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چکیده
زمینه و هدف آلودگی به ش ب ش سببر توزیع جهانی دارد و مشببک مهم بهداشببتی نه تنها در جوامع فقیر بلکه در
كشببورهای پیشببرفته و صببنيتی اسببت .هدف از انجام این پژوهش تيیین ش بیوع ش ب ش سببر در مدارس ابتدایی
شهرستان سبزوار بود.
مواد و روشها این مطاليه از نوع توصببیفی و در قالب مطاليات مقطيی بود كه در سببا  7338-32انجام شببد.
جامية هدف تمامی دانشآموزان دبسبتانهای شهر سبزوار و حجم نمونه  7566نفر بود .نمونهگیری از نوع تصادفی
سباده بود .برای جمعآوری اطالعات از چکلیسبت اسبتفاده شبد .دادهها در نرمافزار  SPSS 19ثبت و با استفاده از
آمار توصیفی و آزمون كای دو تحلی دادهها انجام شد.
یافتهها تيداد دانشآموزان مورد بررسی  7566نفر كه  36/3درصد آنها پسر و  63/7درصد دختر بودند .بیشترین
شیوع آلودگی به ش ش سر در مواردی وجود داشت كه پدرانشان شغ آزاد ( 47/2درصد) و از نظر سطح سواد زیر
دی لم ( 62/66درصبد) بودند .بیشبترین شبیوع آلودگی به شب ش سبر ( 42/67درصبد) در آنانی مشباهده شد كه
مادرشان شغ آزاد و سواد زیر دی لم ( 63/68درصد) داشتند .بین نوع منز مسکونی و آلودگی نمونههای پژوهش
به ش ب ش سببر ارتباط وجود نداشببت ( .)p=6/17بین پایة كالس بی دانشآموزان ( ،)p=6/35وجود مربی بهداشببت
( )p=6/3و شبغ پدر با آلودگی به شب ش سبر ارتباط وجود نداشت ( .)p=6/28بین جنسیت نمونههای پژوهش و
شغ مادر با آلودگی به ش ش سر ارتباط وجود داشت (.)p=6/667
نتیجهگیری آلودگی به شب ش سبر هنوز مشبکلی اسباسی در اكثر جوامع بهشمار میرود .پیشنهاد میشود كه به
ميلمان مدارس ابتدایی ،آگاهیهای كافی داده شبود و از توانایی ایشان در امر آموزش به دانشآموزان و غربالگری و
پیگیری درمان بهره گرفته شود.
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ترخاصی و همکاران

كودكان نشبانگر وضيیت بهداشتی جاميه و نتایج حاص از آن
تيمیمپذیر به ك جاميه است [.]2
مطاليات انجامشببده در خارج از كشببور ،شببیوع آلودگی به
ش ش سر در دانشآموزان را متغیر ذكر میكند؛ برای مثا  ،در
مطاليهای در تركیه  6/4درصببد ،بلژیک  4/3درصببد ،برزی 32
درصبد و در استرالیا  73درصد ذكر شده است .در ایران نیز در
نقاط مختلف كشبور میزان آلودگی متفاوت گزارش شبده است:
رشبت  2/7درصبد ،سنندج  73/1درصد ،اردبی  54/2درصد،
باب  5/5درصبد ،تبریز  8/2درصبد و بوشهر  75درصد .شیوع
این آلودگی در دانشآموزان اسببتان همدان در مطالية نظری و
همکاران  6/4درصد ،در مطالية مرادی و همکاران 7/3درصد و
در مطباليبة ظهیرنیا و همکاران در دانش آموزان دختر 73/2
درصد گزارش شده است [.]5
ش بیوع ش ب ش سببر در دانشآموزان مدارس ابتدایی شببهر
تنکابن در سبا  8/5 ،7335درصد گزارش شده است .در سایر
مطاليات دربارة دانشآموزان مدارس ابتدایی ،در شبببهر زاب
(سا  53/8 )7348درصد [ ،]6در شهر بیرجند (سا )7343
 8/2درصبد [ ]1و در شبهر آران بیدگ اسبتان اصبفهان (سا
 )7336فقط در  6/81درصد آلودگی مشاهده شد [ .]4در سایر
كشبورها نیز فراوانی متنوعی از آلودگی به انگ مشباهده شده
است ،چنانچه در مکزیک در سا  ،5677میزان آلودگی 73/6
درصبد گزارش شبد [ ]3و در شبهر الحصبای عربسبتان (سا
 )5677بین  1-7درصببد از افراد مور مطاليه بر اسبباس منطقة
زندگی و سطح رفاه خانواده آلوده به ش ش سر بودند [ .]76در
كشببور اردن نیز در سببا  5675میزان شببیوع آلودگی 56/3
درصد بوده است [.]77
وضببيیت نامطلوب اقتصببادی -اجتماعی ،تراكم جميیت،
پایینبودن سطح استاندارد زندگی ،فقر بهداشتی و جنسیت در
اشباعة آلودگی به شب ش سر مؤثر است .هر چند ش ش سر در
انتقا بیماریهای عفونی نقشببی ندارد ،آثار روحی و اجتماعی
قبابب توجهی در جباميبه دارد .گزش شببب ش باعث تزریق
پروتئین هبای موجود در بزاق ببه بدن میزبان می شبببود كه
حسبباسببیت ،خسببتگی و بیخوابی بهدنبا دارد .گاه آلرژی حاد
نظیر خارش شبببدید بهدلی تزریق مکرر بزاق شبب ش ایجاد
می شبببود .ببه دلی خاراندن مح گزش ،عوام باكتریایی و
قارچی ممکن است باعث آلودگی ثانویه و التهاب شود [.]5
در كشبببور ما متأسبببفانه ،بهدالیلی مانند افزایش بیرویة
جميیت ،كوچ روسببتاییان به شببهر ،حاشببیهنشببینی ،ایجاد
شببهر های اقماری با حداق امکانات بهداشببتی و رفاهی این
ميضب بهداشبتی در كنار سایر بیماریهای واگیر در پارهای از
مناطق ،در حا بروز و خودنمایی است [.]3

