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TÍNH TẤT YẾU VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHẠM TRÙ
“NGHĨA VỤ” VÀO GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN HIỆN NAY
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Abstract: Moral education plays a crucial role in develop comprehensively personality of students.
In which obligation category is a key category and a moral category. Obligation is self-conscious
living standards in actions of individuals and is the morality of human. Implementation of
obligation is one of the indispensable steps of the process of personality perfection. This is very
important, particularly for students who are knowledgeable youth and determining factor the future
of our country. In this paper, author mentions necessity and importance of application of category
obligation to moral education for students today.
Keywords: Necessity, applying moral category, moral education, students, obligation.
1. Mở đầu
Sinh viên (SV) là một lực lượng xã hội có tính chất
đặc thù, là nguồn bổ sung quan trọng cho đội ngũ tri thức
trong tương lai. Trong công cuộc đổi mới đất nước ta
hiện nay, SV là lớp đối tượng đặc biệt được quan tâm.
Việc chú trọng công tác giáo dục toàn diện cho SV cũng
được song song tiến hành với việc đào tạo chuyên môn.
Để có thể đào tạo ra thế hệ SV vừa có “tài”, vừa có “đức”
đáp ứng được nhu cầu của xã hội thì trước hết cần làm rõ
mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung giáo dục. Như vậy, bước
chuyển biến về nhận thức trong bản thân SV thì cần phải
thông qua giáo dục và trước hết là giáo dục đạo đức cùng
các phạm trù của nó, trong đó có phạm trù “nghĩa vụ”.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một vài nét cơ bản về phạm trù “nghĩa vụ”
Với tư cách là một bộ phận của tri thức Triết học,
những tư tưởng đạo đức đã xuất hiện từ cách đây hơn
2600 năm trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ và Hi Lạp
cổ đại. Từ “đạo đức” được bắt nguồn từ tiếng Latinh mos (moris) mang hàm ý về lề thói, đạo nghĩa. Khi nói
đến đạo đức là nói đến tập tục, biểu hiện mối quan hệ
nhất định giữa người với người trong giao tiếp với nhau
hàng ngày. Tuy nhiên, dù ở phương Tây hay phương
Đông, đạo đức đều chiếm vị trí rất quan trọng trong hệ tư
tưởng của mỗi cộng đồng người, mà trung tâm là hệ
thống các phạm trù đạo đức. Các phạm trù đạo đức mang
nội dung thông báo về tính chất của hành vi con người,
mặt khác còn thể hiện thái độ của con người đối với
những hành vi đó.
“Nghĩa vụ” là một trong số những phạm trù cơ bản
của đạo đức học, cũng là nét đặc trưng cơ bản của đời
sống con người. Chỉ ở xã hội loài người mới có ý thức về
nghĩa vụ, còn ở loài vật, mọi hành động đều được thực
hiện theo bản năng. Phạm trù “nghĩa vụ” phản ánh mối

quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể và
giữa cá nhân với xã hội. Nghĩa vụ có một vị trí đặc biệt
quan trọng trong đời sống xã hội. Việc thực hiện nghĩa
vụ tốt hay xấu là “thước đo” đặc thù nói lên tình trạng
tiến bộ hay suy thoái của một xã hội nhất định. Vì vậy,
phạm trù này luôn thu hút được nhiều nhà tư tưởng của
các thời đại bàn luận, nghiên cứu sâu sắc.
Ở thời kì cổ đại, người đầu tiên đưa phạm trù “nghĩa
vụ” vào Đạo đức học là Đêmôcrit, ông hiểu nghĩa vụ là
động cơ sâu kín bên trong của con người, là động lực
thúc đẩy con người tự giác hành động. Ông cho rằng, đối
tượng nghiên cứu của Đạo đức học là cuộc sống, hành
vi, số phận của mỗi con người riêng biệt. Con người nên
sống đúng mực, ôn hòa, không nên vô độ mà gây hại cho
người khác. Thời Xuân Thu là thời kì “nở rộ” xuất hiện
các nhà tư tưởng, các tư trào triết học, trong đó Khổng
Tử là người mở đường vĩ đại cho thời kì này. Đây cũng
là thời đại mà theo Khổng Tử là “lễ nhạc hư hỏng”, cần
phải khôi phục lại “Lễ”. “Lễ” mà Khổng Tử nói đến ở
đây là những nghi lễ, những quy phạm đạo đức. Ông lí
giải nguyên nhân xã hội loạn lạc là do vua không giữ
đúng đạo vua, tôi không làm đúng đạo tôi, cha không giữ
đúng đạo cha, con không làm đúng đạo con. Để tránh
việc thiên hạ “vô đạo” và “thiên hạ đại loạn” cần lập lại
kỉ cương. Ông đưa ra học thuyết “Chính danh” để giúp
con người có thể hiểu rõ vị trí và trách nhiệm của mình
trong xã hội. Như vậy mới có thể làm cho thiên hạ “hữu
đạo”, và tránh được việc “danh và thực oán trách nhau”.
