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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN
QUA DẠY HỌC MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN” (PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ)
Tưởng Thị Thắm - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Ngày nhận bài: 18/05/2018; ngày sửa chữa: 20/05/2018; ngày duyệt đăng: 25/05/2018.
Abstract: The dialectical thinking is considered the highest level thinking competence and plays an
indispensable role in development of awareness and the practice. The political economy theory of
Marxism - Leninism affects directly development of dialectical thinking ability of students. Therefore,
improving this competence for students must be interested in teaching Marxist political economy. The
categories, principles and economic laws of Marxism - Leninism are scientific knowledge that equips
students with economic theories, contributing to the development of thinking skills, strengthening
confidence of students on the reform and socio-economic development of the country.
Keywords: Dialectical thinking, political economy, Marxism - Leninism.
1. Mở đầu
Thực tế hiện nay cho thấy, năng lực tư duy (NLTD)
của sinh viên (SV) vẫn rập khuôn, giáo điều, thiếu tính
sáng tạo, khả năng vận dụng linh hoạt những tri thức đã
học vào thực tiễn còn hạn chế. Tri thức môn Những
nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung
mang tính đặc thù, cung cấp cho SV thế giới quan, phương
pháp luận khoa học, tri thức Kinh tế chính trị (KTCT) Mác
- Lênin nói riêng trang bị cho SV những kiến thức cơ bản
về lí luận kinh tế chính trị nhằm khắc phục sự lạc hậu về lí
luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lí luận với cuộc sống,
góp phần nâng cao năng lực tư duy biện chứng
(NLTDBC) để từ đó hình thành tư duy kinh tế mới.
Bài viết này đề cập một số vấn đề về phát triển
NLTDBC cho SV qua dạy học môn Những nguyên lí cơ
bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần KTCT ở các trường
đại học, cao đẳng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dạy học “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin” (phần Kinh tế chính trị) trong việc phát
triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên
2.1.1. Năng lực tư duy biện chứng
- “Năng lực tư duy là tổng hợp những khả năng ghi
nhớ, tái hiện, liên tưởng, trừu tượng hóa, khái quát hóa và
xử lí tri thức trong quá trình phản ánh, tái tạo, phát triển
và vận dụng chúng vào những tình huống thực tiễn nhất
định” [1; tr 18]. NLTD giữ vai trò quan trọng trong nhận
thức khoa học; là khả năng nắm bắt và vận dụng những tri
thức vào cuộc sống; là năng lực phản ánh bằng liên tưởng,
phát hiện và xử lí thông tin trong những tình huống, hoàn
cảnh cụ thể; là một lực lượng tinh thần đang nhận thức,
một cơ chế đang vận động, sự tổng hợp của các quy luật
tư duy trên cơ sở quy luật của đời sống hiện thực...

NLTD có vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức
thế giới của con người, giúp con người tư duy và sử dụng
thành thạo toàn bộ trí lực để nhận thức bản chất, phương
thức tồn tại của sự vật. Ngoài ra, NLTD còn giúp cụ thể
hóa những nhận thức đó cũng như khả năng vận dụng tri
thức vào việc giải quyết những vấn đề của hoạt động thực
tiễn để chỉ đạo hành động cụ thể của con người thành
hoạt động thực tiễn. NLTD thuộc về năng lực của từng
người, từng lĩnh vực và có thể được biểu hiện thành từng
kiểu, từng cấp độ như: NLTD sáng tạo, NLTD lí luận,
NLTD khoa học, NLTD biện chứng.
- NLTDBC có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chủ
thể nhận thức và hoạt động thực tiễn. NLTDBC đòi hỏi
chủ thể nhận thức phải có tri thức khoa học sâu rộng, biết
vận dụng linh hoạt, mềm dẻo những tri thức đó vào giải
quyết những vấn đề cụ thể của thực tiễn. Nhưng, để có
khả năng vận dụng những tri thức ấy vào giải quyết
những vấn đề cụ thể, đòi hỏi chủ thể nhận thức phải hiểu
biết sâu sắc và nắm vững được phép biện chứng duy vật,
có năng lực tổng kết thực tiễn cũng như tính logic và tính
biện chứng của vấn đề đó. Có vậy, chủ thể mới phát triển
được NLTDBC của mình.
