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Sử Dụng Hệ Thống Luận Trong Việc 
Giảng Dạy Việt Ngữ Tại Hải Ngoại 
Hệ Thống Luận Là Gì? 
 Hệ Thống Luận được dịch từ Anh ngữ - Systems Thinking là một phương 
pháp nhận biết thế giới xung quanh bằng cách suy xét những mối quan hệ giữa 
những thành tố và qua đó hiểu được đặc tính của các thành tố và tổng thể của toàn 
bộ hệ thống.  Hệ thống ở đây là một tập hợp của các thành tố liên hệ qua lại với nhau 
để đạt tới một mục đích chung nào đó. 
 Hệ Thống Luận bao gồm nhiều phương pháp và kỹ thuật dựa trên nền tảng 
rằng để hiểu được một yếu tố nào đó, cách tốt nhất là hiểu yếu tố đó trong môi 
trường hay tình huống của nó và cách nó liên hệ thế nào với thế giới xung quanh. 
 

Tại Sao Xử Dụng Hệ Thống Luận Để Giảng Dạy Việt Ngữ? 
 Các em học sinh theo các lớp Việt ngữ tại hải ngoại có nhiều điểm khác với 
học sinh tại Việt Nam.  Sau đây là các điểm khác biệt nổi bật: 

1. Đa số các em học Việt ngữ vì bố mẹ bắt buộc chứ không phải vì ý thích của các 
em. 

2. Số giờ học tại các lớp Việt ngữ rất giới hạn từ 1 đến 3 tiếng trong một tuần vì 
các em còn phải học tập các môn khác cùng ngày. 

3. Các em ít có điều kiện để xử dụng tiếng Việt ngoài lớp học.  Một số rất ít các 
em có may mắn được bố mẹ khuyến khích sử dụng tiếng Việt ở nhà. 

4. Đa số các trung tâm Việt ngữ tại hải ngoại kéo dài từ bậc Mẫu Giáo đến Lớp 
Sáu/Bảy.  Tuy thế, nếu so ra trình độ sử dụng Việt ngữ của các em Lớp 
Sáu/Bảy nơi đây đều thấp hơn rất nhiều so với học sinh cùng trang lứa tại 
Việt Nam.  Ở đây chúng ta đang đề cập đến những em gốc Việt sinh trưởng tại 
hải ngoại. 

5. Các em sau khi hoàn tất lớp cao nhất của các trường Việt ngữ, cũng chỉ dừng 
lại ở mức độ nói và viết những câu ngắn hay đơn giản.  Một số các em viết 
được những đoạn văn dài nhưng cũng cần sự giúp đỡ của phụ huynh hay thầy 
cô. 

6. Các em đa số không nhìn thấy ích lợi của việc trau dồi tiếng Việt. 
7. Sau một vài năm ngưng học các lớp Việt ngữ, một số các em dần dần quên đi 

tiếng Việt vì các em xem đây chỉ là một ngoại ngữ ít thông dụng.  Đặc biệt là 
các em sống cách xa các cộng đồng Việt. 

 
Với bối cảnh như thế, các thầy cô dù có lòng hy sinh cũng cảm thấy rằng việc trau 
dồi tiếng Việt sau này của các em học sinh phải do các em tự làm chủ. Các em sẽ 
phải tự học và nghiên cứu tìm tòi với lòng đam mê của chính các em. 
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Như vậy câu hỏi đặt ra là làm sao cho các em tại hải ngoại tự say mê trau dồi 
tiếng Việt? Có nhiều phương cách. Sau đây chúng tôi xin nêu ra một vài ví dụ điển 
hình: 

• Sử dụng nhạc Việt.  Giai điệu du dương, lời ca đẹp có thể gây thích thú cho 
một số các em.  Tuy thế, nhạc Việt có nhiều loại và nhiều nguồn gốc khác 
nhau với những phẩm chất rất chênh lệch. 

• Sử dụng ẩm thực Việt.  Thức ăn của người Việt lạ và hấp dẫn ngay cả đối 
với những người không cùng gốc Việt.  Từ việc yêu thích thức ăn Việt đến 
trau dồi ngôn ngữ và văn hoá Việt cũng không xa nhau lắm. 

• Khơi dậy lòng tự hào dân tộc và đặc tính anh hùng của tổ tiên.  Khi các em 
tự hào về nguồn gốc của mình, các em sẽ tự tìm hiểu và nghiên cứu thêm 
để chia sẻ với các bạn người bản xứ.  

