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  0611دوم مهر  ی /هفته436 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 50/7/5011تاریخ چاپ:  22/1/5011تاریخ پذیرش:  51/2/5011تاریخ دریافت: 

  
 آباد آموزان مدارس ابتدايي شهر خرم شیوع آلودگي به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش میزان

 
 3سید محمودرضا طاهریان، 2مهدی بیرجندی، 1دار نسرین گله

 
 

دهیچک

آموزان گردد. این  تواند باعث مشکالت جسمی، روانی و اجتماعی در دانش و میاست از عوامل مهم سنجش سطح بهداشت فردی در جامعه  ،آلودگی به شپش :مقدمه

 .انجام شد 5987-89های  آباد در سال آموزان ابتدایی شهر خرم در دانش با هدف بررسی شيوع آلودگی به شپش سر و عوامل مؤثر ،مطالعه

شدند. گردآوری گيری ترکيبی انتخاب  نمونهبه روش آموزان مدارس ابتدایی  نفر از دانش 9981تحليلی بود. تعداد  -از نوع توصيفی ،مقطعی ی این مطالعه :ها روش

Independent t ،2 های آزموناز . نتایج با استفاده انجام شدسر موی ی  معاینهو  ی محقق ساخته نامه با استفاده از پرسشاطالعات، 
χ  وMann-Whitney  در سطح

 . دیگرد یواکاو P < 111/1داری  یمعن

 ،. آلودگی به شپش سرمشاهده شد( درصد 19/5نفر از پسران ) 27( و درصد 7/1نفر از دختران ) 525آموزان شامل  ( از دانشدرصد 9/9نفر ) 509آلودگی در  ها:افتهی

های موبایل و تبلت،  مشترك از وسایل شخصی، رختخواب، بازی ی سکونت، شغل و تحصيالت والدین، استفاده ی جنسيت، ناحيهعواملی نظير داری با  معنی ی رابطه
 سایر افراد خانواده، نوع مدرسه و مربی بهداشت مدارس نشان داد. یبلندی مو، خارش سر، ابتال

 ،دار بسياری از این عوامل یاقتصادی، فرهنگی و رفتاری بودند. با توجه به ارتباط معن -مرتبط با مسایل اجتماعی عوامل مؤثر بر آلودگی به شپش سر :یریگجهینت

 .اهش دادهای الزم، شيوع آلودگی را ک ضروری است با کنترل و آموزش

 ایران ؛عوامل اپيدميولوژیکی ؛پدیکولوزیس ؛مدارس ؛شپش به یآلودگ :یدیواژگان کل

 

آموزان مدارس  شیوع آلودگي به شپش سر و عوامل مؤثر بر آن در دانش میزان .محمودرضا طاهریان سيد بيرجندی مهدی، دار نسرین، گله :ارجاع

 .122-192 :(290) 98 ؛5011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .آباد ابتدایي شهر خرم

 

 مقدمه

 و رانی  ا در یعموم بهداشت مشکالت نیترجیاز را ،به شپش سر یآلودگ

 ج اد یعالوه بر ا ،از بزاق شپش یخارش ناش .(1)شود یم محسوب جهان

تواند س ب  مش ک    یم ،یو اجتماع یو آثار سوء روان یمشکالت بهداشت

در  ش رتت یک اشش    جه،ینت در و یریادگیدر خواب، اختالل در تمرکز و 

 یش ا در گ روه  یانحص ار  یب  یط ور ترر  به ،(. آلودگی2-3مدرسه شود )

 در تنه ا  ن ه  یآل ودگ  نی. ا(۴)بیشتری دارد  وعیمانند کودکان ش ری ذ یآس

 یاراد زی  ن اتت ه یتوس عه   یبلک ه در کش ورشا   توسعه، حال در یشاکشور

میلیون مورد ابتال ب ه ش پش    6-12شر سال  ،. در امریکااست ییباال وعیش

 ییکشورشادر مدارس  یآلودگ وعیدشد. شیساله رخ م 3-12کودکان  نیب

 درص   د(، کان   ادا  7/22) نیدرص   د(، آرتانت    3/22مانن   د انسل   ی  )

