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ABSTRACT 
Background and Aim: Head lice infestation is one of the health problems that are more 

prevalent in schools, worldwide. This study was conducted to determine the prevalence of head 

lice infestation in governmental primary school students in Marivan City and its related factors 

such as age, grade, gender, bathing and hair length in 2018-19. 

Materials and Methods: This was a cross-sectional study conducted in Marivan City in the 

first semester of 2018-19. Using random sampling method, we selected 457 students from 

different regions of Marivan. SPSS 20 software was used for data analysis. 

Results: Among 457 students, 109 (23.9%) were infested with head lice. The rate of infestation 

was higher in the girls (68.8%). The highest and lowest percentages of infestation were detected 

in 29.4% and 2.8% of the fourth and first grade primary school students, respectively. There 

was a significant statistical relationship between head lice infestation and gender (p = 0.0001). 

Conclusion: The results of the study indicated a high rate of pediculosis capitis in the students. 

This high rate of infestation can lead to more spread of infestation among the students and, 

consequently, - can cause students failure at schools. It seems necessary to take measures to 

reduce this infestation by planning and designing training classes for school principals, teachers 

and parents of the students. 
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 چکیده

این مطالعه با  است. سراسر دنیا زیادکه شیوع آن در مدارس است  یکی از معضالت بهداشتیآلودگی به شپش سر  زمینه و هدف:

ی مانند سن، پایه تحصیلی، ابتدایی شهر مریوان و عوامل مرتبطارس آموزان مددر دانشمیزان آلودگی به شپش سر  تعیینهدف 

 .گرفتانجام  1397-98در سال  و اندازه موی سر جنسیت، حمام کردن

 مورد نمونه حجم .گرفت انجام وانیمر شهر در 1397-98 یلیتحص مسالیبود که در ن یمقطعمطالعه از نوع  نیا :هاو روش مواد

. شدندانتخاب  یتصادف یاهیسهم یریگبا استفاده از روش نمونه کهبودند  وانینفر از دانش آموزان مناطق مختلف شهر مر 457 یبررس

 .شد استفاده 20نسخه  SPSSافزار از نرم زیآنال جهت

به شپش سر آلوده بودند. میزان آلودگی در دختران بیشتر از پسران بود به ( %9/23نفر ) 109معاینه شده،  وزآمدانش 457: از هایافته

آموزان به ترتیب در دانش %8/2و  %4/29آموز دختر بودند. بیشترین و کمترین درصد آلودگی با موارد آلوده دانش %8/68نحوی که 

داشت وجود دار آماری معنی ارتباطو جنسیت، به شپش سر های چهارم و اول ابتدایی مشاهده شد. بین میزان آلودگی پایه

(0001/0=p.) 

تواند سبب . این میزان آلودگی باال میاستآموزان به شپش سر : نتایج مطالعه بیان کننده میزان آلودگی باالی دانشگیرینتیجه

آموزان گردد. توجه جدی به کاهش این تواند سبب افت تحصیلی دانشآن می تبعبهآموزان شود و شآلودگی بیشتر در بین دان

آموزان، الزم و ضروری به نظر آموزشی برای مدیران و معلمان مدارس و همچنین والدین دانش یهاکالسآلودگی با برگزاری 

 رسد.می

 ، ایرانآموزان، پدیکولوزیس، دانشبه شپش سر شپش سر، آلودگی :یکلیدکلمات 

 16/4/1400پذیرش:  12/4/1400اصالحیه نهایی:  1/4/99وصول مقاله:

 

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
sj

ku
.2

7.
2.

87
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jk

u.
m

uk
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             2 / 12

mailto:vahabiahmad@gmail.com
http://dx.doi.org/10.52547/sjku.27.2.87
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-6113-en.html


 89احمد وهابی   

 1401  خرداد و تیر/  هفتمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیست و 

 

 مقدمه

گروهی از بندپایان هسپپپتند که در راسپپپته آنوپلورا  هاشپپپپش

شپشک طبقه بندی شده و  شپش بدن و  شپش سر،  سه گونه 

 هاییماریب. این حشپپپرات باشپپپندیمبرای انسپپپان انگل عانه 

تیفوس اپیدمیک، تب خندق و تب راجعه اپیدمیک را منتقل 

روی بدن  هاآنعالوه بر آن گزش و ترشپپپز بزاق . کنندیم

انسپپان باعخ خسپپتگی، تحریک، بدبینی و احسپپاس تنبلی و 

، تغییر رنگ و زخم از عوارض دشویمبروز حاالت آلرژیک 

که تحریک و خارش آن خطر  اسپپتآلودگی به شپپپش سپپر 

در  .دهدیم آلودگی به عوامل باکتریایی و قارچی را افزایش

 و1)اسپت هاشپپشاز نتایج آلودگی به  impetigo ماتیت و

2). 