• Tham gia các đoàn thể của người Việt.  Các đoàn thể gồm có các hoạt động 
thanh thiếu niên như Hướng Đạo, Thiếu Nhi Thánh Thể.  Các sinh hoạt tôn 
giáo như tham gia thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần.  Ngoài ra, còn có các 
hoạt động xã hội khác như hội sinh viên, Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, 
v.v.  Tuy nhiên, phương cách này cũng có nhiều giới hạn vì nhiều đoàn thể 
có thể chỉ sử dụng Anh ngữ để giao tiếp. 

• Dạy cho các em hiểu được những tinh hoa văn hoá Việt Nam là chính thay 
vì dạy từ chương thuộc lòng. Từ đó các em cảm nhận được nét hay, nét 
đẹp trong trong ngôn ngữ cũng như văn hoá của tổ tiên. Trong sự hiểu 
biết đó, chúng ta cũng phải kể đến những bài học làm người mang đến ích 
lợi thiết thực đối với cuộc sống hàng ngày của các em tại hải ngoại.  Tinh 
hoa bao gồm cả những nhân sinh quan như nhân, lễ, nghĩa, chí, tín hoặc 
công, dung ngôn, hạnh. Chúng ta cũng phải kể đến lòng hy sinh như Lê Lai, 
hay sự thủy chung trong Hòn Vọng Phu.  Tinh hoa cũng có thể là lối đơn 
giản hòa nhập với thiên nhiên chứ không phải cỡi lên thiên nhiên và bắt 
nó theo lòng ham muốn vị kỷ của mình.  Tinh hoa cũng còn được phản 
ánh qua tô phở với đầy đủ dưỡng chất hài hòa với những kết hợp với cả 
Đông lẫn Tây. 

 
Trong điểm vừa nêu, dạy cho các em hiểu được những tinh hoa văn hoá có liên quan 
đến phương pháp Hệ Thống Luận mà chúng tôi đang đề cập.  Nếu các thầy cô giảng 
dạy Việt ngữ lâu năm, sẽ nhận thấy các em đa số chỉ hiểu được nghĩa đen của một 
câu ngạn ngữ hay ca dao.  Ít có em hiểu được sâu xa nghĩa bóng của những câu nói 
ấy.  Hệ Thống Luận cho phép các em hiểu vấn đề hơn trong cả nghĩa bóng lẫn nghĩa 
đen.  Khi các em nắm bắt được ý nghĩa tường tận, ngôn ngữ sẽ tự nhiên vào tâm trí 
của các em và các em sẽ nhớ rất lâu nhờ nhận ra được những mối liên hệ của sự vật 
với các hình ảnh minh hoạ trong Hệ Thống Luận.  Việc sử dụng hoạ đồ và giải thích 
kèm theo do chính các em làm nên có giá trị rất đặc biệt vì các em không những phải 
hiểu ngôn ngữ nhưng đồng thời cũng biết suy luận ra được mối liên hệ giữa các yếu 
tố.  Như vậy trong trí nhớ các em hình thành nên mối tương quan giữa những ý niệm 
trình bày và hình vẽ minh hoạ.  Để vẽ được các hoạ đồ trong Hệ Thống Luận, các em 
cần phải có óc tra cứu, phân tích và tổng hợp cùng một lúc.  Những kỹ năng đó đều 
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rất ích lợi cho các em sau này dù theo đuổi bất cứ ngành nghề gì trong bất cứ ngôn 
ngữ nào. 
 
 

Sử Dụng Hệ Thống Luận Như Thế Nào? 
 

Hoạ Đồ Suy Luận (Thinking Maps): 
 
Cách đơn giản nhất trong Hệ Thống Luận là cho các em sử dụng thuần thục Hoạ Đồ 
Suy Luận (Thinking Maps).  Hoạ Đồ Suy Luận là một tập hợp gồm 8 phương cách suy 
luận như sau: 

1. Hoạ Đồ Hình Tròn (Circle Map) dùng diển tả tình huống của sự việc. 
2. Hoạ Đồ Hình Cây (Tree Map) dùng để phân loại và chia nhóm. 
3. Hoạ Đồ Bong Bóng Đơn (Bubble Map) dùng mô tả đặc tính của sự vật. 
4. Hoạ Đồ Bong Bóng Đôi (Double Bubble Map) dùng để so sánh và tương phản. 
5. Hoạ Đồ Đơn Dòng (Flow Map) dùng để mô tả diễn tiến sự vật theo tuần tự 

thời gian. 
6. Hoạ Đồ Đa Dòng (Multi-Flow Map) dùng để diễn tả nguyên nhân và hậu quả. 
7. Hoạ Đồ Hình Bó (Brace Map) dùng để diển tả mối quan hệ chính-phụ, tổng 

