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ABSTRACT

Background & objectives: Public health is particularly important as it is related to
development of the society. This study aimed to determine head lice contamination and its
associated factors in girl students of primary schools of Meybod in 2015-2016.
Methods: This cross sectional study with descriptive-analytic approach was done in Meybod
city of Yazd in the 2015-2016.school year. The samples were selected using cluster sampling
method from Girl primary schools. Data collection was done by pediculosis checklist and
direct observation of health experts. Data were entered into SPSS version 21 and analyzed by
logistic regression test at significant level of 0.05.
Results: Of the 402 students, 59 (14.7%) were infected with lice eggs and 7 (1.7%) with lice.
Students in first and second grades, students with illiterate or elementary education, and the
students whose father had free jobs or mother was illiterate or housewives had the highest
number of egg contamination. People with short and smooth hair had high rate of egg
infections. There were significant correlations between lice eggs and father's education,
mother's education, presence of health teacher at the school and the length of the hair
(p<0.05).
Conclusion: The prevalence of the disease among students was associated with factors such
as lack of health educators in the schools and lack of parents’ awareness on the problem. So
educating parents on disease transmission and prevention, providing health facilities and
employing health educators can play an important role to reduce pediculosis and its adverse
effects.
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13/7/95پذیرش:11/12/94دریافت:

قدمهم
سالمت عمومی جوامع یکی از مهمترین فاکتورها براي 

باشـد کـه از اصـلی تـرین عوامـل      هـر جامعـه اي مـی   

شـود. یکـی از   مـی پیشرفت هـر جامعـه اي محسـوب   
کنـد  مـی ت عمومی جوامع را تهدیدمواردي که سالم

هـاي  بر اسـاس گـزارش  «.آلودگی به شپش سر است

چکیده
پیشـرفت جامعـه بـه آن مربـوط     ویژه اي برخوردار است به طوري کـه سالمت عمومی جامعه از اهمیتزمینه و هدف:

ابتـدایی دخترانـه   و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مـدارس این مطالعه با هدف تعیین آلودگی به شپش سر است. 
انجام شد.94-95شهرستان میبد در سال 

بود که در شهرسـتان میبـد اسـتان یـزد در سـال      ی مقطعی با رویکرد توصیفی تحلیلايحاضر، مطالعهپژوهش:کارروش 
آوري جمـع انجام یافت. نمونه گیري به صورت خوشه اي از بین مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان میبد و 94-95تحصیلی 

. داده هـا وارد  صـورت گرفـت  مجـرب  داده ها از طریق چک لیست پدیکلوزیس و مشـاهده مسـتقیم توسـط کارشناسـان    
ند.تجزیه و تحلیل شد05/0داري با آزمون رگرسیون لجستیک در سطح معنی وندگردیدSPSS-21افزار نرم

ـ %7/1نفـر ( 7%) آلوده به رشک و 7/14نفر (59، آموزدانش402از میان یافته ها: وده بـه فـرم بـالغ شـپش بودنـد.      ) آل
د بـود و   ر و مـادر آنهـا ابتـدایی و یـا بیسـوا     آموزان مقـاطع اول و دوم، دانـش آمـوزانی کـه میـزان تحصـیالت پـد       دانش
آموزانی که شغل پدر آزاد و شغل مادر خانه دار بودند، بیشترین تعداد آلودگی بـه رشـک را داشـتند. افـراد داراي     دانش

موي کوتاه و صاف نیز تعداد آلودگی به رشک آنها بیشتر بوده است بین وجود رشک و متغیرهاي تحصیالت پدر، تحصیالت 
).>05/0pر، وجود معلم بهداشت در مدرسه و اندازه موي سر ارتباط معنی دار آماري یافت شد (ماد

آگـاهی  عـدم  ودر مدرسهمربی بهداشتنبودل علل شیوع این بیماري در بین دانش آموزان با عواملی مثنتیجه گیري:
راه هاي آلـودگی و پیشـگیري از بیمـاري و فـراهم    در مورد والدینبود. بنابراین آموزش مرتبطوالدین در زمینه مشکل
تواند در کاهش آلودگی و عوارض ناشی از آن نقش مهمـی داشـته   میو استخدام مربی بهداشتکردن امکانات بهداشتی

.باشد
آلودگی به شپش سر، دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه، میبدکلیدي:واژه هاي
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ي زیادي شده هاي بهداشتی با این که هزینههاسازمان
ي مختلف در حـد قابـل   هاآلودگی به شپش در کشور

1آلودگی به شپش سر. )1,2(»قبول کنترل نشده است

شایع در تمام سنین است کـه  انگلیيهایکی از بیماري
در مراکز تجمعی به خصوص مـدارس و گـروه سـنی    

میـزان آلـودگی در   سال شـیوع بیشـتري دارد.  3ـ11
شـایع تـرین   جنس مونث بیشتر از جنس مذکر اسـت. 