شتر   شپش سر یک مشکل اجتماعی است که در بی ابتالی به 

. نخستین گام در رسیدن به دارای اهمیت فراوان استجوامع 

با ایده آل های بهداشپپپتی، ضپپپرورت باور رعایت  یاجامعه

از مواردی است  سر و شپشبهداشت فردی و عمومی است 

بپپه . آلودگی انپپدازدیمکپپه بهپپداشپپپپت فردی را بپپه خطر 

شپش)پدیکولوزیس( شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت 

قتصپپادی جوامع شپپهری و روسپپتایی بهداشپپتی، فرهنگی و ا

شپپپش های انسپپانی زندگی منحصپپر به فردی . (4, 3)اسپپت

و انگل اجباری  دارند که همیشپپپه با انسپپپان در تماس بوده

شوند سوب می  سر در مح شپش  سر افراد  یالالبه.  موهای 

سپپال بیشپپتر  12ن زیر زندگی کرده و در بین بچه های سپپنی

 .(5 و2)دیده می شود

شپش سر به عنوان یک انگل اجباری انسانی مطرح است که  

سر جهان و  یهابچهتعداد زیادی از  سرا سه در  سنین مدر در 

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن مبتال  یژهوبه

 14تا  7 یهابچههسپپتند. بیشپپترین افراد آلوده به شپپپش سپپر، 

و  هابچهساله هستند. انتقال شپش سر از طریق تماس نزدیک 

 .(7 و6)گیردیمراد آلوده به راحتی صورت تماس با سر اف

مطالعات انجام شپپده در ایران بیان کننده میزان شپپیوع باالی 

و بر اساس گزارش آمار  استآموزان شپش سر در بین دانش

هزار  500وزارت بهداشپپت، سپپاالنه حدود  هاییماریبمرکز 

سر گزارش مورد  شپش  شده  شودیمآلودگی به  و گزارش 

ست که  سر در بین  100نفر از  581ا شپش  هزار نفر آلوده به 

آلودگی به شپش سر  .(12-8)های سنین پایین بوده استبچه

تواند مشپپپکالت بهداشپپپتی و اقتصپپپادی را ایجاد نماید و می

های تحمیلی بر سیستم بهداشت و درمان سبب افزایش هزینه

کشپپور شپپود. اثرات مسپپتقیم این معضپپل بهداشپپتی شپپامل 

شپپامل از  و اثرات غیرمسپپتقیم آنتشپپخیص  و درمان بیماری 

باشپپد مدرسپپه میدن از درس و ادسپپت دادن کار و عقب افت

 .(13 و12)

