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1. Đặt vấn đề
Bản đồ tư duy (BĐTD) là một hình thức ghi chú sử 

dụng từ khóa, chữ số, màu sắc và hình ảnh để mở rộng 
và đào sâu các ý tưởng. Kĩ thuật tạo ra loại bản đồ này 
được gọi là mind mapping và được phát triển bởi Tony 
Buzan vào đầu những  năm 1970. Ở giữa bản đồ là chủ 
đề trung tâm, chủ đề trung tâm này sẽ được phát triển 
bằng các nhánh thể hiện các tiêu đề phụ và trong từng 
tiêu đề phụ được phát triển bởi các ý chính và các chi tiết 
hỗ trợ (Hình 1).

Hình 1: Cách vẽ bản đồ tư duy

Khi sử dụng công cụ BĐTD để ghi chú, người đọc 
có thể dễ nhận thấy sự liên kết của các ý tưởng dựa trên 
mối liên hệ của bản thân chúng, nhờ vậy BĐTD có thể bao 
quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng mà một 
bản liệt kê ý tưởng thông thường không thể làm được.

* Một số lưu ý khi sử dụng công cụ BĐTD:
- Khi vẽ một BĐTD, nên:
+ Sử dụng hình ảnh minh họa nếu có thể thay thế 

cho chữ viết cho mỗi ý.
+ Mỗi ý, nếu không dùng hình phải rút xuống tối đa 

thành một vài từ khóa ngắn gọn.
+ Ý tưởng nên được để tự do tối đa. 
- Cũng cần lưu ý về cấu trúc của BĐTD không xuất 

phát từ trái sang phải và từ trên xuống dưới theo kiểu 
truyền thống. Thay vào đó, BĐTD được vẽ, viết và đọc 
theo hướng bắt nguồn từ trung tâm di chuyển ra phía 
ngoài và sau đó là theo chiều kim đồng hồ. Các mũi tên 
xung quanh BĐTD ở Hình 2 chỉ ra cách đọc thông tin 
trong bản đồ và các số thứ tự cũng chính là thứ tự ghi và 
đọc các thông tin trong bản đồ.

Hình 2: Cách đọc bản đồ tư duy

- Về vật liệu cần chuẩn bị để vẽ BĐTD là một hộp 
bút màu loại đầu nhỏ và giấy vẽ (có thể là giấy A4 hoặc 
lớn hơn, nếu vẽ trên vở viết thông thường thì đối với loại 
BĐTD nhiều thông tin có thể dùng hai trang liên tiếp của 
hai tờ khác nhau để vẽ).

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Sử dụng công cụ bản đồ tư duy theo hướng 

bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí cho học sinh
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thức kiến thức Vật lí (khái niệm, định luật, thuyết vật lí, 
các phương pháp nhận thức Vật lí và các ứng dụng của 
Vật lí) và vận dụng chúng để giải quyết các tình huống 
mới hoặc tương tự của Vật lí với chất lượng cao hơn. Vì 
vậy, để bồi dưỡng năng lực tự học Vật lí cho học sinh (HS) 
thì cần rèn luyện cho các em các kĩ năng tự học Vật lí.

Đối với đại đa số HS phổ thông, việc tự học môn 
Vật lí gặp rất nhiều khó khăn. Theo các em, Vật lí là một 
môn học nặng cả về lí thuyết lẫn bài tập nên thật khó để 
nhớ kiến thức Vật lí một cách lôgic và toàn diện. Nhưng 
bản chất của vấn đề ở đây không phải như các em nghĩ, 
mà do các em thiếu các kĩ năng tự học trong đó kĩ năng 
ghi chú và sắp xếp thông tin đóng vai trò quan trọng 
trong việc hệ thống hóa kiến thức, giúp cho việc ghi 
nhớ, ôn tập kiến thức trở nên dễ dàng và tiết kiệm được 
nhiều thời gian. Nhưng phương pháp ghi chú theo kiểu 
truyền thống lại gặp nhiều bất lợi như không tiết kiệm 
được thời gian, không giúp người học nhớ bài tốt nhất 
và không giúp tối ưu hóa sức mạnh của não bộ vì không 
tận dụng được chức năng của não phải. Những vấn đề 
này sẽ được giải quyết nếu người học sử dụng BĐTD như 
một công cụ ghi chú, vì sao có thể nói như vậy? Để trả 
lời câu hỏi này, hãy so sánh hai kiểu ghi chú sau đây về 
“thuyết động học phân tử chất khí” (Sách giáo khoa Vật 
lí 10):

Thuyết động học phân tử chất khí

  

a) Chất khí bao gồm các phân tử. Kích thước của 
phân tử là nhỏ. Trong phần lớn các trường hợp có thể bỏ 
qua kích thước ấy và coi mỗi phân tử như một chất điểm.

b) Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
Nhiệt độ càng cao thì vận tốc chuyển động hỗn loạn 
càng lớn. Chuyển động hỗn của phân tử gọi là chuyển 
động nhiệt.

Do phân tử chuyển động hỗn loạn, tại mỗi thời điểm, 
hướng của vận tốc phân tử phân bố đều (theo mọi 
phương như nhau) trong không gian.

c) Khi chuyển động, mỗi phân tử va chạm với các 
phân tử khác và với thành bình.

