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  7934خرداد  ومدی  /هفته444ی  و ششم/شماره  سال سی پزشکی اصفهانمجله دانشکده 

 8/7/1793تاریخ چاپ:  18/2/1793تاریخ پذیرش:  19/1/1793تاریخ دریافت: 

  

 آلودگی به شپشآموزان مقطع ابتدایی در خصوص  بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دانش

 
 2پاکدل علیرضا ،1ثنایی شاه دخت آرمین ،1سیادت دانا زهرا

 
 

چکیده

آلودگی به ی گورت اصفهان در خصوص  آموزان مقطع ابتدایی منطقه پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دانش مقدمه:

 .انجام گرفت 1791در سال  شپش

ی آموزشی در  نفره تقسیم شدند. گروه اول تحت مداخله 33آموزان مقطع ابتدایی به دو گروه  نفر از مادران دانش 151ی کارآزمایی میدانی،  در این مطالعه ها: روش

س از مداخله مورد ارزیابی و ای انجام نشد. سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران قبل و دو ماه پ قرار گرفتند و در گروه دوم هیچ مداخله آلودگی به شپشخصوص 
 .مقایسه قرار گرفت

و در گروه شاهد  22/8 ± 88/0و  33/18 ± 13/1، 25/11 ± 12/1ی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران پس از مداخله در گروه آزمون به ترتیب  میانگین نمره ها: یافته

 .ی آگاهی، نگرش و عملکرد وجود داشت داری در هر سه حیطه بود. بین دو گروه اختالف معنی 97/2 ± 88/0و  01/10 ± 21/1، 03/1 ± 71/1به ترتیب 

 .ی آموزش بهداشت، نقش مؤثری در افزایش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص آلودگی به شپش دارد اجرای برنامه گیری: نتیجه

 عملکرد، آلودگی به شپشآموزش بهداشت، نگرش، دانش،  واژگان کلیدی:

 
آموزان مقطع ابتدایی  بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دانش .پاکدل علیرضا دخت، ثنایی آرمین شاه  سیادت زهرا، دانا ارجاع:

 721-770(: 131) 71؛ 1793مجله دانشکده پزشکی اصفهان . آلودگی به شپشدر خصوص 

 

 مقدمه

هایخارجیهستندکهبهدلیللانتالاعاما للها،ازجملهانگلشپش

زا انندتیفمس،تبراجعهو...ازدیرباز مردتمجله قاالا بیماری

،یل (Pediculosisآلمدگیبهشپش)(.1-2اند) ختلفقرارگرفته

هزارساعاستکهجما لع11باشدوبیشاز شکلشایعجهانی ی

(.اینآلمدگیانگللیآنلد ی 3انسانیباآ دستبهگریبا هستند)

(؛بلهولمریکله4دربسیاریازکشمرهایجها شیمعیافتهاسلت)

شلمند. یلیم نفردرسراسردنیابهاینانگلآللمد  لی6-12ساالنه

های سریدرجما عبهشلمارترینبیماری،یکیازشایعاینبیماری

(.براساسآ ارساز ا بهداشتجهانی،کشمرایرا یکلی5رود) ی

(.6گلردد)ترین ناوقدربینکشمرهایجها  قسمب لیازآلمد 

تلرآ لمزا  لدارسابتلداییشلایعآلمدگیبهومرامد دربیندانش

دهدکلهکمدکا درسراسردنیانشا  ی(و طالعاتبرروی7است)

باشدکهگاهیاین یزا درصد ی11شیمعآلمدگیبهشپشکمتراز

(.آللمدگیبلهشلپش ع لل8رسلد)درصدیابیشترنیلز لی41به

بهداشلتجهللانیاسلتکللهادللبکمدکللا سلنین درسللهرا تلل  ر

م نفلربله یلیل12تلا6یآ ریکاحلدودسازد.درایاالت تقد  ی

 یلیلم دالرجهلت111شمندوهرسلالهحلدودشپشسرآلمد  ی

(.9گردد)در ا آ صرف ی

آ لمزا  لدارسابتلداییشیمع تفاوتیازشلپشسلردردانلش

شلیمعشلپشسلردر،اساساینسراسرجها گزارششد است.بر

ودر8/28،درونللزو  2/1،درترکیلله1/35رزیللل،درب8/4هلنللد

(.همچنلین،شلیمع11درصدتخمینزد شد اسلت)7/29آرژانتین

های ختلفکشمرایرا  شاهد شد استکلهازگمناگمنیازاستا 

(،11)همللدا درصللدیدر15/1تللما بللهشللیمعآ جمللله للی

درصلدیدر8/1(،11هملدا )یدیگلردر طالعهدرصدیدر5/13

 مقاله پژوهشی
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د.کر(اشار 13درصدیدرسنندج)7/4و(12کر ا )

