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ABSTRACT
Introduction and purpose: Pediculosis capitis is one of the parasitic skin
diseases, which is widespread in many parts of the world since it is contagious.
This study aimed to determine the prevalence of pediculosis capitis and its related
risk factors among the elementary students in Kalaleh, Iran.
Methods: This cross-sectional study was performed on the primary students in 2015.
For the purpose of the study, 541 students were examined for head lice infestation
using a two-stage sampling method. The survey data were collected through direct
examination of the skin, hair, and head cover as well as a questionnaire. The data
was analyzed using descriptive statistics and Chi-square test by SPSS version 20
software.
Results: As the results of this study demonstrated, the prevalence of pediculosis
capitis among the elementary school students in Kalaleh was 6.5%. There was
a significant relationship between the pediculosis capitis and gender, using of
personal belongings, sleeping in the same room, and observing personal hygiene
such as washing hands frequently with detergents, changing clothes regularly, and
taking a bath at least two times a week. However, no significant relationship was
observed between the pediculosis capitis and level of education, place of residence,
age, father’s occupation, education level of parents, number of household members,
having a bathroom in the house, having a health educator, and type of hair.
Conclusion: As the findings of the present study indicated, the head lice infestation
is highly prevalent among the primary students in Kalaleh city. Regarding this, it
is recommended to train the health educators, teachers, parents, and students in
order to prevent this infestation.
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مقدمه و هدف :شپش یکی از بیماریهای انگلی پوست انسان میباشد و بهعنوان یک بیماری مسری در
بسیاری از نقاط جهان گسترش دارد .پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع آلودگی به شپش سر در میان
دانشآموزان ابتدایی شهرستان کالله انجام شده است.
روش کار :این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی -مقطعی بود که در سال  1394انجام شد .با استفاده
از روش نمونهگیری چندمرحلهای 541 ،دانشآموز بهلحاظ آلودگی به شپش سر مورد بررسی قرار
گرفتند .جمعآوری اطالعات بهوسیله بررسی مستقیم پوست و موی سر و نیز پوشش آنها و پرسشنامه
انجام گرفت .شایان ذکر است که دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 20و آزمونهای آماری توصیفی و
کای -دو ( ،)Chi-squareتجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :شیوع آلودگی به شپش سر در دانشآموزان معادل  6/5درصد بود .همچنین ،تفاوت معناداری بین
آلودگی به شپش سر و متغیرهای جنس ،استفاده از وسایل شخصی ،خوابیدن در اتاق مشترک ،رعایت
بهداشت فردی نظیر شستن مرتب دست با مواد شوینده ،تعویض مرتب لباس و حداقل دوبار حمامکردن
در هفته وجود داشت .درمقابل ،رابطه معناداری بین پایه تحصیلی ،محل سکونت ،سن ،شغل پدر ،میزان
تحصیالت والدین ،تعداد اعضای خانوار ،وجود حمام در منزل ،داشتن مربی بهداشت و نوع مو با میزان
آلودگی به شپش سر مشاهده نگردید.
ً
نتيجهگيري :شیوع فراوانی شپش سر در دانشآموزان شهرستان کالله ،تقریبا باال میباشد .در این ارتباط،
پیشنهاد میگردد بهمنظور جلوگیری از ابتال به شپش سر ،مربیان بهداشت ،معلمان ،والدین و دانشآموزان
تحت آموزش قرار گیرند.
کلمات کلیدی :آلودگی ،دانشآموزان ،شپش سر ،مدارس ابتدایی

 استناد :ملکی ،آیناز؛ یزدانی چراتی ،جمشید؛ عبداللهی ،فاطمه .بررسی شیوع آلودگی به شپش سر و برخی از عوامل مرتبط در دانشآموزان مدارس ابتدایی
شهرستان کالله در سال  .1394مجله تحقیقات سالمت در جامعه ،پاییز 1395؛.23-31 :)3(2