بررسپپی های انجام شپپده در کشپپورهای مختلف نشپپان داده 

شتی در آن  است که شپش سر، یک معضل بهدا آلودگی به 

. به عنوان مثال در ایاالت متحده (16-14)اسپپپتکشپپپورها 

مبتال شپپده و  ون نفر به پدیکولوزمیلی 12تا  6امریکا، سپپاالنه 

 .(14)می شپپود هاآنلیون دالر صپپرف درمان می 100بالغ بر 

ترکیه برابر با مدارس ابتدایی میزان شپپپیوع پدیکولوزیس در 

شده  ،(16)درصد  9/8، در بلژیک (15)درصد  8/6 گزارش 

به  گان اسپپپپت. میزان آلودگی  باین  1/14شپپپپش سپپپر در 

و  (18)درصپپد  8/15، روانسپپر درصپپد 8، پاوه  (17)درصپپد

 . (19)درصد( بوده است 7/4سنندج 

شده در  سالمطالعه انجام  ستان در  2018تا  2016ای ه بین  ا

؛ به استاردبیل نیز بیان کننده میزان باالی شیوع به شپش سر 

سپپاکنین این اسپپتان به شپپپش سپپر از  57372این صپپورت که 

نفر مربوط به  14428آلوده بودند که از این میزان آلودگی، 

سال  20522تعداد ، 2016سال   22422و  2017نفر مربوط به 

بوده اسپت. میزان شپیوع به  2018مربوط به سپال  هاآننفر از 

نفر  صپپپد هزاردر  90/14شپپپپش سپپپر در این اسپپپتان برابر با 

شهرستان  .(20)جمعیت بوده است  در مطالعه دیگری که در 

 11تا  7آموزان سپپنین نفر از دانش 28410در بین اندیمشپپک 

به  هاآن( از %5/10نفر ) 2995، تعداد انجام شپپده اسپپتسپپاله 

؛ به طوری که میزان آلودگی در بین شپپپش سپپر آلوده بودند

، در بین سپپاکنین مناطق روسپپتایی %8/23چادرنشپپینان برابر با 
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آموزان ساکن در مناطق شهری و در بین دانش %4/12برابر با 

 .(11) بوده است %5/6برابر با 

مطالعات مختلف بیان کننده اهمیت نقش عوامل مختلف 

اقتصادی و اجتماعی بر میزان شیوع و ابتالی به شپش سر 

با توجه به اینکه شپش سر یکی از . (19 و17 و16 و1)است

خارجی انسان است که همیشه با انسان زندگی  یهاانگل

و وجود آن بر روی سر نشان دهنده توجه کمتر به  کندیم

 استاز رعایت نظافت  هاآنوضعیت بهداشتی افراد و غفلت 

سنین مدرسه باعخ افت  یهابچهدر  تواندیمو از طرفی 

 ،هاآنلذا توجه به وضعیت سالمت  ؛شود هاآنتحصیلی در 

ری و درمان ضروری به نظر مؤثر پیشگی یهاروشاستفاده از 

های پیشگیری از ابتالی به شپش سر  از جمله روش. رسدمی

رعایت بهداشت فردی، استحمام مرتب و اجتناب از استفاده 

در صورتی که فردی به از وسایل شخصی دیگران است. 

فرد شپش سر آلوده شود و میزان آلودگی باال باشد، درمان 

 آلوده و سایر اعضای خانواده با استفاده از شامپو و لوسیون

و لوسیون  %1های از بین برنده شپش از جمله شامپو پرمترین 

 شودبا رعایت کلیه موارد احتیاطی، توصیه می %4دایمتیکون 

ینات پزشکی و از طرفی با توجه به اینکه مواردی از معا (21)

انجام شده توسط متخصصین پوست در مورد ابتالی مجدد 

دانش آموزان به شپش سر و پدیکولوزیس و توجه به این 

در مورد میزان  انجام شده یامطالعهموضوع که تاکنون 

آلودگی به شپش سر در این شهرستان یافت نشد؛ مطالعه 

میزان شیوع آلودگی به شپش سر و حاضر با هدف تعیین 

آموزان مدارس ابتدایی شهر  نشعوامل مرتبط با آن در دا

 گردید.  انجام  1397-98مریوان، غرب ایران، سال تحصیلی 

 

 هامواد و روش

بود. جامعه مورد  تحلیلی-توصیفیاز نوع  مقطعی این مطالعه

نمونه  حجم شهر مریوان بودند.بررسی دانش آموزان ابتدایی 

 یاخوشهتصادفی  یریگنمونهمورد بررسی که به روش 

 نفر از دانش آموزان بود. 457انتخاب شده بود  یاچندمرحله

شهر  از هماهنگی های الزم با اداره آموزش و پرورش، بعد

و در هر منطقه یک مدرسه  منطقه تقسیم شد 5مریوان به 

رانه به صورت تصادفی انتخاب شد، مدرسه پس یکو دخترانه 

تصادفی، سه کالس  صورت در مرحله بعدی از هر مدرسه به

به  آموزدانش 15مرحله بعدی از هر کالس  و در انتخاب شد

از  هاداده یآورجمعبرای  صورت تصادفی انتخاب شدند.

