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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ BIỂU HIỆN TRẦM CẢM
Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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Abstract: In this article, we study the concept of depression, some physiological characteristics of
high school students; The concept of depression in high school students, the expression of
depression of high school students: awareness, emotion, behavior, physiology. From that research
base, it helps adults quickly discover and find ways to help high school students with depression,
reduce failures in learning and in the life for students.
Keywords: Depression, high school students, depression in high school students.
1. Mở đầu
Có không ít học sinh (HS) trung học phổ thông
(THPT) gặp trạng thái trầm cảm - một trạng thái rối loạn
cảm xúc, gây ra sự buồn phiền, đau khổ cho cá nhân và
những người thân, cản trở cá nhân thực hiện các hoạt
động của cuộc sống hàng ngày. Theo Hội các nhà Tâm
thần học thế giới, trầm cảm là một bệnh lí có các biểu
hiện chính là giảm khí sắc, giảm cảm xúc, giảm hoạt
động, tăng mệt mỏi [1]. Theo mô tả của Prieto, Cole và
Tageson (1992), trầm cảm ở thanh thiếu niên cũng có các
triệu chứng như: khí sắc trầm, mất sự hứng thú khi hoạt
động, dễ mệt mỏi, học tập giảm sút, mất sự tập trung chú
ý, có cảm giác tội lỗi, có ý tưởng tự sát và mưu toan tự
sát, có biểu hiện trốn tránh thực tại, rối loạn giấc ngủ (mất
ngủ hoặc ngủ nhiều), mất cảm giác ngon miệng hoặc sút
cân. Đặc biệt, các em thường có nhận thức tiêu cực về
cuộc sống và có thái độ phủ nhận bản thân. Ở một số
trường hợp, trầm cảm đi kèm với một số rối nhiễu khác
như trốn nhà, bỏ học, cắt đứt quan hệ bạn bè, uống rượu,
dùng ma túy [2].
Ở Việt Nam, hiện nay việc bảo vệ và chăm sóc sức
khỏe trẻ em đã tiến một bước lớn, việc phòng chống bệnh
tật đã làm giảm được tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, tử vong và
các bệnh nhiễm khuẩn khác. Tuy nhiên, việc bảo vệ và
chăm sóc sức khỏe tâm thần chưa được chú ý đầy đủ.
Các nghiên cứu tâm lí về trầm cảm ở trẻ em và thanh
thiếu niên còn ít và chưa được quan tâm đến đúng với
mức ảnh hưởng và gánh nặng mà nó gây ra cho HS, gia
đình, nhà trường và xã hội. Đối với những HS bị trầm
cảm, nếu chúng ta có những biện pháp phát hiện sớm,
chẩn đoán đúng, can thiệp kịp thời sẽ tránh được những
hậu quả xấu để lại trong quá trình phát triển tâm lí của
các em, giúp các em tránh được những vấp váp ở lứa tuổi
mới lớn, làm giảm đi ảnh hưởng mà nó có thể gây ra cho
gia đình, nhà trường và xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu
về trầm cảm ở HS THPT có ý nghĩa quan trọng cả về lí
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luận và thực tiễn. Bài viết đề cập một số biểu hiện trầm
cảm ở HS THPT.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm trầm cảm
Trong Từ điển Tâm lí học của J.P.Chaplin, “trầm cảm”
được chia làm 2 loại: 1) Được xem như hiện tượng tâm lí
có thể xuất hiện ở bất kì cá nhân bình thường nào, đặc
trưng bởi tình trạng buồn bã, ít hi vọng, cảm xúc nghèo
nàn, lười hoạt động và sự chán nản về tương lai; 2) Được
xét theo góc độ tâm bệnh học, trầm cảm là tình trạng
nghiêm trọng của việc không phản ứng với những kích
thích bên ngoài cùng với việc tự hạ thấp giá trị bản thân,
hoang tưởng về sự không thỏa đáng và sự vô vọng [3].