Như vậy, NLTDBC là tổng hợp những phẩm chất
tâm, sinh lí, trí tuệ của chủ thể và sự thống nhất biện
chứng giữa vốn tri thức và sự nắm vững, vận dụng một
cách chủ động, nhuần nhuyễn, sáng tạo các tri thức khoa
học và phương pháp luận biện chứng duy vật, khả năng
tổng kết thực tiễn cũng như các thao tác tư duy logic phù
hợp nhằm phát hiện và giải quyết đúng đắn, linh hoạt,
hiệu quả những vẫn đề trong nhận thức và thực tiễn đang
đặt ra. Trong dạy học KTCT Mác - Lênin, chủ thể tư duy
phải: nắm vững các khái niệm, nguyên lí, phạm trù, quy
luật kinh tế của lí luận KTCT Mác - Lênin và vận dụng
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linh hoạt, sáng tạo những nguyên lí, phạm trù, quy luật
kinh tế ấy vào nhận thức và giải quyết những vấn đề bức
thiết của thực tiễn kinh tế đặt ra.
Thực tiễn đang đòi hỏi con người Việt Nam nói chung
và SV nói riêng phải nỗ lực học hỏi để nâng cao NLTDBC
góp phần vào việc hình thức tư duy lí luận khoa học cho
SV, làm cơ sở động lực cho nhận thức và hành động. Từ
đó, giúp SV học tập và nghiên cứu khoa học tốt hơn, nhìn
nhận, đánh giá vấn đề đầy đủ, chính xác, biện chứng, sáng
tạo và linh hoạt vào các hoạt động của thực tiễn.
2.1.2. Vai trò của dạy học Kinh tế chính trị Mác - Lênin trong
việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên
Dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa
Mác - Lênin, phần KTCT là môn học trực tiếp cung cấp
những kiến thức về lí luận kinh tế chính trị cơ bản để hình
thành và phát triển NLTDBC cho SV. SV được trang bị
hệ thống những khái niệm, phạm trù, nguyên tắc, quan
điểm, quy luật kinh tế, định hướng hoạt động học tập và
nghiên cứu khoa học, niềm tin vào đường lối phát triển
kinh tế của Đảng và Nhà nước ta và phương pháp luận
biện chứng về các vấn đề kinh tế. Mỗi nguyên lí, phạm
trù, quy luật kinh tế của KTCT Mác - Lênin đều đem lại
cho SV những hiểu biết chung nhất, khái quát nhất các
vấn đề kinh tế đang diễn ra trong các cuộc sống.
Trong học tập, nghiên cứu KTCT Mác - Lênin, quá
trình tiếp nhận hệ thống những khái niệm, phạm trù, quy
luật của kinh tế cũng như những chủ trương chính sách
kinh tế giúp SV tăng cường khả năng khái quát hoá, trừu
tượng hoá, khắc phục những hạn chế trong tư duy, phát
triển khả năng vận dụng những tri thức đó vào quá trình
học tập cũng như các hoạt động thực tiễn, phát triển tư
duy kinh tế, có cách nghĩ, cách nhìn biện chứng đối với
những hiện tượng kinh tế trong xã hội. Đây chính là quá
trình hình thành, phát triển NLTDBC góp phần nâng cao
trình độ tư duy khoa học cho SV.
