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بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از آلودگی به پدیکلوزیس در دانش آموزان دختر
گناباد با کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
3

مهدی مشکی ،1مهدی مجدم ،2فرشته زمانی علویجه

چکیده
مقدمه :پدیکلوزیس از شایعترین آلودگیهای انگلی دانش آموزان در جهان به شمار میرود .آلودگی به شپش سرر در تمران نطرا
دنيا از جمله ایران به خصوص در اماكن با تراكم جمرعيت باال و تروأن با فطر و عدن رعایرت برهداشت فرردی بره وفررور مشراهد
میگردد .این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای پيشگيری كنند از آلودگی به پدیکلوزیس براساس مدل اعتطاد بهداشرتی در دانرش
آموزان انجان شد.
روشها :مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ مططعی توصيفی و تحليلی است كه روی  273نفر از دانش آموزان دخترر پایرۀ پرنجم گنابراد
انجان گرفت .نمونهها با استفاد از روش نمونهگيری خوشهای انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داد هرا پرسشرنامه محطرا سراختهای
بود كه روایی و پایایی آن تأیيد شد .داد ها با به كارگيری آزمونهای توصيفی و تحليلی از جمله رگرسيون خطی چندگانه تجزیره و
تحليل شدند.
نتایج :ميانگين سنی دانش آمروزان  22/62±1/2سرال برود .ميرانگين نمررا منرافع درش شرد 25/01±9/91و خودكارآمردی
 22/29±6/72كه به ترتيب از بطيۀ ساز ها بيشتر بود .آزمون ضریب همبستگی نيرز برين رفترار پيشرگيری كننرد از آلرودگی بره
پدیکلوزیس با موانع درش شد و خودكارآمدی ،همبستگی معنیدار نشان داد .همچنين ،متغيرهای شرانه زدن و موانرع درش شرد
به عنوان پيشگویی كنندۀ نهایی رفتار تعيين شدند.
بحث و نتیجهگیری : :به نظر میرسد با ارایه آموزشهای الزن و با تأكيد برر سراز هرای موانرع درش شرد و خودكارآمردی و
همچنين تکنيک شانه زدن ،شاهد بهبود عملکرد دانش آموزان در خصوص آلودگی به پدیکلوزیس خواهيم بود.
واژگان کلیدی :پدیکلوزیس ،مدل اعتطاد بهداشتی ،پيشگيری ،رفتار ،دانش آموز
مقدمه

انلل آلود میشوند که هزینهای حودود  763می یوون

شپشها گروهی از بندپایان با دگردیسی ناقص هستند

دالر صرف درمان و کنترل آن میشود ( .)7آلودگی به

که در حیوانات و انسان به صوورت انل وی زنوودگی

شووپش سوور در تمووام نيووا دنیووا از جم ووه ایووران ب وه

میکنند .در انسانها سه گونه شپش به نام های شپش

خصوص در اماکن با تراکم جمعیت باال و توأم با فير

سر ،شپش بدن و شپش عانه به صورت انل ی زندگی

و عدم رعایت بهداشت فوردی بوه وفوور موشاهوود

میکنند ( .)1در این میان شپش سر یکوی از قودیمی-

میگردد ( .)4شپشهای انسانی جوزء مودت کوتواهی

ترین همنشینان انسانها میباشد ( .)2بوه وووری کوه

نمیتوانند دور از میزبان زندگی کنند ( .)5بووه دلیوول

ساالنه  6تا  12می یون نفر در ایاالت متحود بوه ایون

ایون که شپش روزی چند بار خون میخورد و بوزا

 -1دانشیار ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
 -3استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
نویسندهی مسئوول :مهدی مجدم

Email: mehdi.8984@yahoo.com

آدرس :خراسان رضوی ،گناباد ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،دانشکده بهداشت ،گروه بهداشت عمومی
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خود را مکرراً به بدن انسان تزریو مویکنود ارورات

