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مقدمه :به دلیل شیوع باالی افسردگی در جوامع امروزی و به ویژه در نوجوانان دختر و به دلیل حساس بودن این برهه از
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سن ،این مطالعه با هدف تعیین شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر
بجنورد در سال  1392انجام شد.
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روش کار :این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی برروی  382نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه در شهر بجنورد
صورت گرفت .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی بود که قسمت اول مشخصات فردی و قسمت دوم پرسشنامه
استاندارد افسردگی بک بوده ،که توسط دانش آموزان بصورت داوطلبانه تکمیل گردید .در نهایت داده ها با نرم افزار
 SPSS19و آمار توصیفی و آزمون های آماری من ویتنی یو ،کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح
معنی داری  α = 2/25آنالیز شد.

یافته ها :میانگین سنی دانش آموزان مورد بررسی  16 /1 ± 1/23سال بود .شیوع افسردگی خفیف ،افسردگی متوسط و
افسردگی شدید در بین دانش آموزان دختر ،به ترتیب  23/2درصد 15/2 ،درصد و  1/8درصد می باشد و همچنین نمره
افسردگی با سن ،معدل ،نوع مدرسه و طالق والدین ارتباط معنادار آماری داشت .از طرفی نمره افسردگی با متغیرهای
رتبه تولد ،تعداد فرزندان در خانواده ،رشته تحصیلی ،تحصیالت والدین ،شغل والدین ،اعتیاد والدین و بیماری زمینه ای در
فرد ارتباط معناداری نشان نداد.
نتیجه گیری :براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه ،افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بجنورد ا ز شیوع
نسبت اً باالیی برخوردار است .توصیه می شود در زمینه افزایش عزت نفس ،مهارت های زندگی و نحوه برقراری ارتباط ،ت دابیر
الزم در خانواده ها ،مدارس و جامعه اندیشیده و اتخاذ گردد.

مقدمه
بین الملل تا حدی است که شعار سازمان جهانی بهداشت در سال
 4212میالدی با عنوان " بیا در مورد افسردگی صحبت کنیم " نام
گرفته است[ .]5تحقیقات نشان می دهد که  %25از مراجعه
کنندگان به مؤسسات درمانگری روانی ،دچار اختالالت افسردگی
هستند .و همچنین نشان داده شده است که اختالالت افسردگی در
میان نوجوانان بیشتر و در میان افراد مسن کمتر شایع است و میزان
افسردگی در زنان نسبت به مردها به نسبت بیشتر است [.]6
افسردگی واکنشی عاطفی و احساسی است که در پی ناکامی یا
شکست روی میدهد و در پی آن ناامیدی از تمامی انگیزه ها به
وجود می آید[ ]4و با کاهش عالقه ،احساس گناه ،عدم تمرکز ،بی
اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود [ . ]3این اختالل
هم در اثر عوامل تنش زای محیطی -اجتماعی و هم به علت وجود

