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Abstract: Preparation of knowledge, key skills and positive thinking is required for pedagogical
students - the teachers in future. Through view on happiness in Marxist ethics, students can equip
themselves view of positive living attitude in the real life. The article addresses the orientation of
positive thinking for pedagogical students based on crucial contents on happiness in Marxist ethics.
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1. Mở đầu
Hiện nay, nước ta đang bước vào thời kì CNH,
HĐH đất nước; cùng với việc mở ra cơ hội để phát
triển KT-XH và hội nhập quốc tế thì nó cũng mang lại
những hệ lụy. Đó là một bộ phận thế hệ trẻ có những
sai lệch trong tư tưởng. Một trong những nguyên nhân
là do họ chưa có lập trường tư tưởng vững vàng, chưa
có quan điểm sống đúng đắn, tiếp thu văn hóa một
cách không chọn lọc.
Đối với sinh viên (SV) sư phạm - những “người giáo
viên tương lai” của đất nước cần trang bị cho mình hành
trang đầy đủ về kiến thức cũng như phẩm chất đạo đức,
có quan điểm sống tích cực. Do vậy, nếu SV có quan
niệm về hạnh phúc một cách đúng đắn, toàn diện thì sẽ
có định hướng quan điểm sống phù hợp với bản thân.
Đạo đức học Mácxít đã xây dựng hệ thống quan điểm về
hạnh phúc một cách khoa học, toàn diện và chính xác
trên cơ sở kế thừa những yếu tố lịch sử tư tưởng của nhân
loại. Theo quan điểm của đạo đức học Mácxít, hạnh phúc
không phải là những điều xa vời, không phải tự nhiên mà
có mà hạnh phúc là do chính bản thân con người tạo nên,
căn cứ vào những điều kiện lịch sử cụ thể, hạnh phúc
luôn hiện hữu ở xung quanh ta. Do vậy, mỗi SV cần dựa
trên quan điểm đạo đức học Mácxít để có quan điểm
đúng đắn về hạnh phúc; từ đó, tạo cơ sở thiết lập quan
điểm sống tích cực. Bài viết đề cập vấn đề định hướng
quan điểm sống tích cực cho SV sư phạm dựa trên những
nội dung cơ bản về hạnh phúc trong đạo đức học Mácxít.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số nội dung cơ bản về hạnh phúc trong Đạo
đức học Mácxít
Đạo đức học Mácxít ra đời dựa trên sự kế thừa những
tinh hoa, giá trị của lịch sử nhân loại, đồng thời nâng lên
một tầm cao mới, đạt tới sự phát triển cao nhất các hệ

thống phạm trù đạo đức học [1]. Đó là hệ thống lí luận
khoa học, toàn diện. Trong đó, phạm trù “Hạnh phúc” có
ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống con người. Đó là
nền tảng tinh thần, giúp con người xây dựng được những
lí tưởng, mục tiêu, tạo ra động lực thúc đẩy con người
hành động và tự hoàn thiện bản thân.
2.1.1. Nguồn gốc của hạnh phúc: Dựa vào ý nghĩa cơ
cấu sinh lí - tự nhiên của con người thì hạnh phúc có
hai nguồn gốc, gồm: - Nguồn gốc chủ quan là ham
muốn (nhu cầu). Ham muốn là sự thiếu thốn bên trong
của cơ thể (vật chất và tinh thần) cần được bù đắp; Nguồn gốc khách quan là đối tượng. Hạnh phúc sẽ
không có được nếu không có sự tồn tại của đối tượng
(khách thể) bên ngoài để thỏa mãn. Tuy nhiên, đối
tượng phải có khả năng bù đắp cho sự thiếu hụt bên
trong, đồng thời chứa đựng những thuộc tính mang lại
sự dễ chịu cho con người.
Dựa vào ý nghĩa xã hội, hạnh phúc còn có nguồn gốc
xã hội, lịch sử. Trong hoạt động xã hội, con người có
những nhu cầu, ham muốn mang tính xã hội. Một ham
muốn hình thành thuần túy ở bên ngoài hoạt động, tách
rời hoặc không cần hoạt động xã hội sẽ không phải là tiền
đề, điều kiện của hạnh phúc. Hạnh phúc của con người
gắn liền với những điều kiện lịch sử cụ thể thông qua các
hoạt động khác nhau như: lao động sản xuất, nghiên cứu
khoa học,...