مقدمه
آلودگي به شپش سر از جمله مشکالت بهداشت عمومي در دنيا

و بهويژه در کشورهاي در حال توسعه است [ .]1با توجه به شرايط

ويژه کودکان مدارس و سنين رشد و تکامل آنها ،اين آلودگي از
اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد [ .]2آلودگي به شپش سر ،توزيع
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بررسي شيوع آلودگي به شپش سر و برخي از عوامل مرتبط در دانشآموزان مدارس ابتدايي
شهرستان کالله در سال 1394
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جهاني دارد و در کشورهاي مختلف ،طيف گستردهاي از آن ديده

تأخير در شناسايي موارد جديد آلودگي گرديد [ .]10از آنجايي

مختلف جهان ،فراواني شپش سر در برزيل  43/4درصد ،اردن

بهدليل ازدياد جمعيت ،مکان خوبي جهت گسترش اين انگل در

 13/6درصد و ترکيه  6/8درصد گزارش شده است [ .]1 ،4-8در

بهداشتي ،اقتصادي و شرايط زيست -محيطي شهرستان کالله و

ميشود [ .]3در مطالعات اپيدميولوژيک در مدارس کشورهاي

ايران نيز موارد متعددي از آلودگي شپشي در مناطق مختلف به ثبت

رسيده است؛ بهعنوان مثال ،شيوع شپش سر در دانشآموزان آران

و بيدگل  0/47درصد ،همدان  6/7درصد و تنکابن  5/74درصد
برآورد گرديده است [.]9-11

جامعه ميباشند [ .]18با توجه به وضعيت فرهنگي ،اجتماعي،

نيز اين که تاکنون پژوهشي در اين زمينه و در اين منطقه انجام

نشده است ،ضرورت پرداختن به چنين پژوهشي آشکار است؛ از
اين رو ،هدف از اجراي اين طرح ،بررسي ميزان شيوع آلودگي به

شپش سر و برخي از عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي مربوط

انسان تحت تأثير سه گونه شپش سر ،بدن و عانه قرار ميگيرد.

به آن در دانشآموزان مقطع ابتدايي شهرستان کالله در سال 1394

انسان محسوب ميشود ،به شاخه بندپايان ( )Arthropodaو کالس

راهکارهاي علمي به اوليا و کارکنان بهداشتي مدارس جهت انجام

شپش سر که حشرهاي خونخوار بوده و بهعنوان انگل خارجي
حشرات ) (Insectaتعلق دارد [ .]12تماس مستقيم با افراد آلوده،
اصليترين راه انتقال شپش سر است .عالوهبراين ،انتقال اين بيماري

بهصورت غيرمستقيم از راه تماس با وسايل شخصي آلوده مانند شانه
يا برس،کاله و بالش مشترک صورت ميگيرد [ .]13در افراد آلوده
به شپش سر،گزش شپش باعث خارش ،عفونت باکتريايي ثانويه،

آدنوپاتي گردن ،کمخوني و واکنشهاي آلرژيک ميشود [.]4،15

ميباشد .نتايج اين تحقيق ميتواند در برنامهريزي مناسب و ارائه
اقدامات بهداشتي مناسب براي پيشگيري ،درمان و مبارزه با اين

بيماري انگلي ،کمککننده باشد.

روش کار
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصيفي -مقطعي بود که بر

افسردگي ،تحريکات رواني ،افت تحصيلي ،بيخوابي و از دست

روي دانشآموزان مدارس ابتدايي شهرستان کالله در پاييز سال

همچنين ،عوامل مختلفي از جمله رعايت بهداشت فردي ،شغل

دختر ( )6231و پسر ( )6536ميباشد که  3719نفر از آنها در

هفته ميتواند بر شيوع آلودگي مؤثر باشد [ .]17جهت کنترل و

به تحصيل هستند .همچنين ،اين شهرستان داراي  101مدرسه

رفتن پايگاه اجتماعي فرد ،از عوارض ديگر آن ميباشد [.]16

والدين ،ميزان تحصيالت آنها ،طول مو و دفعات استحمام در
پيشگيري از مبتال شدن به شپش سر ،کوشش جهت ارتقاي سطح
آگاهي مردم ضروري ميباشد [ .]9،18مطالعات نشان دادهاند که