، به و پسرانه، از مدارس ابتدایی دخترانه پرسشنامه استفاده شد

 آموزدانشنفر  225پسر و  آموزدانشنفر  225نسبت مساوی، 

آلودگی برای برآورد  .قرار گرفت ینهمعاو د بررسی دختر مور

به  هاآنمختلف سر  یهاقسمتدانش آموزان به شپش سر، 

و زنده دقت مورد بررسی قرار گرفت و وجود شپش، نمف 

جهت آنالیز  بود.رشک به منزله آلودگی به پدیکولوزیس 

 20نسخه  Spssاز نرم افزار آماری شده  یآورجمع یهاداده

های آماری  نی و آزموناانحراف معیار، فراوشامل میانگین و 

 .استفاده شدویتنی و کروسکال والیس  من
 

 هایافته

که این مطالعه مریوان  ابتدایی شهر آموزدانش 457مجموع  از

 آلوده سر شپش( به %9/23) نفر 109 تعدادبررسی شدند، 

  (.1 جدول)بودند

مطالعه تعداد مورد  دانش آموزان نیدر ب زیآنال جینتا بر اساس

 .اندبوده( دختر %3/50) نفر 230( پسر و تعداد %7/49) نفر 227

 نفر 127 تعداد مطالعه نیا در کنندهشرکت افراد نیشتریب

 هی( در پا%8/1) نفر 8 تعداد نیکمتر و چهارم هی( در پا8/27%)

نمونه مورد مطالعه تعداد  نیبودند. در ب لیاول مشغول به تحص

 بر اساسداشتند.  سنسال  12تا  10( سن %2/63نفر ) 289

 پدران و مادران شتریب التیتحص سطز کنندگانشرکتاظهار 

 پدران در %7/26در مادران و  %6/37 با بیترت به آموزان دانش

( از مادران دانش آموزان %4/10نفر ) 47تعداد  .بود ییابتدا

 نیب در بودند. دارخانه( مادران %6/89نفر ) 407شاغل و تعداد 

وضعیت  (%3/43نفر ) 195تعداد مطالعه  مورد نش آموزاندا

میلیون  1,5)درآمد ماهیانه خانواده کمتر از  اقتصادی متوسط
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دو کای  آزمونداشتند. با توجه به نتایج حاصل از تومان( 

تفاوت معنی داری بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر 

در بین افرادی  .(P=0.0001)شتآلودگی به شپش سر وجود دا

 .بودند دختر %8/68که دارای آلودگی به شپش سر بودند 

تفاوت معنی داری بین آلودگی به شپش سر در دانش آموزان 

با سن، پایه تحصیلی، سطز تحصیالت والدین، شغل والدین، 

بعد خانوار و وضعیت اقتصادی خانواده وجود 

 .(1)جدول ،(p>0.05)نداشت
 

 ابتدایی مورد مطالعه و ارتباط آن با آلودگی به شپش سر آموزان ویژگی های دموگرافیک دانش: 1جدول 

 p-value فراوانی کل شپش سر متغیر

 

 
 ندارد

 فراوانی)%(

 دارد

 فراوانی)%(

(02/85)193 پسر جنس  34(98/14)  227 0001/0 

(4/67) دختر 155 (6/32) 75 230 

(8/72) سال9-7 سن 83 (2/27) 31 114 32/0 

(12/76) سال10-12 220 (88/23) 69 289 

(33/83) سال13-14 45 (67/16) 9 54 

(5/62) اول پایه تحصیلی 5 (5/37) 3 8 43/0 

(9/65) دوم 29 (1/34) 15 44 

(18/80) سوم 89 (82/19) 22 111 

(8/74) چهارم 95 (2/25) 32 127 

(66/79) پنجم 47 (34/20) 12 59 

(85/76) ششم 83 (15/23) 25 108 

سطز تحصیالت 

 مادر

(85/73) سوادیب 65 (15/26) 23 88 11/0 

(94/78) ابتدایی 135 (06/21) 36 171 

(02/67) راهنمایی 63 (98/32) 31 94 

(25/82) دبیرستان 51 (75/17) 11 62 

(5/82) دانشگاهی 33 (5/17) 7 40 

تحصیالت  سطز

 پدر

(82/63) سوادیب 30 (37/17) 17 47 19/0 

(85/76) ابتدایی 93 (15/27) 28 121 

(08/77) راهنمایی 74 (92/22) 22 96 

(27/76) دبیرستان 90 (27/76) 28 118 

(33/83) دانشگاهی 60 (67/16) 12 72 

(97/82) شاغل شغل مادر 39 (03/17) 8 47 23/0 

(42/75) دارخانه 307 (58/24) 100 407 

(76/80) کارمند شغل پدر 42 (24/19) 10 52 38/0 

(61/73) شغل آزاد 173 (27/38) 62 235 

(66/66) کشاورز 8 (34/33) 4 12 

(60/79) کارگر 121 (4/20) 31 152 
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 تعدادکننده آن است که  انیبشده  یآورجمع یهاداده زیآنال