Giữa hai va chạm, phân tử gần như tự do và chuyển 
động thẳng đều.

Khi phân tử này va chạm với phân tử khác thì cả hai 
phân tử tương tác, làm thay đổi phương chuyển động và 
vận tốc của từng phân tử.

Khi va chạm với thành bình, phân tử bị phản xạ và 
truyền động lượng cho thành bình. Rất nhiều phân tử 
va chạm với thành bình tạo nên một lực đẩy vào thành 
bình. Lực đẩy này tạo ra áp suất của chất khí lên thành 
bình. 

Tóm lại, có thể coi gần đúng phân tử của chất khí là 
những chất điểm, chuyển động hỗn loạn không ngừng, 
chỉ tương tác với nhau khi va chạm. Chất khí như vậy gọi 
là khí lí tưởng (theo quan điểm cấu trúc vi mô)”.

So sánh hai hình thức ghi chú ở trên, có thể nhận 
thấy ở hình thức ghi theo kiểu truyền thống có đến 253 
từ còn ở BĐTD chỉ có 87 từ, điều quan trọng nhất ở đây 
là sử dụng bản đồ không chỉ lưu trữ đầy đủ thông tin mà 
còn liên kết chúng với nhau một cách rõ ràng và hợp lí. 
Người học có thể giảm được từ 60% đến 80% thời gian 
học một cách hiệu quả.

Để sử dụng công cụ BĐTD trong học Vật lí thành 
công thì trước hết HS phải đọc kiến thức Vật lí cần ghi 
chú, xác định các từ khóa, sau đó sử dụng các từ khóa và 
hình ảnh liên quan đến các từ khóa để vẽ BĐTD.

 2.2. Các loại bản đồ tư duy giúp HS ghi chú kiến 
thức Vật lí

2.2.1. Bản đồ tư duy theo đề cương (hay còn gọi là 
BĐTD tổng quát)

Đây là loại BĐTD dùng để ghi chú lại một cách tổng 
quát kiến thức của toàn bộ môn học hoặc kiến thức của 
môn học ở một lớp nào đó. Loại BĐTD này được vẽ dựa 
vào bảng mục lục trong sách. Nó giúp HS thấy được cấu 
trúc của môn học trong từng năm học, từ đó HS dễ dàng 
lên kế hoạch học tập và ôn tập. Dưới đây là BĐTD về môn 
Vật  lí trung học phổ thông (ở chương trình cơ bản):

2.2.2. Bản đồ tư duy theo chương
Sau mỗi chương Vật lí trong sách giáo khoa, tùy 

theo độ dài của chương mà HS có thể vẽ một hoặc hai 
BĐTD nhằm hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức Vật lí cơ 
bản của chương đó. Với loại BĐTD này sẽ giúp cho HS 
dễ nhớ kiến thức, việc ôn tập trở nên dễ dàng và ít tốn 
thời gian hơn. Chẳng hạn như BĐTD chương “Khúc xạ 
ánh sáng” sách giáo khoa lớp 11 dưới đây:
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2.2.3. Bản đồ tư duy theo bài
Với mỗi bài học Vật lí, thay vì ghi chú theo kiểu 

truyền thống HS có thể vẽ một BĐTD để ghi chú lại kiến 
thức cơ bản của bài học đó. Cách ghi chú này giúp HS đỡ 
nhàm chán, phát huy được sự sáng tạo ở mỗi HS và giúp 
các em ghi nhớ kiến thức được tốt hơn. Chẳng hạn như 
BĐTD của bài “Các tật của mắt và cách khắc phục” sách 
giáo khoa lớp 11 dưới đây:

2.2.4. Bản đồ tư duy theo đoạn văn
Một đoạn văn ghi lại kiến thức Vật lí nhưng có quá 

nhiều chữ lại không có hình ảnh gì cả sẽ không tạo 
được sự hứng thú cho HS làm cho HS e ngại việc học 
về kiến thức đó. Khi đó, giải pháp là thay đổi hình thức 
ghi chú hoặc đính kèm bên cạnh đoạn văn đó một BĐTD 
do chính HS vẽ sẽ có hiệu quả trong việc học phần kiến 
thức này. “Thuyết động học phân tử chất khí” ở trên là 
một ví dụ.

3. Kết luận
Công cụ BĐTD có thể sử dụng để bồi dưỡng năng 

lực tự học Vật lí cho HS thông qua việc rèn luyện kĩ năng 
sắp xếp và lưu trữ thông tin một cách rõ ràng, có sự liên 
kết giữa các ý tưởng. Việc rèn luyện tốt kĩ năng này còn 
góp phần hỗ trợ cho việc rèn luyện các kĩ năng khác cho 
HS như kĩ năng xử lí thông tin, kĩ năng vận dụng thông 
tin vào thực tiễn, kĩ năng tự kiểm tra đánh giá.
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Abstract: Mind map is a form to note with keywords, numbers, colors and images to expand and deepen ideas. The 
readers can easily see the connection of ideas basing on their own signals, so the Mind map can cover ideas on a broad 
scale that a normal idea list can not get. The Mind map can be used to foster Physics self-learning for students through 
skill-mapping practice and storing clear and cohesive information. Good skill practice also contributes to supporting the 
training of other skills such as information processing skill, skill to apply information into practice, self-assessment skill.
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