درصد( گ زارش ش ده    3/13) منیدرصد( و  2/2) کیدرصد(، بلژ 3/22)

 یش هرشا ش پش در   ب ه  یآل ودگ  ن،یشیمطالعات   اساس بر. (2-6)است 

   ی  درص  د(، اردب 7/12درص  د(، س  نند  )  1/2رش  ت ) ری  نظ رانی  ا

( 0/12درص د( و بوش هر )   2/۴) زی  درصد(، تبر 2/2درصد(، باب  ) 2/22)

 . (7)مشاشده شده است  زین

مر اط    ریرا نسبت به سا یگزارش آلودگ نیشتریب ،ییمدارس ابتدا

 ،یآل ودگ  وعیم ثثر ب ر ش     عوام    نی ی ب ا تع  ن،یند. شمچندار یلیتحص

 ب ه  درم ان  و یری  گشیآموزش،     یبرا یمناسب یشایدشتوان جهت یم

 کنن د  یریجل وگ  آن معضالت و عوارض از تا داد ربطیذ اتراد و مراج 

ح دال    تی  از عدم رعا یا نشانه ،به شپش یکه آلودگ ییجا (. از آن2)

ش اخ    توان د  یآن م   یآلودگ نییاست، تع یو اجتماع یبهداشت ترد
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 تی  باش د. ب ا توج ه ب ه اشم     یمورد بررس   ی از منطره یخوب یبهداشت

س ازان کش ور، اث رات ن امطلوب     ن ده یآموزان به عن وان آ سالمت دانش

 ،یم ار یش پش در جامع ه و ل زوم کنت رل ب     یآل ودگ  یو روان   یبهداشت

یم نظر به یضرور ییابتدا مرط  آموزان دانش در یآلودگ وعیش یبررس

با شدف تعیین شیوع آل ودگی ب ه ش پش س ر و      ،حاضر ی رسد. مطالعه

آب اد   آموزان مدارس ابتدایی شهر خ رم  آن در دانش بروزعوام  مثثر در 

 .دیو اجرا گرد یطراح

 

 هاروش

و ک    د اخ    الق  ۴72د ک     ب    ا حاض    رمرطع    ی  ی مطالع    ه

IR.LUMS.REC.1396.275 بود.  یلیتحل -یفینوع مطالعات توص از

آموزان م دارس دولت ی و    تمام دانش شام  ژوشش  نیا یآمار ی جامعه

 1327-22 یلیآباد در سال تحص غیر دولتی مرط  ابتدایی شهر خرم

 یاای و طبر ه  خوشه یشا از روش یبیترک ،گیرینمونه روشبودند. 