افسردگی بزرگترین بیماری روانی قرن حاضر است که به عنوان
شایع ترین اختالالت روانی در جوامع بشری محسوب می شود [,1
]4؛ بطوری که رتبه چهارم را در میان ده علت اصلی بار جهانی
بیماری ها به خود اختصاص داده است [ . ]3طبق پیش بینی سازمان
جهانی بهداشت ،رتبه افسردگی تک قطبی از نظر شاخص دالی
(  )Disability Adjusted Life Yearsتا سال  4232میالدی
رتبه اول بار بیماری ها را به خود اختصاص خواهد داد .افسردگی از
دیر باز به عنوان یکی از نابسامانی های روانی عمده شناخته شده
است ،اما در دو دهه اخیر ،اهمیت این بیماری ،هم از حیث رنج و
آزاری که مبتالیان به آن تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی
که این ناراحتی بر منابع د رمانی ملت ها تحمیل می نمایند ،بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفته است [ . ]2اهمیت افسردگی در سطح
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مقاله پژوهشی
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یافته ها
این مطالعه بر روی  382دانش آموز از دبیرستان های دخترانه
شهرستان بجنورد در بهار سال  92انجام گرفت .بر اساس نتایج این
مطالعه میانگین سنی دانش آموزان مورد پژوهش در این مطالعه
 16/1 ± 1/23و میانگین معدل آنها  12/1 ± 4/33بوده است.
تحصیالت پدر اکثر دانش آموزان ابتدایی ( 21/2درصد) و اکثر
پدران دارای شغل آزاد ( 82/5درصد) و اکثر مادران آنها نیز دارای
تحصیالت ابتدایی ( 26/5درصد) و خانه دار ( 91/3درصد) بودند.
همچنین نشان داده شد که  52,8درصد دانش آموزان مورد مطالعه
در دبیرس تانهای دولتی 48/8 ،درصد در هنرستان و  42/2درصد در
دبیرستان های غیر انتفاعی تحصیل میکردند  .از تعداد  382دانش
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در این مطالعه توصیفی تحلیلی جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان
دبیرستان های دخترانه شهر بجنورد در بهار سال  1392بودند که
با روش نمونه گیری خوشه ای ابتدا شهر بجنورد به چهار منطقه
ج غرافیایی تقسیم شد ،سپ س فهرست مدارس متوسطه دخترانه
شهر بجنورد بر اساس تقسیم بندی مناطق جغرافیایی از آموزش و
پرورش دریافت گردید .پس از مشخص کردن سهم هر مقطع بر
اساس تعداد کل دانش آموزان و حجم نمونه تعیین شده ،با استفاده
از لیست اسامی دانش آموزان و فاصله طبقا ت تعیین شده ،افراد
بطور تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند و بدین ترتیب تعداد
 382نفر وارد مطالعه شدند .پس از توضیحات الزم در مورد اهداف
پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات و کسب رضایت شرکت کنندگان
از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را به صورت خود ایفا و به دقت
تکمیل نم ایند .شرکت در این تحقیق برای افراد شرکت کننده
داوطلبانه بوده و افرادی که حاضر به پاسخگویی نبودند ،وارد مطالعه
نشدند .همچنین هماهنگی قبلی با آموزش و پرورش شهرستان
بجنورد در زمینه جمع آوری داده ها صورت گرفته بود.
در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه دو قسمتی
که قسمت اول آن شامل مشخصات فردی و قسمت دوم پرسشنامه
افسردگی بک که دارای  41سؤال میباشد و عالیم جسمانی ،رفتاری
و شناختی افسردگی را اندازه گیری می کند ،استفاده شده است.
سؤاالت آزمون بک بر اساس مقیاس  2درجه ای لیکرت از صفر (عدم
افسردگی) تا سه (افسردگی شدید) تنظیم شده است که نمرات کلی
محدوده ای بین  2تا  63را در بر میگیرد  .در این مطالعه کسب
نمره کمتر از  16عدم افسردگی ،نمره  12-34افسردگی خفیف،
نمره  33 -22افسردگی متوسط و نمره بزرگتر از  28افسردگی
شدید در نظر گر فته شده است .طبق مطالعه بیانی پایایی مقیاس
افسردگی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی ،مورد تحلیل
قرار گرفته است و روایی مقیاس افسردگی با استفاده از روش روایی
