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Hướng dẫn lập dàn ý cho bài văn nghị luận Quan niệm về vấn đề sống vô cảm - Văn 

mẫu lớp 12. 

Dàn ý 

I. Mở bài 

- Đặt vấn đề: Bạn đã bao giờ đi qua người gặp nạn mà bỏ đi lạnh lùng? Đã bao giờ dừng 

chân trò chuyện với bà cụ ăn xin? Có bao giờ thương xót cho một đứa trẻ tật nguyền? 

Bạn có cảm xúc trước những vấn đề xung quanh không? 

- Lối sống vô cảm đang dần ăn sâu vào đời sống con người. Liệu bạn đang có một lối 

sống vô cảm? Đừng nhìn từ bên ngoài mà phán xét lối sống ấy hãy tự mình suy ngẫm lại. 

II. Thân bài 

1. Giải thích 

- Vô cảm là một trạng thái tinh thần mà khi đó con người không có một tình cảm mang 

tính nhân bản nào đối với sự vật sự việc diễn ra xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi 

bản thân. 

2. Biểu hiện 

- Thờ ơ, lạnh nhạt trước những nỗi đau của người khác, tàn nhẫn gây tổn thương đến 

người khác. VD: bắt gặp cảnh tai nạn ngoài đường không giúp đỡ mà chỉ quay video; có 

những kẻ máu lạnh sát hại cả gia đình vì tiền, vì dục vọng, ... 

- Không phẫn nộ trước cái xấu, cái ác và cũng không rung động trước cái đẹp, cái tốt. 

VD: Nhìn thấy cảnh bạo lực học đường không can ngăn hay giúp đỡ; bắt gặp kẻ móc túi 

trên xe buýt không lên tiếng... Không rung động trước những cái đẹp mục đích sống duy 

nhất chỉ là vật chất. 

- Không quan tâm, tham gia hoạt động nào của đoàn thể, cộng đồng, ghét phải làm việc, 

giao tiếp trong môi trường tập thể. 

- Không quan tâm đến những người thân của mình. VD: mọi người trong gia đình chỉ chú 

tâm vào trang mạng xã hội, con cái không biết yêu thương cha mẹ, chỉ đòi hỏi mọi thứ từ 

cha mẹ một cách thụ động. 

- Thờ ơ với chính bản thân mình. VD: sống không có ước mơ, không nỗ lực để đạt những 

điều mình muốn; không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình: thức khuya, sử dụng 

các loại chất kích thích; ... 

https://doctailieu.com/dan-y-quan-niem-ve-van-de-song-vo-cam
https://doctailieu.com/hoc-tap-c106
https://doctailieu.com/lop-4-c154
https://doctailieu.com/van-mau-lop-12-c700
https://doctailieu.com/van-phan-tich.html


 Dàn ý Quan niệm của anh chị về vấn đề sống vô cảm 

HỌC TẬP – LỚP 12 – VĂN MẪU LỚP 12 –  VĂN PHÂN TÍCH 

3. Nguyên nhân 

- Sự phát triển nhanh chóng của xã hội khiến con người phải sống gấp hơn, xem nhẹ việc 

vun đắp những giá trị tinh thần, có ít cơ hội hơn để chia sẻ với nhau. 

- Sự bùng nổ của khoa học công nghệ làm giảm sự tương tác giữa người với người. 

- Do cách giáo dục chỉ thiên về lí thuyết, giáo điều, không thực sự tác động đến tư tưởng 

tình cảm của người học. 

- Do cách giáo dục con cái không phù hợp của mỗi gia đình 

- Do lối sống vị kỉ của mỗi con người, chỉ biết theo đuổi những giá trị vật chất mà quên đi 

những giá trị tinh thần. 

4. Hậu quả 

- Đối với mỗi cá nhân nó sẽ khiến họ giống như một cỗ máy không có tâm hồn, thành kẻ 

vô trách nhiệm, vô nhân tính. 

- Cuộc sống mất đi những giá trị đích thực của nó, chỉ là sự tồn tại 

- Đối với toàn xã hội, nó làm mất đi những giá trị đạo đức tốt đẹp của ông cha ta từ ngàn 

đời nay 

- Nếu tình trạng này lan rộng ra phạm vi toàn nhân loại thì hành tinh này sẽ trở thành 

hành tinh của các cỗ máy 

5. Giải pháp 

- Có ý thức phê phán lên án những người có thái độ, hành động vô cảm trong xã hội. 

- Mỗi người hãy mở lòng mình sống yêu thương, quan tâm đến gia đình, những người 

xung quanh và chính bản thân mình 

- Hạn chế sự phụ thuộc vào các thiết bị công nghệ hiện đại, sử dụng chúng một cách hiệu 

quả. 

- Nhà trường cần tăng cường giáo dục về đạo đức lối sống cho học sinh, chú ý vào thực 

hành, trải nghiệm để bồi dưỡng tình cảm cho học sinh. 

- Tuyên truyền rộng rãi, tổ chức các hoạt động xã hội với mục đích xóa bỏ “căn bệnh vô 

cảm”. 
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III. Kết bài 

- Bạn có đang là người sống vô cảm? Hãy nhận thức lại bản thân, hãy thức tỉnh chính 

mình và những người xung quanh bởi lối sống vô cảm sẽ giết chết tâm hồn mỗi người 

một cách từ từ, đáng sợ. 