مقدمه
بهداشبببت و سبببالمت عمومی هر جاميه اهمیت ویژهای دارد،
بهطوری كه پیشببرفت جاميه در گرو آن اسببت .از جمله موارد
تهدیدكنندة سببالمت جاميه ،آلودگی به انگ های خارجی اسببت
كه بهرغم ارتقای سبطح بهداشت و پیشرفت علوم پزشکی ،هنوز
مشببک حوزة سببالمت اسببت .بر اسبباس گزارش سببازمانهای
بهداشبتی ،بهرغم صرف هزینههای هنگفت ،آلودگی به ش ش در
كشورهای مختلف در حد قاب قبو یکنتر نشده است [.]7
ش شها گروهی از بندپایان با دگردیسی ناقص است كه در
حیوانات و انسان بهصورت انگلی بهسر میبرد .این بندپایان با
ندارند و موهای سبر ،بدن و ناحیة عانه را آلوده و از خون انسان
تغذیه میكنند .تخم رشبک سبفید رنگ ،سبفت و بیضیشک
اسبت و حدود  7/2-7سبانتیمتر باالتر از سبطح پوست سر ،به
سباقة مو میچسببد و پس از  76-4روز سربازمیكنند .ش ش
سبر شایعترین نوع ش ش ،به ویژه در گروه سنی  3تا  77سا
اسببت و عمدتاً كودكان مدرسببهای و مادران آنها از گروههای
مختلف اقتصببادی و اجتماعی را درگیر میكند .میزان آلودگی
در جنس مؤنث بیش از جنس مذكر گزارش شده است [.]5 ،7
آلودگی به ش ب ش سببر در افراد موجب احسبباس حقارت و
پسبببتی ،ایجباد تحریکات روانی ،افسبببردگی ،بیخوابی ،افت
تحصبیلی ،ازدسترفتن پایگاه اجتماعی فرد ،ایجاد عفونتهای
ثانویه ،جداشبدن موها و بروز آلرژی میشبود .اگرچه ش ش تن
تحت تأثیر بهبود اسببتانداردهای زندگی ،بهخصببوص در جوامع
ثروتمند ،طی سبا های اخیر كمتر دیده شده است ،ش ش سر
تقریباً در تمام دنیا گزارش میشود [.]3
تماس اصلیترین راه سرایت بیماری است .انتقا از طریق
وسببای مانند كاله ،شببانه و برس ،روسببری یا گوشبی تلفن نیز
صببورت میگیرد .آلودگی موهای سببر با شبب ش در كودكان
شبایعتر اسبت و دختربچهها بیش از پسربچهها مبتال میشوند.
آلودگی با شب ش سر را بیشتر ميلم یا مسئو بهداشت مدرسه
تشبخیص میدهد .این آلودگی ممکن اسبت بیعالمت باشد یا
سبب خارش پشت گردن شود [.]7
آلودگی به شبب ش سببر توزیع جهانی دارد و مشببک مهم
بهداشبتی نهتنها در جوامع فقیر بلکه در كشبورهای پیشرفته و
صبنيتی اسبت؛ برای مثا  ،در ایاالت متحده ،ساالنه حدود  6تا
 75میلیون نفر به این بیماری مبتال میشبببوند و حدود 766
میلیون دالر برای درمان آن هزینه میشود [.]8
مطاليات در نقاط مختلف دنیا نشببان داد بیشببترین ش بیوع
آلودگی به شب ش سر در بین كودكان بوده است .شیوع بیش از
حبد آلودگی در این گروه با توجه به نگاه ویژة خانواده ها به
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پایة دوم 72/12 ،درصببد پایة سببوم 71 ،درصببد پایة چهارم،
 72/66درصد پایة پنجم و  72/23درصد نیز پایة ششم بودند.
در بيد شبغ پدر ،بیشترین شیوع آلودگی به ش ش سر در
نمونههای پژوهش مربوط به آنانی بود كه پدرانشبان شغ آزاد
( 47/2درصبد) داشبتند و كمترین آن مربوط به سبایر مشاغ
( 6/48درصببد) میشببد .بین شببغ پدر و آلودگی نمونههای
پژوهش به ش ش سر ارتباط وجود نداشت (.)p=6/28
از نظر تحص بیالت پدر بیشببترین ش بیوع آلودگی در دانش
آموزانی بود كه سطح سواد پدر آنها زیردی لم ( 62/66درصد)
بود و كمترین آلودگی در دانش آموزانی بود كببه پببدرشبببان
تحصبیالت دانشبگاهی ( 6/48درصبد) داشتند .بین تحصیالت
پدر و آلودگی نمونههای پژوهش به شبب ش سببر ارتباط وجود
نداشت (.)p=6/74
در متغیر شببغ مادر بیشببترین شببیوع آلودگی (42/67
درصد) به ش ش سر در نمونههای پژوهش مادران با شغ آزاد
و كمترین مادر كارمند ( 6/76درصببد) بود .بین شببغ مادر و
آلودگی نمونههای پژوهش به شب ش سببر ارتباط وجود داشببت
(.)p=6/63
از نظر تحصبیالت بیشترین شیوع آلودگی در دانشآموزانی
بود كه مادرشبان سطح سواد زیردی لم ( 63/68درصد) داشتند
و كمترین موارد آلودگی به شب ش سر در دانشآموزانی بود كه
مادرشان تحصیالت دانشگاهی داشتند یا بیسواد ( 4/57درصد)
بودند .بین تحصبببیالت مادر و آلودگی نمونه های پژوهش به
ش ش سر ارتباط وجود داشت (.)p=6/55
در متغیر مح سبکونت ،بیشترین شیوع آلودگی به ش ش
سبببر در نمونههای پژوهش مربوط به آنانی بود كه در شبببهر
زندگی میكردند ( 31/38درصد) .بین مح سکونت و آلودگی
نمونه های پژوهش به شببب ش سبببر ارتباط وجود نداشبببت
( .)p=6/46از نظر نوع منز مسببکونی بیشببترین آلودگی در
دانشآموزان دارای منز شخصی ( 61/75درصد) وجود داشت.
بین نوع منز مسبکونی و آلودگی نمونههای پژوهش به ش ش
سر ارتباط وجود نداشت (.)p=6/17
از نظر زندگی با والدین ،بیشبببترین شبببیوع آلودگی در
دانشآموزانی بود كه با والدین ( 766درصد) زندگی میكردند.
بین زندگی با والدین و آلودگی نمونههای پژوهش به ش ش سر
ارتباط وجود نداشببت ( .)p=6/36از نظر زندگی با نامادری تنها
 5/62درصبد نمونههای پژوهش آلودگی به ش ش سر داشتند.
بین زندگی با نامادری و آلودگی نمونههای پژوهش به شبب ش
سببر ارتباط وجود داشببت ( .)p=6/66از نظر زندگی با ناپدری
تنها  7/36درصببد نمونههای پژوهش آلودگی به شبب ش سببر
داشببتند .بین زندگی با ناپدری و آلودگی نمونههای پژوهش به