Hạnh phúc của con người không tách rời sự đáp ứng
nhu cầu của nó. Con người nhờ hoạt động xã hội đã tạo
ra sản phẩm cả về vật chất và tinh thần dưới hình thức
vật thể, phi vật thể. Vì vậy, nhìn chung con người đáp
ứng những nhu cầu của mình bằng chính sản phẩm đã
tạo ra, chứ không phải bằng những cái có sẵn trong tự
nhiên. Như vậy, đạo đức học Mácxít đã bác bỏ những
quan niệm sai lầm về nguồn gốc của hạnh phúc của các
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nhà tư tưởng trước đó và chỉ ra nguồn gốc thực sự của
hạnh phúc. Đó là, hạnh phúc do con người tạo nên thông
qua những hoạt động cụ thể gắn liền với các điều kiện
KT-XH nhằm thỏa mãn những nhu cầu về vật chất và
tinh thần,... Hạnh phúc có được do năng lực, ý chí và sự
nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân để thỏa mãn những
nhu cầu đó [2]. Điều này cho thấy, hạnh phúc không phải
là có sẵn mà được hình thành trong hoạt động thực tiễn
của con người. Đó là quá trình phấn đấu, kiên trì, bền bỉ,
đôi khi có cả mất mát, đau thương, đúng như quan niệm
của Mác: “Hạnh phúc là đấu tranh”. Vì vậy, con người
không nên thụ động chờ đón hạnh phúc và cũng không
nên thỏa mãn hoặc dừng lại khi nhu cầu được đáp ứng.
Để có được hạnh phúc, con người cần không ngừng lao
động, học tập và sáng tạo.
2.1.2. Bản chất của hạnh phúc
Có nhiều quan điểm khác nhau về bản chất của hạnh
phúc, coi hạnh phúc là những trạng thái tinh thần của con
người như: sự vui vẻ, tự hào,…; hạnh phúc là sự thanh
thản, thư thái, yên tĩnh trong tâm hồn con người. Tuy
nhiên, các quan điểm này chưa thể hiện được một cách
đầy đủ, sâu sắc, bao quát về bản chất của hạnh phúc. Do
đó, chúng ta cần đưa ra quan điểm về bản chất của hạnh
phúc một cách hoàn chỉnh nhất dựa trên cơ sở của đạo
đức học Mácxít. Hạnh phúc là sự thỏa mãn những nhu
cầu (ham muốn) của con người, những sự thỏa mãn đem
lại cho con người niềm vui sướng và thanh thản [3].
Hạnh phúc của con người không tách rời những ham
muốn, nhu cầu cả về vật chất, tinh thần và những nhu cầu
xã hội khác của nó. Chính những ham muốn thúc đẩy con
người hành động để thỏa mãn chúng. Dấu hiệu thể hiện
rõ sự thỏa mãn nhu cầu của con người chính là những
trạng thái như: sung sướng, mãn nguyện, thư thái, hài
lòng, đó là những trạng thái mà con người không còn bị
phụ thuộc vào những nhu cầu. Sự sung sướng hay niềm
vui, sự thanh thản là những trạng thái tinh thần đặc trưng
của hạnh phúc.
2.2. Sự cần thiết phải định hướng quan điểm sống tích
cực cho sinh viên sư phạm hiện nay dựa trên những
nội dung cơ bản về hạnh phúc trong đạo đức học
Mácxít
Một trong những mục tiêu giáo dục của nước ta là
đào tạo ra con người Việt Nam phát triển toàn diện, có
đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ, nghề nghiệp và
trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và
năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ giáo viên là lực lượng
chủ yếu, trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục do xã hội
đề ra. Vì vậy, SV sư phạm cần không ngừng tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức và tri thức khoa học nhằm nâng cao
kiến thức và các kĩ năng mềm, đáp ứng yêu cầu hiện nay.
Việc xác định đúng quan điểm về hạnh phúc sẽ giúp SV
sống đúng, sống tốt, sống có lí tưởng, có quan điểm sống
tích cực. Đó là, hạnh phúc của bản thân gắn liền với hạnh
phúc của gia đình, đất nước và cộng đồng xã hội. Từ đó,
SV luôn nỗ lực phấn đấu học tập để trở thành những
người giáo viên có đủ tài và đức để góp phần đào tạo cho
đất nước những thế hệ trẻ có đủ tri thức, đạo đức.
