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Abstract: Nowaday, the lifestyle of Vietnam youth is affected by many objective factors and
subjective factors. In recent years, there are many value of good lifestyles that are preserved and
promoted, however, there are also worrying expressions about the lifestyle in a number of young
people. Therefore, building a clean and healthy social environment will be the key factor that plays
the important role in forming new lifestyles for Vietnamese youth. The article highlights the factors
affecting the lifestyle of young people and thereby proposes some measures to educate the lifestyle
of Vietnamese youth today.
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1. Mở đầu
Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước, là
lực lượng nắm giữ tiền đồ, vận mệnh của dân tộc. Lúc
sinh thời, Chủ tịch Hồ chí Minh luôn dành những tình
cảm đặc biệt cũng như niềm tin tưởng to lớn vào vai trò
của thanh niên. Trong di chúc của mình, Người đã căn
dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc
làm rất quan trọng và cần thiết” [1; tr 622]. Để đảm
đương được vai trò mà lịch sử đã giao phó, đòi hỏi thanh
niên Việt Nam phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn
thiện trên tất cả các mặt: tri thức, thể lực, đạo đức và lối
sống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bên cạnh
những giá trị đã đạt được thì cũng dấy lên những biểu
hiện đáng lo ngại về sự băng hoại, tha hóa về đạo đức, lối
sống trong một bộ phận thanh niên. Bởi vậy, việc tìm ra
những yếu tố tác động đến lối sống thanh niên và những
giải pháp nhằm xây dựng lối sống cho thanh niên hiện
nay là đòi hỏi cấp thiết cả về lí luận và thực tiễn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về lối sống, thanh niên và các yếu tố
tác động đến lối sống thanh niên
Lối sống là khái niệm chỉ phương thức sống của
những con người hiện thực, nghĩa là nó luôn gắn liền với
những chủ thể nhất định và chịu sự quy định của các điều
kiện chủ quan, khách quan của chủ thể. Mặt khách quan
của lối sống là điều kiện sống của con người, trong đó
bao gồm những đặc điểm của một hình thái KT-XH nhất
định mà cốt lõi là phương thức sản xuất. Mặt chủ quan
của lối sống là ý thức của con người trong sự lựa chọn
cho mình một lối sống, dựa trên cơ sở một lẽ sống, một
thái độ sống cụ thể, những mục tiêu mà con người đặt ra.
Mặt chủ quan này phụ thuộc rất nhiều vào nền văn hóa,
vào thế giới quan, lí tưởng sống mà cá nhân tiếp thu
được. Nó làm cho lối sống trở thành tự giác, vươn đến

các giá trị, làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Chính mặt chủ
quan này đã góp phần làm cho lối sống của các cá nhân,
các tầng lớp, các giai cấp... có sự khác nhau dẫu trong
cùng một phương thức sản xuất và cùng những điều kiện
sống. Vì thế, lối sống của các cá nhân trong xã hội vô
cùng phong phú, đa dạng, nhiều sắc thái khác nhau.
Từ mặt khách quan và chủ quan nói trên, có thể khái
quát rằng: lối sống là những dạng hoạt động xã hội đã ổn
định, đã trở thành nếp cảm, nếp nghĩ, nếp lao động, công
tác và sinh hoạt theo một bảng giá trị xã hội nhất định và
có tính người của những cá nhân - thành viên tích cực
của xã hội, biết đau khổ, cảm giác, suy nghĩ và hành động
như những con người trong sự thống nhất của các điều
kiện của một hình thái KT-XH nhất định; là sự tổng hòa
những tính chất cơ bản của các mối quan hệ vật chất và
tinh thần, cá nhân và xã hội, dân tộc và quốc tế.
Thanh niên là một bộ phận phức hợp của một quốc
gia, dân tộc bao gồm mọi cá thể trong độ tuổi từ 15-32.
Thanh niên là một lực lượng xã hội được giao phó những
trọng trách nặng nề, thậm chí họ còn phải gánh trên vai
cả sinh mạng của một quốc, gia dân tộc. Đối với nước ta,
từ xưa đến nay, thanh niên luôn là lực lượng xung kích,
cách mạng, đi đầu đột phá trong những nhiệm vụ mang
tính bước ngoặt của lịch sử.
Vị trí, vai trò của thanh niên đối với xã hội được quyết
định bởi chính những đặc điểm riêng có của thanh niên.