آلــودگی بــه اســت.فــرديشــپش تمــاس راه انتقــال
اس با وسایل شخصی مثل راه تممستقیم ازصورت غیر

تختخـواب نیـز   ي و روسر، کاله،لباس زیر،شانه، حوله
پایانی بـدون بـال   بنـد هـا شـپش . )3(گیردمیصورت

بدن و ناحیه تناسـلی را آلـوده  ، هستند که موهاي سر
سـفت و  ، ي خاکسـتري رنـگ  هـا تخمهارشککنند.می

سانتی متر بـاالتر  1-5/1بیضی شکل هستند که حدود 
8-10چسـبند و پـس از   میاز سطح پوست سر به مو

.)1(شـود مـی روز تخم باز شده و شـپش بـالغ خـارج   
مؤثرترین راه مبارزه با این مشکل درمان مبتالیـان بـا   

مــاالیتون %،1پرمتــرین ،اســتفاده از شــامپوي لینــدان
ءوامـع آلــوده و ارتقــا جوآمـوزش همگــانی در 5/0%

میـزان شـیوع آلـودگی بـه     . )4(سطح بهداشتی اسـت  
ي هاکشوردرطبق آمارهاي جهانیرشک و شپش سر

درصد در میان کودکان سـنین  40تا 5مختلف دنیا از 
در مطالعـــات . )5(دبســـتان متفـــاوت بـــوده اســـت 

شـــپش ســـر در بـــر روياپیـــدمیولوژیک فراوانـــی
دهد که در مکزیـک  میي مختلف جهان نشانهاکشور

ــد 6/13 ــد 6/26اردن،)6(درص ــا،)7(درص ي آفریق
ــوبی ــد 93/15جن ــه )8(درص ــد 17، فرانس )9(درص

وفـور آلـودگی بـه    . آلودگی به شپش سر وجود دارد
نقاط از جمله ایران به خصـوص در  شپش سر در تمام 

اماکن شلوغ و همراه با فقر و عدم رعایـت بهداشـت   
ي انجـام  هـا بـق بررسـی  ط.)10(شودفردي دیده می

درصــد 7/7در ســنندج از شــیوع84ه در ســال شــد
.)11(آلودگی به شپش سـر گـزارش گردیـده اسـت    

در گـیالن  ، )12(درصـد  28/10شیوع شپش در گناباد

1 Pediculosis

و در روستا درصد 2/3میزان این آلودگی در شهر به 
،همکـاران متولی حق و. )13(رسیده استدرصد 7/5

در مطالعه اي مشابه بـا موضـوع شـیوع آلـودگی بـه      
ــین  ــدایی اســتان آمــوزدانــششــپش ســر در ب ان ابت

45237مازندران به این نتیجـه رسـیدند کـه در بـین     
فرد آلـوده بـه   823آموز مورد بررسی، تعداددانش

ستان اشپش سر شناسایی شدند. شیوع این بیماري در 
ش شد و متوسط رشـد آلـودگی   گزار8/1مازندارن 

ــاطق شــهري اســتان  ــاطق درصــد4/1در من و در من
بود. بین شیوع شپش سر درصد64/5روستایی استان 

جنسـیت و محـل سـکونت    ،سـن ،ي تحصـیلی هابا پایه
. )14(داري مشـاهده شـد  ان ارتبـاط معنـا  آمـوز دانش

اي کـه انجـام دادنـد    در مطالعـه ،مدرسی و همکاران
ي کـه در  آمـوز دانـش 1846کـه از بـین  بیان کردند 

دختـر  آموزدانش957تعداد،مطالعه شرکت داشتند
بودند که میانگین سن آن هـا ر پسآموزدانش889و
یوع آلودگی به شپش سـر در  بود که شسال 1/46±9