Bài nghị luận trình bày quan niệm về vấn đề sống vô cảm 

Xã hội đang ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, 

chính trị, kinh tế... Chính sự phát triển như vũ bão này lại là tác nhân khiến cho thái độ 

sống của con người với nhau trở nên xa lạ, không còn thân thiết. Bởi guồng quay cuộc 

sống kéo họ vào những bận rộn, hối hả đời thường. Và thái độ sống vô cảm, thờ ơ cũng 

từ đó mà hình thành nên. 

Trước hết chúng ta cần hiểu rõ vô cảm là như thế nào? Và tại sao lại gọi vô cảm là 

"bệnh". Người ta chỉ gọi bệnh ho, bệnh lao, bệnh ngoài da... có thể dùng thuốc để chữa 

nhưng vô cảm cũng là một loại bệnh. Chắc hẳn có ý ẩn dụ gì đằng sau câu chữ đó. Vô 

cảm chính là thái độ sống lạnh nhạt, thờ ơ đối với cuộc sống, với những người ở xung 

quanh chúng ta. Bản thân chúng ta không quan tâm, không có trách nhiệm đối với chính 

bản thân mình và với người khác. 

Hiện nay khi đất nước ngày càng phát triển thì vô cảm càng dễ dẫn đến thành một loại 

bệnh. Cần phải tìm "phương thuốc" để chữa trị, xích gần hơn nữa tình cảm giữa người 

với người, phương pháp ấy sẽ xóa bỏ được lối sống lãnh đạm, thờ ơ này ở con người 

trong xã hội này. 

Căn bệnh vô cảm khi đã tồn tại trong con người thì sẽ ăn sâu, bám rễ không chịu buông. 

Mỗi người cần có cách thức, có phương pháp để hạn chế căn bệnh nguy hiểm có thể ăn 

mòn trái tim của mỗi người. 

Bệnh vô cảm xuất hiện trong đời sống hiện đại ngày càng nhiều, đó chính là thái độ, cách 

ứng xử giữa người với người. Họ không còn thân thiết, hỏi thăm nhau đủ thứ chuyện mà 

đã trở nên vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ, không còn quan tâm nhiều đến cuộc sống của nhau 

nữa. 

Những người con xa nhà lâu ngày, bị cuốn vào guồng quay của công việc nên việc hỏi 

thăm cha mẹ thường xuyên cũng thưa dần. Rồi những lần gọi điện, những lần về thăm cứ 

cạn vơi theo năm tháng. Như thế chúng ta đang vô tình khiến cho trái tim mình, cho bản 

thân mình vô cảm với những người thân yêu nhất. Vô cảm thật đáng trách, đáng giận 

nhưng nếu chúng ta biết rút kinh nghiệm, biết sửa chữa, biết hỏi thăm cuộc sống của nhau 

thì thật đáng quý. Con người ai cũng có lỗi lầm, chỉ cần biết nhận sai và sửa sai. 
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Hiện nay, có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười khi con người cứ lạnh nhạt, vô tâm 

với nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống; có người giàu sang, có người khốn 

khó, biết trách ai được. 

Chiều nay khi đi trên phố, tôi thấy có một đôi vợ chồng trẻ đi trên chiếc xe Sh sang 

chảnh. Họ đi qua khu chợ ồn ào, náo nhiệt, cười nói rất vui vẻ. Họ bắt gặp một bà lão già 

mắt kèm nhem dắt theo một đứa cháu nhỏ chân không đi dép mặc bộ quần áo rách rưới. 

Họ ngả chiếc nón trước mắt hai vợ chồng kia xin vài ba đồng. Nhưng hai bà cháu nhận 

lại là ánh mắt khinh khỉnh, không quan tâm. Hai vợ chồng ấy mang theo hương nước hoa 

thơm lừng, bỏ lại sau lưng thái độ lạnh lùng đến vô tâm. Như vậy đó, vô cảm chỉ là 

những biểu hiện nhỏ nhặt trong cuộc sống như vậy nhưng chúng ta đâu phải ai cũng có 

đủ tâm để nhận ra. 

Con người ta sống ở trên đời cần phải yêu thương, chia sẻ cho nhau những lúc khốn khó. 

Thấy nỗi khổ của người khác như nỗi khổ của bản thân mình thì mới có thể giúp đỡ một 

cách thực tâm được. Cũng bởi vì thái độ sống thờ ơ, lạnh nhạt nên cuộc sống của họ thiếu 

đi tình yêu thực tâm nhất. 

Đối với thế hệ trẻ thì thái độ sống vô cảm cần phải ngăn chặn trước. Vì tương lai đất 

nước cần những con người tài giỏi và biết sẻ chia, biết yêu thương đồng loại. Dù ở trong 

hoàn cảnh nào, chúng ta có thể dùng chính trái tim mình để sưởi ấm những trái tim khác 

đang đầy những vết xước hơn. 

Vô cảm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, từ sự phát triển quá nhanh của xã hội khiến cho 

con người không bắt kịp được. Cũng từ đó họ bị cuốn sâu vào sự bộn bề, lo toan mà quên 

mất đi tấm lòng yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh mình. 

Vô cảm có thể sẽ thành thói quen nếu như chúng ta không kịp ngăn chặn và từ bỏ. Bởi 

vậy, mỗi cá nhân cần phải tự nhận thức được suy nghĩ của bản thân mình. Rằng khi yêu 

thương và sẻ chia thương yêu thì chúng ta sẽ thấy bản thân mình sống có ích, sống tốt 

đẹp hơn. 
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