روش پژوهش
این مطاليه از نوع توصیفی و در قالب مطاليات مقطيی بود كه
در سا  7338-32انجام شد .جامية هدف تمامی دانشآموزان
دبسبتانهای شبهر سببزوار در سبا تحصیلی  7338-32بود.
حجم نمونة مورد نیاز با توجه به مطاليات مشابه و با استفاده از
فرمو محباسبببببة حجم نمونبه برای مطاليات مقطيی و با
درنظرگرفتن  p=6/62و  7566 ،d=6/63نفر تيیین شببببد.
نمونهگیری در این مطاليه از نوع چند مرحلهای بود ،بهطوری
كه نخسببت و بهصببورت تصببادفی سبباده از بین مدارس ،چند
مدرسبه (پسرانه و دخترانه) انتخاب و سهم هر مدرسه از حجم
نمونة تيیینشده مشخص شد .در مرحلة بيد در هر مدرسه نیز
كالسها به صببورت تصببادفی سبباده انتخاب و سببرانجام در
كالسهای انتخابشببده و از روی لیسببت دفتر كالسببی تيداد
دانشآموز با توجه به سببهم آن كالس بهطور تصببادفی تيیین
شبببد و ميباینبه صبببورت گرفت .قب از انجام مياینه ،فرم
رضایتمندی برای ولی دانشآموز ارسا شد و در صورت امضا،
مياینة دانشآموز آغاز شبد .در صورت مخالفت ولی دانشآموز،
نفر بيدی از روی دفتر كالسبببی انتخاب و مراح فوق انجام
میشد.
برای ثبت اطالعات مورد نیاز از چکلیسبت تدوینشده و با
توجه به مطالية پژوهشهای مشببابه و كمکگرفتن از اسبباتید
مرتبط اسببتفاده شببد .چکلیسببت حاوی س بؤا های مربوط به
اطالعات شخصی دانشآموزان و سؤا هایی بود كه حین مياینة
موهای سبر دانشآموز و مشاهدة وضيیت او پاسخ داده میشد.
متغیرهای مورد مطاليه عبارت بود از جنسببیت ،پایة كالسببی،
وجود مربی بهداشبت ،شغ و تحصیالت پدر و مادر ،شانهبودن
موهای سبر ،دفيات شبانهزدن موهای سر در طو روز ،داشتن
سبابقة درمان ضبد شب ش در خانواده و در دانشآموز ،استفادة
مشبتر از وسبای شخصی دیگران ،طو موی سر ،نوع منز
مسببکونی ،تيداد اعضببای خانواده ،تيداد اتاق در منز  ،وجود
حمام در منز  ،مح سببکونت ،زندگی با والدین یا ناپدری و
نامادری یا مادربزرگ و سبایرین و داشتن ش ش سر بود .بيد از
گردآوری اطالعات ،داده ها وارد نرم افزار  SPSS19شبببد و با
اسبتفاده از شباخصهای مركزی و پراكندگی توصیف دادهها و
در آنالیز تحلیلی دادهها از آزمون آماری كای دو با درنظرگرفتن
متغیرها در سطح ميناداری  6/62استفاده شد.

