
Trí thông minh đa dạng (Đa trí tuệ) 

(Dựa trên thông tin phổ biến trên Internet) 

Giới thiệu 

Khái niệm trí thông minh là trung tâm của lĩnh vực tâm lý học và vẫn còn 

được tranh luận sôi nổi. Đặc điểm của trí thông minh thường được quy cho 

con người. Theo truyền thống, trí thông minh thường được coi là năng lực 

trí tuệ của một người; một cái gì đó được sinh ra và không thể thay đổi. Nó 

thường được coi là khả năng giải quyết vấn đề. Người ta thường tin rằng 

trí thông minh là một thực thể duy nhất được kế thừa. Nó cố định và có thể 

đo được. Để một tiềm năng của con người được xác định là trí thông minh, 

nó phải đáp ứng tám tiêu chí sau: 

1. Nó phải bắt nguồn từ não, vì một chấn thương ở não có thể cướp đi 

tiềm năng cụ thể đó của một người. Các trí thông minh khác nhau nằm 

ở các phần khác nhau của não. 

2. Nó phải bắt nguồn từ lịch sử tiến hóa của chúng ta để tổ tiên ban đầu 

của chúng ta thể hiện tiềm năng đó. 

3. Đã có một hoạt động cốt lõi có thể xác định được hoặc một tập hợp 

các hoạt động liên quan đến tiềm năng đó. 

4. Nó phải dễ bị mã hóa bằng ký hiệu (ví dụ: ký hiệu toán học). 

5. Nó phải có một lộ trình phát triển đặc biệt để trở thành chuyên gia 

trong khả năng đó. 

6. Nó được minh chứng bởi sự tồn tại của những người ngốc nghếch, 

thần đồng và những người đặc biệt khác. 

7. Có bằng chứng từ tâm lý học thực nghiệm cho thấy khả năng này 

khác biệt với các khả năng khác. 

8. Nó được hỗ trợ bởi các phát hiện đo lường tâm lý. 

  



Trong lịch sử, trí thông minh đã được đo lường bằng cách sử dụng bài kiểm 

tra IQ, đây là một phép đo tổng quát về chức năng nhận thức của một người.  

Những quan điểm khác về trí thông minh đã xuất hiện trong những năm 

gần đây. Ngày nay, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu, bao gồm cả 

Howard Gardner, tin rằng tồn tại nhiều trí tuệ, hoàn toàn độc lập với 

nhau. Mọi người có một sự pha trộn độc đáo của trí tuệ. Khái niệm đa trí 

thông minh thể hiện một nỗ lực nhằm điều chỉnh lại quan niệm truyền 

thống về trí thông minh. 

Giáo sư Howard Gardner tại Trường Giáo dục Sau đại học Harvard cho 

rằng có nhiều cách tốt hơn hoặc thay thế để đo lường trí thông minh hơn là 

các bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn. Ông tin rằng trí thông minh của con người 

là đa chiều. Ông là người đầu tiên đề xuất lý thuyết đa trí tuệ trong cuốn 

sách nổi tiếng năm 1983 của mình. Ông đã làm rung chuyển thế giới giáo 

dục bởi cái mà ông gọi là đa trí tuệ. Đó là: lời nói / ngôn ngữ, toán học / 

logic, không gian, âm nhạc, động lực học, giữa các cá nhân và nội 

tâm. Vào năm 2006 (23 năm sau), Gardner đã thêm một nhánh thứ tám 

vào mô hình trong một cuốn sách khác của mình. Nhánh thứ tám này được 

gọi là trí thông minh tự nhiên. Gardner đã gợi ý rằng có thể bổ sung một 

nhánh thứ chín được gọi là trí thông minh theo chủ nghĩa hiện sinh. Phổ 

thông minh này chỉ ra rằng mọi người có thể thông minh theo một số cách 

khác nhau. Nó ngụ ý rằng tất cả chúng ta đều thông minh theo những cách 

khác nhau, nhưng luôn có một trí thông minh chính, hoặc vượt trội hơn 

trong mỗi chúng ta. 