Andrew M. Colman định nghĩa rõ hơn: “Trầm cảm
là một trạng thái buồn bã, vô vọng và những ý nghĩ bi
quan cùng với sự mất hứng thú hoặc mất sự thỏa mãn,
hài lòng trong những hoạt động trước đây” Ông nhấn
mạnh thêm trong trường hợp trầm cảm nghiêm trọng,
nghĩa là vượt sang mức bệnh lí, có thể xảy ra “chứng
biếng ăn và hậu quả sụt cân, mất ngủ (đặc biệt là chứng
mất ngủ vào khoảng giữa hoặc cuối của giấc ngủ) hoặc
chứng ngủ nhiều, suy nhược, cảm giác vô giá trị hoặc tội
lỗi, mất khả năng suy nghĩ hoặc tập trung, những ý nghĩ
tái diễn về cái chết hoặc tự tử. Nó xuất hiện như nhiều
triệu chứng của rối loạn tâm thần” [3].
Từ định nghĩa của J.P.Chaplin và Andrew M.
Colman có thể thấy trầm cảm thường có đặc trưng là tình
trạng buồn bã, bi quan, mất hứng thú, chán nản. Nghiêm
trọng thì người bệnh không phản ứng được với những
kích thích bên ngoài, tự hạ thấp giá trị bản thân, vô vọng,
ý nghĩ về cái chết, có thể kèm theo các triệu chứng sinh
lí như mất ngủ, biếng ăn. Định nghĩa này đã chỉ ra được
những biểu hiện của trầm cảm ở các mặt nhận thức, cảm
xúc, hành vi và sinh lí, nhưng chưa chỉ ra được tính kéo
dài liên tục của trầm cảm. Bởi trầm cảm không chỉ là cảm
thấy buồn, đau khổ trong một hay hai ngày, mà thường
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là một trải nghiệm kéo dài, dai dẳng của một tâm trạng
buồn hay khó chịu [3].
Trong Từ điển Tâm lí, Nguyễn Khắc Viện còn đưa ra
những triệu chứng lâm sàng của trầm cảm: “Trầm cảm
là tâm trạng lo buồn, kết hợp với ức chế vận động và tâm
trí. Dễ có cảm tưởng tội lỗi, bản thân suy sụp, không
chữa được, có khi dẫn đến tự sát. Trong chứng loạn tâm
hưng trầm hay xuất hiện những cơn trầm muộn: mặt mũi
đờ đẫn, vai rụt xuống, nét mặt đau khổ, ít nói, kêu ca là
không còn cảm giác gì nữa, thờ ơ, đau khổ vì thấy cuộc
sống và bản thân không còn ý nghĩa, thấy mình vô tích
sự, bất lực, không còn khả năng suy nghĩ về ngày mai. Ý
nghĩ quanh quẩn với những đề tài đau ốm, tội lỗi, tai
ương, suy sụp, có cảm tưởng bị truy bức, nếu là tín đồ
một tôn giáo, nghĩ rằng đã phạm tội với đạo. Hoạt động
thân thể và tâm trí bị ức chế nghiêm trọng” [4; tr 294].
Với cách định nghĩa này, trầm cảm được xem xét biểu
hiện ở các mặt: cảm xúc, nhận thức, cơ thể và đôi khi ở
cả hành vi. Tuy nhiên, Nguyễn Khắc Viện đề cập khái
niệm “trầm cảm” với một loạt các triệu chứng về tâm lí
và cơ thể trong cơn hưng trầm cảm chứ không có sự tách
biệt rõ ràng.
Trên phương diện tâm lí học, GS.TS Vũ Dũng cho
rằng, trầm cảm là “trạng thái xúc cảm xuất hiện trên cơ
sở cảm xúc âm tính, thay đổi động cơ, trí tuệ (gắn với
nhận thức) và sự thụ động nói chung của hành vi”, bao
gồm một số biểu hiện về cảm xúc, nhận thức và hành vi
như: cảm xúc nặng nề, đau khổ và u uất, hứng thú, say
mê, nỗ lực ý chí giảm, xuất hiện cảm giác tội lỗi, bất lực,
vô vọng; tự đánh giá giảm sút; chậm chạp, mệt mỏi [5].