یافتهها
تيداد دانشآموزان مورد بررسببی در این مطاليه  7566نفر كه
 36/3درصببد پسببر و  63/7درصببد دختر بودند .از مجموع
دانشآموزان مورد پژوهش 71/2 ،درصد پایة او  74/2 ،درصد
989

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،مرداد و شهریور  ،3190دورة  ،93شمارة 1

ترخاصی و همکاران

سبایرین زندگی میكردند آلودگی به شب ش سبر داشتند .بین
آلودگی به شبب ش سببر در دانشآموزان و زندگی با سببایرین
ارتباط وجود داشت (.)p=6/25
سبایر نتایج در جدو  7توزیع فراوانی و شک  7بیان شده
است.

شب ش سبر ارتباط وجود داشبت ( .)p=6/61تنها  6/64درصد
نمونههای پژوهش كه با مادربزرگ زندگی میكردند آلودگی به
شببب ش سبببر داشبببتند .بین زندگی با مادربزرگ و آلودگی
نمونه های پژوهش به شببب ش سبببر ارتباط وجود نداشبببت
( .)p=6/25همچنین 6/64 ،درصبببد نمونههای پژوهش كه با

جدول  .3فراوانی نمونههای پژوهش از نظر آلودگی به شپش سر بر حسب پایة کالسی و وجود مربی بهداشت

شکل  .3درصد نمونههای مورد پژوهش از نظر آلودگی به شپش سر برحسب ماههای سال

داشتند ،در حالی كه  33/3درصد دانشآموزان در مدارس فاقد
مربی بهداشبت آلودگی به شب ش سر داشتند .بین وجود مربی
بهداشببت و آلودگی نمونههای پژوهش به شبب ش سببر ارتباط
وجود نداشت (.)p=6/3
بیشببترین شببیوع آلودگی به شبب ش سببر در دانشآموزان

بیشبترین شبیوع در مبتالیان به شب ش سر در پایة دوم با
 55/6درصد و كمترین آن در پایة چهارم با  75/38درصد بود.
بین پایة كالسبی دانشآموزان و آلودگی به شب ش سببر ارتباط
وجود نداشببت ( .)p=6/35مشبباهده میشببود  66/1درصببد
دانشآموزان در مدارس دارای مربی بهداشت آلودگی به ش ش
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خرداد ( 8/5درصبد) بود .بین شیوع ش ش سر در دانشآموزان
و ماههای مياینه ارتباط وجود داشت (.)p=6/668

مربوط به ماههای اسببفند ( 57/4درصببد) و اردیبهشببت (78/2
درصبد) و كمترین آن مربوط به ماههای فروردین ( 2درصد) و

شکل  .9درصد نمونه های پژوهش از نظر آلودگی به شپش سر برحسب وجود جمام در منزل و تعداد دفعات استحمام در هفته و جنسیت

اسبت كه  56/85درصد در دختران و  73/46درصد در پسران
بوده است [.]78
شببیوع كلی شبب ش در دانشآموزان مدارس ابتدایی در كرة
جنوبی در گزارش سا  76/23 ،5663درصد بوده است56/85 .
درصد از دختران و  73/46درصد از پسران آلوده بودند [ .]72در
مالزی شبببیوع كلی آلودگی در دانشآموزان مدارس ابتدایی 32
درصبببد گزارش شبببده اسبببت [ .]76در تركیه  3/7درصبببد از
دانشآموزان مورد مطاليه ( 76/8درصبد از دختران و  5/7درصد
از پسبران) به شب ش سبر آلوده بودند [ .]71در انگلستان 5/63
درصببد از دانشآموزان به شبب ش سببر آلوده بودندهاند [ .]74در
مناطق شبببهری پاریس نیز  3/3درصبببد از دانشآموزان ابتدایی
آلوده به ش ش سر تشخیص داده شدند [.]73
همانطور كه مالحظه میشبببود در مطاليات خارجی نیز
آلودگی به شب ش سببر مرتبط با جنسببیت اسببت و در دختران
بیش از پسبران مشاهده میشود .در مطالية درودگر و همکاران
[ ]4نیز شیوع آلودگی به ش ش سر در دانشآموزان دختر بیش
از دانشآموزان پسبر مشاهده شد .آزمون آماری بین آلودگی به
شب ش سر و جنسیت اختالف ميناداری نشان داد .این یافته با
نتایج بررسیهای فوق همخوانی دارد .احتماالً یکی از مهمترین
علتهای آلودگی به شبب ش سببر در جنس مؤنث ،بلندی موی
دختران نسبت به پسران است [ .]4در بررسی حاضر ،آلودگی
به شب ش در دانشآموزان دختر بیش از پسبر مشاهده شد .در
مطالية متولی حقی و همکاران [ ]56آلودگی به شب ش سر در