2.1.3. Năng lực tư duy biện chứng của sinh viên được
phát triển thông qua cách thức tổ chức, phương pháp dạy
học về Kinh tế chính trị
Như trên vừa phân tích, phần KTCT cung cấp những
kiến thức góp phần hình thành và phát triển NLTDBC
cho SV. Nhưng để các kiến thức kinh tế đó trở thành
nhận thức của mỗi SV cùng những kĩ năng vận dụng vào
thực tiễn cuộc sống và để SV nhìn nhận đánh giá mọi vấn
đề của kinh tế một cách biện chứng cần có vai trò to lớn
của giảng viên (GV) bộ môn trong việc tổ chức dạy học
với các phương pháp dạy học tích cực và phương pháp
kiểm tra, đánh giá phù hợp.
Bên cạnh hoạt động tổ chức dạy học trên lớp, hoạt
động tự học ở nhà của SV được chú ý nhiều hơn. Việc
tìm hiểu khảo sát thị trường, phân tích cung cầu về một
hàng hóa, tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của

một cơ sở sản xuất ở địa phương... là cơ hội để SV hiểu
rõ hơn nội dung những kiến thức kinh tế trong bài học và
tính biện chứng của nó, từ đó dần hình thành kĩ năng tổ
chức sản xuất kinh doanh cũng như đạo đức kinh doanh...
Trong quá trình dạy học các kiến thức phần KTCT,
GV không chỉ sử dụng phương pháp dạy học truyền
thống mà còn sử dụng các biện pháp và phương pháp dạy
học tích cực khác như: thảo luận nhóm, nêu vấn đề, hoạt
động trải nghiệm, dạy học tình huống thông qua bài tập
KTCT Mác - Lênin,... nhằm phát huy tính tích cực chủ
động sáng tạo của SV. Ngoài ra GV còn sử dụng các
phương tiện dạy học hiện đại như: máy chiếu, máy tính,
video,... bước đầu đem lại hứng thú cho người học.
Như vậy, có thể khẳng định, hoạt động dạy học môn
Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về
KTCT đóng vai trò to lớn, trực tiếp trong việc hình thành
và phát triển NLTDBC cho SV.
2.2. Một số tồn tại trong việc phát triển năng lực tư duy
biện chứng cho sinh viên trong dạy học Những nguyên
lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần Kinh tế
chính trị ở các trường đại học hiện nay
Một số tồn tại chủ yếu: - Nhiều SV hiện nay vẫn chưa
thật sự đứng trên lập trường duy vật biện chứng, vẫn còn
tin tưởng vào thế giới quan duy tâm, làm ảnh hưởng tới
việc nâng cao NLTDBC duy vật của họ; - Sau khi học
thế giới quan và phương pháp luận triết học và lí luận
KTCT của chủ nghĩa Mác - Lênin, một số SV vẫn chưa
có phương pháp tư duy biện chứng duy vật, còn rơi vào
bệnh “kinh nghiệm, giáo điều”, chủ quan duy ý chí, chưa
thấy được tính biện chứng của lí luận KTCT Mác - Lênin
với những vẫn đề thực tiễn đang diễn ra; - NLTDBC của
SV còn hạn chế, điều đó đã làm cho nhiều SV không hiểu
và nắm vững nguyên tắc khách quan, nguyên tắc tính
biện chứng nên trong cách nghĩ, cách làm; còn biểu hiện
liều lĩnh, vội vàng, không xuất phát từ hoàn cảnh thực tế,
điều kiện hiện có của gia đình, bản thân nên “rơi” vào
“ảo tưởng” và hiệu quả hoạt động của thực tiễn chưa cao.
Nguyên nhân:
- Đây là môn học hầu như không có sự “kế thừa” ở
bậc học phổ thông như các môn khoa học cơ bản khác,
nên SV có “khoảng trống” và lúng túng trong việc tiếp
thu tri thức của môn khoa học này.
- Tâm lí SV cho rằng đây là môn học chung, môn học
phụ, tri thức khô khan, khó hiểu, trừu tượng và không
liên quan tới nghề nghiệp được đào tạo và không thiết
thực với cuộc sống, vì thế không hứng thú, say mê học
tập, coi việc học là bắt buộc.