 نیهمچن. بودند خود منزل در حمام یدارا( ٪1/99) نفر 108

( ٪ 9/37) نفر 173 تعدادشده،  یبررس آموزان دانش نیب در

 آموزان دانش نیب در. اندنموده استفاده مشترک شانه از

 کوتاه یموها یدارا( ٪4/27) نفر 125 تعدادشده،  یبررس

( ٪8/56) نفر 259 تعداد ،(نپوشاند را هاسر گوش ی)اندازه مو

 72 تعداد و( پوشاندیم را هاسر گوش ی)مو متوسط یموها

 بلند و پوشاندهسر، شانه فرد را  ی)مو بلند یموها( ٪8/15) نفر

( ٪9/83) نفر 380 تعداد آموزان دانش نیب در .( داشتنداست

 دانش نیب در .کردندیم استحمام به بار سه تا کی هفته در

 مدرسه که اندکرده اعالم( ٪6/83) نفر 381 تعداد آموزان

 آزمونحاصل از  جی. با توجه به نتااست بهداشت یمرب یدارا

 داشتن حمام در منزل، نیب دارییمعناسکوئر تفاوت  یکا

 یمرب داشتنو  هفته در حمام دفعات ،استفاده از شانه مشترک

 اشتبه شپش سر وجود ند یدر مدارس با آلودگ بهداشت

)0,05 (p>  (.2)جدول 

 و ارتباط آن با آلودگی به شبش سر شهر مریوان دانش آموزان ابتدایی :وضعیت بهداشتی وسایل2جدول 

 p-value فراوانی کل آلودگی به شپش سر متغیر

 

 
 ندارد

 فراوانی)%(

 دارد

 فراوانی)%(

348(31/76) دارد منزل در حمام وضعیت  (69/23)108  456 - 

0(0) ندارد  (100)1  1 

استفاده از شانه 

 مشترک

137(19/79) دارد  (81/20)36  173 25/0 

210(2/74) ندارد  (8/25)73  283 

(4/74)93 کوتاه مو تیوضع  (6/25)32  125 76/0 

201(6/77) متوسط  (4/22)58  259 

54(09/87) بلند  (91/12)18  62 

290(3/76) بار 3-1 دفعات حمام در هفته  (7/23)90  380 9/0 

48(19/76) بار 4-5  (81/23)15  63 

8(80) بار 6-7  (20)2  10 

288(6/75) دارد بهداشت یمرب  (4/24)93  381 65/0 

59(66/78) ندارد  (44/21)16  75 

(1/76)348 - کل  109(9/23)  457 - 

 

(65/77) نفر 5-3 بعد خانوار 285 (35/22) 82 367 18/0 

(94/67) نفر 6-8 53 (06/32) 25 78 

8< 5(100)  (0) 0 5 

وضعیت اقتصادی 

 خانواده

(01/77) ضعیف 134 (99/22) 40 174 34/0 

(33/73) متوسط 143 (67/26) 52 195 

(48/81) خوب 66 (52/18) 15 81 

(1/76)348 - کل  109(9/23)  457 - 
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 بحث 

میزان آلودگی به شپش سر  تعیین مطالعههدف از انجام این 

نتایج مطالعه نشان ، بوددر دانش آموزان ابتدایی شهر مریوان 

به شپش سر آلوده بودند این  از دانش آموزان %9/23که  داد

میزان از آلودگی بیان کننده آن است که وضعیت سالمت 

موارد ٪ 8/68 دانش آموزان معاینه شده در معرض خطر است.