Như vậy, tác giả đã xem trầm cảm là một trạng thái tâm
lí về mặt xúc cảm và nó ảnh hưởng đến hành vi, nhận
thức, xét trầm cảm trong cấu trúc toàn vẹn của 3 khía
cạnh tâm lí của con người: nhận thức - tình cảm - hành
động. Tuy nhiên, trầm cảm không chỉ biểu hiện qua các
mặt nhận thức, xúc cảm, hành vi mà còn được biểu hiện
ở mặt sinh học như mất ngủ, chán ăn, mệt mỏi.
Qua một số định nghĩa trên, có thể thấy, các tác giả
tương đối thống nhất trầm cảm được gọi là bệnh tâm lí
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt cá nhân, quan hệ xã
hội và công việc của chủ thể. Trầm cảm phải được quan
sát thấy biểu hiện ở cả mặt tâm lí lẫn cơ thể, gồm 4 khía
cạnh: cảm xúc, nhận thức, hành vi và chức năng sinh lí
cơ thể. Tuy nhiên những định nghĩa này chưa chỉ ra được
tính kéo dài liên tục của trầm cảm.
Từ những vấn đề lí luận trên, chúng tôi đồng ý với
quan niệm: Trầm cảm là trạng thái suy giảm kéo dài,
gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và được
biểu hiện ở các mặt nhận thức, xúc cảm, hành vi, sinh
lí. Trầm cảm có các đặc điểm là tính suy giảm, tính kéo
dài, tính hậu quả và được biểu hiện ở các mặt nhận thức,
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cảm xúc, hành vi, sinh lí. Tính suy giảm tâm lí ở các
mặt nhận thức, xúc cảm, hành vi và sinh lí của cá nhân.
Ví dụ: HS trầm cảm giảm sút sự tập trung chú ý, giảm
sút sự thích thú hay thú vui, cảm giác bị mất mát, mất
giá trị, chậm chạp, mệt mỏi, mất ngủ nhiều, giảm cân
hoặc tăng cân đáng kể… Tính kéo dài liên tục trên 2
tuần: những dấu hiệu suy giảm ở trên phải kéo dài ít
nhất trên 2 tuần mới được xem là bị trầm cảm. Tính hậu
quả: Trầm cảm gây ra những hậu quả tiêu cực, ảnh
hưởng đến đời sống của cá nhân và những người xung
quanh như: ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh
thần; phá vỡ cuộc sống của hàng triệu người; ảnh hưởng
đến cuộc sống của gia đình và bạn bè; tác động tiêu cực
đối với kinh tế gia đình; để lại nhiều di chứng tâm lí ảnh
hưởng đến tương lai và nghề nghiệp.
2.2. Một số đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh trung
học phổ thông
Lứa tuổi HS THPT là thời kì từ 15-18 tuổi, được gọi
là “tuổi đầu thanh niên” (thanh niên HS). Các em ở tuổi
thanh niên HS đã đạt đến mức trưởng thành về mặt cơ
thể; chấm dứt giai đoạn khủng hoảng của thời kì phát dục
để chuyển sang thời kì ổn định hơn, cân bằng hơn xét
trên bình diện hoạt động hưng phấn và ức chế của cơ
quan thần kinh cũng như các mặt khác về phát triển thể
chất. Các em có sức lực dồi dào, bắp thịt nở nang, thân
hình cân đối, rất khỏe mạnh và đẹp. Sự phát triển về mặt
cơ thể như vậy có ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí lứa
tuổi này [6].
Vị trí xã hội của thanh niên có tính chất không xác định
(ở mặt này họ được coi là người lớn, mặt khác lại không).
Tính chất đó và những yêu cầu đề ra cho thanh niên được
phản ánh một cách độc đáo vào tâm lí thanh niên [7]. Nếu
người lớn không khéo léo trong ứng xử sẽ dễ dẫn đến sự
mâu thuẫn ở HS THPT, đây có thể là một trong những yếu
tố nguy cơ, duy trì trầm cảm của các em.