 و روزگ ر یت ی بود. حجم نمون ه ب ر اس اس مطالع ه     یاچند مرحله

 ،(d=  007/0و  α، 022/0  =P=  02/0شمکاران )با در نظر گرتتن 

 روش از اس تفاده  ب ه  توج ه  ب ا  ک ه  دی  گرد نیینفر تع 1211تعداد 

ح دال    یینه ا  ی ضرب و تعداد نمون ه  2در  یاخوشه یریگ نمونه

 ت،ی  در نها ،یاحتم ال  زشی  ر  ی  دلنفر تعیین گردید که ب ه   3222

 (.2لرار گرتتند ) ینفر مورد بررس 3220

 ی آب اد ب ه عن وان طبر ه    شهر خرم یمناطق شهردار مطالعه، نیدر ا

 نی  ا درون و رطبر  هیب  ه عن  وان ز یدولت   ری  و غ یاول، م  دارس دولت  

انتخاب  یینها ی رطبرهیز عنوان به دخترانه و  سرانه مدارس رطبرات،یز

ب ه عن وان    رطبر ات، یز نی  شدند و با در نظ ر گ رتتن م دارس درون ا   

 انتخاب شدند.  یاچند مرحله یاشا به صورت خوشهخوشه، نمونه

محر  ق س  اخته ش  ام  اطالع  ات   ی نام  ه رس  ش ،اب  زار مطالع  ه

و  یخ  انوادگ ،یت  رد یو عوام    م  ثثر، ش  ام  رتتارش  ا  کی  دموگرات

 نی ی و جه ت تع  هی  بود که بر اساس مرور متون و مطالعات ته یاجتماع

و  یگ روه بهداش ت عم وم    یت علمأیش ینفر از اعضا 2از نظر  ییروا

 .دیاستفاده گرد ی زشک یشناسحشره

 یش ا طب ق روش  ن،یاز وال د  یکتب   ی نام ه  تیرضا اتتیدر از   

انتخ اب ش دند.     از     یکالس   ی هی  آموزان بر حس   ادانش یآمار

 ب ا ات اق جداگان ه    کیآموز در دانش ک،یترم اطالعات دموگرات  یتکم

ب ار   کی  ک ش  اس تفاده از دس ت   ب ا و  نیب  ذره کیبه کمک  ینور کات

س ر   یش پش رو  میمس تر  یب ه جس تجو   ر ه یبه مدت س ه دل  ،مصرف

ش ا و  ش ت گ ردن و مرنع ه )در     گ وش   ش ت  در ژهی  آموز ب ه و  دانش

مثب ت   ی منزل ه  ب ه  بالغ شپش و نوزاد تخم، اتتنیدختران(  رداخته شد. 

 شد. یم یجستجو تلر ی جهینتبودن 

اشتغال به تحصی  در مرط  ابتدایی مدارس دولتی و غی ر دولت ی و   

 ی ب ه ادام ه    یورود و عدم تما یارشایمع مطالعه، در یشمکار به  یتما

 .ندخرو  از مطالعه بود اریمع یشمکار

  20 ی نس  خه SPSSات  زار ن  رم وارد ی ب  ه دس  ت آم  ده ش  اداده

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY ) یرش ا یو متغ ش دند 

انح راف   ± نیانسی  ب ه ص ورت م   یکم یرشایبه صورت تراوانی و متغ یفیک

 جه ت  و 2χ آزم ون  از یف  یک یرشایمتغ نیب ارتباط جهت. شد گزارشمعیار 

. دی  گرد اس تفاده ( Φ) یت    یضر از ر،یمتغ دو نیب ارتباط شدت یریگاندازه

 یش ا آزم ون  از گروه دو نیب یارتبه ای یکم ریمتغ ی سهیمرا جهت ن،یشمچن

Independent t  وMann-Whitney   020/0. ش د اس تفاده> P    ب ه عن وان

 .شد گرتته نظر در یدار یسطح معن

 

 هاافتهی

اول تا ششم مورد مطالعه لرار گرتتن د.   یشا هیآموز  ادانش 3220تعداد 

آموزان ب ین   ششم بودند. سن دانش ی درصد( در  ایه 30بیشترین اتراد )

 . ب ود س ال   11س نین   دردرصد(  1/31سال و بیشترین تراوانی ) 1۴-7

درص د از   2/7آم وزان م وی متوس ط، داش تند. لب اس       درصد دانش 26

آم وزان ب ه ش پش س ر      شد. دانش می  آموزان به طور شفتسی شسته دانش

درص د(   1/1درصد( و شپش و رش ک )  0/2درصد(، رشک سر ) 7/0)

 (.1داشتند )جدول  یآلودگ

 ی هی  ( و  اP < 001/0) جن  با سر شپش به یآلودگ زانیم نیب

وج  ود داش  ت. می  زان  یدار( ارتب  اط معن  یP < 001/0) یلیتحص  

اول ت ا س وم بیش تر از     یشا هیآموزان  ا آلودگی به شپش سر در دانش

کاشش داشت. ض ری    ،تا ششم مچهار یشاهیشا بود و در  اهیسایر  ا

س کونت، ش غ  و س طح     ی بود. ب ین ناحی ه   ۴1/0 ،رابطه نیتی در ا

مشترك از وسای  شخصی و رختخواب  ی استفاده ن،یوالد التیتحص

  مشترك، بلندی م و، خ ارش س ر، دتع ات شستش وی لب اس، ب ازی       

مشترك موبای  و تبلت، آلودگی س ایر ات راد خ انواده، ن وع مدرس ه،      

 یداریو میزان ابتال به ش پش س ر ارتب اط معن     بهداشت  یوجود مرب

 (.P < 020/0وجود داشت )