سازه با پرسشنامه افسردگی بک ( ) BDIبرآورد شده است [.]14
در نهایت پس از جمع آوری داده ها و انجام کنترل های الزم اطالعات
وارد نرم افزار آماری  SPSS19شده و با استفاده از شاخص های
توصیفی مناسب و آزمون های آماری من ویتنی یو ،کروسکال والیس
و ضریب همبستگی اسپیرمن درسطح معنی داری  α = 2/25مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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بیماریهای مختلف جسمی به وجود می آید [ .]2اضطراب و
افسردگی از جمله اختالالتی هستند که در دوره نوجوانی رشد
چشمگیری پیدا می کنند از این رو بررسی خصایص شخصیتی
کودکان و نوجوانان کشور ،از اهمیت خاصی برخوردار است [ .]2از
آنجا که دوره نوجوانی یکی از دوره های شاخص زندگی و دوره ای
پویا و چالش برانگیز و همراه با تغییرات بارز فیزیولوژیکی و
روانشناختی است لذا اختالالت روانپزشکی در این دوره یکی از
نگرانی های رایج سالمت عمومی است .بطوری که پژوهش ها نشان
داده است که  %62نوجوانان عالیم افسردگی را تجربه می کنند [.]8
میزان شیوع اختالت افسردگی در کودکان و نوجوانان  4تا 52
درصد گزارش شده است .افسردگی در کودکان و نوجوانان در ابتدا
با نشانه هایی از قبیل گریه ،احساس ناخوشنودی ،فاصله جویی،
تحریک پذیری ،عزت نفس پایین و شکایات جسمانی پایدار معرفی
شده و اهمیت بررسی و پیشگیری این اختالل در دوران کودکی و
نوجوانی به دلیل تعامل منفی آن با جریان تحول بهنجار و احتمال
اثرات عمیق آن بر جریان تحول و رشد یافتگی بسیار برجسته است
[ .]9اختالل افسردگی در کودکی به طور منفی عملکرد اجتماعی،
شخصی ،خانوادگی و تحصیلی کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار
می دهد و اغلب تا بزرگسالی ادامه دارد [ .]12افسردگی در کودکان
و نوجوانان تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر فقدان روابط مادر –
کودک ،جدایی ،عوامل زیست شناختی ،محیطی و اجتماعی بروز
می کند و تداوم می یابد [ .]9نظر به اینکه سنین دبیرستانی یکی از
حساس ترین سنین در دوران زندگی هر فرد است و نوجوانی زمان
ایجاد تغییرات برای نوجوانان و خانواده ها و مرحله گذر از دوره
کودکی به بزرگسالی است و در طی این گذر تغییرات جسمی،
شناختی ،روانی و جنسی برای نوجوان اتفاق می افتد که ممکن است
هیجان زا و در عین حال ترساننده باشد اضطراب ،استرس و
افسردگی موجب بسیاری از مشکالت رو انی ،جسمی و اجتماعی در
دانش آموزان می گردد [ . ]11در صورت عدم تشخیص و درمان
منا سب افسردگی در این دوره ،احتمال سوءمصرف مواد ،خودکشی
و اختالل عملکرد روانشناختی ،اجتماعی و تحصیلی افزایش
می یابد[ . ]4از طرفی با در نظر گرفتن گذار وسایل ارتباطات جمعی
در بسیاری از جوامع از ج مله کشور ایران؛ علی الخصوص ایجاد و
توسعه شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب و وسایل ارتباط جمعی
مدرن؛ که به ظاهر این وسایل باعث توسعه ارتباطات و از طرفی
پتانسیل انزواکنندگی مخصوصاً در درون اعضای خانواده دارد؛ زمینه
جهت ایجاد بیماری های روانی از جمله افسردگی مساعدتر شده
است .با توجه به رشد روز افزون اختالالت روانی مخصوصاً افسردگی
در بین دانش آموزان ،باالخص دانش آموزان دختر که این دوره
همزمان با دورهٔ قاعدگی آنان نیز است شناسایی وسعت این
اختالالت در جوامع گوناگون از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
همچنین با توجه به ای نکه پژوهش مشابهی در این زمینه صورت
نگرفته است ،این پژوهش به منظور بررسی شیوع افسردگی و تعیین
برخی عوامل مرتبط به آن در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر
بجنورد انجام گرفت .انتظار میرود نتایج این مطالعه در زمینه برنامه
ریزی مسئولین پرورشی نوجوانان جهت اقدامات مداخله ای الزم در
زمینه کنترل و پیشگیری از این بیماری مهم کمک کننده باشد.