فعاليتهاي مربي بهداشت ،نقش بهسزايي در افزايش آگاهي و
درنتيجه ،کاهش ميزان آلودگي داشته است []9؛ در حالي که در
پژوهش انجامشده در سال  1391در تنکابن ،وجود مربي بهداشت

نهتنها تأثير معناداري بر کاهش شيوع آلودگي در دانشآموزان

نداشت؛ بلکه باعث کاهش دقت ،افزايش فاصله غربالگريها و

 1394انجام شد .شهرستان کالله داراي  12676دانشآموز ابتدايي
مناطق شهري و  8957نفر ديگر در مناطق روستايي مشغول
ابتدايي دولتي شامل 10 :مدرسه پسرانه 13 ،مدرسه دخترانه و 78

مدرسه مختلط ميباشد .قابل توجه است که با استفاده از فرمول
برآورد حجم نمونه 541 ،دانشآموز جهت نمونهگيري انتخاب

شدند .روش نمونهگيري مورد استفاده در اين پژوهش ،روش

چندمرحلهاي بود؛ بدينصورت که ابتدا خوشهها انتخاب شدند.

شايان ذکر است که روش انتخاب مدارس ،بهصورت تصادفي از
ميان خوشهها بود و دانشآموزان نيز به روش نمونهگيري تصادفي
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 26/6درصد ،نيجريه  26/4درصد ،تايلند  23/32درصد ،مکزيک

که راه انتقال مستقيم شپش سر ،از شخص به شخص است ،مدارس
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ساده انتخاب گرديدند .جهت انجام پژوهش ،ابتدا ،روستا و چهار

کمک مربيان بهداشت مدارس که کارشناسان بهداشت بودند،

برگزيده شدند و از هر منطقه شهر ،يک مدرسه دخترانه يا پسرانه،

بهعملآمده با اداره آموزش و پرورش استان و شهرستان ،جلب

منطقه جغرافيايي (شمال ،جنوب ،شرق و غرب) شهر بهعنوان خوشه

مدرسه پسرانه) .همچنين ،دو مدرسه روستايي دخترانه ،دو مدرسه

روستايي پسرانه و سه مدرسه روستايي مختلط بهصورت تصادفي

انتخاب شدند .جهت انتخاب دانشآموزان نيز از روش نمونهگيري
تصادفي استفاده گرديد؛ بهطوري که از هر پايه اول تا ششم10 ،

رضايت مديران مدرسه و نيز اطمينان دادن به مديران و دانشآموزان

بابت محرمانه بودن اطالعات ،جهت تعيين ميزان آلودگي ،اقدام به

جمعآوري اطالعات گرديد.

عالوهبراين ،تشخيص آلودگي براساس وجود تخم زنده ،نمف

و يا شپش بالغ انجام شد .در اين بخش ،دادهها پس از ورود به

دانشآموز بهشکل تصادفي از ليست دانشآموزان پايههاي مختلف

نرمافزار  ،Excelتوسط آزمونهاي آماري توصيفي و کاي -دو

در شهرستان کالله بود .دانشآموزاني که در روز اجراي پژوهش

ذکر است که سطح معناداري معادل  0/05در نظر گرفته شد.

انتخاب شدند .معيار ورود به اين پژوهش ،مشغول به تحصيلبودن
در مدرسه حضور نداشتند و يا نسبت به شرکت در آن بيتمايل
بودند ،از پژوهش خارج گرديده و دانشآموزان ديگر (موجود در

ليست) ،جايگزين آنهاشدند.