بیش تر  رتت که  این انتظار می ،که حجم نمونه زیاد بود ییجا از آن

 ،باشند. بدین منظور داری با آلودگی به شپش داشته متغیرشا ارتباط معنی

شدت یا میزان ارتباط بین متغیرشا با  ی مردار ضری  تی که نشان دشنده

محاسبه گردید. بین وج ود حم ام در من زل و     ،دشد آلودگی را نشان می

داری وج ود   آموزان با ابتال به شپش سر ارتباط معن ی  دانش یحالت مو

 (.P < 020/0)نداشت 

اتراد مب تال ب ه    ین متوسط تعداد دتعات استحمام در طول شفته درب

وجود داشت. ب ین   (P < 001/0) دار یاختالف معن ،شپش و اتراد سالم

تف اوت   ،آم وزان آل وده و س الم    دان ش  ی میانسین تعداد ات راد خ انواده  

 (.2)جدول  (P = 067/0)ی مشاشده نشد دار یمعن
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 آموزان مورد مطالعهدانش یشناختیتجمع یهایژگیو یفراوان یع. توز1جدول 

 )درصد( تعداد رده یرمتغ
 2116( 4/54) زن جنس

 1774( 6/45) مرد
 1651( 4/42) 1 ی منطقه سکونت ی ناحیه

 1533( 4/39) 2 ی منطقه
 706( 2/18) 3 ی منطقه

 115( 0/3) اول یلیتحص ی یهپا
 159( 1/4) دوم
 332( 5/8) سوم

 989( 4/25) چهارم
 1127( 0/29) پنجم
 1168( 0/30) ششم

 109( 8/2) فوت كرده شغل پدر
 214( 5/5) كاربی

 1294( 3/33) كارمند
 280( 2/7) فرهنگی

 1993( 2/51) شغل آزاد
 21( 5/0) فوت كرده شغل مادر

 3129( 4/80) دار خانه
 290( 5/7) كارمند
 233( 0/6) فرهنگی

 217( 6/5) شغل آزاد
 233( 0/6) ابتدایی تحصیالت پدر

 653( 8/16) متوسطه
 629( 2/16) یپلمو فوق د یپلمد

 1238( 8/31) لیسانس و باالتر
 1137( 2/29) ابتدایی

 229( 9/5) ابتدایی تحصیالت مادر
 734( 9/18) متوسطه

 706( 1/18) یپلمو فوق د یپلمد
 1337( 4/34) لیسانس و باالتر

 883( 7/22) ابتدایی
 3836( 6/98) دارد حمام در منزل

 54( 4/1) ندارد
شخصی  وسایل

 مشترک
 3283( 4/84) كند نمی
 607( 6/15) كند می

 1383( 6/35) كند می رختخواب مشترک
 2507( 4/64) كند نمی

 723( 6/18) كوتاه بلندی مو
 2178( 0/56) متوسط

 989( 4/25) بلند
 495( 7/12) دارد خارش سر

 3395( 3/87) ندارد
 161( 1/4) دارد خانواده افراد یآلودگ

 3729( 9/95) ندارد
بازی مشترک موبایل 

 و تبلت
 1784( 9/45) كند می
 2106( 1/54) كندنمی

 3343( 9/85) دولتی نوع مدرسه
 547( 1/14) غیر انتفاعی

 3536( 9/90) دارد مربی بهداشت
 354( 1/9) ندارد

 بحث

در کش ور   یآل ودگ  زانی  اما م ،درصد بود 2/3 مجموع در سر شپش وعیش

 ش پش  ب ه  یآل ودگ  زانیم نی. ب(10)درصد گزارش شده است  ۴/7 ران،یا

 نی  اوجود داشت. علت  یداریشا ارتباط معنآموزان با جن  آندانش سر

 توس ط  موش ا  ش دن  دهی وش ایدختران و  یتواند بلندتر بودن مویم اتته،ی