2.3. Những nội dung cụ thể trong định hướng quan
điểm sống tích cực cho sinh viên sư phạm hiện nay dựa
trên những nội dung cơ bản về hạnh phúc trong đạo
đức học Mácxít
2.2.1. Định hướng cho sinh viên sư phạm xác định được
nguồn gốc của hạnh phúc
Theo Đạo đức học Mácxít, hạnh phúc của con người
bao gồm nguồn gốc chủ quan, nguồn gốc khách quan và
nguồn gốc xã hội, lịch sử. Hạnh phúc được tạo nên bởi
sự thỏa mãn (cả về vật chất và tinh thần) của con người
thông qua các hoạt động xã hội. Hạnh phúc nảy sinh từ
thực tiễn thông qua quá trình lao động, học tập, rèn
luyện,... của con người [3].
Về học tập, SV cần trang bị cho mình tính kỉ luật, tinh
thần sáng tạo, cầu thị, ham học hỏi, đức tính cần cù, chịu
khó,... Trong quá trình tự học, SV cần phân bố thời gian
một cách khoa học, hợp lí cho từng môn học, tránh việc
học dàn trải cũng như quá tập trung, chuyên sâu vào một
số môn học; tăng cường hoạt động học nhóm để thảo
luận, trao đổi kiến thức, có phương pháp học tập khoa
học, hiệu quả;... Như vậy, việc xác định đầy đủ nguồn
gốc của hạnh phúc giúp SV nâng cao ý thức học tập, rèn
luyện thông qua các mục tiêu học tập cụ thể. Từ đó, góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục.
2.2.2. Định hướng cho sinh viên sư phạm xác định được
bản chất của hạnh phúc
Có thể hiểu, bản chất của hạnh phúc là sự thỏa mãn
những nhu cầu cả về vật chất và tinh thần của con người,
sự thỏa mang lại cho con người niềm vui sướng và thanh
thản. Hạnh phúc của cá nhân luôn gắn liền với hạnh phúc
của xã hội.
SV sư phạm cần hiểu rõ được bản chất của hạnh
phúc. Bởi hiểu rõ được bản chất của hạnh phúc, SV sẽ
xây dựng được mục tiêu, quan điểm sống đúng đắn, tránh
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rơi vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng. Trong quá trình
học tập, rèn luyện, SV cần không ngừng phấn đấu, nỗ
lực, kiên trì, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn. Từ đó,
giúp SV ngày càng hoàn thiện nhân cách, biết quan tâm,
giúp đỡ người khác, có lối sống giản dị, lành mạnh,... để
trở thành những tấm gương sáng cho học sinh noi theo
sau này.
Vì vậy, nhà trường, gia đình và xã hội cần tạo những
điều kiện cần thiết, giúp SV có thể học tập, rèn luyện một
cách hiệu quả nhất như: trang bị cơ sở vật chất (phòng
học, phương tiện học tập,...), tài liệu, phương pháp học
tập, tổ chức các hoạt động ngoại khóa,... Từ đó, nâng cao
được chất lượng đội ngũ giáo viên của đất nước.
2.2.3. Định hướng cho sinh viên sư phạm xác định được
những tính chất cơ bản của hạnh phúc
Hạnh phúc có 03 tính chất cơ bản là: tính tương đối,
tính quá trình và tính xã hội [3]. Tính tương đối của hạnh
phúc được thể hiện như sau: Hạnh phúc của mỗi con
người là sự chuyển hóa không ngừng giữa sự vui sướng,
thanh thản và những đau khổ, lo lắng trong tâm hồn. Tính
tương đối của hạnh phúc còn được hiểu là trong thực tế,
có khi hạnh phúc của người này là bất hạnh của người
khác và ngược lại. Như vậy, khi hiểu được tính tương đối
của hạnh phúc, SV sư phạm sẽ có ý chí, nghị lực để phấn
đấu trong học tập và rèn luyện. Từ đó, giúp SV có quan
điểm sống tích cực trong việc xây dựng một cuộc sống
hạnh phúc. Mỗi SV cần nỗ lực, phấn đấu vươn lên, vượt
qua mọi khó khăn của cuộc sống để trưởng thành, hoàn
thiện bản thân.