Tài liệu này trình bày nhiều trí thông minh của Gardner cũng như các trí 

thông minh khác như trí tuệ xã hội, tình cảm, tâm linh, quân sự và trí tuệ 

nhân tạo. Tài liệu thảo luận về một số ứng dụng của nhiều trí thông minh.  

Tài liệu cũng trình bày các ứng dụng của nhiều trí thông minh ở cấp độ 

toàn cầu. Nó nêu bật những lợi ích và thách thức của đa trí thông minh.  

Mô hình Trí thông minh của Gardner 

Lý thuyết đa trí thông minh (MI) đa dạng hóa khái niệm truyền thống về trí 

thông minh. Như đã đề cập trước đó, Howard Gardner đã phát triển lý 

thuyết về nhiều trí thông minh. Ông đã liệt kê các hình thức thông minh sau: 



1. Trí thông minh âm nhạc: Năng lực suy nghĩ và cảm nhận về âm 

thanh và nhịp điệu. Những người có trí thông minh này, chẳng hạn 

như Michael Jackson và Ed Sheeran, có thể nhận biết và tạo ra cao 

độ, nhịp điệu, âm sắc và âm sắc của âm nhạc. 

2. Trí tuệ không gian: Khả năng nhìn và thể hiện thế giới bằng cách sử 

dụng các khái niệm như hình dạng, màu sắc và hình thức. Những 

người có trí thông minh này, chẳng hạn như Frank Lloyd Wright và 

Amelia Earhart, có thể nhận ra và điều khiển các hình ảnh không 

gian chi tiết. 

3. Lập luận toán học / logic: Khả năng làm việc với các con số, khái 

niệm logic và phân tích trừu tượng. Những người có trí thông minh 

này, chẳng hạn như Albert Einstein và Bill Gates, có thể dễ dàng 

phát triển các phương trình, thực hiện các phép tính và giải quyết các 

vấn đề trừu tượng. 

4. Trí thông minh giữa các cá nhân: Khả năng hiểu và tương tác với 

người khác một cách hiệu quả. Những người có trí thông minh này, 

chẳng hạn như Mahatma Gandhi và Mẹ Teresa, có thể nhận ra và 

hiểu tâm trạng, mong muốn, động cơ và ý định của người khác. 

5. Trí thông minh nội tâm: Khả năng bẩm sinh của một người để hiểu 

thế giới nội tâm của họ, một thế giới mà từ đó nhiều người hoàn toàn 

không kết nối. Những người có trí thông minh này, chẳng hạn như 

Aristotle và Maya Angelou, có thể nhận ra và hiểu được tâm trạng, 

mong muốn, động cơ và ý định của chính họ. 

6. Trí tuệ cơ thể-động học: Khả năng về các kỹ năng vận động, chẳng 

hạn như vũ công, vận động viên, nhà điêu khắc hoặc thậm chí là bác 

sĩ phẫu thuật. Những người có trí thông minh này, chẳng hạn như 

Michael Jordan và Simone Biles, có thể sử dụng cơ thể của chính 

mình để tạo ra các sản phẩm, thực hiện các kỹ năng hoặc giải quyết 

vấn đề thông qua sự kết hợp giữa tâm trí và cơ thể. 

7. Thông minh ngôn ngữ: Khả năng thể hiện bản thân một cách rõ ràng 

đến mức người khác có thể hiểu và liên hệ với họ. Những người có 

trí thông minh này, chẳng hạn như William Shakespeare và Oprah 



Winfrey, có thể phân tích thông tin và dễ dàng tạo ra các sản phẩm 

như bài phát biểu, sách và bản ghi nhớ. 

8. Trí tuệ tự nhiên: Khả năng nhận thức và phân loại các mô hình phức 

tạp của thế giới xung quanh. Những cá nhân có loại trí thông minh 

này, chẳng hạn như Charles Darwin và Jane Goodall, có thể xác định 

và phân biệt giữa các loại thực vật, động vật và hình thái thời tiết 

khác nhau được tìm thấy trong thế giới tự nhiên. 