 ن،یش ود. شمچن   یم   یآل ودگ   یتش خ  در ریت أخ  باع    که باشد مرنعه

 نی  ا درتواند یم زین یعوام  شورمون ایشا و یمانند نوع باز یعوام  رتتار

 در س ر  ش پش  وعیش   بودن باالتر زین مطالعات ریسا. باشد رگذاریثأت نهیزم

ن آلودگی ب ه ش پش س ر و    . بین میزا(6، 11)اند نموده گزارش را دختران

وج ود داش ت.   دران و م ادران کارمن د       یدارارتباط معنی ن،یشغ  والد

بودن د. دلی   ای ن ام ر را      نیکمتری نسبت به سایر ی دارای ترزندان آلوده

توان در باال بودن س طح تحص یالت، ترشن   و ت أمین نس بی س طح       می

 اجتماعی خانواده دانست. -التصادی

 در آل ودگی  و نیدار بین تحصیالت وال د یبیانسر ارتباط معن ،نتایج

 یآل ودگ  زانی  از م ن،یوالد التیتحص سطح شیاتزا با. بود آموزان دانش

  یکولوزی  د  وعی در و ش   التیتحص نیکاسته شد. ارتباط معکوس ب

ت وان ب ه   یله را ممسأ نی. ا(11-16)شده است  اتتیمطالعات  ریدر سا

 و  یکولوزی  د  از یآگ اش  ،یبهداش ت  یشا به رتتارش ا نسرش مثبت آن

 (. 1۴شا ربط داد )آن ی کرده  یتحص نیوالد یاجتماع روابط

مدارس غی ر انتف اعی    دردرصد و  7/3میزان آلودگی در مدارس دولتی 

وج ود داش ت.    یداریارتباط معن ینوع مدرسه و آلودگ نیدرصد بود. ب 1/0

 یحساس  یت بیش  تر اولی  ا ،ای  ن ام  ر یاحتم  العل  ت  ن،یش  یدر مطالع  ات  

ب ه نظ ر    ،ذک ر ش ده اس ت. شمچن ین     یعانتف ا  ری  آموزان و مدارس غ دانش

آموزان م دارس غی ر انتف اعی    دانش شتریبالتصادی  -رسد سطح اجتماعی می

 .(1۴، 16)به طور محسوسی با مدارس دولتی متفاوت است 

 یداریتف اوت معن    یاگر چه بین میانسین تعداد اتراد خانواده و آل ودگ 

ب ود.   ش تر یب زی  ن یآل ودگ  شتر،یب تیبا جمع یدر خانوارشا اما ،وجود نداشت

 .(11، 13)اند گزارش نموده یداریمعن ارتباط سریمحرران د

 یشخص    ینت  ایج نش  ان داد ب  ین اس  تفاده از رختخ  واب و وس  ا

اس ت ک ه    یع  یوج ود داش ت. طب   یداریمعن ارتباط آلودگی و مشترك

ج ینتا زین یاتراد آلوده در ابتال مثثر باشد. مطالعات لبل  یاستفاده از وسا

 .(13-12)را گزارش دادند  یمشابه

 یدرص د آل ودگ   یکه در منزل حم ام نداش تند، دارا   یآموزاندانش

از  یارینشان نداد. بس یداریارتباط معن یآزمون آمار امابودند،  یشتریب

( 12-13، 17) ندمطالعات وجود حمام را در کاشش آلودگی مثثر دانس ت 

 .(12) اتتندین یداریارتباط معن یو برخ

متوسط تعداد دتعات استحمام در طول شفته در اتراد آلوده و س الم  

دتع ات اس تحمام در شفت ه و     شیبود. با ات زا  یداریاختالف معن یدارا

  ش  ود یکاس  ته م   یل  ودگآ زانی  از م ،یس  طح بهداش  ت ت  رد شیات  زا

آم وزان مب تال    در دان ش  یداریبه طور معن. میزان خارش سر (17، 12)