بیماریهای واگیر در پار ای از مناو  ،درحال بروز و

سومی آن در افوراد آلوود ممکون اسوت بوه صوورت

خودنمایی است ( .)12شویوع پودیک وزیس در نيوا

خستلی ،تحریکات ،بدبینی ،خارش و احساس تنب وی

مخت ف کشور از  6تا  71درصد گزارش شود اسوت

ظاهر شود .همچنین سردرد ،احساس سنلینی اعضاء،

( .)17پژوهشهای انجوام شود در گنابواد نیوز نشوان

سخت شدن عضالت ،بویخووابی و عودم تمرکوز در

دهند شویوع نسوبتاً بواالی آلوودگی بوه پودیک وزیس

کالس درس به ویژ در کودکان دید شد است (.)6

(حداکثر تا  11/28درصد) بوه خصووص در دختوران

عالو بر این ،آلودگی به شپش مویتوانود بورای فورد

کالس پونجم ابتودایی مویباشود ( .)14،15ایون نکتوه

مبتال ،اعضای خانواد و اجتماع عوارض روانوی مثول

اهمیت فراوانوی دارد کوه افوراد بوه واسو ۀ آمووزش

احساس حيارت ،افسردگی و غیر در کنار مشوکالت

بهداشت بدانند ،آلودگی به شپش سر قابل پیشولیری

جسمی ایجاد نماید (.)3

اسووت ( )6ل و ا انتخووا

کودکان بیشتر از بزرگساالن و زنان بیشتر از مردان بوه

بهداشت ،اولوین گوام در فرآینود بررسوی هور برناموۀ

سبب انبوهی موی سر به شپش سر آلوود مویشووند

آموزشی است.

( .)6شپش سر شایعترین نوع شپش به ویژ در گورو

اللوی اعتياد بهداشتی ( )Health Belief Modelاز

سنی  7تا  11سال است .آلود شودن بوه شوپش سور

قدیمیترین اللوهایی است که در آن از نظریههای

عالو بر تماس مستيیم با افراد آلود  ،به صورت غیور

ع وم رفتاری برای حل مسایل بهداشتی استفاد شد

مستيیم از را تماس با وسایل شخصوی آلوود ماننود

است .این اللو قریب به نیم قرن ،همرا با موفيیت

و

های بزرگی در موضوعات مخت ف بهداشتی مورد

حوله نیز صورت میگیرد ( .)6 ، 8 ،9با توجه به ایون

استفاد قرار گرفته است .این اللو ،اللویی جامع

که مهمترین را انتيال ،تماس مستيیم (سر به سور) و

است که بیشتر در پیشلیری از بیماری نيش دارد و

استفاد از وسایل شخصی دیلران میباشود در نتیجوه

راب ۀ بین اعتيادات و رفتار را نشان میدهد و بر این

این امر شرایط شیوع در اماکن پرجمعیتی مثل مدارس

فرض استوار است که رفتار پیشلیری کنند مبتنی بر

را فراهم میسازد ( .)11استاندارد تعریف شد توسط

اعتيادات شخصی شامل آسیب پ یری شخص نسبت

مرکز م ی مبارز با آلودگی به شپش سر ایاالت متحد

به بیماری ،تأریر وقوع بیماری بر زندگی فرد و تأریر

آمریکا ،شیوع باالتر از  5درصد شپش سور را اپیودمی

اقدامات بهداشتی در کاهش حساسیت و شدت

میداند ( .)11این در حالی است کوه شویوع آلوودگی

بیماری است ( .)16ابعاد مخت ف این مدل عبارتند از:

شپش سر در کودکوان مودارس ابتودایی کشوورهوای

حساسیت درك شد (این باور ذهنی که شخص

توسعه یافته  2تا  11درصد برآورد میشود .در ایوران

ممکن است دچار یك بیماری یا حالت زیان باری در

نیز این آلودگی بوه دالی وی ماننود افوزایش بوی رویوه

نتیجۀ یك رفتار خاص گردد) شدت درك شد

جمعیت ،کوچ روسوتاییان بوه شوهر ،حاشویه نشوینی،

(اعتياد به وسعت زیان حاصل از ابتال به یك بیمواری

ایجاد شهرك های اقماری با حداقل امکانات بهداشتی

یا وضعیت آسیبزای ناشی از یك رفتار خاص)

و رفاهی به عنوان یك معضل بهداشتی در کنار سایر

موانع درك شدت (اعتياد مربو به هزینههای متصور

شانه یا برس ،کال  ،مينعه ،روسری ،وسایل خووا

920

ی وك اللووو بوورای آموووزش
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پیلیری یك رفتار جدید) منافع درك شد (اعتياد به

دولتی تهیه شد و به وور تصادفی چهار مدرسه از بین

مزایای روشهای پیشنهادی جهت کاهش خ ر یا

 17مدرسۀ ابتدایی دخترانۀ دولتی انتخا

شدند.