Ý thức và tự ý thức của tuổi thanh niên đã phát triển
ở mức độ cao. Điều này được bộc lộ qua sự ý thức về
thân thể; tự đánh giá các phẩm chất tâm lí cá nhân và tính
tự trọng. Hình ảnh về thân thể là một thành tố quan trọng
trong ý thức của tuổi thanh niên và là một trong những
đặc trưng tâm lí điển hình của lứa tuổi này. Hình ảnh về
thân thể không được như mong muốn có thể trở thành
yếu tố tác động dẫn đến trầm cảm của HS THPT. Khả
năng tự đánh giá bản thân: Tự đánh giá là một nét tâm lí
điển hình của lứa tuổi này. Tự đánh giá của các em có
chủ kiến rõ ràng và đã có sự đối chiếu với các chuẩn
chung của xã hội. Sự tự đánh giá của thanh niên được
thực hiện theo hai cách: cách thứ nhất là so sánh mức độ
kì vọng, mong muốn của bản thân với kết quả đạt được.
Tuy nhiên, trong thực tiễn, không phải bao giờ cũng phù
hợp giữa kì vọng về bản thân với kết quả hành động.
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Trong nhiều trường hợp, do khả năng và kinh nghiệm
còn hạn chế nên thanh niên có thể thất bại (theo kì vọng
của họ và của xã hội). Từ đó, thường xuất hiện sự tiêu
cực khi đánh giá bản thân, là yếu tố dẫn đến trầm cảm,
hoặc khi đã bị trầm cảm thì các em càng đánh giá tiêu
cực về bản thân hơn khi gặp thất bại. Cách thứ hai để
thanh niên tự đánh giá là so sánh, đối chiếu với ý kiến
đánh giá của người xung quanh về bản thân. Thanh niên
rất nhạy cảm với các ý kiến của người khác đánh giá về
mình và thường coi đó là các tiêu chuẩn để đánh giá và
đánh giá lại. Vì vậy, khi đánh giá của người lớn không
đúng hoặc không thống nhất (giữa lời nói và việc làm) sẽ
tạo nên tổn thất lớn về niềm tin trong các em. Một trong
những đặc trưng nổi bật của tuổi thanh niên so với các
lứa tuổi khác là sự phát triển đến mức độ cao, ổn định của
tính tự trọng. Mức độ tự trọng của thanh niên có phổ rất
rộng, từ mức độ thấp nhất là cá nhân hầu như không có
sự tôn trọng bản thân (thiếu tự trọng) đến tự trọng cao.
Những thanh niên có tính tự trọng thấp thường gặp nhiều
khó khăn trong giao tiếp và cản trở sự phát triển nhân
cách của mình.

tập của các em có tính lựa chọn rõ ràng. Động cơ học tập
của thanh niên HS có tính hiện thực, gắn liền với nhu cầu
và xu hướng nghề nghiệp. Có sự phân hóa rõ ở HS THPT
trong học tập. Trong lứa tuổi này xuất hiện nhiều nhóm
HS, trong đó có hai nhóm cần được chú ý nhiều: Nhóm
HS có năng khiếu trong lĩnh vực nào đó, có năng lực tốt
và hứng thú cao trong học tập, thường đạt thành tích cao
trong học tập. Ngược lại, với nhóm trên, có không ít HS
có kết quả học không tốt, ngại học, có thái độ học đối
phó, thậm chí có những hành vi tiêu cực như bỏ học, trốn
học. Đối với HS lớp 12, các em có áp lực học tập lớn với
những kì thi quan trọng là thi tốt nghiệp THPT và thi đại
học. Có những em đặt ra kì vọng, yêu cầu quá cao so với
năng lực của bản thân làm cho các em luôn trong tình
trạng căng thẳng, lo âu; và nếu không đáp ứng được kì
vọng đó thì các em có thể chán nản, đổ lỗi, thất vọng về
bản thân, bi quan về tương lai của mình.

