3.9 

(d) Tôi không chắc chắn những gì tôi nên làm 8 22 57 31 10 

6.3 17.2 44.5 24.2 7.8 

(e) Tôi tìm thấy mình có nhiều thiếu sót 1 4 29 55 39 

0.8 3.1 22.7 43.0 30.5 

 

(3) Mô tả bạn trong lớp học toán? 1 2 3 4 5 

(a) Một người khá tự tin trong lớp học toán 28 40 32 21 7 

21.9 31.3 25.0 16.4 5.5 

(b) Cảm thấy tự tin hơn khi giải quyết thành 

công một nhiệm vụ 

5 10 19 45 49 

3.9 7.8 14.8 35.2 38.3 

(c) Tôi cảm thấy tự tin khi học toán 21 34 44 22 7 

16.4 26.6 34.4 17.2 5.5 

(d) Tôi cảm thấy tự tin khi tôi thực sự hiểu 

những gì đang được dạy ở lớp 

5 8 27 46 42 

3.9 6.3 21.1 35.9 32.8 

(e) Tôi cảm thấy tự tin tham gia thảo luận 

nhóm 

11 22 47 31 17 

8.6 17.2 36.7 24.2 13.3 

(f) Tôi cảm thấy tự tin trong kỳ thi toán 24 44 39 16 3 

18.8 34.4 30.5 12.5 2.3 

(g) Tôi tự tin ngay cả khi phải đối mặt với 

những điều khó hiểu trong toán học 

 

35 42 24 18 8 

27.3 32.8 18.8 14.1 6.3 
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(4) Lý do tại sao học sinh nên học Toán ở trường? Sắp xếp các lý do trên theo 

thứ tự quan trọng với bạn 

A. Nó hữu ích cho cuộc sống hằng ngày       B. Có nhiều công việc cần sử dụng 

toán         

C. Nó quan trọng cho một số môn học khác      D. Nó dạy tôi cách tư duy logic 

E. Toán có thể giúp giải quyết các vấn đề xã hội    

F. Nó quan trọng cho nhiều khóa học ở đại học 

G. Là con đường hữu ích để thế giới có ý nghĩa         

 H. Toán là môn học rất thuyết phục 

Quan trọng 

nhất 

30/D 26/B 27/B 29/B 24/A 26/E 24/G 73/H Ít quan 

trọng nhất 23.4 20.3 21.1 22.7 18.8 20.3 18.8 57.0 

 

(5) Bạn nghĩ phương pháp nào sau đây sẽ hỗ trợ cho việc hiểu được toán Chọn ba 

lựa chọn mà theo bạn là đúng nhất 

72 56.3% Sử dụng máy tính, tìm kiếm từ internet 

41 32.0% Có nhiều bài giảng toán hơn 

70 54.7% Sử dụng dụng cụ giảng dạy như mô hình, tranh ảnh hoặc sơ đồ 

65 50.8% Sử dụng trò chơi ở các lớp học toán 

75 58.6% Sử dụng toán học để giải quyết vấn đề cuộc sống thực 

55 43% Dạy toán chậm hơn 

   

 

(6) Bạn thích loại hình hoạt động nào trong các lớp học toán?  

Chỉ chọn một lựa chọn  

35 27.3 % 1. Giải quyết vấn đề thực tế 

21 16.4 % 2. Làm việc theo nhóm 

7 5.5 % 3. Chứng minh lý thuyết 

27 21.1 % 4. Khám phá 

3 2.3 % 5. Sử dụng máy vi tính 

7 5.5 % 6. Lý luận và chứng minh 

20 15.6 % 7. Nghe giáo viên giảng 

6 4.7 % 8. Thảo luận 

2 1.6 % 9. Làm việc độc lập 
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(7) Nghĩ về môn toán như thế nào: 

Trừu 

tượng 

11 56 37 10 8 3 Không trừu 

tượng 

 8.6 43.8 28.9 7.8 6.3 2.3  

Khó 31 47 34 12 2 0 Dễ 

 24.2 36.7 26.6 9.4 1.6 0.0  

Không liên 

quan cuộc 

sống 

3 7 9 28 51 28 Liên quan đến 

cuộc sống 

 2.3 5.5 7.0 21.9 39.8 21.9  

Chán 3 7 16 42 42 16 Thú vị 

 2.3 5.5 12.5 32.8 32.8 12.5  

Không 

hữu ích 

cho nghề 

nghiệp 

2 4 10 18 40 52 Hữu ích cho nghề 

nghiệp 

 1.6 3.1 7.8 14.1 31.3 40.6  

Phức tạp 31 35 40 11 8 1 Đơn giản 

 24.2 27.3 31.3 8.6 6.0 0.8  

 