Các tôn giáo nói chung coi nghĩa vụ là ý thức trách
nhiệm của con người trước đấng tối cao (Thượng Đế,
Chúa hay một lực lượng siêu nhiên nào đó). Nghĩa vụ
của con người là hi sinh mọi quyền lợi và nhu cầu của
mình trước các lực lượng siêu nhiên để sau này được
hưởng hạnh phúc ở kiếp sau. Các nhà duy vật Pháp thế
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kỉ XVII-XVIII coi nghĩa vụ đạo đức gắn liền với lợi ích
cá nhân, vì cá nhân. Họ không thấy được ý nghĩa xã hội
của việc thực hiện nghĩa vụ. Tiêu biểu như P. Hônbách
(nhà duy vật, vô thần của phái Bách khoa toàn thư Pháp),
ông không phủ nhận sở hữu tư nhân, coi lợi ích là quyền
lợi của con người; ông muốn chứng minh tính vĩnh viễn
và không thể thủ tiêu của sở hữu tư nhân. Hay, G.
Lametri là một trong những đại biểu của chủ nghĩa duy
vật Pháp đề cao vai trò của giáo dục; nhưng ông lại cho
rằng Nhà nước phải đưa ra được những luật lệ hợp lí,
đảm bảo được quyền tự do chính trị của công dân. Như
vậy, các đại diện của chủ nghĩa duy vật Pháp luôn có tư
tưởng đề cao chủ nghĩa cá nhân, xem nhẹ việc thực hiện
nghĩa vụ của cá nhân đối với xã hội. Các nhà đạo đức học
tư sản hiện đại giải thích phạm trù “nghĩa vụ” theo tính
chất chủ quan cảm tính, không có nội dung khách quan.
Họ chủ trương trong giáo dục đạo đức chỉ dạy cho con
người biết hành động chứ không cần giáo dục về phương
diện ý thức nghĩa vụ vì lợi ích chung và sự phát triển của
xã hội.
2.2. Quan điểm của Đạo đức học Mác - Lênin về phạm
trù “nghĩa vụ”
Chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời vào những năm 40 của
thế kỉ XIX. Với chiều dài lịch sử hơn 160 năm, chủ nghĩa
Mác - Lênin đã trở thành một hệ thống lí luận hoàn chỉnh.
Ngoài việc cung cấp cho con người thế giới quan và
phương pháp luận duy vật biện chứng, chủ nghĩa Mác Lênin còn đề cập đến nhiều những phương diện của đời
sống xã hội. Trong đó, đặc biệt là lĩnh vực đạo đức. Với
tư cách là một môn khoa học, Đạo đức học Mácxít được
hình thành trên cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng
và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó nghiên cứu sự vận động
của các quan hệ đạo đức giữa con người và con người,
giữa con người và tự nhiên, coi các vấn đề chuẩn mực và
thiện - ác là trung tâm, lợi ích là khâu cơ bản, nhân cách
đạo đức là biểu hiện tập trung nhất. Phạm trù “nghĩa vụ”
là biểu hiện tập trung nhất của đạo đức, song về bản chất
thì nghĩa vụ cũng phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích cá
nhân và lợi ích xã hội.