آورد درصـد بـر  74/5ان ابتـدایی تنکـابن   آموزدانش
دردرصـد و 8/8دختـران  میزان آلودگی درگردید، 
ي آماري بین شـیوع  هادرصد بود. آزمون5/2پسران 

سطح تحصـیالت پـدر و  ،متغیرهاي جنسشپش سر و
. )1(داري نشـان داد  سـر ارتبـاط معنـی   خارشمادر و

در مطالعــه اي مشــابه بــا موضــوع نــوري و همکــاران
آلودگی به شپش سر و عوامل مرتبط بـا آن در بـین   

ان ابتدایی شهرستان کاللـه بـه ایـن نتیجـه     آموزدانش
ابتـدایی مدارس آموزدانش9045بین رسیدند که از

1940مــدارس راهنمــایی و آمــوزدانــش2054و
نفــر157،دبیرســتان منــاطق روســتاییآمــوزدانــش

ان مبتال به شپش سر بودند کهآموزدانش) از 18/6٪(
. بـین محـل   %)07/10نفر ازآنان دختر بوده اند (147

بعـد خـانوار،   ،میزان تحصیالت والـدین ،شغل،سکونت
ود مربی بهداشت در مدرسه نبوجود یا ،پایه تحصیلی

.)3(ي وجود داشـت  دارمعنیو اندازه موي سر ارتباط 
ذبیحی و همکاران در مطالعه اي بـا موضـوع بررسـی    

ان ابتدایی آموزدانشمیزان آلودگی به شپش سر در 
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نفر51شهرستان بابل به این نتیجه رسیدند که از بین 
تخـم  آلـودگی بـه شـپش و   درصـد  2/2آمـوز دانش

در دو مورد نیز شـپش زنـده مشـاهده    ،شپش داشته
در دختـران يدارمعنیگردید. شیوع آلودگی به طور 

.)p>000/0(بــود)%96/0(بیشــتر از پســران%)48/3(
ان با سـطح  آموزدانشهمچنین شیوع پدیکلوزیس در 

تعـــداد فرزنـــدانوp)>0005/0(تحصـــیالت پـــدر
)018/0p=(  ي داشـت  دارمعنــیارتبـاط)بــا وجــود .)4

شپش هنـوز هـم توزیـع جهـانی     بهبود وضع بهداشت،
دارد و در ایران هـم شـاهد ایـن آلـودگی بـه میـزان       

بـه دلیـل اهمیـت    .متفاوت در نقـاط مختلـف هسـتیم   
ي اخیر و بـا توجـه بـه    هابهداشتی این بیماري در سال

گزارشات متعـدد آلـودگی بـه شـپش سـر در فصـل       
رسـتان میبـد   زمستان در مدارس ابتدایی دخترانه شه

ي مختلف این هابه مرکز بهداشت استان، بررسی جنبه
بیماري در شهرستان میبد که از نظر جغرافیایی (گـرم  
و خشک) محیط مناسبی بـراي ازدیـاد ابـتال بـه شـپش     

رســد. از آنجـایی کــه  مـی باشــد، ضـروري بنظــر مـی 
پژوهشی در زمینه شیوع آلودگی به شـپش و عوامـل   

ـ   ایـن  ،زد انجـام نشـده بـود   مرتبط با آن در اسـتان ی
مطالعه با هدف تعیین شیوع آلودگی به شـپش سـر و   

دخترانهمدارس انآموزدانشعوامل مؤثر بر آن در 
.گرفتانجام 94-95شهرستان میبد در سال تحصیلی 

روش کار 
سـال  تحلیلی بـود کـه در  -این مطالعه از نوع مقطعی

ــیلی  ــر روي 94-95تحص ــشب ــوزدان ــدارس آم ان م
ابتدایی دخترانه شهرستان میبد انجام شد. با توجه بـه  

ــیوع    ــی و ش ــات قبل ــپش و  3/13مطالع ــدي ش درص
04/0d= شود که در مینفر محاسبه277حجم نمونه

نفـر لحـاظ شـد    402این مطالعه براي اطمینان بیشتر 
ي الزم بـا اداره آمـوزش و   هـا هنگیبا انجام هما.)11(