روش کار

صفی الحسینی و همکاران

افسردگی در دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه

آموز که در این مطالعه بررسی شدند فقط  129دانش آموز (39
درصد) فاقد افسردگی بودند .یعنی میزان شیوع کلی افسردگی برابر
 61درصد میباشد که از این تعداد  162نفر ( 23/2درصد) دارای
افسردگی خفیف 59 ،نفر ( 15/2درصد) دارای افسردگی متوسط و
 2نفر ( 1/8درصد) دارای افسردگی شدید بودند (جدول  1و تصویر
)1
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین شدت افسردگی با
متغیرهای سن ،و معدل رابطه معنی دار آماری وجود دارد ()P > 2/25
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جدول :9فراوانی افسردگی در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهرستان بجنورد
فراوانی (درصد)

افسردگی
دارد

)61( 435

ندارد

)39( 129

کل

)122( 382

تصویر  :9فراوانی افسردگی بر حسب شدت در دانش آموزان مورد بررسی
جدول  :2ارتباط نمره افسردگی با سن ،معدل ،رتبه تولد و تعداد فرزندان خانواده
متغیر

ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار P

سن

2/125

2/22

-2/461

2/221

رتبه تولد

-2/4

2/661

تعداد فرزندان خانواده

-2/25

2/425

معدل
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اما بین شدت افسردگی با رتبه تولد و تعداد فرزندان خانواده هیچگونه
رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد (جدول .)4
همچنین بین شدت افسردگی با رشته تحصیلی ،تحصیالت و شغل
والدین ،اعتیاد والدین و بیماری زمینهای در فرد رابطه معنی داری
مشاهده نشد اما بین نوع مدرسه و طالق والدین با شدت افسردگی
ارتباط معنی داری مشاهده گردید بطوریکه شدت افسردگی در دانش
آموزان هنرستانی و دانش آموزانی که والدین آنها از هم جدا شده بودند
بطور معنی داری بیشتر از سایر دانش آموزان بود (( )P > 2/25جدول
.)3
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میانه نمره افسردگی

زیر متغیر

مقدار P
2/229

نوع مدرسه
12/45
44

دولتی
هنرستان

42

غیر انتفاعی

2/219

طالق والدین
46
19

دارد
ندارد

2/822

وضعیت سرپرستی دانش آموز
پدر
مادر

18

غیر از پدر و مادر

2/624

رشته تحصیلی
42
18
19/5
44
42/45

انسانی
تجربی
ریاضی
کارو دانش
فنی حرفهای

2/622

شغل پدر
دولتی
آزاد

42
19/45

کارمند
خانه دار

42/45
19

2/282

شغل مادر

2/28

اعتیاد والدین
42/5
19

دارد
ندارد

2/325

داشتن خواهر
19/5
18

دارد
ندارد

این اختالفات میتواند به دلیل وضعیت اقتصادی و فرهنگی متفاوت
استانهای کشور نیز باشد .همچنین شدت افسردگی خفیف ،متوسط و
شدید در بین دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه شهرستان بجنورد
بهترتیب  15/2 ،23/2و  1/8درصد بهدست آمد که تا حدودی با نتایج
مطالعات مختلف مطابقت دارد .شدت افسردگی در مطالعه مقرب و
همکاران [ ]14به صورت افسردگی خفیف  32/4درصد ،افسردگی
متوسط  19/3درصد و افسردگی شدید  9/3درصد ،و در مطالعه
رستمزاده و خلیلزاده [ ]18افسردگی خفیف  19/3درصد ،افسردگی
متوسط  34/5درصد و افسردگی شدید  16/2درصد گزارش شده است.
همچنین در مطالعه کردی و همکاران [ ]15افسردگی خفیف 13/8
درصد ،افسردگی متوسط  42/1درصد و افسردگی شدید  41/2درصد
گزارش شده است .که تمام موارد فوق تا حدودی مشابه نتایج مطالعه
حاضر می باشند .در مطالعه حاضر بین سن و شدت افسردگی رابطه
معنی دار آماری وجود داشت که در بعضی مطالعات این ارتباط تأیید
[ ]42 ,18 ,12 ,15و در برخی دیگر این ارتباط معنیدار نبوده است
[ . ]12با آنکه این همبستگی معنادار ،جزیی بوده است و با باال رفتن