 

(8) Các nhiệm vụ toán học trở nên dễ dàng hơn, nếu chúng được trình bày 

Hình ảnh, như 

sơ đồ 

28 39 13 15 26 4 Biểu tượng, 

như đại số 

 21.9 30.5 10.2 11.7 20.3 3.1 

Như các nhiệm 

vụ trừu tượng 

2 8 9 24 49 32 Như các 

nhiệm vụ 

thực tế   

 

1.6 6.3 7.0 18.8 38.3 25.0 
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(9) Khi học toán ...  

Chỉ chọn một ô mỗi dòng 

 

Tôi dựa vào trí nhớ 10 23 12 22 43 15 Tôi dựa vào sự 

hiểu biết  7.8 18.0 9.4 17.2 33.6 11.7 

Tôi thích các hoạt 

động đầy thách thức 

14 27 38 31 5 10 Tôi không thích 

những hoạt 

động thách thức 
10.9 21.1 29.7 24.2 3.9 7.8 

Tôi thích công việc 

lặp đi lặp lại 

3 22 33 33 17 17 Tôi không thích 

công việc lặp đi 

đi lặp lại 
2.3 17.2 25.8 25.8 13.3 13.3 

Tôi muốn thành thạo 

một phương thức để 

giải quyết vấn đề 

15 11 12 24 43 20 Tôi nghĩ có 

nhiều cách để 

giải quyết vấn 

đề 

11.7 8.6 9.4 18.8 33.6 15.6 

Tôi thấy các vấn đề là 

nhàm chán 

2 4 13 58 34 13 Tôi thấy các vấn 

đề là thú vị 
1.6 3.1 10.2 45.3 26.6 10.2 

Tôi phụ thuộc vào 

giáo viên 

13 41 41 14 10 6 Tôi phụ thuộc 

vào sách 10.2 32.0 32.0 10.9 7.8 4.7 

Tôi có thể nắm giữ        

những ý tưởng trong 

đầu một cách dễ dàng 

4 26 30 38 21 6 Tôi không thể 

nắm giữ        

những ý tưởng 

trong đầu một 

cách dễ dàng 

3.1 20.3 23.4 29.7 16.4 4.7 

 

(10) Thái độ thích/không thích toán 

0: Không, 1: Có, 2: Cả hai 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 17 13.3 14.5 14.5 

1 96 75.0 82.1 96.6 

2 4 3.1 3.4 100.0 

Total 117 91.4 100.0  

Missing System 11 8.6 

  

Total 128 100.0 
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(11) Tầm quan trọng của toán 

0: Không quan trọng, 1: quan trọng, 2: cả hai 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 1 .8 .8 .8 

1 121 94.5 99.2 100.0 

Total 122 95.3 100.0  

Missing System 6 4.7 
  

Total 128 100.0   
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PHỤ LỤC 5 

Thống kê bài kiểm tra 

Thống kê kết quả đầu vào 

 Câu 1 2 3 4 5 7 8 

0 đ 48 

(37.5%) 

62 

(48.4%) 

89 

(69.5%) 

61 

(47.7%) 

48 

(37.5%) 

54 

(42.2%) 

49 

(38.3%) 

1 đ 35 

(27.3%) 

62 

(48.4%) 

4 

(3.1%) 

42 

(32.8%) 

34 

(26.6%) 

3 

(2.3%) 

30 

(23.4%) 

2 đ 45 

(35.2%) 

4 

(3.1%) 

35 

(27.3%) 

25 

(19.5%) 

46 

(35.9%) 

71 

(55.8%) 

49 

(38.3%) 

 

Thống kê kết quả đầu ra 

 Câu 1 2 3 4 5 7 8 

0 đ 16 

(12.5%) 

25 

(19.5%) 

33 

(25.8%) 

23 

(18.0%) 

23 

(18.0%) 

42 

(32.8%) 

29 

(22.7%) 

1 đ 9 

(7.0%) 

47 

(36.7%) 

3 

(2.3%) 

18 

(14.1%) 

14 

(10.9%) 

16 

(12.5%) 

61 

(47.7%) 

2 đ 103 

(80.5%) 

56 

(343.8%) 

92 

(71.9%) 

87 

(68.0%) 

91 

(71.1%) 