 اتراد بود. ریسابیشتر از 
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 به شپش سر و متغیرهای مورد بررسی یآموزان مورد مطالعه بر حسب آلودگدانش ی. جدول توافق2جدول 

 به شپش سر  یآلودگ

 متغیر

 2χ سالم آلوده

 (یف یب)ضر

 P مقدار

 )درصد( تعداد )درصد( تعداد

 43/46 1995 (3/94) 121( 7/5) دختر جنس

(110/0) 

001/0 < 

 1747( 4/98) 27( 5/1) پسر

 376/11 1608( 4/97) 43( 6/2) 1منطقه سکونت ی ناحیه

(054/0) 

003/0 

 1462( 4/95) 71( 6/4) 2منطقه

 670( 9/94) 36( 1/5) 3منطقه

 309/498 97( 4/84) 18( 6/15) اول یلیتحص ی یهپا

(410/0) 

001/0 < 

 136( 5/85) 23( 5/14) دوم

 297( 5/89) 35( 5/10) سوم

 966( 7/97) 23( 3/2) چهارم

 1103( 9/97) 24( 1/2) پنجم

 1143( 9/979) 25( 1/2) ششم

 423/44 105( 4/96) 4( 6/3) فوت كرده شغل پدر

(110/0) 

001/0 < 

 190( 8/88) 24( 2/11) بیکار

 1266( 8/97) 28( 2/2) كارمند

 266( 0/95) 14( 0/5) فرهنگی

 1915( 1/96) 78( 9/3) شغل آزاد

 448/14 19( 5/90) 2( 5/9) فوت كرده شغل مادر

(060/0) 

006/0 

 3019( 5/64) 110( 5/35) دار خانه

 273( 2/94) 17( 8/5) كارمند

 229( 3/98) 4( 7/1) فرهنگی

 202( 1/93) 15( 9/6) شغل آزاد

 309/19 219( 0/94) 14( 0/6) ابتدایی تحصیالت پدر 

(070/0) 

001/0 

 617( 5/94) 36( 5/5) متوسطه

 597( 0/95) 32( 0/5) یپلمو فوق د یپلمد

 1198( 8/96) 40( 2/3) لیسانس و باالتر

 1108( 5/97) 29( 5/2) ابتدایی

 436/25 217( 3/94) 13( 7/5) ابتدایی تحصیالت مادر

(081/0) 

001/0 < 

 693( 4/94) 41( 6/5) متوسطه

 666( 4/94) 40( 6/5) یپلمو فوق د یپلمد

 1301( 3/97) 36( 7/2) لیسانس و باالتر

 864( 9/97) 19( 1/2) ابتدایی

 298/2 3692( 3/96) 144( 7/3) دارد حمام در منزل

(024/0) 

130/0 

 47( 0/87) 7( 0/13) ندارد

 985/27 3181( 9/96) 102( 1/3) كند نمی وسایل شخصی مشترک

(085/0) 

001/0 < 

 561( 4/92) 46( 6/7) كند می

 238/36 1296( 7/93) 87( 3/6) كند می رختخواب مشترک

(097/0-) 

001/0 < 

 2446( 6/97) 61( 4/2) كند نمی

 552/36 966( 7/97) 23( 3/2) كوتاه بلندی مو

(097/0) 

001/0 < 

 2108( 8/96) 70( 2/3) متوسط

 668( 4/92) 55( 6/7) بلند
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 )ادامه( آموزان مورد مطالعه بر حسب آلودگی به شپش سر و متغیرهای مورد بررسی جدول توافقی دانش .2جدول 

 آلودگی به شپش سر  متغیر

 
 χ2 سالم آلوده

 (ی)ضریب ف

 Pمقدار 

 a091/0 3047( 2/96) 122( 8/3) صاف حالت مو

(005/0-) 