شدت بیماری یا حالت زیان بار ناشی از یك رفتار

سپس در هر مدرسه هر کالس به عنوان یك خوشه

خاص) راهنما برای عمل (نیروی تسریع کنند ای که

در نظر گرفته شد و همۀ دانش آموزان پایۀ پنجم

موجب احساس نیاز فرد به انجام عم ی میگردد) و

ابتدایی مورد م العه قرار گرفتند .به دلیل این که در

خودکارآمدی (اومینان فرد به توانایی خود در پیلیری

اکثر مياالت مرتبط با بیماری م کور و باالخص در

یك رفتار) ( .)13م العات مخت ف نيش ساز های

ورحهای اجرا شد در شهر گناباد ،بیشترین میزان

مدل اعتياد بهداشتی در رفتارهای پیشلیری کنند را

شیوع گزارش شد مربو

به دانش آموزان کالس

نشان دادند از جم ه :پیشلیری از ابتالی به

پنجم میباشد و با پایین آمدن و یا باالتر رفتن مي ع

آنف وانزای نوع  ،)18( Aرفتار مادران در خصوص

تحصی ی از میزان شیوع کاسته شد

است

پیشلیری از تشنج ناشی از تب کودکان ( )19و

( ،)14،15،21ل ا دانش آموزان کالس پنجم مدنظر

پیشلیری از سروان دهانۀ رحم ( .)21حال با توجه

قرار گرفته شدند.

به حساسیت و اهمیت سنین دبستان به خصوص

سپس با حضور پرسشلر در مدارس ،ضمن تشریح

دختران و با عنایت به م الب ذکر شد فو و عدم

اهداف م العه تالش شد تا انلیزۀ مشارکت همه

انجام پژوهشی در زمینۀ شپش سر با این مدل،

دانش آموزان در ورح فراهم گردد .داشتن رضایت

محييان بر آن شدند تا با استفاد از مدل اعتياد

آگاهانه جهت شرکت در م العه از مهمترین

بهداشتی ،میزان آگاهی ،اعتيادات و رفتار مرتبط با

معیارهای ورود مدنظر قرار گرفت ،ل ا ضمن دریافت

آلودگی به پدیک وزیس را در دانش آموزان دختر

اجازۀ م العه از اولیاء مدارس و با هماهنلی آنها از

مي ع ابتدایی شهر گناباد تعیین کنند.

والدین دانش آموزان نیز اجازۀ کتبی دریافت گردید.
در این م العه با توجه به این که هر دو هدف برآورد

مواد و روشها

میانلین و برآورد نسبت مدنظر بود و این که حجم

م العۀ حاضر یك م العۀ مي عی است که روی 139

نمونۀ برآورد شد با استفاد از فرمول برآورد میانلین

نفر از دانش آموزان دختر پایۀ پنجم ابتدایی مناو

بیشتر بود ،ل ا مبنا را بر آن قرار داد و بر اساس آن و

شهری گناباد در ما های اسفند و فروردین سال

وب م العۀ مشابه ( )6که در آن انحراف معیار نمرۀ

تحصی ی  1791-92صورت گرفت .نمونهها با

رفتار پیشلیری کنند از آلودگی به پدیک وزیس 1/6

شدند.

بود و با در نظر گرفتن دقت مساوی  1/15و خ ای

بدین صورت که ابتدا پس از دریافت موافيت دانشلا

قابل قبول  1/1تعداد حجم نمونه  178نفر محاسبه

ع وم پزشکی گناباد ،به ادارۀ آموزش و پرورش

گردید و با توجه به این که به عنوان یك راهکار ک ی

شهرستان مراجعه و پس از ارایه اهداف اجرای ورح

میتوان بیان کرد که در نمونه گیری خوشهای چند

و توجیوه مسئولین موربووه ،اجواز اجورای وورح در

مرح های اگر اندازۀ خوشهها بزرگ دید نشود

س ح مدارس اخ گردید .سپس با هماهنلی ادار

معموالً ميدار ارر ورح بین  1/7تا  2خواهد بود (،)22

استفاد از روش نمونهگیری خوشهای انتخا

آموزش و پرورش ،لیست مدارس ابتدایی دخترانۀ
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 Design Effect= 1/7حجم نمونۀ