بحث
نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که میزان شیوع کلی افسردگی
در بین دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهرستان بجنورد 61
درصد میباشد که با نتایج حاصل از سایر مطالعات ارتباط بسیار نزدیکی
را نشان میدهد .بطوریکه شیوع کلی افسردگی در مطالعه ایلدر آبادی
و همکاران [ 62/3 ]13درصد ،در مطالعه مقرب و همکاران [58/8 ]14
درصد ،در مطالعه سوکی و همکاران [ 53/5 ]12درصد ،در مطالعه
کردی و همکاران [ 55/6 ]15درصد ،در مطالعه ظهیر الدین و همکاران
[ 23 ]16درصد ،در مطالعه نورباال [ 23 ]12درصد و در مطالعه رستم
زاده و خلیل زاده [ 68/1 ]18درصد گزارش شده است .همچنین در
مطالعهای که ریاسی و همکاران بر روی دانش آموزان تیز هوش و عادی
بیرجند انجام دادند شیوع کلی افسردگی در دانش آموزان تیز هوش
 61/1درصد و در دانش آموزان عادی  24/2درصد به دست آمد [.]19
که به نظر میرسد اختالفهای جزیی موجود در گزارشات ذکر شده
ناشی از اختالف در روشهای ارزیابی شیوع افسردگی باشد .همچنین
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جدول  :3ارتباط نمره افسردگی با متغیرهای کیفی مورد بررسی