763/0 

 694( 4/96) 26( 6/3) مجعد

 413/260 412( 3/83) 83( 7/16) دارد خارش سر

(260/0-) 

001/0 < 

 3330( 1/98) 65( 9/1) ندارد

 > 001/0 114( 8/70) 47( 2/29) دارد افراد خانواده  یآلودگ

 3628( 3/97) 101( 7/2) ندارد

 526/6 1698( 2/95) 86( 8/4) كند می بازی مشترک موبایل و تبلت

(041/0-) 

010/0 

 2041( 9/96) 65( 1/3) كند نمی

 539/0 3199( 7/95) 144( 3/4) دولتی نوع مدرسه

(024/0) 

001/0 < 

 543( 3/99) 4( 7/0) غیرانتفاعی

 426/1 3420( 7/96) 116( 3/3) دارد مربی بهداشت

(039/0) 

001/0 < 

 322( 0/91) 32( 0/9) ندارد

   یارانحراف مع ± میانگین یارانحراف مع ± میانگین  

 067/0 - 43/1 ± 62/0 55/1 ± 77/0  *تعداد افراد خانواده

 > 001/0 - 19/2 ± 88/0 77/1 ± 96/0  **دفعات استحمام در هفته

 Independent tآزمون  *
  Mann-Whitneyآزمون **

 

احتم ال   ب ه وجود داشت.  یداریارتباط معن ،بین بلندی مو و میزان ابتال

. (6، 1۴، 20)ش وند  یم   یآلودگ  یدر تشخ ریبلند باع  تأخ یموشا اد،یز

وج ود داش ت.    یداریسکونت و می زان اب تال نی ز ارتب اط معن       ی بین ناحیه

Degerli ات ت ی یمدارس   در ش تر یب یآل ودگ  که کردند گزارش ،و شمکاران 

 یالتص اد  تیوضع ی شهر لرار داشتند که نشان دشنده ی هیحاش در که دیگرد

داد ش پش س ر در    نشان سریاما مطالعات د ،(21)باشد یخانوار م یو اجتماع

س کونت ب ر    ی ش ود و منطر ه  یم   اتتی یالتصاد -یطبرات اجتماع ی شمه

 (.2، 20، 22ندارد ) ریشپش سر تأث وعیش

ش ای موبای      مشترك از بازی ی بین آلودگی به شپش سر و استفاده

ت وان ب ه   یرا م اتتهی نیاوجود داشت. علت  یداریارتباط معن ،و تبلت

 یش ا اتت ه یک ردن م رتبط دانس ت.     یکودکان شنسام ب از  کیتماس نزد

 .(13)کند یم دییتأ را اتتهی نیا زین یاسترالل و یریکث ی مطالعه

آنان مب تال   ی خانواده آموزانی که سایر اترادمیزان آلودگی در دانش

را ک ه ب ا    تی  والع نیدار بود. مطالعات ایبه آلودگی بودند، بیشتر و معن

اعضا در مع رض خط ر اب تال     ریساخانواده،  یاز اعضا یکیآلوده شدن 

 .(12، 12)کنند یم دییتأ ،لرار دارند

آموزان و آل ودگی تف اوت    بین میزان دتعات شستشوی لباس دانش

لب اس،   یشستشو شتریآموزان با دتعات بوجود داشت. دانش یداریمعن

 .(13-1۴، 12)داشتند  یکمتر یآلودگ زانیم

ارتب  اط  ،آم  وزان دان  ش یلیتحص   ی هی  ب  ین می  زان آل  ودگی و  ا

 یآل ودگ  زانی  م ،یلیتحص   ی هی   ا شیوجود داشت. ب ا ات زا   یدار معنی

 یآگ اش  شیات زا  موضوع، نیرسد که علت ایم نظر به. اتتییمکاشش 

 . (12) باشد باالتر یلیتحص یشا هی ا درآموزان دانش

( و درص د  3/3) بهداش ت  مربی دارای مدارس بین داد نشان جینتا

 یداریدرصد( با ابتال به آل ودگی ارتب اط معن     0/2تالد مربی بهداشت )