Sự hình thành lí tưởng sống và kế hoạch đường đời:
Theo đúng nghĩa của nó, lí tưởng sống được hình thành và
phát triển mạnh ở tuổi thanh niên. Ở tuổi thanh niên, “hình
mẫu người lí tưởng” không còn gắn liền với các cá nhân
cụ thể mà có tính khái quát cao về các phẩm chất tâm lí,
nhân cách điển hình của nhiều cá nhân trong các lĩnh vực
hoạt động, nghề nghiệp, được thanh niên quý trọng,
ngưỡng mộ, noi theo… Một đặc trưng trong lí tưởng của
thanh niên là lí tưởng nghề và lí tưởng đạo đức cao cả.
Điều cần lưu ý là trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên
HS, vẫn còn một bộ phận lệch lạc về lí tưởng sống. Những
thanh niên này thường tôn thờ một số tính cách riêng biệt
của các cá nhân xấu như ngang tàng, càn quấy… và coi đó
là biểu hiện của anh hùng, hảo hán… Việc giáo dục lí
tưởng của các em cần đặc biệt lưu ý tới nhận thức và trình
độ phát triển tâm lí của các em. Vấn đề quan trọng nhất và
cũng là sự bận tâm nhất của thanh niên HS trong việc xây
dựng kế hoạch đường đời là vấn đề nghề và chọn nghề,
chọn trường học nghề. Việc chọn nghề và trường học nghề
luôn luôn là mối quan tâm lớn nhất và là sự khó khăn của
đa số HS THPT. Nếu không giải quyết tốt sự băn khoăn
này của HS THPT sẽ khiến các em ngày càng lo lắng, bi
quan về tương lai của mình. Việc giáo dục nghề và hướng
nghiệp cho HS luôn là việc làm rất quan trọng của trường
phổ thông và của toàn xã hội.

Sự phát triển trí tuệ: Các thao tác trí tuệ của cá nhân
đạt đến độ trưởng thành, phát triển cao. Do phải làm việc
với khối lượng tri thức lớn từ bài giảng của thầy giáo và
tài liệu học tập nên các em phát triển nhanh khả năng
phân tích, trừu tượng hóa, khái quát hóa và tổng hợp tài
liệu lí luận. Khả năng độc lập và tính phê phán của tư duy
cũng phát triển mạnh.

Nội dung các môn học ở trường THPT có tính lí luận
cao hơn, khối lượng kiến thức nhiều hơn so với nội dung
học trung học cơ sở, đòi hỏi sự nỗ lực, tính độc lập và sự
phát triển cao của tư duy lí luận. Các em có tính tự giác
cao hơn, tích cực hơn so với các lứa tuổi trước. Việc học
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Sự phát triển nhận thức: Năng lực nhận thức của HS
THPT cũng phát triển ở mức độ cao và đa dạng. Các quá
trình nhận thức cảm tính phát triển theo chiều hướng
thành phần chủ định ngày càng chiếm ưu thế.

Sự phát triển đời sống tình cảm của thanh niên HS đã
khá ổn định. Trong các lĩnh vực như: đạo đức, trí tuệ,
thẩm mĩ, tình bạn, tình yêu của lứa tuổi này đã có sự gắn
kết hài hòa giữa nhận thức - xúc cảm - hành động ý chí
và thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các em
hành động. Lứa tuổi này diễn ra quá trình tìm kiếm tình
bạn căng thẳng như tuổi thiếu niên, hơn nữa còn đi vào
chiều sâu hơn. Tiêu chí kết bạn là sự tâm tình, thân mật,
tình cảm ấm áp, cùng chí hướng phấn đấu vì giá trị nào
đó. Các em coi trọng tình bạn, coi bạn bè là “cái tôi” thứ
hai của mình. Tình yêu cũng là một mối quan tâm lớn ở
HS THPT. Tình yêu ở HS THPT đã có sự phát triển mới,
không còn là những xúc cảm có phần mơ hồ, nó mang
tính đằm thắm và ổn định hơn lứa tuổi thiếu niên.