یاجتملاایوجاییکهیکلیازارکلا شیشلرفتوتمسلعهازآ 

اقتصادیهرکشلمر،داشلتننیلرویانسلانیسلالاوکارا لداسلت،

شرورشورشدسالانیروهایانسانیبهخصمصنسلبالند وشمیای

ازهلرکشلمرسیبزرگانسانیوآیند جا عهازآ جهتکهسر ایه

شمد،اولمیتواهمیتخاصیداردواگربهرشلدوبیعلیوتلای ی

هایاظیمیتمجهکافینشمد،نسلآینلد س  تکا لچنینسر ایه

یفلردابلاخمیشاابخماهد اندوبهومرقطعجا علهیازز انه

(.در14روخماهلدشلد) خاوراتجدیودیرقابللجبرانلیروبله

ایآلماآتا شخصگردیدکهآ مزشبهداشتنالشاملد یاا  یه

(وباتمجهبهاین15کند)(ایفا یPHC)Primary health careدر

یآ لمزشتلرینوسلیلهترینودردسلترسکهوالدین،نخستین، ها

تلرینحلا یآنلا درحللجهتتربیتنمجمانلا وخلانماد ، هلا

هللادر للمردگیللریتصللمیاباشللندوبیشللتر شللک تبهداشللتی للی

هایبهداشتیفرزندا بهویژ نمجمانا بانظرخانماد صمرت راقبت

گیللرد،ناللشواهمیللتوالللدیندرآ للمزش سللایل ربللم بلله للی

(.16باشد)هاحایزاهمیت یشیشگیریازبیماری

هلایبرهمیناساس،آ مزشبهوالدیندرجهتافزایشآگاهی

باشلدتلابله مقلعایلنبهترینراهنماینمجمانا  یها، مردنیازآ 

هادراختیارفرزندا قرارگیردو مرداستفاد واقعشلمدوازآ مزش

انقرافاو ااتیآنا کهدربرخی مارداز نابعدیلر م لقکسلب

یافزایشاو ااتواللدینوشمد،شیشگیریگردد.درکنار امله ی

ابهی  نبعآگاهی م قبرایفرزنلدا دارد،هناشیکهدرتبدیلآ 

(.17شر اساسیایجادتغییررفتار،تغییردرنگرشوالدیناست)

بنابراین،باتمجهبهناشخد اتبهداشتیاولیهوتل  یرآ لمزش

هاوهمچنین،ناش لث رتملااافلرادبهداشتدرکاهشاینآلمدگی

درکنترعوکاهشآللمدگی،جا عهاااازوالدینبهخصمص ادرا 

رسدونتلای آ افلرادرادرانجااشژوهشحاضرضروریبهنظر ی

ایجاداملکردهایصقیحبهداشتییاریخماهدنممد.



 ها روش

دریکلیاز1396این طالعهازنمعکارآز ایی یدانیبمدکهدرساع

یهلدفشهراصفها )گمرت(صلمرتگرفلت.جا علهشرق ناوق

آ مزا  اطعابتداییبمد. تشکلاز ادرا دانش

آ مزا  اطعابتدایی عیارهایورودبه طالعهشا ل ادرا دانش

)ازیگلمرتوساکنیکیازروستاهایاقماریویلااصللی نطاله

1396درسلاع ناوقشرقاصفها بهالتشیمعآلمدگیبهشلپش(

درصدسثاالتنیزبهانما  عیلار21بمد.اداشاسخگمییبهبیشاز

 خروجاز طالعهدرنظرگرفتهشد.