9. Trí tuệ hiện sinh: Sự nhạy cảm và khả năng giải quyết các câu hỏi 

sâu sắc về sự tồn tại của con người, chẳng hạn như ý nghĩa của 

cuộc sống, tại sao chúng ta chết và làm thế nào chúng ta đến được 

đây. Trí thông minh hiện sinh bao gồm thẩm mỹ, triết học và tôn giáo 

và nhấn mạnh các giá trị cổ điển của cái đẹp, chân lý và cái thiện. 

  

Lý thuyết đa trí thông minh nói rằng mọi người đều có tất cả chín trí thông 

minh ở các mức độ thông thạo khác nhau, trong khi hầu hết sẽ trải nghiệm 

những trí thông minh vượt trội hơn ảnh hưởng đến cách họ học hỏi và 

tương tác với người khác. Mỗi loại trí thông minh thể hiện một thành phần 

riêng biệt trong tổng năng lực của chúng ta. Chúng ta có thể nghĩ chúng 

tách biệt với mục đích thảo luận, nhưng thực ra chúng đan xen mật thiết 

với nhau. Điều đó ngụ ý rằng một đứa trẻ có thể rất thành thạo trong một 

trí thông minh này và đấu tranh với một trí thông minh khác. Tất cả chín trí 

thông minh là cần thiết để sống một cuộc sống cân bằng. Chúng có thể 

được sử dụng để xây dựng hoặc phá hoại một cách vô ý thức.  

Các loại thông minh khác 

Rõ ràng, danh sách của Gardner không đầy đủ. Có những loại trí thông 

minh khác như trí tuệ xã hội, trí tuệ tinh thần, trí tuệ cảm xúc, trí tuệ tính 

toán, trí thông minh máy móc, trí tuệ nhân tạo, trí thông minh bầy đàn, trí 

thông minh xung quanh, trí thông minh kỹ thuật số, trí thông minh quân sự 

và danh sách tiếp tục. Những trí tuệ này tương đối độc lập. Mỗi trí thông 

minh là duy nhất và quan trọng theo đúng nghĩa của nó. Trong phần này, 

chúng tôi sẽ tập trung vào một số tính năng thông minh bổ sung này. 



• Trí tuệ cảm xúc: Điều này đề cập đến khả năng xác định và quản lý cảm 

xúc của chính mình, cũng như cảm xúc của người khác. Nó là một tập hợp 

các khả năng liên quan đến sự hiểu biết, sử dụng và quản lý cảm xúc vì nó 

liên quan đến bản thân của một người và những người khác. Mọi người có 

những tính cách, đặc điểm và giá trị khác nhau và những cách thể hiện 

cảm xúc khác nhau. Chúng ta sử dụng trí tuệ cảm xúc một cách vô thức 

trong cuộc sống hàng ngày. 

• Trí tuệ tinh thần: Điều này liên quan đến việc tích hợp cuộc sống bên trong 

của tâm trí và tinh thần với cuộc sống bên ngoài của công việc trong thế 

giới. Nó rất cần thiết cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Thuật ngữ 

này ngụ ý nhận thức về mối quan hệ của chúng ta với thần thánh. Đó là 

một khả năng độc đáo để cảm nhận, hiểu và hành động ngoài những động 

cơ ích kỷ. Nó có thể được thể hiện bằng tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự 

khiêm tốn, trí tuệ và sự phục vụ. 

• Trí tuệ xã hội: Điều này đề cập đến khả năng xây dựng thành công các mối 

quan hệ và điều hướng môi trường xã hội. Đó là về việc tìm ra cách tốt 

nhất để hòa hợp với những người khác. Đó là khả năng hiểu và đánh giá 

đầy đủ hành vi của chính mình và hành vi của người khác. Đó là khả năng 

hòa hợp tốt với những người khác và giành được sự hợp tác của họ. Nó là 

chìa khóa thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. 