ــرورش ــدشهرســتان پ ــین میب ــدایی از ب مــدارس ابت
مدرسه در مناطق مختلـف  4دخترانه شهرستان میبد

اي گیري خوشـه شهر انتخاب شدند با استفاده از نمونه

در هر مدرسه متناسب با حجم نمونه و در شش پایـه  
نمونـه  402ان، آمـوز دانشي هاابتدایی از روي لیست

. اطالعـات  ندمورد نظر به طور تصادفی انتخـاب شـد  
مورد نیاز براي انجام این مطالعه با معاینه مـوي سـر،   
ــده     ــین پرون ــت و همچن ــک لیس ــل چ ــاحبه، تکمی مص

وري گردیـد. ورود بـه مطالعـه    آان جمـع آمـوز دانش
اختیاري بود و کسانی کـه تمایـل نداشـتند از مطالعـه     

تصـادفی  دیگري به صورتآموزدانشحذف شدند و 
ابـزار  گردید.از لیست کالس درس انتخاب و جایگزین

سؤال بود 20مطالعه در این بررسی چک لیستی شامل 
، تحصـیالت  آموزدانشدر آن سن، مقطع تحصیلی که

مــادر، تعــداد افــراد خــانواده، میــزان و شــغل پــدر و
درآمد خانواده، اندازه و نوع موي سر، تعداد دفعـات  

مدت زمان حمـام در هـر دفعـه،    استحمام در هفته و
انی آمـوز دانـش ان هر کالس، تعداد آموزدانشتعداد 
نشسـتند و سـواالتی   مـی کنار هم روي نیمکـت که در

قرار گرفت. کار معاینه و توجهدیگر از این قبیل مورد 
کارشناس بهداشت عمومی بـر 3تکمیل چک لیست را 

عهده داشتند. جهت تعیین افراد مثبـت، مـو و پوسـت    
ان معاینه شد که شامل مشاهده دقیق آموزدانشسر 

به الي موها بخصوص در نواحی پشـت سـر و   السر و
توسط کارشناسـان بـود. هـدف از ایـن     هاپشت گوش

بررسی جستجوي تخـم شـپش (رشـک) و بـالغ آن در     
مالك تعیین وجود آلـودگی  .نواحی مورد بررسی بود

فرد به شپش سر، دیدن رشک و شپش بالغ و سوال از
در زمینه درمان در زمینه بیماري بـود و در صـورت   

جهت درمان به مرکز آموزدانشتشخیص هر مورد، 
ــاع   ــه ارج ــت مربوط ــیبهداش ــات  م ــد. اطالع گردی

و با SPSS-21آوري شده با استفاده از نرم افزار جمع
ــطح    ــتیک در س ــیون لجس ــون رگرس ــتفاده از آزم اس

تحلیل شدند.تجزیه و05/0ي دارمعنی

هایافته
ــر دبســتانی، دانــش402از میــان  نفــر 59آمــوز دخت

آلـوده بـه   %)7/1نفـر ( 7آلوده به رشـک و  %)7/14(
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ان مقـاطع اول و  آمـوز دانـش فرم بالغ شـپش بودنـد.   
انی که میزان تحصیالت پـدر و مـادر   آموزدانشدوم، 

انی که شغل پدر آموزدانشا ابتدایی و یا بیسواد وآنه
بیشـترین تعــداد  .دار بودنــدآزاد و شـغل مــادر خانـه  

آلودگی به رشک را داشته اند. افراد داراي موي کوتاه 
و صاف نیز تعداد آلودگی به رشک آنها بیشـتر بـوده   

).1است (جدول 
اد شیوع آلودگی به رشک نسبت بـه تعـد  1در جدول

نمونه هر گـروه آورده شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس       
درصـد بیشـترین   7/21مقطع تحصیلی اول ابتدایی بـا  

ست. همچینین افراد با تحصیالت پـدر و  اشیوع را دارا
)، 7/25و 2/24مادر ابتدایی یا بیسـواد (بـه ترتیـب بـا     

)، 8/27)، شـغل مـادر آزاد (  3/26شغل پدر بازنشسته (
ــاف (  ــوي ص ــا9/14م ــراد  6/22ه () و کوت ــداد اف )، تع

میزان درآمد خـانواده  ،)9/15نفر (4خانواده بیش از 
)، 4/22دقیقه (20)، مدت حمام 5/17زیر یک میلیون (