ی مردنیازبااستفاد ازفر معبرآوردحجلانممنلهحجانممنه

درصلد،تلما آز لم 95هاباسطحاومینلا ی یانگینجهت اایسه

آللمدگیبله در لمرددرصد،انقراف عیارسطحآگلاهی لادرا81

داربیندوگرو کله(وحداقلتفاوت عنی18()75/1)حدودشپش

نفلردرهلرگلرو بلرآوردگردیلد.77درنظرگرفتهشد،8/1 عادع

ایانجااگرفت.بدینترتیب،ابتلداگیریبهصمرتچند رحلهنممنه

زا آ لمهاوتعلداددانلش،ک سی مرد طالعه نطاهلیست دارس

آ لمزا هلر درسلههرک ستهیهشد.سپسباتمجهبهتعداددانش

ی مردنیازازهر درسلهبله)در جممعچهار درسه(،تعدادنممنه

یالزابلراییبعد،تعدادنممنهروشسهمیتعیینگردید.در رحله

آ لمزا هلرهرک س قاسبهشدوسپسبااستفاد ازلیستدانلش

آ لمزبلهروشتصلادفیانتخلابشلدندوازیدانلشک س،تعلداد

هابرایشرکتدرورحدامتبهاملآ د. ادرا آ 

 قاققسمتیچهارنا هشا لی شرسشهاداد آوریابزارجمع

کلهدرقسلمتاوعآ او الاتجمعیتلیود مگرافیل بمدساخته

آگاهییاالتحیطهثسدیگرشا لوسهقسمتهاشرسید شدنممنه

یلیکلرتازنملر ویلفایدرقالبینهزصمرتسهگهاعبثس13)

نگلرشیاالتحیطلهث،سل(خلمب=13یضعیفتلانملر =صفر

لیکلرتازکلا   ویلفایدرقاللبینلهزصمرتسلهگهاعبثس7)

االتحیطلهثوس(21ینمر = مافاای تاکا   ینمر = خالفا

لیکلرتویفایدرقالبینهزصمرتدوگهاعبثس9شا ل)املکرد

ینا لهشرسلش.(بلمد9ینملر =صفرتاخمبی نمر=ازضعیف

روایلیوشایلاییآ تلرشلیشبررسیآگاهی،نگلرشواملکلردکله

راآ قلرارگرفلتتلاکننلدگا  شارکتدراختیاربمد،سنجید شد 

 .تکمیلنمایند

هرقسمتجملعشلدویها،نمر نا هآوریشرسششسازجمع

قابللاکتسلابازهلرقسلمتیدرصدنمر بر بنایحلداکررنملر 

بهانما آگاهی،نگرشواملکرد51ازکمترینمر . قاسبهگردید

بهانما آگاهی،نگرشواملکرد تمسل و51-75ی؛نمر ضعیف

بهانما آگاهی،نگرشواملکرد طللمبدرنظلر76-111ینمر 

 .هشدگرفت

کللهشللسازاخلل روشانجللاا طالعللهبللهایللنصللمرتبللمد

یکتبیوتخصیصتصادفیگرو آز م وشاهد،والدیننا هرضایت

بللراسللاساو اللاتجهللتشللرکتدرشللژوهشداللمتشللدند.

آ مزشیتهیلهگردیلدودرییاوعبرنا هآوریشد ،در رحلهجمع

ایگرو آز م بهاجراگ اشتهشلدودرگلرو شلاهدهلیا داخلله

تهیلهولرحدرسودردوجلسلهبرنا هآ مزشلیبلاصمرتنگرفت.

درآ مزشیبرگزارگردیدو طالبآ مزشیالزابه ادرا ارایهگردید

یآ لمزشبهداشلتبلر یلزا آگلاهی،نگلرشوشایا ،ت  یربرنا له
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یآ مزشیسلنجید یدو ا شساز داخلهاملکردوالدینبهفاصله

شد. طالبآ مزشداد شد بهگرو  داخلهدرشایا ورحدرقاللب

ی شمفلتبه ادرا گرو شاهدتقمیلگردید.

،tهلایآز م ازآ ارتمصیفیوهایبهدستآ د بااستفاد داد 

Repeated measures ANOVA،Mann-Whitney

21ینسللللللللخهSPSSافللللللللزاردرنللللللللراWilcoxonو

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NYمردتجزیهو )

داریدرنظلربلهانلما سلطح عنلیP<15/1تقلیلقرارگرفلت.