2.3. Một số biểu hiện trầm cảm ở học sinh trung học
phổ thông
Từ kết quả nghiên cứu lí luận khái niệm chung về
trầm cảm và các đặc điểm tâm lí của HS THPT, chúng
tôi xem “Trầm cảm ở HS THPT là trạng thái suy giảm
kéo dài, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống
và được biểu hiện ở các mặt nhận thức, xúc cảm, hành
vi, sinh lí của HS THPT.”
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Như vậy, trầm cảm ở HS THPT cũng có các đặc điểm
là tính suy giảm, tính kéo dài, tính hậu quả, và được biểu
hiện ở các mặt nhận thức, cảm xúc, hành vi, sinh lí.
2.3.1. Biểu hiện qua nhận thức
HS THPT bị trầm cảm thường khó tập trung chú ý,
làm giảm khả năng học tập, giảm suy nhớ, hay nhớ bài
không đầy đủ, tư duy rời rạc. Quá trình này có thể diễn
ra từ từ hoặc nhanh chóng. Bên cạnh đó, trầm cảm còn
tác động mạnh đến cách thức HS THPT suy nghĩ, tư duy
về bản thân, về tương lai, về nghề nghiệp và về thế giới
xung quanh. Thông thường, khi trầm cảm, HS THPT suy
nghĩ, hình dung bản thân theo xu hướng tiêu cực như
tương lai tôi tồi tệ, tôi vô dụng, tôi yếu kém, tôi thất bại,
tôi thua kém hơn người khác, mọi người khinh thường
tôi… Thường nghĩ về tương lai là một màu xám xịt, vô
vọng, không có ý nghĩa sống, mục đích sống không rõ
ràng, mang tính cực đoan [8].
HS THPT trầm cảm cảm thấy rất khó khăn khi đưa
ra quyết định, đặc biệt là những quyết định quan trọng.
Ví dụ, đa số HS lớp 12 rất phân vân, không biết mình nên
chọn đăng kí vào trường đại học nào để học, thì với
những HS trầm cảm, việc này càng khó khăn, gian nan
hơn với chúng.
HS THPT trầm cảm thường suy nghĩ, nói, hoặc
chuyển động chậm, vì thế các em thường giải quyết
nhiệm vụ học tập chậm hơn so với các bạn khác.
Các biểu hiện trên có thể tác động đến việc học tập
của HS. Ví dụ: một HS bị trầm cảm có thể bị phân tâm
bởi những suy nghĩ trầm cảm, hoặc có thể thiếu năng
lượng để tập trung vào việc học. Ngoài ra, HS bị trầm
cảm có thể nhận được sự chú ý tiêu cực và không mong
muốn từ giáo viên hoặc bạn bè, thúc đẩy cảm giác vô giá
trị, ảnh hưởng đến sự tham gia của họ ở trường.
2.3.2. Biểu hiện qua cảm xúc
Những cảm xúc thường thấy ở HS THPT trầm cảm:
chán chường, buồn bã, vô vọng, mất hứng thú là những
cảm xúc nổi bật. Tuy nhiên, những biểu hiện này chỉ là
một phần, ngoài ra còn có những cảm xúc “bị trơ” khác,
nghĩa là mất khả năng trải nghiệm bất cứ niềm vui thú
nào. Cảm xúc và xúc cảm tích cực bị giảm xuống, những
cảm xúc tiêu cực như nóng nảy, giận hờn, ganh tị tăng
lên. Trẻ giảm thích thú rõ rệt trong các hoạt động mà
trước kia mình thường đầu tư nhiều tâm năng, giảm thích
thú học tập, công việc được giao phó, cả trong sinh hoạt
nhóm và đoàn thể [8].
Ở HS THPT, đặc biệt thường có các biểu hiện bẳn
gắt, giận dữ: biểu hiện này được xem là tương đương với
trạng thái buồn rầu. Những cảm xúc thường thấy ở HS
THPT trầm cảm nữa là cảm giác buồn bã, cảm giác vô
giá trị, cảm giác tội lỗi mặc dù không thể giải thích được
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tại sao, tự đổ lỗi và tăng sự tự phê bình, cực kì nhạy cảm
với sự từ chối hoặc thất bại, các em có cảm giác tức giận
- ngay cả trên những vấn đề không đáng kể, cảm xúc liên
tục rằng cuộc sống và tương lai là nghiệt ngã, ảm đạm,
vô vọng.