Nét tiêu biểu chung nhất của thanh niên chính là tuổi trẻ,
đây là giai đoạn mỗi con người đang chuẩn bị hành trang
cho toàn bộ cuộc đời mình từ học vấn, nghề nghiệp, thử
nghiệm và lựa chọn văn hóa, kinh nghiệm, lối sống trên
cơ sở định hình dần hệ giá trị riêng. Thanh niên cũng là
người có đủ năng lực nhận thức và giải quyết những vấn
đề mà cuộc sống đặt ra. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh
cũng đã khẳng định những đặc điểm nổi bật của thanh
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niên. Người viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một
đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”
[2; tr 167].
Tuổi trẻ là thời kì đẹp nhất, sống động, đầy nhiệt
huyết của cuộc đời mỗi con người. Vì thế, thanh niên là
nhóm xã hội - dân cư có sứ mệnh đón nhận sự “trao
truyền” giá trị, bàn giao nhiệm vụ, sự ủy thác trách
nhiệm, là nơi các thế hệ đi trước gửi gắm niềm tin. Thanh
niên là lớp người có thể lực cường tráng, năng lực sáng
tạo, ý chí kiên cường, dũng cảm trong hoạt động lao động
sản xuất và đấu tranh cách mạng. Thanh niên cũng là lớp
người có nhiều hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực, luôn
khát khao với lí tưởng đẹp đẽ, dám xả thân vì nghĩa lớn
và có lòng vị tha sâu sắc. Thanh niên là lớp người có khả
năng tiềm tàng trong việc thực hiện lí tưởng, niềm tin vào
mục tiêu cao quý của xã hội, có khả năng nhanh nhạy
nắm bắt cái mới, cái đẹp, cái tiến bộ mà ít chịu ảnh hưởng
của những thành kiến quá khứ. Nếu biết định hướng,
động viên đúng mức thì thanh niên sẽ say sưa với lí
tưởng, sống có tình cảm, lí trí, phát huy tài năng và tính
sáng tạo, sẵn sàng hi sinh vì nghĩa lớn. Song, điều đó
cũng có thể bị đảo ngược khi thanh niên không được
chuẩn bị chu đáo để tiếp nhận sự bàn giao sứ mệnh kế
tục của các thế hệ đi trước thì số phận của toàn bộ quốc
gia, dân tộc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Như vậy, có thể nói rằng, lứa tuổi thanh niên bắt đầu
từ lúc con người vẫn còn là đối tượng cần phải xã hội hóa
nhưng đã có thể bắt đầu có được những năng lực tham
gia từng phần vào quá trình tái sản xuất xã hội. Lứa tuổi
đó kết thúc vào lúc con người đã hoàn thành việc xã hội
hóa để trở thành chủ thể xã hội, tức là trở thành người có
năng lực trực tiếp sáng tạo ra những lực lượng sản xuất
xã hội và tham gia vào các quan hệ xã hội nhất định. Bởi
vậy, để thanh niên có thể tham gia có hiệu quả vào các
lĩnh vực hoạt động xã hội thì thanh niên cần luôn luôn
được quan tâm bồi dưỡng và giáo dục về lối sống.
2.2. Một số yếu tố tác động đến lối sống của thanh niên
Việt Nam hiện nay
2.2.1. Sự tác động của cơ chế thị trường
Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta chủ
trương xóa bỏ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp,
chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa, có sự quản lí của Nhà nước. Bản chất của nền kinh
tế thị trường là đặt mọi đối tượng dưới quan niệm hàng
hóa hoặc tính chất hàng hóa, kể cả sức lao động của con
người. Nền kinh tế thị trường ở nước ta vừa có ảnh hưởng
tích cực, đồng thời có những ảnh hưởng tiêu cực đến đời
sống xã hội nói chung và lối sống nói riêng.