.گرفتهشد



 ها افتهی

ینفلر 77آ مزا  اطعابتداییدردوگلرو نفراز ادرا دانش154

داریازلقلا آز م وشاهد مردبررسیقرارگرفتند.تفاوت عنلی

هاید مگرافی بیندوگلرو  شلاهد نشلد؛بلهولمریکلهویژگی

و3/29±5/6هلایآز لم وشلاهدبلهترتیلب یانگینسنیگلرو 

(.ازنظر یلزا تقصلی ت،دردوP=641/1)ساعبمد7/9±9/27

نفرزیلر23و23سماد،نفربی9و11گرو آز م وشاهدبهترتیب

نفلردارایتقصلی تدانشلگاهی6و6نفردیپلاو39و37دیپلا،

(.تمزیللع تغیرهللاید مگرافیلل دوگللرو درP=721/1بمدنللد)

ارایهشد است.1جدوع

آ لمزا آگاهی،نگرشواملکلرد لادرا دانلشی یانگیننمر 

آ لد 2وبعداز داخلهبهتفکی دوگرو آز م وشاهددرجدوعقبل

یآگلاهی،نگلرشوداریدرنملر است.بلیندوگلرو اخلت ف عنلی

یهلرسلهاملکردقبلاز داخلهوجمدنداشت،ا اشساز داخله،نملر 

داریرانشلا دادودرگلرو ف عنلیآیتا ل کمربلیندوگلرو اخلت 

ای شاهد گردیلد.بلراسلاسنتلای آز لم  داخلهافزایشقابل  حظه

Paired t یهرسهآیتاآگاهی،نگرشواملکرددرگلرو  داخلله،نمر

داریوجلمدداریشیداکرد،ا ادرگرو شاهداخلت ف عنلیتفاوت عنی

نشلا دادکلهRepeated measures ANOVAنداشت.نتلای آز لم 

 یلللانگینتغییلللراتهلللرسلللهآیلللتابلللیندوگلللرو تفلللاوت

داریداشت. عنی

تمزیعفراوانیسطحدانش،نگرشواملکرد ادرا بلهتفکیل 

نشللا داد شللد اسللت.بللرایللناسللاس،3دوگللرو درجللدوع

درصلدازافلرادگلرو 45/45درصدازافرادگلرو آز لم و96/38

آگللاهیضللعیفیقبلللازآ للمزشداشللتند.همچنللین،ینمللر شللاهد

هایگرو درصدنممنه85/42هایگرو آز م ودرصدنممنه75/46

یآگلاهیقبللازآ لمزشکسلبی تمسطیرادرحیطهشاهدنمر 

یآگاهیضلعیفبلرایگلرو آز لم کردندکهشسازآ مزش،نمر 

درصدشد.همچنین،67/24 تمس یآگاهی برابرباصفرشدونمر

درصدبله28/14یآگاهیخمبگرو آز م کهقبلاز داخلهنمر 

درصدرسید.ایننملر درگلرو شلاهدقبللو23/75دستآ د،به

شسازآز م تفاوتیرانشا نداد.



 آزمون و شاهد های . توزیع متغیرهای دموگرافیک در گروه1جدول 

 متغیر
 گروه مطالعه

 Pمقدار 
 شاهد آزمون

 646/6 9/27 ± 7/9 3/29 ± 5/6 انحراف معیار( ±سن مادران )سال( )میانگین 

 866/6 76( 9/96) 68( 3/88) دار خانه شغل مادر ]تعداد )درصد([

 7( 1/9) 9( 7/11) شاغل

 356/6 9( 7/11) 14( 2/18) آزاد شغل پدر ]تعداد )درصد([

 27( 1/35) 31( 3/46) کارگر

 19( 7/24) 17( 1/22) کارمند

 22( 6/28) 15( 5/19) بیکار

 726/6 9( 7/11) 11( 3/14) سواد بی تحصیالت مادر ]تعداد )درصد([

 23( 9/29) 23( 9/29) زیر دیپلم

 39( 6/56) 37( 1/48) دیپلم

 6( 8/7) 6( 8/7) دانشگاهی

 626/6 9( 7/11) 8( 4/16) 2 خانوار ]تعداد )درصد([بعد 

3 (7/37 )29 (1/35 )27 

4 (9/29 )23 (4/36 )28 

 13( 9/16) 16( 8/26) و بیشتر 5
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 کنندگان دو گروه قبل و پس از مداخله ی آگاهی، نگرش و عملکرد شرکت . میانگین نمره2جدول 