Hạnh phúc là quá trình: hạnh phúc của con người
không thể tách rời việc thỏa mãn những nhu cầu (ham
muốn) và những nhu cầu (ham muốn) không ngừng nảy
sinh trong quá trình hoạt động. Mặt khác, tính quá trình
của hạnh phúc không đơn giản là sự liên tiếp của những
niềm vui và sự thanh thản, mà có sự đan xen tiếp nối của
những nỗi đau, bất hạnh. Như vậy, nếu nắm bắt tính quá
trình của hạnh phúc, SV sẽ xác định được việc học tập,
rèn luyện của bản thân là một quá trình lâu dài, chứa
đựng trong đó những thuận lợi và khó khăn. Từ đó, sẽ
đặt ra được mục tiêu, quan điểm sống cụ thể, phù hợp với
bản thân.
Tính xã hội của hạnh phúc: Trong xã hội có sự phân
chia giai cấp với những lợi ích khác nhau, đối lập nhau,
hạnh phúc của con người cũng mang tính giai cấp, đẳng
cấp. Vì vậy, hạnh phúc của người này, tầng lớp, giai cấp
này có thể là nỗi đau khổ, bất hạnh của người khác, tầng
lớp, giai cấp khác và ngược lại. Hạnh phúc không phải là
bất biến, mà nó luôn luôn vận động, biến đổi cùng với sự

vận động, biến đổi của xã hội. Chẳng hạn, trong xã hội
cộng sản nguyên thủy, do lực lượng sản xuất ở trình độ
thấp, nên nhu cầu của con người cũng rất đơn giản. Do
vậy, người nguyên thủy quan niệm hạnh phúc chỉ là sự
thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu như được ăn no, mặc
ấm, săn được nhiều thú rừng,...
2.3. Một số biện pháp cơ bản để định hướng quan điểm
sống tích cực cho sinh viên sư phạm hiện nay dựa trên
những nội dung cơ bản về hạnh phúc trong đạo đức
học Mácxít
2.3.1. Tăng cường giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho
sinh viên dựa trên quan niệm về hạnh phúc của đạo đức
học Mácxít
Ở các trường sư phạm, ngoài việc trang bị những tri
thức khoa học, cần rèn luyện đạo đức, kĩ năng sống cho
SV. Bởi các trường cần xác định đào tạo những giáo viên
tương lai không chỉ có kiến thức mà còn phải có đạo đức,
vừa hồng, vừa chuyên để đáp ứng những yêu cầu ngày
càng cao của xã hội.
Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho SV, các
trường sư phạm cần thực hiện một số nội dung như sau:
- Tăng cường tổ chức các buổi ngoại khóa, hoạt động
ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể,... nhằm nâng cao
nhận thức của SV, giúp các em hình thành quan điểm
sống đúng đắn, tích cực; - Tăng cường vai trò làm gương
của giảng viên, mỗi giảng viên sư phạm không ngừng
trau dồi các phẩm chất, năng lực sư phạm để hình thành
uy tín, tác động đến lí tưởng sống, quan điểm sống của
SV; - Tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội SV
trong việc giáo dục quan điểm sống cho SV.
2.3.2. Nâng cao hiệu quả tổ chức các buổi ngoại khóa và
hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên sư phạm
Việc tổ chức các buổi ngoại khóa cho SV và hoạt
động ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa đối với việc nâng cao
hiệu quả định hướng quan điểm sống tích cực cho SV.
Tham gia vào các hoạt động này giúp SV xây dựng được
các mối quan hệ, có nhiều hoạt động đa dạng, phong phú.
Từ đó, giúp SV có thêm sự hiểu biết về thực tiễn, hình
thành các phẩm chất đạo đức, tính đoàn kết, lòng nhân
ái, tính tích cực xã hội và các năng lực như tổ chức hoạt
động giáo dục, năng lực ngôn ngữ,…
Hoạt động ngoài giờ lên lớp có vai trò rất quan trọng
trong việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục.
Do đó, việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp
phong phú, đa dạng, hấp dẫn có ý nghĩa quan trọng trong
việc phát triển toàn diện nhân cách nói chung và bồi
dưỡng quan điểm sống cho SV nói riêng.
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Giáo dục lí tưởng nghề nghiệp cho SV thông qua hoạt
động ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp với các
hoạt động như: Tham quan di tích lịch sử truyền thống
gắn với chuyên môn, các buổi trao đổi về quan điểm sống
do trường hoặc các tổ chức xã hội phát động, tham gia
hoạt động tình nguyện,... Thông qua các hoạt động này,
giúp SV nâng cao hiểu biết xã hội, rèn luyện phẩm chất
đạo đức, có quan điểm sống đúng đắn.