)، کالس داراي صندلی 4/20سه بار استحمام در هفته (
3/16) و نداشــتن معلــم بهداشــت در مدرســه9/15(

پـس از  بیشترین شیوع را به خود اختصـاص داده انـد.  
رازش مـدل رگرسـیون لجسـتیک تـک متغیـره روي      ب

هرکدام از متغیرها، برآوردهـاي خـام نسـبت شـانس     
). در این بـین شـانس   1براي آنها بدست آمد (جدول 

آموزانی کـه تحصـیالت پـدر    ابتال به آلودگی در دانش
برابر کسـانی اسـت   4تقریبا بودسواد یا ابتدایی یآنها ب

). p=003/0لم است (که تحصیالت پدرشان باالتر از دیپ
ــه   ــرادي ک ــودگی در اف ــه آل ــتال ب ــین شــانس اب همچن

24/3تحصیالت مادر آنها بیسواد یا ابتدایی بوده است 
برابر افرادي است کـه تحصـیالت مادرشـان بـاالتر از     

ــپلم اســت ( آمــوزانی کــه معلــم ). دانــشp=006/0دی
بهداشت در مدرسه ندارند شانس ابتال به آلودگی در 

آموزانی است که معلم بهداشـت  بر دانشبرا7/1آنها 
). در افراد با موي کوتاه p>001/0در مدرسه دارند (

برابر آنهایی است کـه  3شانس ابتال به آلودگی تقریبا 
نیـز  2جدول ).p=001/0داراي موي متوسط هستند (

نسبت شـانس تعـدیل یافتـه را بـراي متغیرهـایی کـه       
از لحـاظ آمـاري   1نسبت شانس خام آنهـا در جـدول  

دهد. بر این اساس نسـبت  دار شده اند نشان میمعنی
13/3شانس ابتال به آلودگی رشک افراد با موي کوتاه 

).p=001/0باشد (برابر افراد با موي متوسط می

رشکبهیآلودگبربالقوهخطرعواملریتأث.1جدول

اد تعدمتغیر (تعداد)
آلودگی

شیوع 
آلودگی 
نسبت به 

تعداد نمونه 
هر گروه

نسبت 
شانس 

خام
P-

value
تعداد متغیر (تعداد)

آلودگی

شیوع 
آلودگی 
نسبت به 

تعداد نمونه 
هر گروه

نسبت 
شانس 

خام
P-

value

شغل پدرمقطع تحصیلی
22/2200/1)9بیکار یا کشاورز (157/2100/1)69اول (
53/2625/1815/0)19بازنشسته (155/1987/0736/0)77دوم (
128/1356/0500/0)87کارمند (114/1356/0558/0)82سوم (
409/1357/0489/0)287آزاد (55/833/0333/0)59چهارم (
شغل مادر54/938/0375/0)53پنجم (
445/1300/1)325خانه دار (89/1253/0533/0)62ششم (

109/1630/1489/0)59بازنشسته یا کارمند (تحصیالت پدر
58/2746/2103/0)18آزاد (242/2493/3003/0)99بی سواد یا ابتدایی(

تعداد افراد خانواده128/1397/1177/0)87راهنمایی (
359/1300/1)251و کمتر (160/1384/1201/04)123دیپلم (

249/1517/1593/0)151(4بیش از 75/700/1)93باالتر از دیپلم (
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میزان درآمد خانوادهتحصیالت مادر
بی سواد یا ابتدایی 

115/1700/1)63زیر یک میلیون (297/2524/3006/0)113(

264/1267/0304/0)210(میلیون5/1تا 147/1688/1184/01)84راهنمایی (
221/1797/0438/0)129میلیون (5/1بیش از 86/666/0422/0)122دیپلم (

مدت حمام در هر دفعه86/900/1)83باالتر از دیپلم (
48/1300/1)29دقیقه (10نوع مو

154/2280/1336/0)67دقیقه (499/1400/120)328صاف (
401/1394/0913/0)306دقیقه و بیشتر (93/1495/0894/030)63مجعد (

تعداد دفعات استحمام11/957/0595/0)11فر (
270/1400/1)193یک (اندازه موي سر

219/1408/1816/0)141دو (306/221)133کوتاه (
104/2058/1268/0)49سه (159/834/0001/0)168متوسط (