موربووو بووه سوواز هووای موودل اعتيوواد بهووداشتی

نهایی  139نفروارد م العه شدند .با توجه به عدم

شوامول حساسیت درك شد  ،شدت درك شد  ،موانع

وجود پرسشنامۀ استاندارد در این زمینه ،با استفاد از

درك شد  ،منافع درك شد و خودکارآمدی هر کودام

منابع و کتب مرجع و نتایج سایر م العات مشابه در

 5سؤال و بر حسب ميیاس لیکورت و بوه صوورت 5

ساختهای تهیه شد و

گزینهای کامالً مخالف ،مخالف ،بینظر ،مواف و کامالً

جهت تعیین وضوح آیتمها ،پرسشنامه در اختیار 11

مواف م رح شد و به هر عبارت نمر ای بین صفر توا

نفر از دانش آموزان مشابه که بعداً در م العه وارد

 4اختصاص یافت .سؤاالت سازۀ راهنما بورای عمول

نشدند و  5نفر از مع مین دورۀ ابتدایی ،جهت م العه

(یا منبع کسب اوالعات) نیز بوه صوورت فراوانوی و

و پاسخ گویی به آیتمها قرار داد شد .بر اساس

درصد سنجید شد .بخش چهارم مربو به سوؤاالت

نظرات و پیشنهادات دریافتی از ورف افراد م کور،

رفتار پیشلیری کنند از آلودگی به پودیک وزیس بوود

تغییرات الزم جهت وضوح آیتمها صورت گرفت.

که پاسخ  5سؤال رفتاری به صوورت همیشوه ،گواهی

همچنین برای تعیین روایی صوری و محتوایی

وقتها و هیچ وقت بوا نمورۀ بوین صوفر توا  2آورد

پرسشنامه ،ابزار در اختیار  11نفر از اساتید مرتبط

شدند .در هر بخش ،مجموع امتیاز به دست آمود در

قرار داد شد و نظرات ایشان در پرسشنامه اعمال

سه گرو م وو

(بیشوتر از  35درصود نمورۀ کول)،

گشت .برای تأیید پایایی نیز ،پرسشنامه در اختیار 21

متوسط ( 51تا  35درصد نمرۀ کل) و ضوعیف (کمتور

نفر از دانش آموزان (به غیر از گرو مورد م العه)

از  51درصد نمرۀ کل) وبيهبندی شد.

جهت تکمیل قرار گرفت .آلفای کرونباخ ابزار مورد

پس از تکمیل پرسشنامههوا و کدگو اری ،داد هوا بوا

استفاد در کل برابر  1/33بود و همچنین میزان آلفای

استفاد از نرمافزار  SPSSنسوخه  ،21آموار توصویفی

کرونباخ برای ساز آگاهی  ،1/86حساسیت درك

همچون فراونی ،میانلین و انحوراف معیوار و آزموون

شد  ،1/82شدت درك شد  ،1/38موانع درك شد

های همبستلی پیرسون و رگرسیون خ وی چندگانوه

 ،1/85منافع درك شد  ،1/34خودکارآمدی  1/36و

با روش اینتر ،در س ح معنیداری  1/15مورد تجزیوه

رفتار  1/38برآورد شد.

و تح یل قرار گرفتند .نرمال بوودن توزیوع داد هوا بوا

پرسشنامۀ مورد استفاد مشتمل بر چهوار بخوش بوود.

اسووتفاد از آزمووون کولموووگروف اسوومیرنوف تأییوود

بخش اول شامل  12سؤال زمینهای مانند :سون ،رتبوۀ

گردید.