 17/53درصبببد نمونه های پژوهش فقط یک بار در هفته
اسبتحمام میكردند و آلوده به شب ش سبر بودند 3/83 .درصد
سه بار در هفته استحمام میكردند و آلوده به ش ش سر بودند.
 52/38درصببد دو بار در هفته اسببتحمام داشببتند و آلوده به
ش ش سر بودند .بین شیوع ش ش سر در دانشآموزان و تيداد
دفيات اسببتحمام ارتباط ميناداری وجود نداشببت (.)p=6/14
تمامی نمونههای پژوهش آلوده به شبب ش سببر در منز حمام
داشتند .بین وجود حمام در منز و آلودگی نمونههای پژوهش
به ش ب ش سببر ارتباط وجود نداشببت ( 46/1 .)p=6/12درصببد
دانشآموزان دختر آلودگی به شب ش سر داشتند ،در حالی كه
 73/3درصبد پسبران مبتال به شب ش سبر بودند .بنابراین ،بین
شبیوع شب ش سر در دانشآموزان و جنسیت ارتباط ميناداری
وجود داشت (.)p=6/667

بحث و نتیجهگیری
در این مطاليه میزان شبیوع شب ش سر بین دانشآموزان مورد
مطاليه  75/71درصبد بود .شیوع كلی آلودگی به ش ش سر در
دانشآموزان  73/3درصببببد بود .میزان آلودگی در دختران
دانشآموز  74/3و در پسبران  4/6درصببد بوده است [ .]75در
آرژانتین شببیوع كلی به شبب ش سببر در دانشآموزان ابتدایی
 53/1درصبببد گزارش شبببده كبه آلودگی در دختران بببهطور
ميناداری بیش از پسبران بوده است [ .]73شیوع كلی آلودگی
در دانشآموزان مبدارس ابتدایی در هند  76/23درصبببد بوده
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در بررسبی درودگر و همکاران [ ]4نیز بیشترین میزان آلودگی
در پایههای دوم و سوم دبستان گزارش شد ،ولی ارتباط آماری
ميناداری بین شببیوع آلودگی و پایة تحصببیلی پیدا نشببد .اما،
مطالية ثقفیپور و همکاران [ ]58بین پایة تحص بیلی و ابتال به
پدیکلوزیس ارتباط ميناداری وجود داشت.
در مطالية مدرسی و همکاران [ ]52بین آلودگی به ش ش سر
و پایة تحصبیلی ارتباط آماری وجود نداشبت ،ولی بیشترین شیوع
آلودگی در پایههای دوم و سببوم دبسببتان بوده اسببت .این نتایج
ممکن اسببت بهعلت شببروع رفتارهای اسببتقال گرایانه در زمینة
نظافت شبخصبی و اسبتحمام در این سنین ( 3-4سالگی) باشد كه
هنوز دانشآموزان مهارت و توانایی كافی ندارند ،اما با افزایش سن و
كسبب مهارت عملی بیشتر ،امور بهداشتی را بهتر انجام میدهند و
میزان آلودگی در پایة پنجم كاهش مییابد [.]52
بر اسباس نتایج بهدسبتآمده بین سبطح تحصیالت پدر با
آلودگی به ش ش سر رابطة ميناداری وجود دارد ،اما بین سطح
تحصیالت مادر و شیوع آلودگی رابطة ميناداری یافت نشد ،هر
چند با افزایش سببطح سببواد مادر آلودگی كمتر میشببود .در
بررسی رفیيی و همکاران [ ]56بین سطح سواد پدر با آلودگی
به شب ش سبر رابطة ميناداری یافت نشد ،ولی با افزایش سطح
سواد پدر ،آلودگی كمتر شد؛ در حالی كه رابطة ميناداری بین
سطح سواد مادر و شیوع آلودگی گزارش شده است.
در مطباليات داوری و همکاران [ ،]51رفیعنژاد و همکاران
[ ]53و عباسزاده و همکاران [ ]6نیز بین سببطح تحصببیالت
والدین و شبیوع آلودگی به شب ش سر رابطه ميکوس و مينادار
بود .در مطالية ثقفیپور و همکاران [ ]58بین تحصیالت پدر و
مادر و ابتال به پدیکلوزیس ارتباط ميناداری وجود داشببت .در
مطالية نوروزی و همکاران [ ]54بین متغیرهای تحصبببیالت
پدر ،میزان تحصببیالت مادر و آلودگی به شبب ش سببر ارتباط
مينادار آماری مشباهده شد .در مطاليه متولی حقی و همکاران
[ ]56از نظر آماری اختالف ميناداری بین آلودگی به شبب ش
سببر و تحصببیالت والدین وجود داشببت .بین نتایج مطاليات
ذكرشببده هماهنگی وجود دارد و داللت بر اهمیت تحصببیالت
والببدین برای مراقبببت از فرزنببدان در برابر بیمبباریهببا دارد،
بهخصبوص پیشبگیری از ابتال یا شبناسایی آلودگی به ش ش و
اجرای درست درمان آن.
در پژوهش حاضر ،اگرچه بین شغ والدین و میزان آلودگی
به شب ش سر رابطة ميناداری وجود نداشت ،اكثر دانشآموزان
آلوده ،مادران خانهدار داشبببتند .در تحقیق داوری و همکاران
[ ]51و رفیعنژاد و همکاران [ ]53شببغ مادر با میزان آلودگی
ارتباط مينادار داشبببت .ولی ،در مطالية فرزیننیا و همکاران