( )Chi-squareدر نرمافزار  SPSS 20تجزيه و تحليل شدند .شايان

یافتهها

عالوهبراين ،جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامه  18سؤالي

در پژوهش حاضر 541 ،دانشآموز مورد بررسي قرار گرفتند

بود) استفاده گرديد [ ]17که حاوي اطالعات اجتماعي ،اقتصادي و

اکثريت دانشآموزان معادل  7-8سال ( 35/1درصد) و اکثر آنها

(روايي و پايايي آن در پژوهش رفيعي و همکاران آزمون شده

فرهنگي نظير سن ،جنس ،پايه تحصيلي ،محل سکونت ،شغل پدر،
ميزان تحصيالت پدر ،ميزان تحصيالت مادر ،تعداد اعضاي خانوار

و نيز اطالعات بهداشتي شامل :وجود حمام در منزل ،استفاده از

وسايل شخصي ،داشتن مربي بهداشت ،رعايت بهداشت فردي نظير

شستن مرتب دست با مواد شوينده ،تعويض مرتب لباس ،حمام

کردن حداقل بهمدت دوبار در هفته ،خوابيدن در اتاق مشترک و
نوع و طول مو بود.

که جنس نيمي از آنها ( 51درصد) دختر بود .همچنين ،سن
ساکن روستا بودند ( 55/6درصد) .شغل پدر دانشآموزان نيز در

 71/7درصد موارد آزاد بود .عالوهبراين ،اکثريت مادران (44/2

درصد) و پدران ( 43/3درصد) تحصيالت زير ديپلم داشتند و در
يک سوم موارد ( 34/9درصد) نيز تعداد اعضاي خانوار سه نفر بود.

همچنين ،در  62/9درصد از موارد ،تعداد اعضاي خانواده معادل
چهار نفر و بيشتر گزارش شد.

براساس نتايج بهدست آمده ،مشخص شد که بيش از نيمي از

شايان توجه است که لوازم مورد استفاده در اين پژوهش،

دانشآموزان ( 55/6درصد) در مدارسي که فاقد مربي بهداشت

جمعآوري اطالعات نيز بهوسيله بررسي و معاينه مستقيم پوست

شخصي (شانه ،حوله و بالش) استفاده نموده ( 81درصد) و داراي

دستکش يکبارمصرف ،ذرهبين دستي و شانه دندانهريز بود.

و موي سر ،موهاي پشت گردن و اطراف گوش و پوشش سر

دانشآموزان ،با استفاده از ذرهبين دستي و نيز انجام مصاحبه با
دانشآموزان و ثبت اطالعات در پرسشنامه توسط پژوهشگر و با

بودند ،تحصيل ميکردند .همچنين ،بيشتر دانشآموزان از وسايل

اتاق خواب مشترک بودند ( 66درصد) .بيش از  80درصد از آنها
نيز بهداشت فردي مانند شستن مرتب دست با مواد شوينده (87/8

درصد) ،تعويض مرتب لباس ( 86/9درصد) و حداقل دوبار حمام
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بهطور تصادفي انتخاب گرديد (در مجموع دو مدرسه دخترانه و دو

صورت گرفت .در ادامه و پس از کسب مجوز و هماهنگيهاي

آیناز ملکی و همکاران 27/

کردن در هفته ( 82/6درصد) را رعايت ميکردند .ذکر اين نکته

درصد دختر و  14/3درصد پسر بودند.

درصد از آنها ،طول موي کوتاه داشتند.

وجود داشت ()P>0/05؛ اما بين متغيرهاي پايه تحصيلي ،محل

ضرورت دارد که  82/8درصد از دانشآموزان موي صاف و 60/1

مطالعه 6/5 ،درصد آلوده به شپش سر بودند که از اين ميان85/7 ،

سکونت ،سن ،شغل پدر ،ميزان تحصيالت والدين و تعداد اعضاي
خانوار ،رابطه معناداري مشاهده نگرديد (جدول .)1

جدول  :1ارتباط آلودگی به شپش سر با مشخصههای دموگرافیک دانشآموزان مدارس ابتدایی شهرستان کالله سال 1394
متغیر
جنسیت
دختر
پسر
سن
7-8
9-10
11-12
محل سکونت
شهر
روستا
شغل پدر
آزاد
بیکار
دولتی
میزان تحصیالت پدر
بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
میزان تحصیالت مادر
بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم
دانشگاهی
تعداد اعضای خانوار
2
3
4
≥5