2.3.3. Biểu hiện qua hành vi
HS THPT trầm cảm có thể có vẻ mặt “già hơn tuổi”,
cử chỉ chậm chạp, nét mặt ít biểu cảm, ít linh hoạt, ít tươi
tỉnh; thờ ơ với mọi thứ; có khi không thể đứng hay ngồi
yên một chỗ, luôn luôn cử động hoặc ngược lại chậm
chạp, đờ đẫn, chẳng có gì cũng nổi cáu. Cáu lúc kích
động thường xen với lúc gần như thu mình hay không
hoạt động [8].
Hiệu suất học tập của HS trầm cảm kém hơn và có
thể tăng sự vắng mặt ở trường, thường là lẩn trốn, né
tránh hay từ chối việc học hành, như lười học, học kém.
Có khi nhiều giờ liền, trẻ em ngồi nhìn sách vở nhưng
chẳng học và chẳng nhớ gì. Các em sử dụng các chất gây
nghiện như rượu, bia, thuốc lá, thuốc an thần hoặc ma
túy… HS THPT trầm cảm có thể có các hành vi gây rối
và tăng những hành vi mạo hiểm, các em có thể quậy
phá, chống đối xã hội, chống đối bố mẹ, trốn học, trộm
cắp, gia nhập nhóm bạn xấu, bỏ nhà đi lang thang… HS
THPT trầm cảm có thể tăng thời gian dành riêng hơn,
giảm tương tác trên mạng xã hội [9].
Trẻ có thể gặp tình trạng tăng xung đột trong các mối
quan hệ; bứt rứt, giận dữ, cáu gắt, nổi khùng khiên cho
không ai dám nói gì với trẻ; chống đối, từ chối tất cả, luôn
trả lời không, không bao giờ đồng ý; các sinh hoạt vui chơi
và văn hóa không làm cho trẻ vui lên, trẻ tỏ vẻ chẳng quan
tâm thích thú gì cả. Có khi nói “tôi buồn lắm”, “tôi chán
lắm”, nhưng có lúc lại nói “tôi chẳng là cái gì”, “tôi thật vô
tích sự”. Đó là biểu hiện mất tự trọng qua lời nói [8].
Biểu hiện tự ti trước một câu hỏi hay một nhiệm vụ
đề ra, trẻ có thể nói “tôi không biết”, “tôi không thể”, “tôi
không làm được” hay thốt ra lời nói tự phê phán quá
đáng.
Biểu hiện mất tình yêu thường che khuất một cảm
nghĩ bị hèn kém, mất phẩm giá: “bố mẹ tôi không yêu
tôi”, “mọi người không yêu tôi”, “các bạn không yêu
tôi”, “tôi bị gạt bỏ”, “mọi người không quan tâm đến
tôi”...
Ý tưởng và hành vi tự sát thường xảy ra ở trẻ em và
thanh thiếu niên trầm cảm, phải luôn cảnh giác phát hiện
và cho nhập viện cấp cứu. Tự sát là nguyên nhân gây tử
vong xếp hàng thứ hai của thanh thiếu niên. Thanh thiếu
niên nam mắc tự sát nhiều hơn; thanh thiếu niên nữ có ý
tưởng, mưu toan và động tác tự sát nhiều hơn. Các nhân
tố nguy cơ của tự sát là lạm dụng rượu, nghiện ma túy,
thiếu nâng đỡ xã hội, bị bạo hành thể chất hay tình dục.
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Theo nghiên cứu “Trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu
niên” của Jonathan L. Poquiz, đại học Kansas (2016) [5],
khoảng 1 trong 10 thanh thiếu niên dự tính tự tử vào một
thời điểm nào đó trong năm qua. Nghiên cứu cũng cho
thấy 1 trong 10 thanh thiếu niên được báo cáo đã cố gắng
tự sát, nhưng tỉ lệ tự tử hoàn thành là rất hiếm. Điều đó
nói rằng, hãy nghiêm túc với bất kì và tất cả các biểu hiện
của hành vi tự sát; phụ huynh và giáo viên nên biết các
yếu tố nguy cơ của hành vi tự sát.