Những tác động tích cực mà nền kinh tế thị trường đem
lại cho toàn xã hội là rất lớn. Trước hết, nền kinh tế thị
trường đã góp phần giải phóng các tiềm năng kinh tế như:

tài nguyên, vốn, nguồn lực con người, khoa học công
nghệ..., mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển. Kinh tế
thị trường góp phần làm đa dạng và năng động hóa nền sản
xuất, tạo điều kiện cho quá trình dân chủ hóa các thành phần
kinh tế, thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế. Nền kinh
tế thị trường tác động đến việc hình thành thói quen suy nghĩ
về tính hiệu quả thiết thực của công việc, lấy hiệu quả làm
tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nền kinh tế
thị trường luôn đặt con người, mà trước hết là thanh niên
trước những cơ hội và thách thức của cạnh tranh, tính hiệu
quả kinh tế, do vậy, nó đòi hỏi con người phải năng động,
linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén và thích nghi trong mọi tình
huống. Từ đây dẫn đến sự hình thành nếp suy nghĩ mới của
thanh niên, góp phần hình thành lối sống công nghiệp trong
thời kì CNH, HĐH đất nước.
Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực nói trên thì nền
kinh tế thị trường với những mặt trái của nó đang làm
biến dạng lối sống của thanh niên hiện nay. Hội nghị lần
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã
nhận định: “Cơ chế thị trường và sự hội nhập, bên cạnh
những tác động tích cực to lớn cũng đã bộc lộ mặt trái
của nó ảnh hưởng đến ý thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống
của nhân dân” [3; tr 52].
Có thể nhận thấy rất rõ, chính nền kinh tế thị trường
đã tạo ra một khoảng cách ngày càng xa giữa người giàu
và người nghèo, dẫn đến sự bất bình đẳng làm nảy sinh
nhiều mâu thuẫn và xung đột trong xã hội. Hiện tượng
suy thoái về đạo đức, lối sống đang diễn ra ngày càng
mạnh mẽ. Biểu hiện của hiện tượng này là lối sống thực
dụng, sùng bái đồng tiền, cá nhân, vị kỉ, tham nhũng, tệ
nạn xã hội mỗi ngày một gia tăng. Nạn thất nghiệp, ô
nhiễm môi trường sinh thái, bệnh tật hiểm nghèo tràn lan.
Tình trạng chà đạp lên luân thường đạo lí và các giá trị
tinh thần, giá trị nhân văn, đề cao vật chất, khô cạn tinh
thần, nghèo nàn về cảm xúc, bàng quan với cuộc sống
của cộng đồng ở thanh niên càng trở nên phổ biến.
2.2.2. Sự tác động của toàn cầu hóa
Toàn cầu hóa, xét về bản chất là quá trình tăng lên
mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ràng buộc, tác động lẫn
nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc
gia, các dân tộc trên toàn thế giới.
Toàn cầu hóa làm gia tăng các mối quan hệ giữa các
dân tộc. Sự va chạm thường xuyên hơn giữa các nền văn
hóa tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể tiếp thu các
thành tựu về khoa học, giáo dục, nắm bắt thông tin, giá
trị mới làm phong phú hơn, giàu đẹp hơn nền văn hóa
Việt Nam. Đây cũng chính là cơ hội để chúng ta hiện đại
hóa nền văn hóa của mình. Cuộc cách mạng tin học và
hệ thống Internet hoạt động hiệu quả làm tăng rất nhanh
hàm lượng trí tuệ không chỉ trong ý thức, động cơ và
hành động của mỗi người mà hơn hết là nó làm tăng khả
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năng, hiệu quả của việc tổ chức, quản lí sản xuất, dịch vụ,
làm thay đổi cơ cấu xã hội một cách sâu sắc. Thông tin
ngày càng thu hẹp không gian và tăng tốc thời gian làm
tăng sự phụ thuộc lẫn nhau, sự giao lưu hợp tác, sự liên
kết mọi hoạt động làm biến đổi lối sống tù túng, chật hẹp
trước đây, hình thành lối sống công nghiệp và thúc đẩy
trình độ quản lí tác phong làm việc hiện đại. Đó là lối
sống năng động, lấy hiệu quả làm tiêu chí và chuẩn mực.
Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực nói
trên thì toàn cầu hóa cũng đang tác động một cách tiêu
cực đến lối sống của thanh niên hiện nay. Với việc mở
cửa, giao lưu, hội nhập được mở rộng, những văn hóa
phẩm độc hại, các quan niệm sai trái, lối sống thực dụng,
vị kỉ, chủ nghĩa cá nhân dễ dàng xâm nhập vào các nước
đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Có thể nói,
phương Tây đang thực hiện chủ nghĩa đơn phương, chủ
nghĩa bá quyền với tham vọng tạo nên một cuộc “xâm
lăng văn hóa”, áp đặt các giá trị riêng lên các quốc gia,
dân tộc khác làm cho các giá trị văn hóa truyền thống bị
đảo lộn hình thành nên những giá trị mới theo ý đồ của
họ làm thay đổi lối sống con người Việt Nam. Trong đó,
thanh niên chính là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất
của sự tác động này. Do thiếu nhiều kiến thức, chưa được
trang bị những kĩ năng sống cần thiết nên trước sự tác
động ồ ạt của văn hóa ngoại lai, khả năng chống đỡ của
thanh niên là rất hạn chế. Bộ phận thanh niên bị ảnh
hưởng bởi lối sống xa hoa, thực dụng, “sống gấp”, lối
sống tiêu thụ phương Tây dẫn đến sự què quặt nhân cách
và xơ hóa tâm hồn ngày càng nhiều hơn.
2.2.3. Ảnh hưởng của lối sống tiểu nông và tư tưởng đạo
đức phong kiến
Trải qua hàng nghìn năm khai phá, lao động sản xuất
và đấu tranh không mệt mỏi chống thiên nhiên, nhân dân
ta đã xây dựng nên một nền văn minh nông nghiệp mang
bản sắc riêng của mình.
Trong điều kiện của một quốc gia hình thành nền
kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nhỏ, gắn với gia đình,
làng xã thì lối sống tiểu nông ngay từ đầu cũng có những
giá trị nhất định. Đó là người Việt Nam vốn có lối sống
cần cù, thông minh, sáng tạo, khả năng chịu đựng gian
khổ bền bỉ, dũng cảm hi sinh, có đầu óc thực tế, trọng sự
yên ổn, yêu chuộng độc lập tự do, khinh thường bạo lực.
Người Việt Nam có ý thức dân tộc từ rất sớm và mạnh
mẽ, con người đề cao tính cộng đồng, cố kết cá nhân gia đình - làng - nước. Trong tình cảm cộng đồng, người
Việt Nam có lòng yêu thương gắn bó “tối lửa tắt đèn có
nhau”, trong tình nghĩa, khoan dung, độ lượng, đề cao
tinh thần hi sinh vì cộng đồng, ghét thói cá nhân, vị kỉ.
Song, bên cạnh những giá trị tích cực đó thì lối sống
tiểu nông còn gây ra những tác động tiêu cực trong lối
sống của con người mới hiện nay. Trước hết, là cách tư

duy manh mún. Tư duy manh mún là kết quả của quá
trình gắn bó lâu dài của người Việt Nam với nền kinh tế
nông nghiệp dựa trên chế độ tư hữu ruộng đất, một nền
sản xuất nhỏ làng xã. Hiện nay, tư tưởng này đang là rào
cản đối với sự đột phá cũng như sự mạnh dạn trong đổi
mới của thanh niên. Lối sống tiểu nông cũng làm nảy
sinh tác phong tùy tiện, kỉ luật kém trong một bộ phận
giới trẻ. Chúng ta không thấy xa lạ gì với các hiện tượng
như không chấp hành đúng luật lệ giao thông đường bộ
khi tham gia giao thông; làm ăn trốn thuế, gian lận; các
sản phẩm văn hóa, công nghệ sao chép lậu và mua bán
một cách tùy tiện tràn lan.
Cùng với lối tư duy manh mún, tác phong tùy tiện, kỉ
luật kém, tư tưởng bình quân chủ nghĩa cũng là sản phẩm
của nền nông nghiệp lạc hậu. Tư tưởng bình quân chủ
nghĩa làm nảy sinh lòng hẹp hòi, ích kỉ, không thích ai
hơn mình, không thích những người khác giàu có hơn
mình, muốn cào bằng tất cả. Kết hợp với tính bốc đồng
của tuổi trẻ, một số thanh niên luôn có xu hướng chơi trội
để thể hiện đẳng cấp của mình trong xã hội.
Lối sống tiểu nông còn là cội nguồn của tính thụ
động, cầu may, ăn xổi, ở thì. Trong xã hội công nghiệp,
trong nền kinh tế thị trường tư tưởng chủ động vượt lên
hoàn cảnh, mạnh dạn thay đổi mô hình hoạt động phải là
một đặc tính tất yếu của lớp trẻ hiện đại. Tuy nhiên, tư
tưởng trông chờ, thụ động, ngại khó trọng yên ổn, không
thích sự xáo trộn lại là một vật cản đối với quá trình này.