ل ا با احتسا

این زمینه ،پرسشنامۀ محي

تولد ،شغل پدر و مادر و تحصیالت پدر و مادر بوود.
بخش دوم  9سؤال در زمینۀ آگاهی دانش آمووزان در
مورد شپش ،را های انتيال و را های پیشولیری از آن
بود که پاسخها به صورت سه گزینوهای ب وی ،خیور و
نمیدانم وراحوی شود بوود کوه در آن بورای پاسوخ
صحیوح ( 2نمر ) ،پواسخ غو وط (صوفر) و نومیدانم
( 1نمر ) در نظر گورفته شد .بوخش سووم سوؤاالت
929

نتایج

میانلین سنی دانش آموزان مورد بررسی 11/24±1/6
سال با حداقل و حداکثر  11و  17سال بود .از نظر
رتبۀ تولد  41/2درصد فرزند اول بودند .پدران بیشتر
نمونهها ( 71/3درصد) کارمند بودند و مادران 31/9
درصد نمونهها خانهدار بودند .همچنین تحصیالت
پدران  73/4درصد دانش آموزان در س ح دانشلاهی
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و  79/1درصد مادران دانش آموزان دارای تحصیالت
زیر دیپ م بودند (جدول .)1
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک نمونههای پژوهش
متغیرها

تقسیم بندی متغیرها

فراوانی

سن

رتبه تولد

شغل پدر

شغل مادر

سواد پدر

سواد مادر

درصد

 90سال

93

2/3

 99سال

999

69/6

 99سال

29

91/9

 93سال

9

9/9

فرزند اول

29

00/9

فرزند دوم

22

39/8

فرزند سوم و بیشتر

20

98

کارمند

22

30/2

کارگر

30

96/8

بازاری

30

91

معلم

92

8/3

کشاورز

6

3/3

بیکار

9

9/9

غیره

32

90/2

کارمند

93

2/9

کارگر

9

9/9

بازاری

2

9/8

معلم

92

90

خانه دار

992

20/1

غیره

2

3/1

زیر دیپلم

29

91/9

دیپلم

60

33/2

دانشگاهی

62

32/0

زیر دیپلم

20

31/9

دیپلم

22

39/8

دانشگاهی

29

91/9

میانلیون نمرۀ آگاهی شرکت کنندگان در م العه

میانلین نمرۀ کسب شدۀ در سایر ساز های مدل

 12/13±2/23از  18یا  68/3درصد بود (جدول .)2

اعتياد بهداشتی نیز در جدول  7آمد است.
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جدول  :2توزیع فراوانی سؤاالت سازۀ آگاهی نمونههای پژوهش
بلی

سؤاالت آگاهی

نمیدانم

خیر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

شپش سر بیشتر موهای بلند و آلوده را ترجیح میدهد.

939

23/9

90

2/6

38

99/9

شپش سر میتواند برای چندین روز دور از سر زنده باقی بماند.

31

99/8

00

99/3

900

22/1

فرد آلوده به شپش سر به صورت دایم سر خود را میخاراند.

931

22/2

90

2/8

96

90/2

شپش سر میتواند از طریق تماس با کاله ،لباس ،بالشت و ملحفۀ فرد آلوده منتقل شود.

999

62/6

91

90/6

31

99/8

شپش سر ،از سری به سر دیگرمنتقل میشود

11

22/3

39

92/3

01

92/0

بهترین مکان برای دیدن شپش سر و تخم آن ،موهای پشت گردن و پشت گوشها می

69

30/9

98

90/9

900

22/1

باشد.
اگر شپش سر در خانوادهای پیدا شود ،منزل آن خانواده باید به طور کامل تمیز شود.

909

26/0

39

92/3

02

96/3

شپش سر میتواند توسط حیوانات اهلی و پرندگان خانگی منتقل شود.

82

02/2

92

90

61

38/2

برای درمان شپش سر ،استفادۀ دو نوبت از شامپوی ضد شپش الزم است.

990

62/0

99

6/2

02

96/3

جدول  :3تعداد سؤال ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات واحدهای پژوهش در زمینه سازههای مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار
پیشگیری کننده از آلودگی پدیکلوزیس
سازه های مدل