Đạo đức học Mácxit cho rằng “nghĩa vụ” là một
phạm trù dùng để chỉ trách nhiệm của cá nhân đối với
người khác và đối với xã hội; tùy theo địa vị của người
đó và tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Mặt khác, khi nói
về bản chất con người, chủ nghĩa Mác - Lênin đưa ra
quan điểm: con người là tổng hòa của các mối quan hệ
xã hội. Cũng từ đó mỗi con người luôn gắn liền với nhiều
nghĩa vụ khác nhau như: nghĩa vụ với gia đình, nhà
trường, xã hội. Trong gia đình lại có nghĩa vụ với cha mẹ,
con cái, chồng vợ...; ngoài xã hội, con người có nghĩa vụ
lao động, nghĩa vụ với Tổ quốc, Nhà nước... Như vậy,
nghĩa vụ của con người bao gồm nghĩa vụ đạo đức và

nghĩa vụ pháp lí. Nghĩa vụ pháp lí là những nghĩa vụ do
pháp luật quy định, mang tính chất bắt buộc. Nghĩa vụ
đạo đức là những nghĩa vụ do yêu cầu của đạo đức quy
định, là sự phù hợp giữa lí trí và tình cảm của cá nhân đối
với những yêu cầu đạo đức của xã hội. Nói cách khác,
nghĩa vụ đạo đức là sự thể hiện trách nhiệm đạo đức của
con người trước lợi ích chung, là ý thức về cái cần phải
làm và mong muốn được làm vì những lợi ích đó.
Theo quan điểm Mácxit, để có nghĩa vụ đạo đức nhất
thiết phải có ba điều kiện: tự giác, tự do và vì cái thiện.
Tự giác là chủ thể có khả năng nhận thức được trách
nhiệm, bổn phận của mình, nhận thức được cái cần phải
làm. Tự do là biểu hiện cao nhất của tính tự giác. Ở đây
chủ thể thực hiện hành vi đạo đức không bị sức ép nào từ
bên ngoài mà hoàn toàn hành động theo tiếng gọi của
lương tâm, sự công bằng, bác ái, khát vọng được phục
vụ, cống hiến cho xã hội. Vì cái thiện là sự tốt đẹp, tiêu
chuẩn cơ bản để phân biệt nghĩa vụ đạo đức với nghĩa vụ
pháp lí. Nếu một hành vi để mất đi tính thiện thì không
còn là nghĩa vụ đạo đức nữa. Ngoài ra, khi thực hiện
nghĩa vụ, các chủ thể phải hiểu rõ mục đích và hậu quả
của hành vi mình thực hiện. Tuy nhiên, để đạt được
những điều kiện trên đây, đòi hỏi công tác giáo dục đạo
đức phải được tiến hành thường xuyên và lâu dài; ngoài
ra, các chủ thể đạo đức cũng phải không ngừng tự rèn
luyện, tự tu dưỡng. Chỉ khi nào ý thức nghĩa vụ phát
triển, chuyển tình cảm nghĩa vụ thành niềm tin vững chắc
từ bên trong, thành bản tính thường trực của các chủ thể
thì lúc đó cái tất yếu mới trở thành cái hoàn toàn tự do;
từ đó mới có điều kiện để nảy sinh những giá trị đạo đức
chân chính, lành mạnh.
2.3. Một số đặc điểm cơ bản của sinh viên hiện nay
Hệ thống các trường cao đẳng, đại học ngày nay đóng
vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ các bộ,
công chức, nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng dạy...
để tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ
thống chính trị ở nước ta hiện nay. Mục tiêu giáo dục hiện
nay là giáo dục tri thức khoa học, tri thức thẩm mĩ và nghề
nghiệp; nói cách khác là giáo dục toàn diện nhằm đáp ứng
nhu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. SV
Việt Nam là những người sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ hiện
thực hóa mục tiêu GD-ĐT, vì vậy, họ có những đặc điểm
riêng biệt, đặc thù do nghề nghiệp quy định.
SV là một nhóm xã hội đặc biệt, là những người đã tốt
nghiệp trung học phổ thông, đã trải qua kì thi tuyển sinh
quốc gia vào các trường cao đẳng, đại học và đang học tập
ở một trường cao đẳng hoặc đại học. SV đa số thuộc nhóm
thế hệ trẻ (ở độ tuổi từ 18-25), có sức khỏe, có trí lực, niềm
đam mê và đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách. Đặc
thù đó đã tạo ra cho SV có những đặc điểm riêng biệt, họ
dần hình thành những phẩm chất tri thức và định hình để
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chuyển từ người đi học sang người đi làm. Tuy nhiên,
trong quá trình hoàn thiện nhân cách còn rất nhiều những
khó khăn dẫn tới việc SV dễ dàng bỏ qua nhiệm vụ và mục
tiêu học tập mình đang hướng tới. Do tuổi còn trẻ, thiếu sự
trải nghiệm cuộc sống nên việc tiếp cận và giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn nghề nghiệp còn chưa đảm bảo được
“độ chín” và sâu sắc.