آم وزان  دان ش  یرو ب ر آم وزش   ریثأت ،مطالعات شتریبوجود داشت. در 

 (.2، 16، 21) شد مشاشده

 

 یریگجهینت
ش هر   ییآموزان ابت دا ابتال به شپش سر در دانش وعیش مطالعه، نیا

  یمرتبط با مسا یآلودگ ی آباد را نشان داد. عوام  تعیین کنندهخرم

 نی  ا شتریبو سالمت بودند.  یرتتار ،یترشنس ،یالتصاد -یاجتماع

لاب   اجتن اب    یو الدامات ساده ب ه راحت    نهیبا حدال  شز ،عوام 

و  قی  دل یبهداشت شی ا ازمندین ،یسطح از سالمت نیشستند. حفظ ا

 ب ه  یآل ودگ  از رییگشی  ی آموزان است. آموزش نحوهمنظم دانش

 م دارس  کارکن ان  ریس ا  و بهداشت انیمرب ن،یمعلم برای سر شپش

را در  یبهداش ت  نیولثمس   مطالع ه،  نی  ا جیاست. نت ا  یمناسب الدام

  یاری  ش  پش در منطر  ه  یمب  ارزه و کنت  رل آل  ودگ یش  ا اتخ  اذ راه

 خواشد نمود.

در م دارس   ژهی  ومربیان و مدیران م دارس ب ه    ،ولینثمراومت مس

از  ،یشخص    ی  دال ب ه  انی  غیر دولتی و احتم ال ع دم مش ارکت مبتال   

 د.بو مطالعه نیا یشاتیمحدود
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 یقدردانتشکر و 
 یمرط   دکت ر   ی نام ه انی   ا/ یر ات یتحر طرح از برگرتته مراله نیا

 یدر دانشساه علوم  زش ک  ۴72است که با کد  یعموم ی زشک یا حرته

ک   د اخ   الق در     ژوشش  ات   تیو       از در  یلرس   تان تص   و

IR.LUMS.REC.1396.275، و ر ات یتحر معاون ت  یم ال  تیحما با 

 محت رم   مع اون  زحمات از له،یوسنیبد. شد انجام دانشساه نیا یآور تن

 

از واح د   ن،ی. شمچن  شودیم تشکر و ریترد یتالح دکتر یآلا راتیتحر

آم وزش و   ی اداره لرس تان،  ی زش ک  عل وم  دانشساه یلیتکم التیتحص

آم وزان مش ارکت   آباد و کارکنان مدارس تابعه، دانش رورش شهر خرم

 یاری   را  ژوشش سران  ،نامه رسش ییکه در کس  روا یتادانکننده و اس

 .گردد یم یسپاسسزارنمودند، 
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Abstract 

Background: Head lice is one of the most important factors for evaluating the level of personal hygiene in the 

society, and can cause physical, mental, and social problems in students. The aim of this study was to investigate 

the epidemiological factors of head lice infestation and the factors affecting it in primary school students in 

Khorramabad City, Iran, during the years 2018-19. 

Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, a total of 3890 primary school students were selected 

using mixed sampling method, and the data were collected using a questionnaire and direct search. The results were 

analyzed using independent t, chi-square, and Mann-Whitney tests at a significance level of P < 0.05. 

Finding: Infection rates were found in 148 students (3.8%), of which, 121 (5.7%) were girls and 27 (1.53%) 

were boys. Head lice infection had a significant relationship with factors such as gender, place of residence, 

occupation and education of parents, shared use of personal belongings, use of shared bed, hair length, itchy 

scalp, common use of mobile and tablet games, infection of other family members, the type of school, and the 

presence of a school health instructor.  

Conclusion: Factors affecting lice infestation are almost entirely related to socioeconomic, cultural, and behavioral 

issues. Due to the significant relationship between many demographic, socioeconomic, and health factors, by 

controlling these factors and the necessary training, the prevalence of this infection can be reduced. 
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