آلوده
(درصد) تعداد

سالم
(درصد)تعداد

(30 )85/7
(5 )14/3

(246 )48/6
(260 )51/4

(9 )25/7
(11 )31/5
(15 )42/9

(181 )35/8
(173 )34/2
(152 )30

(12 )34/3
(23 )65/7

(228 )45/1
(278 )54/9

(26 )74/3
(3 )8/6
(6 )17/1

(362 )71/5
(35 )6/9
(109)21/5

(9 )25/7
(10 )28/6
(9 )25/7
(7 )20

(85 )16/8
(224 )44/3
(110 )21/7
(87 )17/2

(14 )40
(12 )34
(3 )8/6
(6 )17/1

(155 )30/6
(227 )44/9
(82 )16/2
(42 )8/3

(2 )5/7
(9 )25/7
(9 )25/7
(15 )42/9

(44 )8/7
(180 )35/6
(171 )33/8
(111 )15

P
0/001

0/203

0/215

0/795

0/290

0/119

0/085
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قابل توجه است که از  541دانشآموز مقطع ابتدايي مورد

عالوهبراين ،رابط ه معناداري بين جنسيت و آلودگي دانشآموزان

 /28بررسي شيوع آلودگي به شپش سر در دانشآموزان مدارس ابتدايي شهرستان کالله

جدول  :2توزیع دانشآموزان مدارس ابتدایی شهرستان کالله براساس آلودگی به شپش سر و متغیرهای بهداشتی سال 1394

وجود حمام
منزل
خارج از منزل

(23 )65/7
(12 )34/3

(337 )66/6
(169 )33/4

0/959

متغیر

استفاده از وسایل شخصی
بلی
خیر

(8 )22/9
(27 )77/1

(430 )85
(76 )15

0/001

داشتن مربی بهداشت
دارد
ندارد

(12 )34/3
(65 )65/7

(228 )49/1
(236 )50/9

0/215

خوابیدن در اتاق مشترک
بلی
خیر

(29 )82/9
(6 )17/1

(328 )64/8
(178 )35/2

0/029

شستن مرتب دست با مواد شوینده
بلی
خیر

(12 )34/3
(23 )65/7

(463 )91/5
(43 )8/5

0/001

تعویض مرتب لباس
بلی
خیر

(4 )11/4
(31 )88/6

(466 )92/1
(40 )7/9

0/001

حداقل دوبارحمام در هفته
بلی
خیر

(1 )2/9
(34 )97/1

(446 )88/1
(60 )11/9

نوع مو
صاف
مجعد

(31 )88/6
(4 )11/4

(417 )82/4
(89)17/6

طول مو
خیلی بلند
بلند
متوسط
کوتاه

(1 )2/9
(16 )45/7
(13 )37/1
(5 )14/3

(7 )1/4
(52 )10/3
(127 )25/1
(320 )63/2

0/001

0/350

0/001

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده ميشود ،رابطه

حداقل دوبار حمامکردن در هفته و نيز طول موي سر وجود دارد

شخصي ،خوابيدن در اتاق مشترک ،رعايت بهداشت فردي مانند

حمام در منزل ،داشتن مربي بهداشت و نوع مو با ميزان آلودگي،

معناداري بين ميزان آلودگي به شپش سر و استفاده از وسايل

شستشوي مرتب دست با مواد شوينده ،تعويض مرتب لباس و

(( )P>0/05جدول  .)2بين ساير متغيرهاي بررسيشده مانند وجود
رابطه معناداري مشاهده نگرديد.
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آلوده
(درصد) تعداد

سالم
(درصد) تعداد

P

آیناز ملکی و همکاران 29/

بحث و نتیجهگیری

مشاهده گرديد .قابل توجه است که رعايت بهداشت فردي ،بهطور
چشمگيري باعث کاهش آلودگي به شپش سر ميشود [.]17،18

