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Hướng dẫn lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội chủ đề bàn về giá trị của bản 

thân - Văn mẫu lớp 12. 

Dàn ý 

I. Mở bài 

- Dẫn dắt vào vấn đề: sống giữa cuộc đời, mỗi người đều có giá trị của riêng mình, giá trị 

là điều cốt lõi tạo nên con người bạn. 

II. Thân bài 

1. Giải thích 

- Giá trị của bản thân chính là ý nghĩa của sự tồn tại của mỗi con người, là nội lực riêng 

trong mỗi con người. Đó là yếu tố để mỗi người khẳng định được ví trí trong cuộc đời. 

2. Phân tích 

- Giá trị của bản thân là ưu điểm, điểm mạnh vượt trội của mỗi người so với những người 

khác khiến mình có một cá tính riêng, dấu ấn riêng không trộn lẫn với đám đông. VD: 

Bạn là một doanh nhân tài giỏi, có tầm nhìn sâu rộng, luôn thành công trong công việc, 

giá trị của bạn chính là tài năng kinh doanh. 

- Ai cũng có những ưu khuyết điểm riêng, không mạnh về mặt này sẽ mạnh về mặt kia, 

bởi vậy mỗi người lại có giá trị khác nhau, không thể đem so sánh giữa người này với 

người khác. 

- Giá trị của bản thân không đơn thuần là điểm mạnh của bản thân mà còn là sự đóng 

góp, là vai trò của mỗi người với mọi người xung quanh. VD: Bạn không cần là một đứa 

trẻ xuất sắc mọi mặt, những bạn vẫn là niềm tự hào, là nguồn động lực của cha mẹ. Đấy 

chính một phần giá trị con người bạn. 

- Giá trị của mỗi con người luôn được soi chiếu trên những trục giá trị chung của nhân 

loại, mà trong đó trục giá trị mang ý nghĩa quyết định chính là nhân cách. Nghĩa là điều 

kiện tiên quyết để khẳng định giá trị là bạn phải sống đúng với nghĩa một con người (biết 

yêu thương, chia sẻ, nỗ lực, luôn hướng đến cái đẹp, cái thiện, ...) 

- Ý nghĩa của giá trị bản thân: 

    + Biết được giá trị bản thân sẽ biết được điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để hạn chế, 

như vậy sẽ đạt nhiều thành công trong cuộc sống. 
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    + Mỗi người đều có giá trị của riêng mình, nhiều người trong xã hội cùng hòa vào sẽ 

tạo ra giá trị cuộc sống, xã hội ngày càng phát triển. 

3. Bình luận và phản đề 

- Giá trị đó dù lớn lao hay nhỏ bé cũng cần được tôn trọng. 

- Nếu bản thân mỗi người không biết cách trau dồi để tự tạo ra giá trị cho mình thì cuộc 

sống không còn có ý nghĩa, chỉ là sự tồn tại trên cuộc đời. 

- Có những người vốn có nội lực nhưng không tự nhận thức được giá trị của mình, thiếu 

tự tin về bản thân, sống không có quan điểm riêng, nên đánh mất nhiều cơ hội. 

- Giá trị bản thân mỗi người không phụ thuộc vào địa vị hay tiền bạc họ có trong tay mà 

phụ thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người trong cuộc sống. 

4. Bài học nhận thức 

- Cần cố gắng bộc lộ hết khả năng của mình để khẳng định mình nhưng không tự tin thái 

quá về năng lực của bản thân, tự tin thái quá dễ dẫn đến thất bại vì không chịu học hỏi từ 

người xung quanh. 

- Cần nỗ lực học tập rèn luyện để làm tăng giá trị bản thân, trở thành người có ích cho xã 

hội. 

- Không được “định giá” cho người khác khi chưa thấu hiểu họ bởi giá trị là sự tích lũy 

dài lâu, không phải ngày một ngày hai mà tạo ra. 

III. Kết bài 

- Mỗi người hãy sống là chính mình, dám khẳng định mình và sống yêu thương giữa cuộc 

đời. 

Bài nghị luận tham khảo bàn về giá trị của bản thân 

Con người sinh ra không có ai là hoàn hảo, có người tài giỏi, có người kém hơn nhưng ai 

cũng có trong mình những giá trị bản thân cần được tôn trọng. Giá trị bản thân dù lớn lao 

hay nhỏ bé thì nó cũng là yếu tố cốt lõi tạo nên con người bạn, không lẫn với bất kì một 

ai. Và chúng ta, ai cũng cần tự tin và tôn trọng chính bản thân mình cũng như tôn trọng 

những người xung quanh dù họ có là ai đi nữa. 

Có một sự thật mà ai cũng phải thừa nhận rằng, con người ai cũng có khuyết điểm, chẳng 

có ai là tốt đẹp về mọi mặt, được cái này thì mất cái kia, đó là quy luật của cuộc sống 

không ai có thể phủ nhận. Vậy nên chúng ta không được mặc cảm khi bản thân mình 
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không phải là một người tài giỏi, vĩ đại. Chúng ta có thể không xinh đẹp nhưng ta lại là 

một đứa con ngoan, ta có thể không hát hay nhưng ta lại nấu ăn giỏi, cũng có thể ta 

không học giỏi nhưng ta là chịu khó, siêng năng… Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm 

riêng, hiểu được điều này, con người sẽ thêm tự tin hơn về bản thân mình cũng như nhìn 

người khác bằng ánh mắt tôn trọng, dù họ có nhiều khuyết điểm cũng không được phép 

chê bai, khinh thường. Vì chúng ta biết rằng, dù là ai, dù lớn lao hay nhỏ bé cũng đều có 

những giá trị riêng của bản thân để ta tôn trọng họ hơn. Ta sẽ thấy được những điểm 

giống nhau của một danh nhân tài ba với một cậu bé bán vé số hay một bà thím bán cá ở 

chợ. Mỗi người một nghề nghiệp, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều 

có chung giá trị của bản thân mình để ai cũng phải tôn trọng, ai cũng phải công nhận. 