تعداد سؤال

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

آگاهی

1

99/92

9/92

98

9

حساسیت درک شده

2

90/06

3/01

90

0

شدت درک شده

2

99/09

3/80

90

3

منافع درک شده

2

92/80

3/30

90

9

موانع درک شده

2

93/31

0/93

90

0

خودکارآمدی

2

96/63

9/26

90

9

رفتار

2

8/01

9/29

90

9

آزمون ضریب همبستلی پیرسون بین رفتار پیشلیری

موانوع درك شود ( ،)P=1/113, r=1/19منوافع درك

کنند از آلودگی به پدیک وزیس با موانوع درك شود

شد ( )P=1/115, r=1/2و خودکارآمودی (r=1/19

( )P≥1/111, r=1/23و خووود کارآموودی (r=1/13

 )P=1/000,همبستلی معنیدار آماری مشواهد شود

 )P=1/118,همبستلی معنویدار نشوان داد .همچنوین

(جدول .)4

بیون آگواهوی بوا حسواسیووت درك شوود (,r=1/2
 ،)P=1/116شدت درك شد (،)P≥1/111, r=1/28
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جدول  :4ماتریس ضریب همبستگی سازههای مدل اعتقاد بهداشتی و رفتار پیشگیری کننده از آلودگی به پدیکلوزیس
سازههای مدل
حساسیت درک شده

شدت درک شده

موانع درک شده

منافع درک شده
خودکارآمدی

رفتار پیشگیری کننده

آگاهی

حساسیت

شدت درک

موانع درک

منافع درک

درک شده

شده

شده

شده

ضریب همبستگی

0/9

معنی داری

0/006

ضریب همبستگی

0/98

0/92

معنی داری

>0/009

>0/009

ضریب همبستگی

0/91

0/02

-0/2

معنی داری

0/002

0/023

0/018

ضریب همبستگی

0/9

0/98

0/999

0/99

معنی داری

0/002

>0/009

0/003

0/999

ضریب همبستگی

0/91

0/99

0/06

0/32

0/96

معنی داری

0/001

0/999

0/312

>0/009

>0/009

خودکارآمدی

ضریب همبستگی

-0/09

0/993

0/03

0/92

0/99

0/92

معنی داری

0/860

0/909

0/699

>0/009

0/909

0/098

در فاز اول تح یل رگرسیونی و به منظور پیش گویی

جدول  :5یافتههای مدل رگرسیونی در پیشگویی رفتار پیشگیری
کننده از آلودگی به پدیکلوزیس

رفتار با استفاد از ساز های مدل اعتياد بهداشتی
مشخص شد که از بین ساز های حساسیت ،شدت،

متغیر

منافع ،موانع و خودکارآمدی درك شد  ،فيط متغیر

ضریب

خطای استاندارد

رگرسیون

ضریب رگرسیون

موانع درك شد ( )P=1/112پیش گویی کنند رفتار
بود ،که این مورد فيط  6/9درصد ( )R2=1/169از

شانه زدن

0/982

موانع درک

0/930

9/196

9/020

0/083

9/360

0/091

0/003

9/893

0/002

مشخص شد که متغیرهای شانه زدن ( )P=1/119و
موانع درك شد ( )P=1/115به عنوان پیشگویی
کنندۀ نهایی رفتار تعیین شدند که این متغیرها در
مجموع فيط  3/9درصد ( )R2=1/139از تغییرات
رفتار را پیش گویی نمودند (جدول .)5

0/910

شده

R2=1/173

در فاز دوم تح یل رگرسیونی و به منظور پیش گویی
رفتار با استفاد از همۀ متغیرهای مورد بررسی

داری

()β
مقدار ثابت

تغییرات رفتار را پیشگویی نمود.

مقدار
t

معنی

در میان افراد شرکت کنند مهوم تورین راهنموا بورای
عمل (یا منبع کسوب اوالعوات) ،پزشوك و کارکنوان
بهداشتی ( 68/3درصد) و پدر و مادر ( 12/8درصود)
بودند در ایون میوان مع موان ( 1/1درصود) کمتورین
درصد را به خود اختصاص داد بودند.
بحث

هودف این مو العه تعیین آگاهوی ،اعتويادات و رفتار
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مرتبط بوا آلودگی بوه پدیوک وزیس در دانوش

آلودگی به پدیک وزیس در س ح متوسط به باال (31/7

آمووزان دختر موي ع ابتدایی با استفاد از مدل اعتياد

درصود) میبواشد ایون حواکی از آن اسوت که دانش

بهداشتی بود .براساس نتایج م العه ،آگاهی دانش

آموزان خود را نسبت به ابتال به آلودگی پودیک وزیس

آموزان در مورد پدیک وزیس در س ح متوسط بود.