thể và thành phần. 
8. Hoạ Đồ Cầu Nối (Bridge Map) diển tả quan hệ tương tự hay ví von. 
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Khởi đầu thì thầy cô có thể vẽ các hình này cho các em dựa theo câu truyện hay bài 
văn trong lớp.  Nhờ những hoạ đồ, các em sẽ có thể hiểu sâu hơn sự việc.  Sau đó, 
chúng ta có thể cho các em điền vào chổ trống với những từ đã cho sẵn như những 
vật liệu để làm nên những hoạ đồ.  Cuối cùng, cho các em tự vẽ hoạ đồ rồi và sau đó 
thuyết trình cùng giải thích ý nghĩa hoạ đồ các em vẽ cho các bạn trong lớp.  Bài về 
nhà hay kiểm tra có thể là viết một đoạn văn mô tả một hoạ đồ được yêu cầu.  Chúng 
ta cũng có thể cho một em vẽ, và một em khác giải thích hoạ đồ với tính cách trao 
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đổi.  Điều này cũng là một cách để tăng khả năng giao tiếp hay liên lạc 
(communication) của các em. 
 
Quý vị có thể theo dõi cách chúng tôi sử dụng các Họa Đồ Suy Luận trong bài “Món 
Quà Từ Trời” dùng để phân tích một đoạn Kinh Thánh 
 
Sau đây là một số các trang mạng nói về Hoạ Đồ Suy Luận (Thinking Maps): 

1. Một số ví dụ điển hình: http://www.mdianeharrison.com/Thinking 
Maps.htm 

2. Thinking Maps: http://thinkingmaps.com/ 
3. Why Thinking Maps: http://thinkingmaps.com/why_thinking_maps.php 
4. Video minh hoạ sử dụng Hoạ Đồ Suy Luận tại Anh quốc: 

http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=5970 
5. Download Thinking Maps software: http://thinkingmaps.com/demodl.php 
6. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_Maps 

 
 

Hoạ Đồ Hệ Thống (Systemigram): 
 
Thinking Maps hay Hoạ Đồ Suy Luận là một hình thức khá đơn giản dể học và đã 
được ứng dụng rất rộng rãi.  Sau đây chúng ta nói về một loại hoạ đồ khác là 
Systemigram hay được dịch là Hoạ Đồ Hệ Thống.  Hoạ Đồ Hệ Thống là một hình 
thức tương đối mới hơn có khả năng mô tả những quan hệ trong một hệ thống từ rất 
đơn giản đến rất phức tạp. 
 
 
Sau đây là một ví dụ của một Hoạ Đồ Hệ Thống đơn giản được sử dụng như một trò 
chơi giống như ô chữ hay puzzle: 
 
Ví dụ:  Trò Chơi Cỏ và Bò 

http://www.mdianeharrison.com/Thinking%20Maps.htm�
http://www.mdianeharrison.com/Thinking%20Maps.htm�
http://thinkingmaps.com/�
http://thinkingmaps.com/why_thinking_maps.php�
http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=5970�
http://thinkingmaps.com/demodl.php�
http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_Maps�
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Đề Tài: 

    Các em hãy đie�n vào cho�  tro�ng cho họa đo�  Hệ Tho� ng Luận trên đây. 

 

Luật Chơi:   
1) Vòng tròn hay ba� u dục là danh từ. 

2) Mũi tên đậm là ý chı́nh và là động từ 

3) Mũi tên nhạt là ý phụ và là động từ. 

Vật Liệu: 

Hãy sử dụng các vật liệu sau: 

- Cỏ 

- Con Bò 

- Nuôi Sống 

- Ăn 
 
 
Giải  Đáp: 
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Như vậy, cách sử dụng loại hoạ đồ này dựa theo luật chơi ở bên trên. 
Sau đây là một số trang mạng tham khảo của loại hoạ đồ này: 

1. Download free Systemitool software: 
http://www.boardmansauser.com/order/ 

2. Một số ví dụ trên trang nhà của Trường Phan Bội Châu:  
http://vn.cddmmtanaheim.org/?page_id=5158 

3. Một số ví dụ khá phức tạp: 
http://www.boardmansauser.com/thoughts/systemigrams.html 

 
Khi vẽ các Hoạ Đồ Hệ Thống (systemigram), chúng ta cần phải tôn trọng một số 
nguyên tắc: 

• Dòng chính (những mũi tên in đậm) được đọc từ góc trên bên trái, sau đó từ 
từ xuống góc dưới bên phải thường là nơi kết thúc. 