Tăng cường hơn nữa các hoạt động ngoài giờ lên lớp
cho SV với nội dung phong phú, hình thức đa dạng để
thu hút sự tham gia của các em. Tăng cường vai trò tổ
chức chính trị của SV như: Đoàn Thanh niên, Hội SV đối
với các hoạt động ngoài giờ. Trong đó, đặc biệt nhấn
mạnh đến vai trò của Đoàn Thanh niên với tư cách là lực
lượng tiên phong, nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt
động giáo dục. Thu hút sự tham gia của các tổ chức trong
và ngoài nhà trường trong quá trình tổ chức các hoạt động
cho SV.
2.3.3. Nâng cao ý thức tự giác cho sinh viên trong việc
định hướng quan điểm sống tích cực
Để hình thành và hoàn thiện quan điểm, lí tưởng sống
trong sáng, lành mạnh, bên cạnh các yếu tố khách quan
như gia đình, nhà trường và xã hội, yếu tố có vai trò quyết
định nhất đó chính là ý thức tự giác của mỗi SV. SV sư
phạm chính là những thầy (cô) giáo tương lai, vì vậy mỗi
SV cần không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong học tập và
rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Mỗi SV cần tích cực
tham gia vào các buổi ngoại khóa về kĩ năng sống, lí
tưởng sống, kĩ năng giao tiếp, rèn luyện nghiệp vụ,... để
trang bị thêm các kĩ năng sống cần thiết, đánh giá được
những điểm còn thiếu sót, hạn chế. Từ đó, xây dựng được
lối sống đúng đắn cho bản thân.
SV cần tích cực, tự giác tìm hiểu và tham gia các hoạt
động do Đoàn Thanh niên, Hội SV tổ chức như: hoạt
động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11; thường
xuyên tự tìm tòi, trau dồi phẩm chất đạo đức thông qua
các hoạt động hàng ngày,… Từ đó, giúp SV rèn luyện
sức khỏe, có tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương, đất
nước, phát huy truyền thống của dân tộc như: uống nước
nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo...
Để nâng cao ý thức tự giác của mỗi SV trong việc
định hướng quan điểm, lí tưởng sống tích cực, các trường
sư phạm cần thực hiện một số biện pháp sau: - Mở rộng
và nâng cao chất lượng của các lớp bồi dưỡng kĩ năng
sống, chuẩn hóa kĩ năng mềm, tổ chức các buổi sinh hoạt
chuyên môn,...; - Đoàn Thanh niên, Hội SV nên tăng
cường tuyên truyền, tổ chức hoạt động mang ý nghĩa

thiết thực, hiệu quả để tạo sân chơi bổ ích, giúp SV hoàn
thiện nhân cách, trí tuệ, phát huy khả năng của bản thân.
Như vậy, việc định hướng quan điểm sống tích cực
cho SV sư phạm dựa trên những quan điểm về hạnh phúc
của đạo đức học Mácxít là rất cần thiết. Vì vậy, các
trường sư phạm cần sử dụng đồng bộ, linh hoạt các giải
pháp cơ bản nêu trên nhằm góp phần xây dựng, củng cố,
định hướng quan điểm sống tích cực cho SV.
3. Kết luận
Quan điểm Mácxít về hạnh phúc là một hệ thống lí
luận khoa học, toàn diện trên cơ sở tiếp thu những giá trị
tích cực của các tư tưởng trong lịch sử nhân loại, phát
triển lên một tầm cao mới. Hạnh phúc chính là sự thỏa
mãn những nhu cầu cả về vật chất và tinh thần, những
giá trị mang lại cho con người niềm vui sướng, sự thanh
thản. Hạnh phúc cá nhân luôn gắn liền với hạnh phúc của
cộng đồng, con người cần biết vượt qua những khó khăn
để tạo dựng hạnh phúc. Hạnh phúc luôn chứa đựng, hiện
hữu từ những điều bình dị, nhỏ bé trong cuộc sống. Tất
cả những nội dung trên góp phần vào việc giáo dục quan
điểm sống tích cực cho SV Sư phạm.
SV sư phạm cần có quan điểm sống tích cực, được
thiết lập dựa trên các nội dung cơ bản về hạnh phúc dựa
trên quan điểm của đạo đức học Mácxít. Như vậy, việc
tìm hiểu, nghiên cứu sâu về phạm trù hạnh phúc đã góp
phần quan trọng trong việc định hướng quan điểm sống
tích cực cho SV nói chung và SV sư phạm nói riêng.
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