و میزان آلودگی  جنسیتمتعلق به دختران بود. بین  یآلودگ

مشاهده گردید. نتایج  داریمعنبه شپش سر تفاوت آماری 

مطالعه بیان کننده وضعیت آلودگی بسیار باالی دختران است 

که توجه جدی توسط والدین و مربیان بهداشت مدارس برای 

 در مطالعات مختلفکارساز باشد.  تواندیمرفع این آلودگی 

آلودگی  میزان باالیاز کشور نیز  و خارجانجام شده در داخل 

 .(23, 22, 15) در دختران نسبت به پسران گزارش شده است

در اکثر مطالعات داخلی و خارجی، آلودگی به شپش سر با 

ه جنسیت ارتباط داشته و در دختران بیش از پسران مشاهده شد

  .(27-24) است

از دالیل باال بودن میزان آلودگی دختران نسبت به پسران، 

، پوشیدن مقنعه، هاآنندازه موی سر مواردی مانند ا توانیم

توجه کمتر به نظافت و شستن موهای سر به خاطر میزان زیاد 

موی سر، عدم توجه والدین به ویژه مادران به نظافت شخصی 

، ارتباط نزدیک با سایر دوستان همکالسی در مدرسه و هاآن

زیاد بودن موهای سر، کمتر شانه زدن موهای سر به خاطر 

 اشاره نمود.

در بین شش پایه تحصیلی متعلق به پایه  یودگآلبیشترین میزان 

چهارم ابتدایی بود و پایه ششم نیز در رتبه بعدی قرار داشت. 

میزان آلودگی باالی پایه های چهارم و ششم ابتدایی بیان 

کننده آن است که دانش آموزان در این سنین بیشتر خودشان 

. کمترین میزان آلودگی کنندیمسر خود  یوشاقدام به شست

لودگی آدر پایه اول ابتدایی مشاهده گردید. این میزان پایین 

در پایه اول ابتدایی بیان کننده آن است که این گروه از دانش 

که توجه جدی  شوندیمآموزان توسط مادرانشان حمام داده 

مادران به نظافت کودکانشان سبب شده است که این گروه از 

  (.12و11، 6، 2و1) متری داشته باشندافراد آلودگی ک

 10از نظر سن دانش آموزان، بیشترین میزان آلودگی در سنین 

سال مشاهده گردید و کمترین میزان آلودگی به دانش  12تا 

کننده  یدتائسال تعلق داشت. این یافته نیز  9 تا 7 آموزان سنین

ن یافته قبلی است و بیان کننده آن است که دانش آموزان سنی

و توجه  شوندیمتر توسط مادرانشان حمام داده  پایین

یزی کودکانشان سبب شده است که مادرانشان به پاکی و تم

این گروه از افراد آلودگی کمتری نسبت به کودکانی که در 

شوی ه و خودشان اقدام به نظافت و شستسنین باالتر بود

 .داشته باشند کنندیمخودشان 

که مادرانی با تحصیالت زیر دیپلم داشتند از  یآموزاندانش

که مادرانشان  یآموزاندانشلودگی بیشتری نسبت به آمیزان 

تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند، برخوردار بودند. این یافته 

در پاکی  تواندیمیالت مادر آن است که تحص نیز بیان کننده

زی کودکان نقش داشته باشد و این گروه از مادران با و تمی

مطالعه کتب و بروشورهایی که در ارتباط با سالمت و نظافت 

که به کودکان خودشان توجه  اندتوانسته استکودکان 

سبب شده است که  هاآنبیشتری داشته باشند و این حساسیت 

این گروه از کودکان از میزان آلودگی کمتری برخوردار 

صورت گرفته در این زمینه،  یهاپژوهشمطابق با اکثر شند. با

سطز سواد  ارتباط معکوس بین شیوع آلودگی شپش سر و

 .(31-28, 26)والدین مبتال وجود دارد

که سواد پدر نقشی در  رسدی م به نظردر مورد سواد پدران، 

نداشته است و فقط  آموزانمیزان آلودگی دانش 

که پدران با تحصیالت دانشگاهی داشتند  یآموزاندانش

نسبت به بقیه دانش آموزان از میزان آلودگی کمتری 

ن است که آ برخوردار بودند. این یافته نیز بیان کننده

ت دانشگاهی پدران توانسته است که به کاهش میزان تحصیال

های این مطالعه، آلودگی فرزندانشان منجر شود. همسو با یافته

مطالعات دیگر نیز بیان کننده آن است که اگر چه  هاییافته

بین میزان آلودگی و سطز تحصیالت و  دارییمعنارتباط 
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والدین با تحصیالت  رودیمشغل والدین دیده نشد، احتمال 

باال نیز به دالیلی مثل مشغله کاری و یا تحصیالت غیر مرتبط 

با دانش پزشکی و بهداشت در زمینه پیشگیری و کنترل 

, 32, 24)بیماری در فرزندانشان در سطز سایر والدین باشند

33)  . 