صفی الحسینی و همکاران

افسردگی در دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه

نتیجه گیری
براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه ،افسردگی در دانش آموزان
دختر دبیرستانهای شهر بجنورد از شیوع نسبتاً باالیی برخوردار است.
و نیاز به ارزیابی جامع علل ایجادی و عوامل مرتبط با آن میباشد .با
توجه به یافتههای این پژوهش و بررسی نتایج سایر مطالعات مشابه،
لزوم اجرای برنامههای پیشگیری از افسردگی و مشکالت ناشی از آن،
توسط نهادهای مختلف مربوطه و خانوادهها ،برای دانش آموزان دختر
احساس میشود.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از کلیه افرادی که در اجرای این پروژه همکاری
داشته اند و همچنین از تمامی دانش آموزان شرکت کننده که با صرف
وقت در تکمیل پرسشنامه همکاری نمودهاند تشکر و قدردانی مینمایند.
همچنین از اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد جهت همکاری در انجام
این تحقیق سپاسگزاری میشود .این تحقیق حاصل پروپوزال مصوب
در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با کد
/843پ 93/میباشد.
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سن افزایش یافته است ،ممکن است به دلیل شرایط خاص محیطی
برای افراد در سنین بیشتر باشد و در این سنین با مسایلی در خانواده
و اجتماع برخورد میکنند که با افزایش امکان رویداد افسردگی مواجه
باشند.
همچنین در مطالعه حاضر بین نوع مدرسه با شدت افسردگی ارتباط
معنی دار مشاهده شد که همسو با نتایج ما در مطالعه نورباال و مقرب
نیز ارتباط معنی داری بین شدت افسردگی با نوع مدرسه گزارش شده
است [ .]12 ,14از آنجا که مدارس دولتی میانه نمره افسردگی کمتری
داشتهاند ممکن است شرایط متفاوت زندگی این دسته از دانش آموزان
امکان ایجاد افسردگی را در مقایسه با سایر مدارس کاهش داده باشد.
درحالی که در مطالعه رستم زاده و خلیل زاده بین شدت افسردگی با
نوع مدرسه ارتباط معنی داری مشاهده نشد [ .]18همچنین در مطالعه
ما بین رشته تحصیلی با شدت افسردگی رابطه معنی دار آماری مشاهده
نشد .درحالی که بر خالف نتایج حاصل از این تحقیق ،در سایر مطالعات
به ارتباط معنی دار آماری بین رشته تحصیلی و افسردگی تاکید شده
است [ .]18 ,13در مطالعه حاضر رابطه بین معدل دانش آموزان و نمره
افسردگی یک رابطه معنادار و معکوس بوده یعنی کسانی که معدل
باالتری داشتند به طور متوسط نمره افسردگی پایینتری داشتهاند.
ممکن است هدفمندی در زندگی ،انگیزههای باالی تحصیلی و امید به
آینده در این دسته از دانش آموزان کمک زیادی به افزایش اعتماد به
نفس و در نتیجه کاهش احتمال افسردگی در این دسته از افراد باشد.
البته از آنجایی که این یک مطالعه مقطعی است و تأثیر همزمان مواجهه
و پیامد بررسی شده است ممکن است افسردگی باعث افت تحصیلی در
دانش آموزان شده باشد .در نتیجه نیاز به پژوهشهای دقیقتر و کاملتر
در زمینه علتیابی افسردگی محسوس به نظر میرسد .در این مطالعه
بین شغل و تحصیالت و وضعیت اعتیاد والدین با شدت افسردگی رابطه
معنی دار آماری مشاهده نشد .که همسو با نتایج مطالعه حاضر در
مطالعه سوکی و همکاران نیز بین شدت افسردگی با شغل والدین و
تحصیالت مادر نیز ارتباط معنی داری وجود نداشت [ .]12در مطالعه
رستم زاده و خلیل زاده بین شغل و تحصیالت والدین با شدت افسردگی
ارتباط معنی دار و بین تعداد اعضای خانواده با شدت افسردگی ارتباط
غیر معنی دار مشاهده شد [ .]18در مطالعه مسعود زاده بین شغل
والدین ،تحصیالت پدر و تعداد اعضای خانواده با شدت افسردگی ارتباط
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معنی دار وجود داشت ولی بین تحصیالت مادر با شدت افسردگی
ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد [ .]42نتایج این مطالعه نشان
دهنده ارتباط معنادار بین نمره افسردگی و وضعیت طالق در والدین
است که یکی از مهمترین یافتههای این تحقیق به شمار میرود و
نشان دهنده تاثیرات زیانبار طالق (چه به شکل رسمی و چه به شکل
عاطفی) بر وضعیت بهداشت روان فرزندان از جمله سنین حساس
نوجوانی و مخصوصاً دختران میباشد .انجام این مطالعه با
محدودیتهایی مواجه بود از جمله ارائه مجوز جهت جمعآوری دادهها
از مدارس که این مهم با بیان اهداف پژوهش و بیان تاثیرگذاری این
تحقیق بر برنامه ریزی جهت مبارزه با افسردگی ،با همکاری مدیران
آموزش و پرورش مرتفع گردید .نتایج این پژوهش جهت کمک به برنامه
ریزی های مناسب جهت طراحی مداخالت مناسب در این گروه سنی
میباشد .همچنین این پژوهش انجام مطالعات جامعتر در زمینه
افسردگی و طراحی روشهای مداخله ای مناسب جهت کمک به
پیشگیری یا درمان این بیماری را پیشنهاد مینماید.
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Abstract
Introduction: Due to the high prevalence of depression in modern societies, particularly
among female adolescents, and high sensitivity of this age, the current study aimed at
determining the prevalence of depression among female high school students in Bojnurd.
Methods: The current cross sectional study was conducted on 384 female high school
students in Bojnurd, North Khorasan Province, Iran in 2016. The data collection tool was
a 2-part questionnaire; first part included demographic information and the second part
was the Beck depression inventory. The questionnaire was completed by the students
voluntarily. Data were analyzed with SPSS version 20 using descriptive statistics, the
Man-Whitney U, Kruskal-Wallis, and Spearman correlation tests.
Results: The mean age of the students was 16.1 ± 1.03 years; of the total 384 subjects,
5.1% reported parental divorce and 10.1% parental addiction. Most of the students
(50.8%) were educated in public schools. The results of the current study showed that
43.7% of the study subjects had mild, 15.4% moderate, and 1.8% severe depression. A
significant relationship was observed between the depression and age, grade, type of
school (private/public), and parental divorce in the current study.
Conclusions: Based on the results of the present study, the prevalence of depression is
relatively high among female high school students in Bojnurd. It is recommended to take
necessary measures in order to promote self-esteem, as well as life and communication
skills at family, school, and society levels in adolescents.