 زمان متغیر
 گروه

Pمقدار 
* 

 شاهد آزمون

 146/6 93/5 ± 66/1 45/6 ± 12/1 قبل ی آگاهی نمره

 626/6 67/6 ± 31/1 25/11 ± 62/1 بعد

Pمقدار 
** 667/6 126/6 666/6*** 

 225/6 43/9 ± 24/1 77/8 ± 16/1 قبل ی نگرش نمره

 661/6 61/16 ± 24/1 77/18 ± 47/1 بعد

Pمقدار 
** 661/6 > 666/6 667/6*** 

 856/6 54/2 ± 56/6 22/2 ± 28/6 قبل ی عملکرد نمره

 < 661/6 93/2 ± 88/6 22/8 ± 88/6 بعد

Pمقدار 
** 661/6 > 796/6 661/6 >*** 

 یانگین***،Paired tاساسآز م درو هرگرو بریانگین اخت ف**،tآز م اساسدوگرو برینب یانگیناخت ف*

Repeated measures ANOVAاساسآز م دوگرو برینبییراتتغ



داریبلیندواخت ف عنی،Mann-Whitneyبراساسنتای آز م 

گللرو آز للم وشللاهدازنظللرآگللاهیقبلللازآ للمزش شللاهد نشللد

(938/1=Pا ادوگرو شساز داخلهتفلاوت عنلی،)داریبلایکلدیگر

،اخللت فWilcoxon(. طللابقبللانتللای آز للم P<111/1داشللتند)

داریازنظرسطحآگلاهیدرگلرو آز لم قبللوبعلدازآ لمزش عنی

(.نتای همینآز م تفاوت عنلیداریرادرP<111/1 شاهد گردید)

 گرو شاهدقبلوبعدازآ مزشنشا نداد.

درصللدازگللرو آز للم و96/38هللانشللا دادکللهیافتلله

درصلد75/46ینگرشضلعیفودرصدازگرو شاهدنمر 25/41

ینگرش تمسل درصدازگرو شاهدنمر 64/51ازگرو آز م و

راکسللبنممدنللد.بللراسللاسنتللای بللهدسللتآ للد ازآز للم 

Mann-Whitneyینگللرشقبلللازداریدرنمللر ،اخللت ف عنللی

ا للاشللسازآ للمزشدردوگللرو شللاهدوآز للم وجللمدنداشللت،

داریآ مزش،گرو آز م در اایسهباگلرو شلاهدشیشلرفت عنلی

درصدگرو آز لم داراینگلرشضلعیف،79/7ایکهکرد؛بهگمنه

درصلدداراینگلرش72/72درصدداراینگلرش تمسل و48/19

،66/37 طلمببمدنلد؛درصلمرتیکلهدرگلرو شلاهدبلهترتیلب

تیبنگرشضعیف، تمسل و طللمبدرصدبهتر68/11و64/51

داریدرنشا دادکلهتفلاوت عنلیWilcoxonداشتند.نتای آز م 

گرو آز م قبلوشسازآ مزش شاهد شلد،ا لادرگلرو شلاهد

ینگلرشافلرادداریدرنملر قبلوبعدازآ لمزشاخلت ف عنلی

وجمدنداشت.