Tư tưởng này đã dẫn đến kiểu học tủ, học đối phó với thi
cử của học sinh trong môi trường học đường; sinh ra thái
độ chụp giật, lừa đảo, trí trá, thiếu tôn trọng chữ tín trong
lao động sản xuất và kinh doanh của một số cá nhân. Đây
cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự cạnh tranh thiếu
minh bạch, biến thương trường thành “chiến trường”
trong nền kinh tế hiện nay của không ít người. Tệ hại
hơn, mong muốn và khát vọng vơ vét cho lợi ích cá nhân
làm tổn hại đến lợi ích của người khác và cộng đồng đang
có xu hướng bùng phát lan rộng trong toàn xã hội. Điều
đó làm cho mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội trở nên khó khăn, thử thách hơn nhiều.
Cùng với tư tưởng tiểu nông truyền thống thì lối sống
của thanh niên Việt Nam hiện nay còn chịu ảnh hưởng
rất lớn của tư tưởng đạo đức phong kiến.
Có thể nói, đời sống tinh thần của con người như một
dòng chảy liên tục trong lịch sử mà dường như không có
sự ngắt quãng, đứt đoạn. Tất cả những giá trị về đạo đức
lối sống được hình thành trong xã hội ngày hôm nay
chính là một phần của quá khứ. Tuy nhiên, nếu đó là
những giá trị truyền thống thì chúng ta giữ gìn, vun đắp
và nếu như đó là những tư tưởng, thói quen, tập quán đã
trở nên lạc hậu lỗi thời đang gây cản trở cho công cuộc
đổi mới thì ta cần kiên quyết đào thải nó.
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Có thể thấy những giá trị đạo đức truyền thống đã
hình thành hàng nghìn năm trong lịch sử dân tộc vẫn
đang hiện hữu trong đời sống của lớp trẻ hôm nay. Đó là
tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó
cộng đồng, tôn trọng tình nghĩa thầy trò và các quan hệ
đạo đức khác.
Tuy nhiên, những ảnh hưởng tiêu cực của đạo đức
phong kiến đến lối sống của con người Việt Nam hiện
nay là vấn đề rất cần phải quan tâm khắc phục. Thực tế
cho thấy, quá trình đổi mới đất nước đang làm biến đổi
nhanh chóng mọi mặt đời sống xã hội, nhưng sức ỳ của
một bộ phận ý thức xã hội lạc hậu vẫn đang còn ăn sâu
bén rễ trong đời sống tinh thần của con người. Đó là
những tư tưởng về đẳng cấp, quyền lực, đầu óc địa vị, gia
trưởng, tâm lí hiếu danh đang còn tồn tại dai dẳng trong
đời sống của lớp người thế hệ mới. Một bộ phận thanh
niên hiện nay có thể bất chấp đánh đổi tất cả, thậm chí cả
danh dự và nhân phẩm của mình để có được một vị trí
nhất định trong xã hội.
2.3. Một số biện pháp nhằm giáo dục lối sống cho
thanh niên Việt Nam hiện nay
Như đã biết, lối sống chịu sự quy định của phương
thức sản xuất và toàn bộ các điều kiện sống của con
người. Tuy nhiên, sự quy định đó phải thông qua hoạt
động của các chủ thể, thông qua lăng kính khúc xạ của
chủ thể. Các chủ thể đó là con người hoặc các cộng đồng
người với tư cách vừa là sản phẩm của hoàn cảnh, vừa là
chủ thể sáng tạo ra hoàn cảnh. Vì vậy, khi xây dựng lối
sống mới cho thanh niên Việt Nam hiện nay thì nhất thiết
phải quan tâm đến sự phát triển KT-XH, quan tâm đến
việc xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh.