• Một hoạ hình nên có tối đa 25 vòng tròn.  Nếu có nhiều hơn, hình vẽ sẽ rất 
phức tạp và trở nên khó hiểu.  Trong trường hợp đó chúng ta có thể tách ra 
làm hai hay hơn nữa thành các hoạ đồ nhỏ và dể hiểu hơn. 

• Vòng tròn phải tượng trưng cho danh từ (noun) hay cụm danh từ (noun 
phrase). 

• Mũi tên nối phải tượng trưng cho động từ hành động (action verb, transitive 
verb) hay cụm động từ (verb phrase). Đôi khi người ta có thể dùng trạng từ 
(preposition) hay cụm trạng từ (preposition phrase). 

• Các tên của vòng tròn (node) không được lập lại trong cùng một hoạ đồ. 
• Các cầu nối không được cắt ngang lẫn nhau. 
• Hình vẽ phải đẹp, hài hoà và thẩm mỹ. 
• Câu truyện được mô tả phải xoay quanh các câu hỏi Tại Sao (Why), Làm Thế 

Nào (How) và Điều Gì (What). Các câu hỏi khác như Ai (Who), Khi Nào 
(When) và Ở Đâu (Where) không nhất thiết phải đưa vào hoạ đồ nếu chúng 
có thể được mô tả ở những đoạn văn giải thích ở bên ngoài. 

http://www.boardmansauser.com/order/�
http://vn.cddmmtanaheim.org/?page_id=5158�
http://www.boardmansauser.com/thoughts/systemigrams.html�
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• Các vòng tròn và mũi tên nối có thể được tô màu với ý nghĩa đặc biệt nhưng 
phải được chú thích bên dưới. 
 

Sau đây là một hoạ đồ ở dạng phức tạp 
hơn: 

Đề Tài: 

Mời các bạn hãy đie�n vào cho�  tro� ng của họa đo�  
Hệ Tho� ng Luận sau đây mô tả cho câu tục ngữ: 

"Gió chiều nào, theo chiều đó." 

Luật Chơi: 

1) Vòng tròn hay ba� u dục là danh từ. 

2) Mũi tên đậm là ý chı́nh và là động từ 

3) Mũi tên nhạt là ý phụ và là động từ. 

Vật Liệu: Hãy sử dụng các vật liệu sau: 

• Thực te� 
• Chie�u gió 
• gio� ng như 
• minh họa cho 
• Kẻ khác 
• chạy theo 
• Người ta 
• Kẻ tha� ng the�  
• Đie�u to� t 
• Hình ảnh 
• Những cây lau 
• ngả theo 
• tho� i đi 
• tham gia 
• làm 
• Đie�u ác 
• trợ giúp 
• Pha� n thưởng 
• ban phát 
• hứa hẹn pha� n thưởng 
• gây ra 
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Để vẽ hoạ đồ này chúng ta có thể sử dụng một số software sau: 

1. Vensim.  Free Download Educational Version. http://vensim.com/free-
download/ 

2. Systemitool: Download free Systemitool software: (PC only) 
http://www.boardmansauser.com/order/ 

3. Visual Understanding Environment:  (miễn phí) 
https://vue.tufts.edu/download/index.cfm 

4. Microsoft Visio 
5. Microsoft Powerpoint 

 
Một điểm nhỏ lưu ý, Systemitool và VUE không cho phép đánh chữ Việt trực tiếp.  
Như vậy, chúng ta có thể để trống cho các tên.  Sau đó, chuyển hoạ đồ thành các file 
JPEG và dùng Paint hay một software sử lý hình ảnh khác để đánh chữ Việt.  Vensim, 
Microsoft Visio và Microsoft Powerpoint cho phép dùng chữ Việt trực tiếp. 
 
 

Hoạ Đồ Vòng Nhân Quả (Causal Loop Diagram): 
 
 Đặc tính của hoạ đồ này nhằm mô tả những hệ thống với những giá trị thay 
đổi (variables) và những mũi tên chỉ sự gia tăng cùng hay nghịch hướng.  Mục đích 
của hoạ đồ này mô tả quan hệ nhân quả giữa các tác nhân.  Tức là khi có một biến cố 
hay sự việc xảy ra, chúng phải có nguyên nhân.  Nguyên nhân này có khi là hậu quả 
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của biến cố khác.  Cứ như thế, các biến số này kết hợp lại thành những vòng tròn lớn 
nhỏ khác nhau. 
 
Nguyên tắc vẽ hoạ đồ này như sau: 

• Các đầu nối là các danh từ chỉ những trạng thái có thể thay đổi theo thời gian 
hay còn gọi là biến số (variable). Ví dụ: nhiệt độ trong phòng, mức độ yêu 
thích, v.v. 