با وضعیت  در مورد وضعیت اقتصادی خانواده، خانواده های

تر از وضعیت  اقتصادی خوب نسبت به خانواده های ضعیف

بع آن این گروه از دانش آموزان و به ت ندبهتری برخوردار بود

تایج این یافته با ن. اندداشتهودگی کمتری نسبت به بقیه لآ

در مطالعه  هاآن، همخوانی دارد. پور و همکارانمطالعه ثقفی

-اند که میزان آلودگی به شپش سر در خانوادهخود بیان کرده

-خانوادههای با وضعیت اقتصادی خوب و عالی بسیار کمتر از 

با وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است؛ به نحوی که  های

 %35/7، فقط دالر 600ا درآمد ماهیانه بیش از های بخانواده

های با ولی میزان آلودگی در بین خانواده ؛آلودگی داشته

 .(9) بوده است %55/39دالر،  300درآمد کمتر از 

وضعیت اقتصادی  دارایکه  ییهاخانواده رسدیم به نظر

و  کنندیمبهتری زندگی  یهاخانهخوبی هستند در منازل و 

وسایل  توانندیمهمچنین دارای امکانات بیشتری هستند و 

را برای کودکانشان فراهم کنند و  یترمناسبنظافت و حمام 

 همچنین توجه بیشتری به نظافت فرزندانشان دارند. بیشتر این

فرزند دارند که همه امکانات بهداشتی را  2تا  1خانواده ها نیز 

 ییهاخانوادهاما اکثر  ؛کنندیمبرای فرزندانشان فراهم  یخوببه

تری برخوردار هستند دارای که از وضعیت اقتصادی پایین

حتی توان تهیه امکانات اولیه . این افراد، فرزند بیشتری هستند

وسایل مورد نیاز سالمتی  و مناسبی زندگی از جمله تهیه غذا

بنابراین تهیه وسایل ؛ را ندارند از جمله مسواک و خمیر دندان

نظافت برای فرزندانشان در اولویت های پنجم و بعد از آن 

قرار دارد و این امر سبب شده است که این گروه از دانش 

 آموزان دارای آلودگی بیشتری باشند.

، میزان شیوع (28)پور و همکارانثقفیدر پژوهش 

در  همکاران عیوضی و .آمد به دست %6/7پدیکلوزیس 

مطالعه ای با عنوان شیوع شپش سر در مدارس ابتدایی دخترانه 

 . (34)کردند گزارش %8/24، این میزان را غرب یالنگشهر 

که مادر شاغل داشتند نسبت  یآموزاندانشمیزان آلودگی در 

داشتند، بسیار کمتر بود.  دارخانهکه مادر  یآموزاندانشبه 

آموزانی که مادر با تحصیالت دیپلم میزان آلودگی در دانش

بر ، کمتر بود. آموزانو باالتر داشتند نسبت به سایر دانش

مادران شاغل دارای رسد که اساس این یافته به نظر می

تحصیالت خوبی هستند و این سطز تحصیالت و همچنین 

 ینتأمدر  تواندیمان دارند که این گروه از مادر درآمدی

 یراحتبهو  داشته باشدمخارج زندگی خانواده نقش کلیدی 

 .وسایل نظافت فردی را برای کودکانشان فراهم کنند بتوانند

مدارسی که دارای مربی بهداشت بودند از میزان آلودگی 

بسیار باالتری نسبت به مدارسی که فاقد مربی بهداشت بودند، 

این  بارتأسفبرخوردار بودند. این یافته بیان کننده وضعیت 

که مربیان  رسدیم به نظرگروه از مدارس بودند. چنین 

. این ندکنینمبهداشت در مدارس نقش کلیدی خود را ایفا 

به ما هشدار دهد که انتخاب مربیان بهداشت  تواندیمیافته نیز 

اما گاهی در  ؛بایستی از متخصصان بهداشتی استفاده شود

مدارس افرادی به عنوان مربی بهداشت مشغول به کار هستند 

و همچنین  انددادهکه توان تدریس کافی را از دست 

 اندنکردهدریافت  مربی بهداشت عنوانبهالزم را  یهاآموزش

و به تبع آن توجه جدی به نظافت دانش آموزان ندارند. این 

 ؛همخوانی دارد (25)ایج مطالعه حسینی و همکارانیافته با نت

. (35)مغایرت دارد مطالعه متولی حقی و همکاران ولی با نتایج

شاید دلیل این مغایرت به خاطر رشته تحصیلی مربیان بهداشت 

 مدارس دو منطقه بررسی شده باشد. 