دبسببتانهای دخترانه بیش از مدارس پسببرانه بود .با توجه به
آمار ،باالترین شبببیوع شببب ش سبببر در دختران كشبببورهای
غیرمسلمان نسبت به پسران مانند كشور برزی در سا 5662
[ ،]57تایلند در سببا  ]55[ 5668و مکزیک در سببا 5677
[ ]3منطقی به نظر میرسبببد .در مطاليه رفیعنژاد و همکاران
[ ]53میزان الودگی در دختران بیشببتر از پسببران بود ،از عل
پایین بودن شبیوع آلودگی در پسببران می توان به خصببوصات
رفتاری از جمله كوتاه بودن موی سر در مقاب بلند بودن موی
سبر در دختران و همچنین پوشاندن مو با مقنيه و روسری در
دختران كه باعث عدم تشببخیص به موقع و گسببترش آلودگی
می شببود ،اشبباره نمود .در این راسببتا نقش عوام هورمونی در
باال بودن آلودگی در زنان اشاره شده است.
در مطالية درودگر و همکاران [ ]4نیز شببیوع آلودگی به
شبب ش سببر در دانشآموزان دختر بیش از دانشآموزان پسببر
مشببباهده شبببد .در یمن میزان آلودگی در دختران دانشآموز
 74/3و در پسببران  4/6درصببد بوده اسببت [ .]75در آرژانتین
آلودگی در دختران بهطور ميناداری بیش از پسبران بوده است
[ .]73در هنببد آلودگی  56/85درصبببد در دختران و 73/46
درصد در پسران بوده است [ .]78در كرة جنوبی  56/85درصد
از دختران و  73/46درصبببد از دختران آلوده بودند [ .]72در
تركیه  76/8درصبد از دختران و  5/7درصد از پسران به ش ش
سر آلودگی داشتند [.]71
همانطور كه مالحظه میشبببود در مطاليات خارجی نیز
آلودگی به شبب ش سببر مرتبط با جنسببیت بوده اسببت و در
دختران بیش از پسبران مشباهده میشود .یافتة این مطاليه با
نتایج بررسیهای فوق همخوانی دارد .احتماالً یکی از مهمترین
علتهای آلودگی به شبب ش سببر در جنس مؤنث ،بلندی موی
دختران نسبت به پسران است .پوشاندن موی دختران با مقنيه
و روسبببری باعث عدمتشبببخیص بهموقع و گسبببترش آلودگی
میشود .درودگر و همکاران [ ]4بیان كردهاند كه نحوة پوشش
سبر دختران ممکن است موجب افزایش شیوع آلودگی در این
جنس شود.
در مطالية حاضر ،بین آلودگی به ش ش سر و پایة تحصیلی
ارتباط آماری وجود نداشببت ،ولی بیشببترین آلودگی به ش ب ش
سبر در پایههای دوم و سوم دبستان بود .این نتایج ممکن است
بهعلت شبببروع رفتارهای اسبببتقال گرایانه در زمینة نظافت
شخصی و استحمام در این سنین ( 3-4سالگی) باشد در حالی
كبه هنوز دانشآموزان مهبارت و توانبایی كافی ندارند .اما ،با
افزایش سن و كسب مهارت عملی بیشتر ،امور بهداشتی را بهتر
انجام میدهند و میزان آلودگی در پایة پنجم كاهش مییابد.
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موی سببر ارتباط ميناداری وجود نداشببت .در مطالية رفیيی و
همکاران [ ،]56شیوع پدیکولوزیس با متغیرهایی مانند استفادة
مشتر از وسای (شانه ،بالشت ،حوله ،رختخواب و روسری) و
طو مو ارتباط ميناداری وجود داشببت .در مطالية نوروزی و
همکاران [ ،]54بین متغیرهای تيداد دفيات شانهزنی و ابتال به
آلودگی با ش ب ش سببر ارتباط مينادار آماری مشبباهده شببد .در
مطببالي بة متولی حقی و همکبباران [ ،]56از نظر آمبباری بین
آلودگی شب ش سبر و متغیرهای استفادة مشتر از وسای در
رعایت بهداشت فردی اختالف ميناداری وجود داشت .برخالف
نتیجة متغیر اسببتفاده از وسببای مشببتر در این مطاليه ،در
مطاليات ذكرشبده بین این متغیرها و آلودگی به ش ش ارتباط
مينادار آماری وجود دارد و میتوان اشبباره داشببت كه یکی از
راههای مهم انتقا این آلودگی اسببتفاده از وسببای مشببتر
است .متغیر تيداد دفيات شانیزنی نیز از موارد تفاوت در نتایج
این مطاليه و مطاليات مشببابه اسببت .در پژوهش حاضببر 37/8
درصببد از دانشآموزان آلوده ،از وسببای شببخص بی مشببتر با
دیگران استفاده میكردند.
از آنجا كه تماس نزدیک ،راه اصبلی انتقا ش ش سر است،
بهنظر میرسبدكه نحوة بازیكردن بچهها كه باعث تماس مکرر
سبر آنها با هم میشبود و نیز استفاده از روسری ،شانه ،كاله و
سبایر لوازم مشبتر باعث انتشبار شب ش سر میشود .از طرف
دیگر ،بهنظر میرسببد كه شبیوع بیشببتر شب ش سببر در جنس
مؤنبث ببا رفتارهای خاص آنها رابطه دارد كه به تماسهای
نزدیک ،صمیمی و طوالنی میانجامد.
در بررسبی نقش مربی بهداشببت در این مطاليه در مدارس
میتوان گفت كه بین مدارس ،بودن یا نبودن مربی بهداشت از
لحاظ شبیوع آلودگی به ش ش سر تفاوت مينادار آماری وجود
نداشبببت .در حالی كه در پژوهش پوربابا و همکاران [،]56
ثقفیپور و همکاران [ ،]58و نوروزی و همکاران [ ]54میزان
ابتال به شب ش سر در میان مدارس فاقد مربی بیش از مدارسی
بود كه مربی بهداشبببت داشبببتند .در مطالية متولی حقی و
همکاران [ ،]56از نظر آماری بین آلودگی شب ش سر و داشتن
مربی بهداشببت اختالف ميناداری وجود داشبببت .در مطالية
مدرسببی [ ]7وجود مربی بهداشببت تأثیر ميناداری بر كاهش
شبیوع آلودگی در مدارس ابتدایی شبهر تنکابن داشت و بیانگر
این واقيیت اسببت كه مربیان بهداشببت میتوانند عام مهمی
برای جلوگیری از آلودگی باشند.
در پژوهش حاضببر بین متغیرهای سببابقة درمان خانواده و
سبببابقة درمان دانشآموزان با آلودگی به شب ب ش سبببر تفاوت
مينباداری یبافت نشبببد ،اما با متغیر ابتالی همزمان خانواده با
دانشآموزان به ش ب ش سببر ارتباط ميناداری وجود داشببت .در