 ی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران قبل و بعد از آموزش در دو گروه آزمون و شاهد مقایسه. 3جدول 

 زمان متغیر
 شاهد آزمون

ضعیف ]تعداد  Pمقدار 

 )درصد([

متوسط ]تعداد 

 )درصد([

خوب ]تعداد 

 )درصد([

ضعیف ]تعداد 

 )درصد([

متوسط ]تعداد 

 )درصد([

خوب ]تعداد 

 )درصد([

 938/6 9( 68/11) 33( 85/42) 35( 45/45) 11( 28/14) 36( 75/46) 36( 96/38) قبل از آموزش دانش

 < 661/6 16( 98/12) 34( 15/44) 33( 85/42) 58( 32/75) 19( 67/24) 6( 6) بعد از آموزش

  P 661/6 > 866/6مقدار 

 876/6 7( 69/9) 39( 64/56) 31( 25/46) 11( 28/14) 36( 75/46) 36( 96/38) قبل از آموزش نگرش

 < 661/6 9( 68/11) 39( 64/56) 29( 66/37) 56( 72/72) 15( 48/19) 6( 79/7) بعد از آموزش

  P 661/6 > 691/6مقدار 

 876/6 5( 49/6) 42( 54/54) 36( 96/38) 11( 28/14) 36( 75/46) 36( 96/38) قبل از آموزش عملکرد

 < 661/6 7( 69/9) 38( 35/49) 32( 55/41) 67( 61/87) 7( 69/9) 3( 89/3) بعد از آموزش

  P 661/6 > 143/6مقدار 





 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران سیادت دانا زهرا آلودگی به شپشتأثیر آموزش بر آگاهی مادران در خصوص 

 328 1397دوم خرداد  ی/ هفته474ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

درصلد28/14و96/38،75/46یآ مزشیبهترتیلبقبلاز داخله

یدرصلدازگلرو شلاهدنملر 49/6و96/38،54/54ازگرو آز لم و

املکردضعیف، تمس وخمبیداشتند.نتای بلهدسلتآ لد ازآز لم 

Mann-Whitneyداریرا یا دوگرو قبللاز داخللهازاخت ف عنی

و89/3،19/9لقا املکردنشا نداد،ا لاشلسازآ لمزشبلهترتیلب

درصلدازگلرو 19/9و55/41،35/49درصدازگرو آز لم و11/87

یاملکردضعیف، تمس وخمبیراکسبکردندواخلت فشاهدنمر 

د.همچنلین،نتلای بلهدسلتآ لد ازآز لم داربلمبیندوگلرو  عنلی

Wilcoxonداررا یا گلرو آز لم قبللوبعلداز،وجمداخت ف عنی

آ مزشنشا داد،ا ااخت ف شاهد شلد در یلانگیننملراتدرگلرو 

دارنبمد.شاهد عنی

هللابللااسللتفاد ازآز للم الزابللهرکللراسللتکللهتقلیلللداد 

Repeated measures ANOVA ینشا دادکلهتغییلراتسلطحنملر

هلایآگاهی،نگرشواملکرد لادرا بلرحسلبهلیایل ازویژگلی

دارینداشت.د مگرافی آنا اخت ف عنی



 بحث

آلمدگیشپشازجمله شلک تیاسلتکلهبلهولمر سلتایابلاسلطح

بهداشتجا عهارتبا دارد.بنابراین،به نظمراخ بهترینتکنیل جهلت

ارتاایسطحدانلش،نگلرشواملکلردافلراددر لمردآللمدگیشلپش،

یحاضرباهدفتعیینت  یرآ مزشبرآگاهی،نگلرشواملکلرد طالعه

درسلاعآلمدگیبلهشلپشزا  اطعابتداییدرخصمصآ م ادرا دانش

انجااشد.1396

داریبلینسلطحآگلاهی،نگلرشونتای نشا دادکهاخت ف عنی

یکنند دردوگرو آز م وشاهدقبللاز داخللهاملکرد ادرا شرکت

آ مزشیوجمدنداشتواین یزا درسطح تمس بهشلایینبلمدکلهبلا

 شابهتداشت.(12-13)هایشیشیندراینز ینهژوهشهایشیافته

داریها یا دوگلرو یحاضر،اخت ف عنیبراساسنتای  طالعه

آز م وشاهدبعداز داخلهآ مزشیوهابینگرو آز لم قبللوبعلد

یآگاهی،نگرشواملکلرد شلاهد گردیلد.از داخلهآ مزشیدرنمر 

 یر ربلتوخلمبآ لمزشبلرآگلاهی،نگلرشوتقایاات تفلاوتیتل 

انلدکلهبلانتلای شلژوهشحاضلر طابالتداشلت.املکردرانشا داد 

همکللارا کلهدر نللاوقروسلتاییاسللترالیاانجللااوMohajerی طالعله

گرفت،بهایننتیجهدستیافتکه یزا آگلاهینمجمانلا درخصلمص

حلد طللمبیقلرارداشلتوبلرهایشیشگیریازآلمدگیبهشپشدررا 

 (.16لزواارتاایسطحآگاهیروستاییا دراینخصمصت کیدشد)