2.3.4. Biểu hiện qua sinh lí
Khi trầm cảm, cá nhân có thể có những rối loạn cơ
thể thường gặp: rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống.
Đa số trẻ trầm cảm than phiền mình có ít nhất một rối
loạn giấc ngủ, thường gặp như mất ngủ, khó đi vào giấc
ngủ, mất ngủ giữa giấc, mất ngủ cuối giấc hoặc mất ngủ
lan tỏa… và gây khó chịu nhất là thức dậy sớm vào buổi
sáng, thường khoảng 4 - 5h sáng và các dấu hiệu trầm
cảm ở thời điểm này là quan trọng nhất. Dấu hiệu này
thường đi kèm với chứng nghiền ngẫm lại các dữ kiện
trong cuộc sống. Vài cá nhân lại than phiền ngủ nhiều
thay vì mất ngủ và dấu hiệu này thường kèm với dấu hiệu
ăn nhiều. Trẻ có thể thường xuyên gặp ác mộng, lo âu,
sợ hãi ban đêm [8].
Rối loạn ăn uống: thường nổi bật là cảm giác chán ăn,
không có hứng thú trong ăn uống, mất cảm giác ngon
miệng, hậu quả là trẻ bị giảm cân, thường giảm cân trên
5% trọng lượng cơ thể hoặc 3 - 4kg với tháng trước. Tuy
nhiên, có thể ăn nhiều hơn bình thường hoặc ăn vô độ
dẫn đến tăng cân. Tăng cân hay giảm cân là triệu chứng
cần lưu ý ở HS THPT, bởi đây là giai đoạn trẻ phát triển
mạnh mẽ và nhanh chóng về thể chất, nên triệu chứng
giảm cân có thể không rõ ràng mà có khi biểu hiện tình
trạng chậm hay ngừng tăng cân so với lứa tuổi [8].
Hầu hết cá nhân có biểu hiện mệt mỏi, cảm thấy
không còn sức lực mặc dù không làm gì nhiều, nhiều trẻ
mô tả cảm giác cạn kiệt sức lực. Một số cá nhân biểu hiện
tình trạng cảm xúc và sức khỏe tồi tệ vào sáng sớm và
sau đó dần khá hơn. Cá nhân còn có một số dấu hiệu cơ
thể đi kèm như đau đầu, đau lưng, chuột rút, buồn nôn,
nôn, táo bón, thở nhanh, thở sâu, đau ngực [9].
3. Kết luận
Trầm cảm ở HS THPT được biểu hiện qua các mặt
nhận thức, cảm xúc, hành vi và sinh lí. Trầm cảm và thất
bại trong học tập thường đi đôi với nhau. Trẻ trầm cảm
thấy mình không có khả năng đương đầu với những yêu
cầu của đời sống xã hội và của học đường. Các em không
chịu được sự cạnh tranh của bạn bè. Những khó khăn,
những thay đổi hành vi và tính khí của các em lại càng
khiến bạn bè chú ý. Một đứa trẻ có khó khăn thường chọn
cách phản kháng để tránh hoặc phản đối việc học. Bị xâm
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lấn bởi cảm giác chán nản, không hài lòng, trẻ không có
hứng thú học. Nếu người lớn không nhanh chóng phát
hiện và tìm cách giúp đỡ thì trẻ sẽ thất bại trong học tập.
Vì vậy, trường học cần tiến hành thăm khám định kì
sức khỏe tâm lí cho HS nhằm đánh giá toàn diện và phát
hiện sớm những HS có nguy cơ trầm cảm để thực hiện
công tác phòng ngừa; đồng thời, phát hiện những trẻ có
dấu hiệu trầm cảm để chữa trị nếu ở mức độ nhẹ và chuyển
ca cho những người có chuyên môn sâu nếu trầm cảm ở
mức độ nặng, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.
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