• Các mũi tên với chữ “s” (same direction) hay “+” ở đầu chỉ sự thay đổi cùng 
hướng. 

• Các mũi tên với chữ “o” (opposite direction) hay “-“ ở đầu chỉ sự thay đổi 
nghịch hướng. 

• Ký hiệu chỉ vòng tròn gia tăng hay thuyên giảm cường độ: 

     hoặc  

Ký hiệu chỉ vòng tròn quân bình:  hoặc  
• Ký hiệu chỉ sự trì hoãn: || 

 
Ví dụ: 
  “Bọn trẻ càng la hét, bầy ong bay ra càng đông.” 

 

 
“Cây càng mau lớn khi ta cho nhiều dưỡng chất hơn vào chậu.  Nhưng chậu 
đất có kích thước giới hạn, nên càng có nhiều cây, đất càng cằn cỗi và do đó 
cây chỉ lớn được có chừng mực.” 
 



Copyright © 2013, Trường Việt Ngữ và Văn Hóa Phan Bội Châu - Anaheim, USA. ALL RIGHTS RESERVED. 
Cập nhật vào 30/6/2013 
 
 

 
Để vẽ được các hoạ đồ này, chúng ta có thể sử dụng software Vensim tại 
http://vensim.com/free-download/   
Khi lắp đặt software này vào máy, các thầy cô cần dùng "educational license" 
miễn phí. 

 
Về phương cách nhận biết được khi nào có vòng quân bình hay vòng gia tăng, 
chúng ta có thể đếm số mũi tên trong vòng tròn ấy với độ thay đổi nghịch 
hướng.  Nếu số mũi tên với chữ “o” là lẻ (ví dụ: 1, 3, 5, 7, v.v.) thì vòng tròn ấy 

quân bình với ký hiệu .  Còn số mũi tên nghịch hướng là chẵn (ví dụ: 0, 

2, 4, 6, v.v.), chúng ta có vòng tròn gia tăng . 
 
 
Trên đây là một số hoạ đồ đơn giản có thể sử dụng được trong việc giảng dạy 
Việt ngữ tại hải ngoại.  Hệ Thống Luận còn có một số hoạ đồ khác mà chúng 
tôi sẽ lần lượt giới thiệu sau.   
 
Với tính cách độc lập tư duy của các em học sinh tại hải ngoại, chúng tôi nghĩ 
rằng giới thiệu phương pháp học bằng suy luận này sẽ rất thích hợp với các 
em.  Chúng ta nhắm mục tiêu là giúp cho các em hiểu vấn đề và sự việc là 
chính chứ không bắt buộc học thuộc lòng từ chương.  Hệ Thống Luận cùng 
với phương pháp giáo dục sáng tạo vào những đề tài thiết thực hữu ích, 
chúng tôi hy vọng các thầy cô sẽ mang được niềm thích thú trong học tập Việt 
ngữ nơi các em.  Khi các em cảm nhận được những điều hay và bổ ích, các em 
sẽ tự tìm tòi và trau dồi thêm cho chính các em sau này. 
 
 

Tài Liệu Tham Khảo: 
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1. Harrison, Diane. Một số ví dụ điển hình của Hoạ Đồ Suy Luận: 

http://www.mdianeharrison.com/Thinking Maps.htm 
2. Thinking Maps. Introduction. http://thinkingmaps.com/ 
3. Thinking Maps. Why Thinking Maps. 

http://thinkingmaps.com/why_thinking_maps.php 
4. VN PBC. Video minh hoạ sử dụng Hoạ Đồ Suy Luận tại Anh quốc. 

http://vn.cddmmtanaheim.org/?p=5970 
5. Thinking Maps. Download Thinking Maps software. 

http://thinkingmaps.com/demodl.php 
6. Wikipedia. Thinking Maps. http://en.wikipedia.org/wiki/Thinking_Maps 
7. Boardman, John. Download free Systemitool software. 

http://www.boardmansauser.com/order/ 
8. Việt Ngữ PBC. Một số ví dụ trên trang nhà của Trường Phan Bội Châu:  

http://vn.cddmmtanaheim.org/?page_id=5158 
9. Boardman, John. Một số ví dụ khá phức tạp của systemigram: 

http://www.boardmansauser.com/thoughts/systemigrams.html 
10. Visual Understanding Environment. Download software. 

https://vue.tufts.edu/download/index.cfm 
11. Vensim.  Free Download Educational Version. http://vensim.com/free-

download/ 
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	- Ăn
	Hoạ Đồ Vòng Nhân Quả (Causal Loop Diagram):
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