مطالعات انجامشده در داخل کشور ،نسبتاً باال بود .مطالعات نشـان

وآلودگي به شپش سر مشاهده شد؛ بهطوري که استفاده از وسايل

روش بررسي و گزارش آلودگي در کشورهاي مختلف جهان،

بهنظر ميرسد که اين رفتار ،مانع از گسترش آلودگي شود [.]23،24

مدارس کشورهاي مختلف جهان ،فراواني شپش سر را در برزيل

مو ،ارتباط معناداري وجود داشت؛ بهطوري که اکثر دانشآموزان

 13/6درصد ،منطقه کايزر ترکيه  13/1درصد و کره جنوبي 4/1

توجه است که چنين نتايجي در مطالعات ديگر نيز گزارش شده

شهرستان کالله 6/5 ،درصد بهدست آمد که در مقايسه با ديگر

بين استفاده از وسايل شخصي (روسري ،شانه ،حوله و رختخواب)

دادهاند كه شيوع آلودگي به شپش سر با توجه به جغرافيا ،فصل،

شخصي ،باعث کاهش ميزان آلودگي در دانشآموزان گرديد.

متفاوت ميباشد [ .]19،20عالوهبراين ،مطالعات اپيدميولوژيک در

عالوهبراين ،در پژوهش حاضر بين آلودگي به شپش سر و طول

 43/4درصد ،اردن  26/6درصد ،تايلند  23/32درصد ،مکزيک

آلوده در اين پژوهش ،داراي طول موي متوسط و بلند بودند .شايان

درصد گزارش نموده است [ .]1،4،6،7،21،22ميزان آلودگي

است [ .]9،17در اين ارتباط Gutirrez ،و همکاران در پژوهش

همدان  1/3درصد ،بابل  2/2درصد و تنکابن  5/74درصد مشاهده

دختران ،ناشي از تفاوت در طول موي آنها است؛ بههمين دليل،

تفاوت در گزارشات متفاوت ميتواند ناشي از روشهاي مختلف

پسران دارند ،بيشتر ميباشد [.]25

نمونهگيري و نيز دقت در نمونهگيري و شرايط مختلف اجتماعي،

آلودگي و سن و پايه تحصيلي مشاهده نشد؛ بهطوريکه بيشترين

مشابه با نتايج پژوهش متولي حقي و همکاران ،در پژوهش

آلودگي در پايه اول تا سوم مشاهده گرديد .کاهش آلودگي در

جنسيت دانشآموزان وجود داشت که ميتواند بهدليل پوشاندن

آنها توسط اطرافيان و بهويژه مادران ميباشد؛ در حالي که

مو در آنها باشد که منجر به تأخير در تشخيص و تشديد آلودگي

دانشآموز واگذار ميشود که شايد هنوز توان الزم را براي انجام

حاضر نيز ميزان آلودگي ،ارتباط معناداري با خوابيدن در اتاق

کيفيت باالتر انجام اين کار توسط ديگران ،تاحدودي منجر به

در پژوهش حاضر ،ارتباط معناداري ميان فراواني آلودگي به

اين راستا ،در پژوهش درودگر و همکاران ،مدرسي و همکاران و

شوينده،تعويض مرتب لباس و حداقل دوبار حمام کردن در هفته)

همچنين ،در پژوهشي که مدرسي و همکاران در سال 2012

در مطالعات مشابه انجامشده در داخل کشور در مدارس ابتدايي

خود به اين نتيجه رسيدند که تفاوت ميزان آلودگي در پسران و

شده است که کمتر از مطالعات جهاني ميباشد [.]10،11،16

ميزان آلودگي در دختران که اکثرا ً طول موي بلندتري نسبت به

نمونهگيري ،حجم نمونه متفاوت ،وسايل بهکار برده شده جهت

اقتصادي ،فرهنگي و آب و هوايي باشد [.]10،11،16

حاضر نيز ارتباط معناداري بين ميزان آلودگي به شپش سر و

عالوهبراين ،در پژوهش حاضر ارتباط معناداري بين ميزان

ميزان آلودگي در پايه پنجم و چهارم وجود داشت و کمترين ميزان
دانشآموزان پايه اول ،احتماالً نتيجه شستشو و شانهزني موهاي