13/534/0305/0)19چهار و بیشتر (149/1355/0095/0)101بلند (
معلم بهداشت 

نوع نشستن در کالسدر مدرسه

259/1500/1)157صندلی(113/1000/1)107(دارد
349/1317/1583/0)244نیمکت(>483/1670/1001/0)295ندارد (

، بر اساس تمام متغیرهاي جدول تعدیل صورت گرفته استرشکبهیآلودگبربالقوهخطرعواملریتأث.2جدول
P-valueنسبت شانس تعدیل یافتهتعداد آلودگی به رشکمتغیر

تحصیالت پدر
2421/2130/0بی سواد یا ابتدایی

1230/1639/0راهنمایی
1666/1308/0دیپلم

700/1رباالت
تحصیالت مادر

2931/2100/0بی سواد یا ابتدایی
1468/1319/0راهنمایی

862/0370/0دیپلم
800/1باالتر

معلم بهداشت در مدرسه
1100/1دارد
4859/1227/0ندارد

اندازه موي سر
3000/1کوتاه

1532/0001/0متوسط
1457/0126/0بلند

بحث
یی که در جوامع مختلـف از نظـر   هاعلی رغم پیشرفت

بهداشتی صورت گرفته است، آلودگی به شـپش سـر   

در کشورهاي در حال توسعه همچنان به عنوان یکی از 
. طبق مطالعات )14(باشد میمعضالت بهداشتی مطرح

صورت گرفته در کشور ایران آلودگی به شـپش سـر   
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در نقاط مختلف کشور وجود دارد و بـر اسـاس آمـار    
WHO  ایران از جمله مناطق آلوده به این بیمـاري در

. در پژوهش حاضر میـزان شـیوع   )15(باشد میجهان
بود. در طی پژوهش مدرسی 7/14آلودگی به رشک 

و همکـــاران میـــزان آلـــودگی بـــه شـــپش ســـر در 
درصـد بـرآورد گردیـد.    74/5ان ابتدایی آموزدانش

طی پژوهش خود میـزان شـیوع   نوري و همکاران در 
. )3(درصـد تخمـین زدنـد   18/6آلودگی به شپش را 

همچنین نوروزي و همکاران میزان آلودگی به شـپش  
. متـولی حـق و   )11(درصد ذکـر کردنـد  3/13سر را 

ــر در     ــپش س ــه ش ــودگی ب ــزان آل ــز می ــاران نی همک
درصد 65/1ان ابتدایی شهرستان ساري را آموزدانش

ــد   ــبه کردن ــر ارتبــاط  ه . در مطالعــ)14(محاس حاض
ي بین آلودگی به شپش سر و تحصیالت پـدر  دارمعنی

یافت شد. در این راستا متولی حقی و همکاران در طی 
پــژوهش خــود بــر روي اپیــدمیولوژي شــپش ســر و 

ــر آن در    ــوثر ب ــل م ــشعوام ــوزدان ــدایی آم ان ابت
ساري به نتایج مشابه پژوهش حاضر دسـت  شهرستان

ـ هااین یافته.)14(یافتند  و 1کوکتـورك هبا نتایج مطالع
رفیعــی و ه در مطالعــ.همخــوانی دارد)16(مکــارانه

آماري بین تحصیالت پدر دارمعنیهمکاران نیز ارتباط 
لیل این ارتباط شاید د،و میزان شیوع یافت شده است

بودن تحصـیالت پـدر باعـث افـزایش     این باشد که باال
ب در یی مناســهــاآگــاهی و در نتیجــه ارائــه راه حــل

. بـین  )17(شـود  میصورت مواجهه با مشکل بهداشتی
تحصیالت مادر و آلودگی به شپش سر رابطه معنـادار  

به این صورت که هرچـه تحصـیالت   ،آماري یافت شد
در ،مادر باالتر بود میزان آلودگی به شپش کمتر بود

در طی پژوهش خـود بـر   این راستا یغمائی و همکاران
ان دختـر مقطـع   آموزدانشروي شیوع شپش سر در 

ابتدایی شهر سنندج بین تحصیالت مادر و آلودگی بـه  
. شـاید یکـی از   )18(شپش سر ارتباط معناداري یافتنـد  

بودن تحصیالت مـادر بـر روي شـیوع    دالیل تاثیرگذار
آلودگی به شـپش سـر ایـن باشـد کـه بـا بـاال رفـتن         