70 

(54.7%) 

38 

(29.7%) 
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PHỤ LỤC 6 

Đánh giá bài làm dự án bằng Rubric 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MAa 4 4 1 1 1 1 2 4 1 4 2 1 4 

MAb 4 4 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 

Mac 3 4 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 4 

Mad 2 2 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 

MMa 4 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 

MMb 3 3 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 

MMc 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 4 

MMd 2 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 

MMe 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COa 4 4 1 2 2 2 2 4 2 2 4 1 4 

Cob 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 1 4 

COc 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 1 4 

Cod 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 14 15 16 17 18 19 21 23 24 26 27 28 30 

MAa 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 

MAb 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mac 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Mad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MMa 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 

MMb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MMc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MMd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MMe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COa 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 

Cob 1 1 2 2 3 1 2 1 4 4 4 3 3 

COc 1 2 3 2 1 3 3 1 2 2 2 2 4 

sCOd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 
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PHỤ LỤC 7 

Một số bài làm học sinh 

 

Phụ lục 7.1. Bài làm HS nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ nhất

 

Phụ lục 7.2. Bài làm HS nhóm 2 đối với nhiệm vụ thứ nhất 
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Phụ lục 7.3. Bài làm học sinh nhóm 3 đối với nhiệm vụ thứ nhất 

 

Phụ lục 7.4. Bài làm học sinh nhóm 5 đối với nhiệm vụ thứ nhất 
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Phụ lục 7.5. Bài làm HS nhóm 3 đối với nhiệm vụ thứ hai 

 

Phụ lục 7.6. Bài làm HS nhóm 4 đối với nhiệm vụ thứ hai 
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Phụ lục 7.7. Bài làm HS nhóm 5 đối với nhiệm vụ thứ hai 

 
Phục lục 7.8. Bài làm học sinh nhóm 1 đối với nhiệm vụ thứ ba 
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Phụ lục 7.9. Bài làm HS nhóm 5 đối với nhiệm vụ thứ ba 

 
Phụ lục 7.10. Bài làm dự án của HS nhóm 2 
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Phục lục 7.11. Bài làm dự án của HS nhóm 5 
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PHỤ LỤC 8 

Rubric đánh giá dự án 

Tiêu chí 4 – Tốt 3 – Khá 2 - Đạt yêu cầu 1 - Dưới mức đạt yêu cầu 

1. Sự thể hiện 

hiểu biết và áp 

dụng toán học 

 

• Lựa chọn và sử dụng các 

định nghĩa, các kết quả và 

quy tắc hợp lý trong nhiều 

hơn một chủ đề toán học 

• Không có lỗi và sử dụng 

thành thạo các quy trình toán 

học phức tạp 

• Các biểu diễn toán học được 

sử dụng một cách có hệ thống 

cho phép truy cập dữ liệu để 

phân tích toán học và rút ra 

kết luận 

• Biện luận được dẫn chứng 

một cách thích hợp 

• Lựa chọn và sử dụng các định 

nghĩa, các kết quả và quy tắc hợp 

lý trong nhiều hơn một chủ đề 

toán học 

• Sử dụng chính xác và thành 

thạo hầu hết các quy trình toán 

học phức tạp 

• Hầu hết các biểu diễn toán học 

được sử dụng một cách có hệ 

thống để cho phép truy cập dữ 

liệu tìm kiếm các mô hình và / 

hoặc rút ra kết luận 

• Bằng chứng lý giải của việc 

đưa ra một số quyết định 

• Lựa chọn và sử dụng hầu hết 

các định nghĩa, kết quả và quy 

tắc hợp lý trong nhiều hơn một 

chủ đề toán học 

• Sử dụng chính xác và thành 

thạo hầu hết các quy trình toán 

học đơn giản 

• Một số biểu diễn toán học 

được sử dụng một cách có hệ 

thống cho phép truy cập dữ liệu 

tìm kiếm các mô hình và / hoặc 

rút ra kết luận 

• Bằng chứng lý giải của việc 

đưa ra một số quyết định 

• Nhắc lại và sử dụng các 

định nghĩa, kết quả và quy 

tắc chỉ trong một chủ đề toán 

học 

• Chủ yếu sử dụng các quy 

trình toán học đơn giản 

• Rất ít biểu diễn toán học 

được sử dụng 

• Ít bằng chứng lý giải việc 

đưa ra một số quyết định 

2. Việc thực hiện 

mô hình toán học 

• Đặt ra một vấn đề phức tạp 

từ một tình huống thực tế 

• Tất cả các giả định cần thiết 

• Đặt ra một vấn đề phức tạp từ 

một tình huống thực tế thông 

thường  

• Đặt ra một vấn đề đơn giản từ 

một tình huống thực tế thông 

thường  

• Đặt ra một vấn đề rất đơn 

giản từ một tình huống thực 

tế hoặc vấn đề là không thực 
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trong mô hình hóa được xác 

định. 