- Nhận thức của một bộ phận SV chưa thấy ý nghĩa,
giá trị, vai trò và sự thiết thực của môn Những nguyên lí
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về KTCT. Động cơ
học tập thụ động, sức ỳ lớn trong việc GV triển khai
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nhiệm vụ học tập theo nhóm, học tập hợp tác, chưa thực
sự hứng thú học tập, nghiên cứu các môn học có tác dụng
bồi dưỡng, nâng cao và phát trỉển NLTDBC. Bên cạnh
đó, có những SV nhận thức được vai trò của môn học
nhưng lại chưa có phương pháp học đúng đắn nên kết
quả học tập còn thấp, chủ yếu đạt điểm trung bình và
trung bình khá, rất ít kết quả khá, giỏi.
- Phương pháp dạy học của GV chưa được đổi mới tích
cực, vẫn chủ yếu là phương pháp thuyết trình truyền thống.
Quá trình tổ chức hoạt động dạy học, tỉ lệ GV sử dụng triệt
để tính tích cực của phương pháp thuyết trình và thực hiện
các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển
NLTDBC cho SV chưa cao, chưa đúng quy trình.
- Thư viện của Trường không đủ tài liệu cho SV tham
khảo, nên việc học chủ yếu dựa vào vở ghi và nghe giảng.
2.3. Một số giải pháp nhằm phát triển năng lực tư duy
biện chứng cho sinh viên qua dạy học Kinh tế chính trị
Mác - Lênin
2.3.1. Phát huy vai trò của chủ thể học tập
Để nâng cao NLTDBC cho SV qua học tập KTCT
Mác - Lênin, GV phải chú ý phát huy nỗ lực, cố gắng, sự
sáng tạo của chính SV; phải làm cho SV tự nhận thức
đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của KTCT Mác Lênin; xóa đi những mặc cảm về môn học, khắc phục sự
phân biệt, đối xử không đúng, coi học phần Những
nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về KTCT là
“môn chung, môn phụ” nên không đầu tư thời gian, công
sức vào nghiên cứu, học tập. Phải chỉ ra vai trò của KTCT
Mác - Lênin, để SV tự hiểu KTCT Mác - Lênin là quan
trọng, cần thiết giúp SV có phương pháp tư duy đúng đắn
trong nghiên cứu khoa học để phát triển các năng lực của
bản thân trong cuộc sống như: năng lực vận dụng tri thức
vào thực tiễn, năng lực tổng kết thực tiễn, năng lực giải
quyết vấn đề...; động viên để mỗi SV có ý thức tìm cho
mình phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, phù
hợp với bản thân.
Muốn phát triển NLTDBC thông qua phát huy vai trò
dạy học KTCT Mác - Lênin, SV phải thực hiện tốt các
nội dung sau: - Có phương pháp học đúng đắn, khoa học
(đọc tài liệu trước khi lên lớp, tập trung nghe giảng, chủ
động ghi chép bài, tự hệ thống từng bài học sau buổi lên
lớp, ôn tập bài thường xuyên...). Sau khi SV làm tốt các
bước trên, trong quá trình học KTCT Mác - Lênin sẽ góp
phần nâng cao chất lượng học tập, nắm vững những tri
thức lí luận kinh tế, thế giới quan, phương pháp luận; từ
đó, sẽ nâng cao được NLTDBC của bản thân; - SV phải
tích cực tham gia các buổi thảo luận, seminar, làm bài tập
tình huống, hoạt động trải nghiệm để nâng cao kiến thức,
hiểu sâu thêm về môn học và tăng tính thực tiễn của môn
học, điều này sẽ vừa củng cố kiến thức và rèn luyện cho
SV NLTDBC; - Tập trung vận dụng tri thức môn học để

giải quyết vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống.
Qua những tri thức của KTCT Mác - Lênin, giúp họ biết
phân tích tình hình cụ thể, giải quyết những vấn đề nảy
sinh trong hoạt động kinh tế của bản thân và gia đình.