متوسط بود نسبت به  هاآندانش آموزانی که اندازه موی سر 

این یافته از میزان آلودگی بیشتری برخوردار بودند.  افرادبقیه 

بین قبایل کرمانج در  نتایج مطالعه فیروزفر و همکارانبا 

در مطالعه خود بیان  هاآنخراسانی شمالی، همخوانی دارد. 

اند که میزان آلودگی در بین افراد با موهای متوسط بیشتر کرده

زان آلودگی در افراد از افراد با موهای بلند بوده است گرچه می
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با موهای کوتاه، کمتر از میزان آلودگی افراد با موهای متوسط 

های این مطالعه بیان کننده آن یافته .(10) .و بلند بوده است

است که افراد استفاده کننده از شانه مشترک، آلودگی 

داشتند که از شانه مشترک استفاده  ییهاآنکمتری نسبت به 

( 10فیروزفر و همکاران ). این یافته با نتایج مطالعه کردندیم

تواند عدم نیز مغایرت دارد. یکی از دالیل این مغایرت می

-آموزان باشد و یا اینکه دانشپاسخگویی صحیز دانش

اند توسط سایر آموزانی که از شانه مشترک استفاده نکرده

کالسی خود در مدرسه آلوده اده و یا دوستان هماعضای خانو

 شده باشند.

 اندکردهکمتر از سه بار حمام  دانش آموزانی که در هفته

نسبت به بقیه دانش آموزان از میزان آلودگی بیشتری 

مورد آلودگی در  %84که بیش از  یبه نحوبرخوردار بودند 

این گروه مشاهده گردید. این یافته بیان کننده نقش کلیدی 

 کندیمدفعات حمام در کاهش میزان آلودگی است و بیان 

که هر اندازه که دفعات استحمام افزایش یابد، میزان آلودگی 

 به شپش سر کاهش می یابد.

توان به مواردی مانند های این پژوهش، میاز جمله محدودیت

عدم همکاری مربیان بهداشت مدارس در آموزش صحیز 

آموزان در زمینه کنترل شپش سر، عدم توجه والدین به دانش

-های بهداشتی مربیان مدارس، عدم همکاری دانشتوصیه

-آموزان و مقاومت برخی از والدین نسبت به معاینه دانش

توجیه نبودن مسئولین آموزش و پرورش نسبت به آموزان و 

 ین مطالعه، اشاره نمود.اهمیت ا

 

 گیرینتیجه

آموزان بررسی دانش %24نشان داد که حدود نتایج مطالعه 

شده به شپش سر آلوده بود و این عدد بیان کننده آن است که 

. این تواند نگران کننده باشدمی هاآندر بین میزان آلودگی 

میزان آلودگی در دختران بیشتر از پسران است. توجه جدی 

آموزش والدین، معلمان و مربیان بهداشت مدارس می تواند به 

در کاهش این آلودگی نقش به سزایی داشته باشد. آنچه که 

در این پژوهش بسیار نگران کننده بود آن است که در مدارس 

دارای مربی بهداشت، میزان آلودگی بیشتر از مدارس فاقد 

اشت نمود مربی بهداشت بود. از این نتیجه می توان چنین برد

که مربیان بهداشت مدارس یا نقش خودشان را به خوبی ایفا 

-نکرده و یا اینکه مهارتی در ایفای نقش مربی بهداشت نداشته

به آموزان دانششود برای رفع مشکل آلودگی توصیه میاند. 

-آموزان و خانوادهای برای دانشهای دورهشپش سر، کالس

بخصوص مادران برگزار گردد و اهمیت رعایت  هاآنهای 

بهداشت فردی از جمله بررسی مرتب موهای سر از نظر وجود 

 آلودگی به شپش سر، آموزش داده شود.
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