مو با روسري و مقنعه ،تود ه بيشتر مو در دختران و يا بلندتر بودن

در پايههاي تحصيلي باالتر ،امور بهداشتي و استحمام به خود

ميگردد .همچنين ،مشابه با پژوهشهاي عنوان شده ،در پژوهش

رفتارهاي بهداشت فردي کسب نکرده باشند .موضوع نظارت و

مشترک داشت [.]18

جلوگيري از استقرار شپش و يا درمان بهموقع آلودگي ميشود .در

شپش سر و رعايت بهداشت فردي (شستن مرتب دست با مواد

ذبيحي و همکاران نتايج مشابهي بهدست آمد [.]9،11،16
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در پژوهش حاضر ،شيوع پديکلوزيس در دانشآموزان ابتدايي

مشابه با نتايج ديگر مطالعات ،در اين پژوهش نيز ارتباط معناداري

 /30بررسي شيوع آلودگي به شپش سر در دانشآموزان مدارس ابتدايي شهرستان کالله

انجام دادند ،ارتباط معناداري بين شيوع آلودگي و محل سکونت

استقرار باعث کاهش دقت و تأخير در شناسايي افراد آلوده و در

همخواني دارد؛ اگرچه ،درصد آلودگی در مناطق روستایی،

بهدليل ترس مربيان بهداشت از آلوده شدن و پرهيز از نزديکشدن

بیشتر از مناطق شهري بود که ممکن است بهدليل باال بودن سطح

به دانشآموزان آلوده باشد [.]18

شهر باشد [.]11

اطالعات بهداشتي مربوط به دانشآموزان بهوسيله پرسش و بدون

آگاهيهاي بهداشتي و نيز دسترسی بيشتر به امکانات بهداشتی در

يکي از محدوديتهاي اين پژوهش ،جمعآوري برخي از

با وجود اينکه در پژوهش حاضر مشابه با ديگر مطالعات ،ارتباط

مشاهده بود .با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر ،ضروري

بيشترين ميزان آلودگي در دانشآموزاني مشاهده شد که پدر آنها

قرار گيرند تا از انتقال آلودگي به ديگران پيشگيري شود .همچنين،

معناداري بين شغل پدر و آلودگي به شپش سر وجود نداشت؛ اما

است دانشآموزان آلوده به شپش سر ،هرچه سريعتر تحت درمان

ن بودن نسبي سطح
بيکار بودند .اين امر ممکن است ناشي از پايي 

پيشنهاد ميگردد بهمنظور جلوگيري از ابتال به شپش سر ،مربيان

مشابه با نتايج درودگر و همکاران ،در پژوهش حاضر نيز ميان

قرار گيرند .شايان ذکر است که با ارتقاي سطح آگاهي عمومي

اقتصادي واجتماعي اين خانوادهها باشد [.]26

تعداد اعضاي خانوار و آلودگي به شپش سر ،ارتباط معناداري

مشاهده نشد که ميتواند ناشي از انتقال بيشتر شپش سر از مدرسه
به خانه باشد؛ اگرچه ،افزايش جمعيت خانوار با وضعيت اقتصادي-

اجتمـاعي و بهداشتي دانشآموز در ارتباط بوده و احتماالً در شيوع

بيماري در اينگونه از خانوادهها بيتأثير نميباشد [.]9

بهداشت ،معلمان ،والدين و دانشآموزان ،تحت آموزشهاي الزم

ميتوان از آلودگي به شپش سر جلوگيري کرد.

قدردانی
بدينوسيله از معاونت پژوهشي دانـشگاه علوم پزشکي

همراستا با يافتههاي مدرسي و همکاران ،در پژوش حاضر نيز

مازندران (جهت حمايت مالي از طرح شماره  ،)262اداره آموزش

رابطه معناداري وجود نداشت؛ زيرا ،اکثر مدارس روستايي ،فاقد

مدارس ابتدايي شهرستان کالله و بهويژه ،محمد ملکي و آيدا

همزمان تحت پوشش يک مربي بهداشت قرار داشت .اين نحوه

تشکر و قدرداني ميشود.
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