2.3.2. Tăng cường cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng tích cực
Một trong những vấn đề tồn tại và ảnh hưởng không
nhỏ tới chất lượng dạy học môn Những nguyên lí cơ bản
của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung cũng như KTCT
Mác - Lênin nói riêng ở các trường đại học hiện nay là sự
thiếu hụt về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện hỗ
trợ dạy học. Do vậy, để nâng cao chất lượng dạy học
KTCT Mác - Lênin có hiệu quả phải đầu tư cơ sở vật chất
đầy đủ, hiện đại, thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp
dạy học, giúp SV có điều kiện nâng cao NLTDBC.
Để đảm bảo cơ sở vật chất cho quá trình dạy học
KTCT Mác - Lênin, các trường đại học cần cải tạo, nâng
cấp, trang bị thêm những phương tiện kĩ thuật hiện đại
phục vụ cho quá trình dạy học; thư viện phải có đầy đủ
giáo trình chuẩn để mỗi SV có đầy đủ tài liệu học tập, tham
khảo, nghiên cứu...; xây dựng thư viện điện tử hiện đại, kết
nối Internet, giúp SV có điều kiện truy cập thông tin, nắm
bắt dữ liệu khoa học để chứng minh cho những tri thức lí
luận KTCT, giúp họ hiểu sâu sắc những tri thức đó.
3. Kết luận
NLTDBC của SV không phải là năng lực tự nhiên
vốn có hoặc được hình thành, phát triển một cách tự phát
mà phải trải qua một quá trình hình thành, xây dựng và
phát triển một cách tự giác. Thông qua việc học tập,
nghiên cứu các môn khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, đặc biệt là môn Những nguyên lí cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin về kinh tế... với việc vận dụng tri thức
KTCT, phương pháp biện chứng duy vật vào hoạt động
thực tiễn, NLTDBC của SV sẽ dần được hình thành,
củng cố và phát triển, phù hợp đáp ứng với đòi hỏi của
nhiệm vụ học tập và công tác sau này.
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lịch và đưa HS đến thực nghiệm theo hướng dẫn của Vụ).
Khi dạy học Bài 18 “Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (xã,
phường, thị trấn)”, GV tổ chức cho HS tham quan tìm
hiểu tại Ủy ban nhân dân xã... Các chuyến tham quan, dã
ngoại sẽ tăng cơ hội cho HS được giao lưu, chia sẻ và thể
hiện những khả năng vốn có của mình; giúp các em cảm
nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước, hiểu được các
giá trị truyền thống và hiện đại.
3. Kết luận
HĐTN là hoạt động có ý nghĩa giáo dục cao đối với
HS, không chỉ giúp các em cụ thể hóa, củng cố kiến thức,
mà còn giúp phát triển năng lực của bản thân, hình thành
hứng thú, say mê học tập, bồi dưỡng tình yêu với thiên
nhiên, đất nước, con người. Việc tổ chức HĐTN trong
dạy học nói chung và trong môn GDCD nói riêng là rất
cần thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện
mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên,
trong quá trình tổ chức, GV cũng phải đối mặt với không
ít khó khăn, như: huy động nguồn kinh phí, chăm sóc
việc đi lại, ăn uống của HS sao cho an toàn, xây dựng kế
hoạch học tập hiệu quả... Vì vậy, GV cần có sự ủng hộ
trong việc tổ chức HĐTN từ phía Ban giám hiệu nhà
trường, phụ huynh HS và cả các lực lượng khác trong xã
hội; đồng thời, cần linh hoạt trong việc vận dụng để tổ
chức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, xây
dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan,
đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường để thực hiện
được những hoạt động học tập hấp dẫn, đạt hiệu quả cao.
* Bài viết này là kết quả nghiên cứu của đề tài: “Đào
tạo năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho
sinh viên đại học sư phạm”. Mã số B2016-SBH-04.
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