Một môi trường KT-XH được coi là trong sạch và
lành mạnh khi ở đó sự phát triển và tăng trưởng kinh tế
tạo điều kiện cho sự phát triển các mặt của đời sống xã
hội. Ngược lại, chính sự phát triển của các mặt đời sống
xã hội tạo động lực và định hướng cho sự phát triển và
tăng trưởng kinh tế. Để đạt được hiệu quả cao trong việc
xây dựng lối sống thanh niên hiện nay chúng ta cần chú
ý tới một số điểm sau đây:
2.3.1. Tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
Thế hệ trẻ cần có sự nhận thức một cách đúng đắn về
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở
nước ta hiện nay. Trong quá khứ, đã có lúc chúng ta đơn
giản hóa nền kinh tế thị trường, coi nó là sản phẩm của
chủ nghĩa tư bản và phát triển kinh tế thị trường cũng
đồng nghĩa với việc chúng ta không thể giữ vững định
hướng đi lên chủ nghĩa xã hội. Cần thấy rằng, nền kinh
tế nước ta xây dựng là nền kinh tế vận động theo cơ chế
thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng
xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường ở nước ta vừa có

những mặt tích cực đồng thời còn có nhiều tồn tại cần
khắc phục. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người đã
dường như bỏ quên hoặc cố tình không thừa nhận những
giá trị tích cực của cơ chế thị trường mang lại. Họ nhấn
mạnh hoặc thổi phồng quá mức mặt trái của cơ chế thị
trường. Cần khẳng định rằng, kinh tế thị trường không
phải là thuộc tính riêng của chủ nghĩa tư bản và tự thân
nền kinh tế thị trường cũng không đủ sức gây ra mặt trái
của xã hội. Do vậy, hiện nay cần phải nhìn thấy cả những
hạn chế trong nhận thức, luật pháp, chính sách và biện
pháp hành chính đối với kinh tế thị trường. Hơn bao giờ
hết, cần phải phát huy những thế mạnh mà nền kinh tế thị
trường mang lại đồng thời với việc đấu tranh chống lại
những mặt tiêu cực của nó.
Trong bối cảnh phát triển KT-XH hiện nay, cần phải
tập trung tìm ra giải pháp ngăn chặn nguy cơ “diễn biến
hòa bình” mà của chủ nghĩa phương Tây đang thực hiện.
Đây là thủ đoạn chiến tranh kiểu mới, chiến tranh trên
lĩnh vực tư tưởng và văn hóa nhằm phá hoại sự nghiệp
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bởi vậy, trong quá
trình xây dựng lối sống mới cho thanh niên hiện nay,
chúng ta cần nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng trong thanh
niên nhằm tăng cường sức “đề kháng” chống lại âm mưu
thâm độc của kẻ thù.
2.3.2. Phát triển kinh tế gắn liền với việc thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội và đẩy mạnh đấu tranh
chống tệ quan liêu, tham nhũng
Chính sách an sinh xã hội là những chính sách trực
tiếp đảm bảo những nhu cầu vật chất và tinh thần cho con
người, đây là biểu hiện của bản chất chế độ xã hội. Phát
triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động là tiền đề, là
điều kiện vật chất cho việc thực hiện các chính sách xã
hội. Thông qua chính sách xã hội và việc thực hiện chính
sách đó của Nhà nước mà hiện thực hoá những chuẩn
mực giá trị về đạo đức và lối sống. Vậy nên, có thể khẳng
định một cách chắc chắn rằng, thực hiện tốt chính sách
xã hội, công bằng xã hội là nền tảng để xây dựng lối sống
văn minh, hiện đại.
Bên cạnh việc thực hiện tốt các chính sách xã hội,
việc đẩy mạnh cuộc chiến chống quan liêu, tham nhũng
là việc làm vừa thường xuyên vừa có tính lâu dài. Đảng
ta xác định, bệnh quan liêu, tham nhũng là một quốc nạn
và là một trong những nguy cơ đối với sự tồn tại và phát
triển của đất nước. Hậu quả của căn bệnh này là nạn bất
công, bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng. Điều đó làm
hủy hoại niềm tin đối với Đảng, niềm tin với chủ nghĩa
xã hội của thanh niên dẫn đến tâm lí lười biếng, chán nản,
thui chột ý chí phấn đấu của họ.
Từ những hậu quả mà bệnh quan liêu, tham nhũng
gây ra cho toàn xã hội thì việc đấu tranh để chống lại nó
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là việc làm cấp bách hiện nay. Tính cấp thiết của cuộc
đấu tranh này phải được quán triệt đồng bộ từ trên xuống
dưới và phải được thực hiện một cách triệt để. Việc đấu
tranh chống tham nhũng cần được thực hiện nghiêm túc,
đúng người, đúng tội và có những hình phạt thỏa đáng.