Trong cuộc sống, con người luôn sống trong những câu hỏi về giá trị của chính mình. 

Hàng loạt những câu hỏi luôn được đặt ra như; Mình đang đứng ở vị trí nào? Mình là 

người như thế nào trong mắt mọi người? Hay phải làm sao để nhận được sự tôn trọng của 

những người xung quanh? Chúng ta cứ sống và tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi 

đó. Hiểu và tìm kiếm giá trị bản thân là nhu cầu chính đáng của con người bởi vì “Biết 

mình biết ta trăm trận trăm thắng”, nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau. Có 

những người tự tin thái quá, luôn đề cao bản thân mình, họ cho rằng họ luôn là nhất, nếu 

họ đứng thứ hai thì cũng chẳng có ai đứng ở vị trí số một. Chính vì tự tin thái quá và tự 

phụ nên họ có cái nhìn không đúng về giá trị của những người xung quanh. Vì họ cho 

rằng mình là nhất nên họ thường coi thường người khác, cho rằng suy nghĩ hay hành 

động của mình đều là đúng và buộc người khác phải nghe theo. Họ tự phụ không nghe 

bất cứ ai, luôn làm theo ý mình, không có sự phối kết hợp với người khác. Ngược lại có 

những người lại vô cùng tự ti với chính bản thân họ. Họ luôn cảm giác mình là người 

kém cỏi, không làm được trò trống gì. Chính sự tự ti đã làm cho họ trở nên rụt rè, không 

dám khẳng định cái tôi. Có những người, họ có thể làm được nhưng họ lại sợ hãi, lo lắng 

rằng mình không thể cho nên nhiều tài năng của họ luôn bị chôn vùi. Có những người họ 

thừa sức để làm được nhưng vì mặc cảm, tự ti nên họ chỉ biết im lặng và đứng nhìn người 

khác. Và cứ thế, họ dần dần chôn giấu giá trị của chính mình, khép mình vào cái vỏ do họ 

tự tạo nên. Mỗi người có một cách nhìn nhận, một cách thể hiện khác nhau về giá trị của 

bản thân. Dù là ai thì cũng nên bộc lộ hết khả năng của mình, đúng thì mọi người tán 

dương, sai thì sửa chữa để rút ra kinh nghiệm. Dù có thế nào thì cũng hãy sống hết mình. 

Giá trị bản thân không nằm ở việc bạn làm gì, có chức tước gì hay là kiếm được bao 

nhiêu tiền, nó cũng không nằm ở một kết quả nhất thời mà chính quá trình ta chinh phục 

cái đích mới là sự thể hiện rõ ràng nhất của giá trị con người. Có những người sinh ra 

không có trí thông minh cực đỉnh nhưng suốt quãng đường học tập họ luôn chăm chỉ, 

chịu khó vươn lên. Chính sự miệt mài không quản khó khăn đã để lại trong lòng người 

khác một sự kính nể và tôn trọng. Có những người, làm chức to, ông này bà kia nhưng lại 

không nhận được sự tôn trọng của người khác. Bởi vì sao? Chức tước đó là do họ mua 

chuộc bằng tình, bằng tiền và do những mối quan hệ không sòng phẳng. Thực chất thì họ 

không có đủ khả năng và trí tuệ để có thể làm được công việc đó. Ở một địa vị cao sang 
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nhưng không thanh liêm thì người khác cũng nhìn vào bằng con mắt khinh thường, chế 

giễu. 

Giá trị của bản thân được gây dựng bằng chính đôi bàn tay của chủ thể. Chẳng ai quan 

tâm bạn bắt đầu, xuất phát ở chỗ nào và cái đích bạn đạt được có cao hay không, chỉ cần 

quá trình bạn đi đến mục đích nó được xây dựng trên chính nỗ lực và ý chí của bạn. Con 

đường đi đến thành công chưa bao giờ là bằng phẳng và dễ dàng, nó đầy rẫy những gian 

nan và thử thách. Chính quá trình vượt qua khó khăn ấy con người mới bộc lộ phẩm chất 

và giá trị bản thân mình. Đừng đánh giá một ai đó qua cái nhìn mà bạn thấy trước mắt, 

hãy suy xét thật kĩ lưỡng thực chất bên trong của chúng, bởi vì giá trị sẽ chẳng bao giờ là 

kết quả ở một thời điểm nhất định, nó là cả một quá trình, một con đường dài mà con 

người phải trải qua bằng chính sức lực và đôi chân của mình. 

Hiểu được giá trị bản thân, chúng ta phải không ngừng cố gắng học tập để hoàn thiện 

mình. Biết nhìn nhận đúng đắn về vị trí của mình, không nên quá tự tin nhưng cũng đừng 

quá tự ti. Hãy sống bằng chính con người bạn, đừng sống vì người khác cũng đừng cố 

làm hài lòng tất cả mọi người, đó là điều không thể và cũng không cần thiết. Chỉ cần ta 

sống chân thành và hài lòng về bản thân, như vậy là đủ rồi. 
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