[ ]53این ارتببباط وجود نببداشبببت .در مطبباليبة ثقفیپور و
همکاران[ ]58بین شبببغ پدر و مادر و ابتال به پدیکلوزیس
ارتبباط مينباداری وجود ندارد .در مطالية رفیيی و همکاران
[ ]56شبیوع پدیکولوزیس با شغ پدر ارتباط ميناداری داشت،
ولی بین شیوع پدیکلوزیس و شغ مادر ارتباط ميناداری وجود
نداشت.
در مطالية نوروزی و همکاران [ ،]54بین شببغ پدر و ابتال
به آلودگی با شب ش سبر ارتباط مينادار آماری مشاهده شد .در
مطبالية متولی حقی و همکاران [ ،]56از نظر آماری اختالف
ميناداری بین آلودگی به شب ش سبر و شغ پدر وجود داشت.
در این خصببوص ،تفاوت در نتایج مطاليات ذكرشببده مشبباهده
میشببود كه ممکن اسببت با توجه به جامية آماری و شببرایط
فرهنگی موجود در آنها باشد .بهنظر میرسد بتوان با برگزاری
كالسهای آموزشببی در مدارس و مراكز بهداشببتی -درمانی یا
تهیببة جزوات و سبببیدی هببای آموزشبببی بببه خببانوادههببای
دانشآموزان و افزایش سببطح آگاهی آنان ،در پیشببگیری از
گسترش این آلودگی ،گامهای مؤثری برداشت.
بر اساس نتایج بهدستآمده بین نوع منز مسکونی ،تيداد
اعضبببای خانواده ،تيداد اتاق خواب و وجود حمام در منز با
آلودگی به شبب ش سببر در دانشآموزان رابطة ميناداری یافت
نشد .در پژوهش ثقفیپور و همکاران [ ]58و رفیيی و همکاران
[ ]56بین وضببيیت منز مسببکونی ،تيداد اعضببای خانواده و
تيداد اتاقهای خواب با شببیوع آلودگی به شبب ش سببر رابطة
ميناداری گزارش نشببد .اما ،در مورد وجود حمام در منز در
پژوهشهای ذكرشببده تفاوت مينادار بود .در مطالية نوروزی و
همکاران [ ]54بین متغیرهای تيداد افراد خانوار و وجود حمام
در منز و ابتال به آلودگی با ش ب ش سببر ارتباط مينادار آماری
مشبباهده شببد .در مطالية متولی حقی و همکاران [ ]56از نظر
آماری رابطة ميناداری بین آلودگی شبب ش سببر و وجود حمام
دیده نشبببد .در مطالية افشببباری و همکاران [ ،]36ارتباط
ميناداری بین میزان آلودگی شب ش سر و وجود حمام مشاهده
نشبد .در خصببوص متغیرهای ذكرشببده نیز نتایج این مطاليات
متفاوت اسببت كه ممکن اسببت با توجه به نوع جامية هدف و
شرایط فرهنگی و اقتصادی متفاوت باشد.
در ارتباط بین آلودگی به شبب ش سببر با متغیرهایی چون
تيداد دفيات شببانهزنی طی روز ،شببانهبودن مو هنگام مياینه،
اسبتفادة مشبتر از وسبای شبخصی و اندازة طو مو تفاوت
آماری ميناداری وجود نداشت؛ هرچند افراد دارای موی بلندتر
بیشببتر مبتال به آلودگی بودند ،اما این تفاوت مينادار نبود .در
مطالية ثقفیپور و همکاران [ ]58بین تيداد دفيات شبانهزنی و
ابتال به پدیکلوزیس ارتباط ميناداری وجود دارد .اما با اندازة
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 و، آموزش و پرورش،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
.بهزیستی
 آگاهیهای،پیشنهاد میشود كه به ميلمان مدارس ابتدایی
كبافی داده شبببود و از توانببایی ایشبببان در امر آموزش بببه
دانشآموزان و غرببالگری و پیگیری درمبان تا فراهمشبببدن
 بهدلی، همچنین. بهره گرفت،تيدادی كافی از مربیان بهداشت
،گزارشهای موردی از عدمپاسخ ش ش سر به درمانهای اولیه
توصبیة اكید به مطاليات تکمیلی در زمینة سببطح حسبباسبیت
 نسبت به شام وها و سایر داروهای مورد،شب ش سر در منطقه
 بهنظر میرسبدكه ارجاع به متخصصان پوست و مو یا،اسبتفاده
. سودمند باشد،عفونی در موارد مشکو به مقاومت