2.3.3. Lối sống của thanh niên Việt Nam cần được xây
dựng trên một nền dân chủ toàn diện
Thực tế cho thấy, không có nền dân chủ toàn diện thì
không thể phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống,
không khơi gợi và thúc đẩy được khả năng sáng tạo trong
con người, từ đó gây ra những hạn chế trong mở rộng
việc giao lưu quốc tế.
Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là thực
hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động đối với toàn
xã hội. Song, do nhiều lí do chủ quan và khách quan mà
nền dân chủ trong xã hội ta phát triển chưa mạnh, chưa
sâu. Một trong những nguyên nhân của tình hình này
thuộc về trình độ dân trí. Một nền dân chủ cao và sâu
không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của giai cấp lãnh
đạo. Nếu mọi người trong xã hội đều tự giác, dân trí cao,
nhân cách trưởng thành thì những giá trị tinh thần đúng
đắn sẽ được xác lập một cách mạnh mẽ và tất yếu.
Về mặt dân chủ, sự gia tăng quyền và nghĩa vụ công
dân là nội dung quan trọng của lối sống mới. Cốt lõi của
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mọi quyền lực đều thuộc
về nhân dân lao động, mọi quan hệ xã hội phải được xây
dựng trên nền tảng nhân bản lâu dài. Việc dân chủ hóa
toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội ta phải dựa trên nền
tảng khoa học và pháp luật.
2.3.4. Gắn giáo dục ý thức pháp luật với việc xây dựng
lối sống cho thanh niên
Nền văn hóa cổ truyền của người Việt có thiết chế, kỉ
cương theo đức trị. Mọi quan hệ xã hội đều đặt trên sự
ưu tiên của các quan hệ đạo đức, lấy chuẩn thiện - ác làm
trung tâm. Trong quá khứ, pháp luật chưa trở thành chuẩn
nguyên tắc kiểm soát toàn diện các quan hệ xã hội. Xây
dựng lối sống mới dựa trên các giá trị đạo đức nhưng các
giá trị đạo đức phải dựa trên cơ sở cái đúng, không thể là
đạo đức của sự chấp nhận. Khoa học và pháp luật lấy cái
đúng làm chuẩn giá trị. Cái đúng tạo ra quyền bình đẳng
rộng rãi trong mọi quan hệ xã hội. Mọi người trong xã
hội dù ở bất cứ vị trí, thứ bậc nào cũng đều phải sống và
làm việc theo pháp luật, bình đẳng trước pháp luật. Khoa
học, pháp luật là xương sống của nền dân chủ và cũng là
linh hồn của lối sống văn minh - hiện đại.
Cũng giống như đạo đức, pháp luật là một phương
thức điều chỉnh hành vi của con người. Nếu đạo đức
được hình thành trong giai đoạn đầu tiên của loài người
thì pháp luật chỉ ra đời khi xã hội đã phân hóa thành giai
cấp và nhà nước xuất hiện. Sự điều chỉnh của pháp luật
được Nhà nước ban hành và bảo đảm bằng sức mạnh

cưỡng chế nhằm xác định những giới hạn mà hành vi của
con người phải tuân theo và mức độ trừng phạt khi con
người mắc phải.
Ý thức pháp luật là sản phẩm của quá trình phát triển
xã hội, nó gắn liền với việc hình thành và phát triển văn
hóa của mỗi quốc gia. Bản thân nó không giản đơn chỉ là
công cụ răn đe, ngăn ngừa tội phạm mà nó còn có tác
động rất lớn đến việc hình thành đạo đức, lối sống và
nhân cách con người. Trong thực tế, các hành vi vi phạm
đạo đức có thể chưa dẫn đến vi phạm pháp luật, nhưng
các hành vi vi phạm pháp luật thì đều có nguồn gốc từ
việc vi phạm các yêu cầu, chuẩn mực đạo đức. Khi pháp
luật không nghiêm minh thì hiện tượng vi phạm pháp luật
diễn ra với tốc độ nhanh chóng, các hiện tượng phản đạo
đức cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Bởi vậy, có thể nói,
pháp luật là một trong những phương thức củng cố các
giá trị đạo đức. Để tiến tới xây dựng một lối sống văn
minh, hiện đại cho thanh niên hiện nay thì cần phải chú
ý tới giáo dục ý thức pháp luật. Vì vậy, để làm được điều
đó, trước hết cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, từng
bước hiện thực hóa hệ thống pháp luật trong đời sống
thanh niên.