• Trí tuệ nhân tạo (AI): Đây là khoa học nhận thức liên quan đến các máy 

thông minh có thể thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây chỉ có con người 

thực hiện. Nó chủ yếu quan tâm đến việc áp dụng máy tính vào các công 

việc đòi hỏi kiến thức, nhận thức, lý luận, hiểu biết và khả năng nhận 

thức. AI có khả năng là nghiên cứu thuật toán của các quy trình trong mọi 

lĩnh vực nghiên cứu. Mục tiêu chính của AI là dạy máy móc suy nghĩ thông 

minh giống như con người. 

• Tình báo bầy đàn: Đây là trí thông minh tập thể nổi lên của các nhóm đặc 

vụ đơn giản. Khái niệm trí tuệ bầy đàn là một lĩnh vực mới nổi thuộc lĩnh 

vực trí tuệ nhân tạo (AI), vì nhiều mục tiêu của nó có thể được liên kết với 

học máy. Nó thuộc về lĩnh vực máy tính mềm lấy cảm hứng từ sinh học 

mới nổi, có liên quan mật thiết đến AI. Nó được lấy cảm hứng từ các thực 

thể sinh học như chim, cá, kiến, ong bắp cày, mối và ong. 



• Trí tuệ tính toán. Điều này đề cập đến việc tái tạo trí thông minh giống như 

con người trong một máy tính. Nó bao gồm một tập hợp các hệ thống máy 

tính với khả năng học hỏi và xử lý các tình huống mới sao cho các hệ 

thống này được coi là có một số thuộc tính của trí thông minh. Nó hiệu quả 

trong việc giải quyết các vấn đề trong thế giới thực đòi hỏi lý luận và ra 

quyết định. Nó tạo ra các giải pháp mạnh mẽ hơn, đơn giản hơn và dễ 

kiểm soát hơn so với các kỹ thuật truyền thống. Mục tiêu của trí thông minh 

tính toán là tái tạo trí thông minh giống con người trong một cỗ máy do con 

người tạo ra. 

• Trí tuệ kỹ thuật số: Điều này đề cập đến một tập hợp tất cả các năng lực kỹ 

thuật, nhận thức, xã hội và cảm xúc cho phép các cá nhân đối mặt với 

những thách thức của cuộc sống kỹ thuật số. Nó thuộc về “siêu trí tuệ” —

một thứ bao gồm nhiều trí tuệ cấu thành. Trí tuệ kỹ thuật số giải quyết vấn 

đề gì, tại sao, ở đâu, khi nào, ai, như thế nào và mức độ của công nghệ kỹ 

thuật số để cải thiện hiệu quả hoạt động và hiệu suất của chúng ta. Đó là 

việc đưa dữ liệu vào sử dụng ngay lập tức. Nó là giao điểm của dữ liệu lớn 

với khoa học lớn. 

• Tình báo quân sự: Đây là một nhánh quân sự sử dụng các phương pháp 

tiếp cận thu thập và phân tích thông tin để đưa ra hướng dẫn và chỉ đạo để 

hỗ trợ các chỉ huy trong các quyết định của họ. Là một lĩnh vực học thuật, 

tình báo quân sự là lĩnh vực đa ngành kết hợp ngôn ngữ, lý thuyết chính 

trị, kinh tế học, xã hội học và tâm lý học. Tình báo quân sự bao gồm thông 

tin về lực lượng, kế hoạch và hoạt động quân sự của các quốc gia khác 

được thu thập thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Thuật ngữ tình báo 

thường được sử dụng cho một cơ quan thu thập thông tin như vậy. 

Các dạng trí thông minh khác bao gồm trí thông minh di động, trí thông 

minh công nghiệp, trí thông minh trừu tượng, trí thông minh cụ thể, trí tuệ 

văn hóa, trí thông minh máy móc, trí thông minh con người, trí thông minh 

kinh doanh, trí thông minh tăng cường, trí thông minh Internet, trí tuệ công 

cộng, trí tuệ cạnh tranh và danh sách này vẫn tiếp tục. 

Tài liệu này được thực hiện dựa trên thông tin phổ biến trên Internet. 