 بین سابقة ابتال به ش ش سر،]56[ مطالية ثقفیپور و همکاران
در دانشآموزان و ابتال به پدیکلوزیس ارتباط ميناداری وجود
] بین متغیر سببابقة54[  در مطالية نوروزی و همکاران.داشببت
ابتال به شب ش سر و آلودگی با ش ش سر ارتباط مينادار آماری
 نتایج مطاليات مشابه از نظر متغیر سابقة ابتال به.مشباهده شد
 میتوان گفت.ش ب ش سببر با نتیجة این مطاليه متفاوت اسببت
احتماالً اكثر موارد ابتال به ش ب ش سببر در این مطاليه برای بار
.نخست بوده است
در ارتباط بین آلودگی به شبب ش سببر در دانشآموزان با
 زندگی با، زندگی با نامادری،متغیرهایی چون زندگی با والدین
 مادربزرگ و سبببایرین تفاوت آماری ميناداری وجود،ناپدری
 شیوع پدیکلوزیس،]56[  در مطالية رفیيی و همکاران.نداشت
و متغیر جبداشبببدن كود از مبادر ارتباط ميناداری وجود
.نداشت

تشکر و قدرانی
از همکاری و مسباعدت اعضای محترم شورای پژوهشی كمیتة
. به خصبوص خانم دارینی سب اسگزاریم،تحقیقات دانشبجویی
 از مسببئوالن محترم ادارة آموزش و پرورش و نیز از،همچنین
مدیران و كاركنان محترم مدارس ابتدایی شببهرسببتان سبببزوار
 كد اخالق این پژوهش.سببب باسبببگزاری و قدردانی می كنیم
. استMedsab.rec.93.122

نتیجه
آلودگی به ش ب ش سببر هنوز مشببکلی اسبباسبی در اكثر جوامع
 از جمله، چندین فاكتور در آلودگی نقش دارد.بهشببمار میرود
 اقتصادی و سطح بهداشت كه رفع، اجتماعی،مسبال فرهنگی
 از جمله،چنین ميضلی به همکاری ارگانهای مختلف نیاز دارد
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Abstract
Received: 2016/12/31

Target: Head lice infestation is worldwide and considered as an Accepted: 2017/08/20
important health issue not only in deprived societies but also in
developed countries societies as well. The object of this project is to
investigate head lice prevalence in primary schools in Sabzevar, Iran.
Research Methods This study was of type descriptive and in form of
sectional studies in 2015-2016. The target population was entity of
primary school students and sample was 1200 people population.
Sampling was simple-random kind and checklist was used for data
collection. Then Data were analyzed by SPSS V 19 software,
according to Chi-Square test description.
Findings The number of studied students was 1200, 30.9% boys and
69.1% girls. The highest prevalence of head lice infestations was in
cases where their fathers were free (81.5%), and their literacy level
(65.66%). The highest prevalence of infection (85.61%) was
observed in head lice in those whose mother's job and in their students
whose level of education were elementary (63.04%). There was no
correlation between the type of residential home and contamination
of the research samples (p=0.71). There was no relation between the
students' bases (p=0.32) and the existence of a health educator (p=
0.9) and father's occupation with head lice infection (p=0.54). There
was a significant correlation between the sexes of the research and
Keywords: head lice,
occupation of the mother with the infection of the head lice (p=0.001) schools, students.
Result Head lice infestation (pediculosis capitis) is still a crucial
health issue worldwide. It is recommendable that proper information
is provided to primary schools teachers so that appropriate utilization
of their capabilities in students’ instruction, screening & treatment
(therapy) is made possible.
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