Về bản chất, giáo dục pháp luật là một hoạt động có
tính định hướng tổ chức, có chủ định của chủ thể giáo
dục nhằm tác động đến đối tượng để hình thành trong họ
những tri thức pháp luật, tình cảm, hành vi phù hợp với
đòi hỏi của pháp luật hiện hành. Đồng thời giáo dục pháp
luật tạo ra khả năng thiết lập những nguyên tắc sống, thái
độ ứng xử của mỗi người trong các tình huống phức tạp
của cuộc sống.
Để hình thành, duy trì và nâng cao ý thức pháp luật
cho thanh niên hiện nay, chúng ta không chỉ trông chờ
vào sự tác động của xã hội, của các tổ chức bên ngoài mà
ngay trong môi trường học đường cũng cần quan tâm
giáo dục tri thức pháp luật cho học sinh, sinh viên. Tùy
vào đặc điểm của học sinh từng cấp, ngành học mà có sự
lồng ghép chương trình giáo dục pháp luật khác nhau,
chẳng hạn: tổ chức các lớp học chính trị, phổ biến pháp
luật định kì, hưởng ứng tham gia hoặc tổ chức các cuộc
thi tìm hiểu hệ thống các ngành luật, phối hợp với các cơ
quan chức năng để triển khai các điều luật mới. Từ đó,
hướng thanh niên học tập, rèn luyện theo những quy định
mà pháp luật đề ra tránh được các hành vi tiêu cực sai trái
nhằm hướng tới một lối sống mới trong thanh niên đó là
“sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.
3. Kết luận
Như vậy, việc nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng
lối sống thanh niên hiện nay cần hết sức coi trọng sự ổn
định và phát triển KT-XH, khắc phục những tiêu cực xã
hội, làm lành mạnh hóa mối trường xã hội. Chúng ta
không thể xây dựng niềm tin, lí tưởng sống cao đẹp trong
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thanh niên khi mà đời sống kinh tế không từng bước
được cải thiện, khi những vấn đề xã hội không được giải
quyết, khi mà tình hình chính trị không ổn định. Do vậy,
để nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng lối sống trong
thanh niên phải nỗ lực đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên
từng bước vững chắc. Trên lĩnh vực kinh tế, phải từng
bước tiến tới dân giàu nước mạnh; trên lĩnh vực chính trị
phải khẩn trương đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lí của Nhà nước, giữ
vững ổn định chính trị, kiên quyết đẩy lùi các hiện tượng
tiêu cực, khắc phục sự xuống cấp về đạo đức, lối sống
trong xã hội. Đây chính là một trong những yếu tố cơ bản
mang lại hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức cho thanh
niên. Lối sống của con người gắn liền và là sự khúc xạ
của nền sản xuất xã hội cho nên nó góp phần hình thành
thái độ đối với lao động, việc làm nghề nghiệp trên cơ sở
thống nhất lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Trong nền
kinh tế thị trường hiện nay, lối sống, đạo đức và các giá
trị truyền thống chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ đồng tiền và
cách làm giàu. Việc xây dựng lối sống lành mạnh, đạo
đức nhân nghĩa đúng đắn sẽ tạo được môi trường trong
sáng, đủ sức làm đối trọng và phản quang lại sự lạnh
lùng, vị kỉ của đồng tiền, hạn chế được xu hướng hàng
hóa hóa, tiền tệ hóa đời sống con người và xã hội trong
nền kinh tế thị trường. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải
thấm nhuần luận điểm của các nhà kinh điển Mácxít:
“Con người tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì hoàn cảnh
cũng tạo ra con người đến mức ấy” [4; tr 55].
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VẬN DỤNG MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC…
(Tiếp theo trang 220)
3. Kết luận
Thực tiễn đã cho thấy, khi vận dụng MHH toán học trong
dạy học chủ đề Hàm số bậc hai (Đại số 10) đã mang lại
những hiệu quả nhất định. HS biết thiết lập các mệnh đề
toán học, chuyển bài toán thực tế sang ngôn ngữ toán
học, biết liên hệ lại vấn đề trong thực tiễn. Thông qua
hoạt động MHH, HS có cơ hội để phát triển các thao tác
tư duy, kĩ năng giải quyết vấn đề; đặc biệt là các em thấy
được mối liên hệ giữa toán học với thực tiễn và các môn
khoa học khác, yêu thích học tập môn Toán hơn.
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