AlBashtawyوHasnaنیزدرشژوهشیکلهدرکشلمرارد انجلاا

دادند، یزا آلمدگیبهشپشرادربرخی ناوقروسلتاییایلنکشلمرتلا

هلارادرصدگزارشنممدندواداآگاهیواملکرد طلمبخلانماد 11

(.19ازاما لاصلیآلمدگیبهشپشبیا کردند)

همکارا درتقایلقخلمد، یلزا آللمدگیبلهشلپشرادروشمربابا

درصلدبلرآوردنممدنلدوالداآگلاهی5/4 ناوقروستاییگی  حدود

-آلمدگیبهشلپشوسلطحاقتصلادیهادرخصمصشیشگیریازخانماد 

(.21اجتماایشایینراازاللاصلیآلمدگیبهشپشانما کردند)

Bachokراشلپشیخمداللآلمدگیبلههمکارا کهدر طالعهو

تلریناا للایلن مردبررسیقراردادند،اداآگاهیرابهانلما اصللی

شلمندگا سلطحدرصلدبررسلی59آلمدگیرکرنممدند؛بهولمریکله

(.18آگاهی طلمبیدر مردآلمدگیبهشپشنداشتند)

درصلدازسلاکنا 36همکارا ،سطحآگاهیوTolozaدرشژوهش

یروسللتاییدرآرژانتللیندرحللدضللعیفبللرآوردگردیللدویلل  نطالله

شلمندگا داراینگلرش طللمبیدر لمردخطلراتدرصد صلاحبه12

(.21آلمدگیبهشپشنبمدند)

هلایجدیلداستفاد ازروشتما انما نممدکهدرنهایت،چنین ی

هایآ مزشیجدید،سلاد وقابللفهلا،بلهآ مزشبهداشتوتکنملمژی

یآ مزشلیزیلرهلا ناوقواجرایبرنا لهکارگیرینیروهایبهمرزبم ی

تمانلددربهبلمدنظر ربی جربآشنابهزبا وآدابورسما نطاه، لی

 سطحآگاهی،نگرشواملکردجا عه فیدباشد.

یحاضر، شخصگردیدبراساسنتای بهدستآ د از طالعه

 یآ مزشبهداشت،ناش لث ریدرافلزایش یلزاکهاجرایبرنا ه

آگاهی،نگرشواملکرد ادرا درخصمصآلمدگیبهشلپشدارد.

سمادبمد هایتقایقازجملهبیدراینحاع،باتمجهبه قدودیت

تعدادیاز ادرا  ناوقروستایی قلانجااشژوهش،فاصللهداشلتن

روستاهاازهاو شک ت ربم بلههماهنلننملمد افلرادجهلت

گللردد طالعللاتشللی،شیشللنهاد للیهللایآ مزشللرکتدرکلل س

.دراینز ینهانجااگیردتریگسترد 
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Abstract 

Background: The purpose of this study was to investigate the effect of education on knowledge, attitude, and 

practice in the field of pediculosis among the mothers of elementary school students in Gavart district, Isfahan, 

Iran, in year 2017.  

Methods: In this field trial study, 154 mothers of primary school students in Gavart district were selected and 

randomly divided into two groups of 77. The first group went under education about pediculosis, and in the 

second group, no intervention was applied. Awareness, attitude, and practice of the mothers were evaluated 

before and 2 months after the intervention, and were compared between the two groups. 

Findings: The mean scores of knowledge, attitude, and practice after the intervention was 11.25 ± 1.62, 18.77 ± 1.47, 

and 8.22 ± 0.88 in intervention group, and was 6.07 ± 1.31, 10.01 ± 1.24, and 2.93±0.88, in control group, 

respectively; and the differences between the two groups were statistically significant. 

Conclusion: Implementation of the health education program probably has an effective role in increasing 

awareness, attitude, and practice among mothers regarding infection with lice. 
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