• Tất cả các đánh giá và 

nguồn các giá trị cho sự định 

lượng trong mô hình hóa 

được chứng minh rõ ràng. 

• Giải thích các kết quả của 

việc giải quyết (các) mô hình 

toán học trong tình huống 

thực tế để trả lời câu hỏi đặt 

ra 

• Bình luận những điểm mạnh 

và hạn chế của các mô hình 

đã triển khai đề xuất các chọn 

lọc và kiểm tra tính hợp lệ 

của (các) mô hình được sử 

dụng. 

• Một loạt các nguồn được sử 

dụng trong tương tác với thế 

giới thực để tạo / thu thập dữ 

liệu và thực hiện phân tích 

toán học. 

• Một số giả định hợp lệ được 

xác định 

• Một số đánh giá được xác định 

• Giải thích các kết quả của việc 

giải quyết (các) mô hình toán 

học trong tình huống thực tế để 

trả lời câu hỏi đặt ra 

• Bình luận những điểm mạnh và 

hạn chế của (các) mô hình có căn 

cứ. 

• Một loạt các nguồn được sử 

dụng trong tương tác với thế giới 

thực để tạo / thu thập dữ liệu và / 

hoặc để thực hiện phân tích toán 

học 

• Xác định ít nhất một giả định 

hợp lệ 

• Giải thích các kết quả của việc 

giải quyết (các) mô hình toán 

học trong tình huống thực tế để 

trả lời câu hỏi đặt ra 

• Một số nguồn được sử dụng 

để tương tác với thế giới thực 

để tạo / thu thập dữ liệu và / 

hoặc thực hiện phân tích toán 

học 

tế 

• Giải thích các kết quả của 

các hoạt động toán học trong 

tình huống thực tế 
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3. Giao tiếp • Báo cáo phản ánh tư duy 

toán học và hiểu biết toán học 

ở mức độ cao khi mô tả và 

giải quyết nhiệm vụ 

• Sử dụng chính xác ngôn 

ngữ, thuật ngữ toán học và 

các quy ước. 

• Viết là ngắn gọn, cấu trúc 

tốt và không có lỗi. 

• Sử dụng xuất sắc các biểu 

diễn trực quan để minh hoạ, 

hiển thị và tạo thuận lợi cho 

phân tích toán học. 

• Tất cả các nguồn sử dụng là 

được thừa nhận theo đúng 

kiểu. 

• Báo cáo nói chung phản ánh tư 

duy toán học cao khi mô tả và 

giải quyết nhiệm vụ. 

• Nhìn chung sử dụng chính xác 

ngôn ngữ, thuật ngữ toán học và 

quy ước. 

• Viết rõ ràng và mạch lạc, có 

một vài lỗi. 

• Có bằng chứng cho việc sử 

dụng các biểu diễn trực quan để 

tạo thuận lợi cho phân tích toán 

học. 

• Tất cả các nguồn sử dụng được 

thừa nhận theo đúng kiểu. 

• Báo cáo trình bày bằng chứng 

của các lập luận đơn giản thông 

qua lời giải cho nhiệm vụ. 

• Nhìn chung sử dụng chính xác 

ngôn ngữ và thuật ngữ toán học, 

các quy ước (có thể có một vài 

lỗi). 

• Phần lớn là không có lỗi ảnh 

hưởng đến khả năng đọc. 

• Các biểu diễn trực quan chỉ là 

cho mục đích minh họa và hiển 

thị. 

• Hầu hết các nguồn sử dụng 

được thừa nhận 

• Báo cáo trình bày bằng 

chứng của các hiểu biết đơn 

giản về nhiệm vụ. 

• Lỗi được tìm thấy trong 

việc sử dụng ngôn ngữ, thuật 

ngữ và quy ước toán học 

• Các lỗi viết cản trở thông 

tin. 

• Hiếm khi sử dụng các biểu 

diễn trực quan hoặc không 

có biểu diễn trực quan. 

• Rất ít hoặc không có nguồn 

sử dụng nào được thừa nhận 

 