1 Kokturk

رسیدگی بـه امـور بهداشـتی منـزل و     ،تحصیالت مادر
فرزندان بیشتر خواهد بود و از طرفی مادران با سواد 

د فرزنـدان کمتـري برخوردارنــد و در   بـاالتر از تعـدا  
نتیجه رسیدگی به امور نظافت فرزندان بـه خصـوص   

. عامـل  تـر اسـت  فـراهم در سنین ابتدایی بـراي آنـان   
تاثیرگذار دیگر بر روي آلودگی به شپش سر در ایـن  

به این ،پژوهش وجود مربی بهداشت در مدرسه بود
مدارسی کـه مربـی بهداشـت داشـتند     در صورت که 

آلودگی به شپش کمتر بود. در این راستا نوري میزان 
و همکاران نیز به نقش معلم بهداشـت جهـت کـاهش    

. داشـتن  )11(شیوع آلودگی به شـپش دسـت یافتنـد    
شود که در طـی  میمربی بهداشت در مدرسه باعث

ان، آمـوز دانشاي وضعیت بهداشتی ي دورههابررسی
در صورت بروز اولین مـوارد شـپش فـرد بـه مرکـز      
بهداشتی جهت کنترل و درمان معرفی شود و از انتقال 

ــ   ــودگی در بقی ــتر آل ــیوع بیش ــشده و ش ــوزان ان آم
پیشگیري شود.

بین اندازه موي سر و آلودگی بـه شـپش نیـز ارتبـاط     
به این صورت که میزان آلودگی ،ي یافت شددارمعنی

بــه شــپش در افــراد بــا مــوي کوتــاه بیشــتر از ســایر 
فـرزین نیـا و همکـاران   ه در مطالع.ان بودآموزدانش

بـین انــدازه مــوي ســر و آلــودگی بــه شــپش رابطــه  
و 2بـورگس ه اما در مطالع،)10(ي یافت نشد دارمعنی

در افـراد داراي  همکاران در برزیل آلودگی به شپش
. دلیل تفاوت نتـایج در ایـن   )19(موي کوتاه کمتر بود 

مطالعه و مطالعات مشابه به این علت است که با توجه 
ان در مـورد  آمـوز دانشبه اینکه از طریق مدارس به 

اکثــر ،آلــودگی بــه شــپش اطــالع رســانی شــده بــود
در ،کـرده بودنـد  ان موهاي خود را کوتاهآموزدانش

انی کـه از قبـل آلـوده بودنـد     آموزدانشصورتی که 
هنوز هم آلودگی را داشتند.

2 Borges
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نتیجه گیري
با توجه به آلودگی به شپش سر در مـدارس ابتـدایی   

ي هـا ریزينیاز به برنامه؛دخترانه براي کاهش معضل
بهداشــتی از جملــه اســتخدام مربــی بهداشــت در     

هـا آگاهی جامعه به خصوص خانواده، افزایشمدارس
ي عفونی از جمله شـپش، افـزایش   هادر زمینه بیماري

دسترسی مـردم بـه خـدمات بهداشـتی و درمـانی و      
افزایش تعامل بین مدارس و مراکز بهداشتی درمـانی  

ي هـا جهت اقدام سریع و به موقع جهت کنترل بیماري
یالت پـدر و  باشد. از آنجایی که بین تحصمیگیرهمه

ي یافـت شـد   دارمعنیمادر با ابتال به شپش سر ارتباط 
شود در مدارس جلسـاتی جهـت افـزایش    میپیشنهاد

ي واگیردار از جمله هاآگاهی والدین در زمینه بیماري
ري از آن گذاشته شود. هاي انتقال و پیشگیشپش و راه
ــل تاثیر ــت در   عام ــی بهداش ــود مرب ــر وج ــذار دیگ گ

شود مدارسی کـه مربـی   میشنهادمدارس بود که پی
بهداشت ندارند نسبت به استخدام آن عمل نمایند.

تشکر و قدردانی
از مــدیران آمــوزش و پــرورش و مــدیران مــدارس 

انجـام طـرح   درابتدایی دخترانه شهرستان میبـد کـه   
ا با محققین داشـتند، تقـدیر و تشـکر    نهایت همکاري ر

.گرددمی
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