- Về mặt sinh lí: Với lứa tuổi SV, hình thể đạt được sự
hoàn thiện về cấu trúc và phối hợp giữa các chức năng.
Lúc này, con người đạt được 9/10 chiều cao và 2/3 trọng
lượng cơ thể người trưởng thành. Não bộ đạt trọng lượng
tối đa và số tế bào thần kinh đã phát triển đầy đủ. Quan
trọng hơn là ở lứa tuổi này, hoạt động thần kinh cao cấp đã
đạt đến mức trưởng thành. Ước tính 2/3 số kiến thức trong
cuộc đời một con người được tích lũy vào thời gian này.
- Về mặt tâm lí: Trong thời kì này, sự phát triển trí tuệ
là đặc trưng, biểu hiện rõ nhất thể hiện trong việc tư duy
sâu sắc và mở rộng, có khả năng giải quyết những nhiệm
vụ trí tuệ. Trí tưởng tượng, sự chú ý và ghi nhớ ở độ tuổi
này đã phát triển, khả năng phán đoán cũng như nhu cầu
hiểu biết và học tập tăng cao. Một trong những đặc điểm
quan trọng nhất về tâm lí của lứa tuổi thời kì này là sự tự
ý thức. Tự ý thức là một dạng đặc biệt của ý thức trong
đời sống cá nhân có chức năng điều chỉnh nhận thức thái
độ đối với bản thân; là điều kiện để phát triển và hoàn
thiện nhân cách, hướng nhân cách theo yêu cầu của xã
hội. Đây là điểm khác biệt lớn của SV so với học sinh.
Ngoài ra, trong thời kì này, SV bắt đầu hình thành thế
giới quan để nhìn nhận và đánh giá về cuộc sống; họ là
những trí thức tương lai, sớm nảy sinh nhu cầu, khát vọng
thành đạt.
- Về mặt xã hội: Sống và học tập trong môi trường
rộng lớn hơn so với học sinh trung học phổ thông, SV bắt
đầu hình thành thế giới quan của riêng mình, hình thành
những hứng thú và thái độ mới, quan tâm nhiều hơn đến
việc phát triển những kĩ năng mới, cách ứng xử mới, tác
phong đĩnh đạc hơn để đối diện với xã hội ngày càng
rộng mở. SV có độ tuổi từ 18-25, là giai đoạn chuyển tiếp
từ sự chín muồi về thể lực sang trưởng thành về phương
diện xã hội. Tuổi thanh niên là thời kì phát triển tích cực
nhất về tình cảm đạo đức và thẩm mĩ, là giai đoạn hình
thành tính cách ổn định.
2.4. Tính tất yếu của việc giáo dục phạm trù “nghĩa vụ”
cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay
Xã hội loài người sở dĩ có thể tồn tại và phát triển
được là nhờ có quá trình không ngừng truyền thụ và lĩnh
hội những kinh nghiệm xã hội - lịch sử. Trong đó, các
chuẩn mực về đạo đức nói riêng đã không ngừng được
bổ sung, cập nhật, hoàn thiện cho phù hợp với những
điều kiện thay đổi thực tế của xã hội, của từng thời đại.

Dù ở bất cứ thời đại lịch sử nào, loài người cũng luôn cần
đến những chuẩn mực đạo đức phù hợp để làm khuôn
mẫu cho cách ứng xử, cách sống giữa người với người
trong các quan hệ xã hội. Những chuẩn mực đạo đức này
được hình thành và phát triển trong cuộc sống, được mọi
người trong xã hội thừa nhận và tự giác thực hiện.
Ngày nay, cuộc sống, xã hội mỗi lúc lại trở lên phức
tạp hơn, trên tất cả các lĩnh vực. Thời đại kinh tế thị
trường làm nảy sinh nhiều những hiện tượng xã hội và
bên cạnh đó, những giá trị đạo đức cũng dần mất đi ý
nghĩa vốn có, thay vào đó là những trào lưu tư tưởng mới,
xuất hiện những hành vi lệch chuẩn về đạo đức. Việt
Nam là một trong những nước đang phát triển và bước
vào quá trình toàn cầu hoá. Bên cạnh những thuận lợi từ
quá trình toàn cầu hóa mang lại (thuận lợi để phát triển
kinh tế, đưa nước ta hội nhập với quốc tế) thì cũng để lại
không ít những thách thức, đặc biệt là về lĩnh vực văn
hóa, xã hội. Thực tiễn đòi hỏi mỗi người chúng ta đều
phải có những cái nhìn khách quan và toàn diện về trách
nhiệm của bản thân đối với sự phát triển xã hội.
Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VII) của Đảng về
GD-ĐT đã đề ra định hướng chiến lược phát triển GDĐT trong thời kì CNH, HĐH với mục tiêu chủ yếu là
thực hiện giáo dục toàn diện: đạo đức, trí tuệ, thế lực,
thẩm mĩ ở tất cả các bậc học; hết sức coi trọng giáo dục
chính trị - tư tưởng nhân cách, khả năng tư duy sáng tạo
và năng lực thực hành. Để đạt được mục tiêu giáo dục
toàn diện thì việc giáo dục phạm trù “nghĩa vụ” cho học
sinh, SV và thanh niên nói chung trong giai đoạn hiện
nay là việc vô cùng quan trọng. Riêng đối với SV thì
công việc này càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Kiểm
điểm đánh giá quá trình 5 năm đề ra Nghị quyết Trung
ương 2 (khóa VII) vào cuộc sống, Hội nghị Trung ương
6 (khóa IX) đã chỉ ra một loạt yếu kém trong giáo dục;
trong đó, vấn đề nổi cộm nhất là bộ phận đội ngũ nhà
giáo, cán bộ giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu cả về chuyên
môn và đạo đức nghề nghiệp. Trong thời kì đổi mới, phát
triển nền kinh tế thị trường ít nhiều đã ảnh hưởng đến
quan niệm đạo đức, lối sống của con người nói chung và
SV nói riêng. Một bộ phận SV có lối sống thực dụng
trong quan niệm đạo đức và hành vi ứng xử, muốn thể
hiện vai trò cá nhân và tuyệt đối hóa vai trò của các giá
trị vật chất. Một bộ phận SV ngày nay còn có thái độ thờ
ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm đạo đức với bản thân, gia
đình, xã hội, xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc,
sống buông thả, tự tách mình ra khỏi những nguyên tắc,
có lối hành xử bạo lực, phi nhân tính, lười học tập, lười
lao động... Vấn đề đặt ra lúc này là phải tăng cường công
tác giáo dục đạo đức, lối sống mà cơ bản giáo dục ý thức
tự giác, tinh thần trách nhiệm của SV. Trách nhiệm của
SV là tinh thần tự giác, thái độ công bằng, là những hành
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vi ứng xử hay những mục đích, lí tưởng trong học tập và
tu dưỡng đạo đức khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Ngoài ra, trách nhiệm của SV còn được thể hiện trong
thái độ học tập.
3. Kết luận
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội xuất hiện khá
sớm trong lịch sử loài người, cùng với những quy luật,
phạm trù của mình, đạo đức đã góp phần không nhỏ vào
việc nâng cao đời sống tinh thần cho con người. Không
chỉ vậy, đạo đức còn là nhân tố quan trọng góp phần phát
triển xã hội thông qua những phương thức cơ bản nhằm
điều chỉnh hành vi của con người. Để sự phát triển đất
nước được bền vững, vấn đề giáo dục đạo đức cho thế hệ
trẻ, nhất là SV lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trông
đó, “nghĩa vụ” là phạm trù trung tâm, với tư cách là một
phạm trù đạo đức. Nghĩa vụ là những chuẩn mực sống
mang tính tự giác trong hành động của mỗi cá nhân, hay
chính là đạo đức của mỗi con người trong xã hội. Thực
hiện nghĩa vụ của bản thân là một trong những điều không
thể thiếu đối với quá trình hoàn thiện nhân cách. Điều này
có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với SV, lớp thanh niên trí
thức đại diện và quyết định tương lai của đất nước.
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TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ...
(Tiếp theo trang 187)
3. Kết luận
Theo chúng tôi, năng lực nghiên cứu khoa học chỉ có
thể được hình thành và phát triển trong quá trình người
học thực hành, trải nghiệm các hoạt động học dựa trên
tiến trình nghiên cứu khoa học. Vì vậy, trong quá trình
dạy học Vật lí, GV cần định hướng cho HS thực hiện các
loại hình nghiên cứu dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa
học nhằm hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu
cho các em. Bên cạnh đó, việc trải nghiệm các loại hình
nghiên cứu trong học tập còn góp phần hình thành và
phát triển cho HS các kĩ năng cơ bản như: làm việc theo
nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lí thời gian,...;
đồng thời khơi gợi hứng thú học tập cho các em.
Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi đề tài mã số SPD
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