حساس و در معرض خ ر مویداننود و وقتوی دانوش

آگاهی پایین دانش آموزان از مواردی مثل عامل ایجاد

آموزان میپ یرند که نسبت به آلودگی به پدیک وزیس

کنندۀ آلودگی ،بیاوالعی از قرار گرفتن خودشان در

حساس میباشند و ممکن است به پدیک وزیس مبوتال

گرو سنی در معرض خ ر و مهمتر از همه تماس

شوند ،رفتارهای پیشلیری کنند از آلوودگی را اتخواذ

نزدیك سر به سر به عنوان مهمترین را انتيال

میکنند .از سووی دیلر ،ع ی رغم ایون کوه انتوظووار

آلودگی ،از نکات قابل تأمل در نتایج م العه میباشد.

میرود وقتی آگواهی پوایین اسوت حساسویت بوا آن

این نتیجه با نتایج م العات ضاربان و همکاران ()21

همخوان بود و پایین باشد ،لیکن در م العوۀ حاضور

و غالم نیا شیروانی و همکاران ( )6که نشان دادند

این چنین نبود است .البته گاهی با وجوود اووالع از

دختران مدارس ابتدایی چابهار و زابل دارای آگاهی

یك بیماری ،شخص خوود را نسوبت بوه آن بیمواری

متوسط در زمینۀ پدیک وزیس بودند ،م ابيت داشت.

مستعد نمیداند که به نظور مویرسود نیواز باشود توا

نتایج در م العۀ مبتنی بر جامعۀ  Heukelbachو

م العات بیشتری در این زمینه صورت گیرد .همچنین

 Ugbomoikoبر روی ساکنین یکی از روستاهای

س ح باالی منافع درك شود ( 39درصود) در دانوش

نیجریه نشان داد که آگاهی در زمینۀ را های انتيال و

آموزان این امر را نشان میدهد که این رفتارها از نظر

درمان در گرو مورد م العۀ بسیار پایین میباشد

آنها مفید و قابل انجام است که با م العوۀ نجیموی و

( )27از سوی دیلر  Magalhaesو همکاران در

همکاران در زمینۀ اتخاذ رفتارهای پیشلیری کننود از

م العۀ خود در میان کودکان ابتدایی در جنو

شر

ابتالی آنف وانزای نوع  Aهمخوان بود ( ،)18ولی بوا

آنلوال مشخص کردند که  56/3درصد دانش آموزان

نتووایج م الع وۀ سووجادی هووزاو و شمس وی م ابيووت

مورد م العه فاقد اوالعات در زمینۀ درمان آلودگی

نداشت .در آن م العوه بسویاری از موادران بوه ع وت

به شپش سر میباشند ( .)24تمام م العات یاد شد

حساسیت پایین ،هنلوام بوروز توب در کوودك خوود

حاکی از اوالعات کم دانشآموزان در این زمینه بود

تصوری از احتمال تشونج نداشوتند کوه ایون امور توا

و از دالی ی که برای آن میتوان ذکر کرد ،این است

حدودی میتوانست تهدید کنندۀ سالمت کودك باشد

که احتماالً این گرو سنی مسایل مهم دیلری برای

(.)19

آموزش در اولویت دارند .از دالیل دیلر نیز میتوان

در م العه حاضر شدت درك شد به معنوی احسواس

فيدان آموزش را نام برد ،به خصوص که در این میان

تهدید دانش آموزان از پدیک وزیس در س ح متوسوط

مع مان کمترین منبع کسب اوالعات را به خود

( 53/15درصد) میباشد .به عبوارتی ،نیموی از دانوش

اختصاص داد بودند.

آمووزان اعتووياد بوه در موعوورض تهوودید آلووودگی

نتایج حاصول نشوان مویدهود حساسویت درك شود

پوودیک وزیس بووودن داشووتند کووه بووا نتووایج م الع وۀ

بیشووتر دانووش آموووزان در ای ون م العووه در خصوووص

خرسندی و همکاران که در زمینۀ رفتارهای پیشلیری
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کنند از پووکی استخوان در زنان بواردار شهر اراك،

( 87/15درصد) و این نشوان از ظرفیوت درك شود

که نیموی از افووراد شورکت کننود در آن اعتيواد بوه

بوواالی دانووش آموووزان بوورای اجوورای موفيی وت آمی وز

خ رنوواك ب ووودن عواقووب ناش وی از ابووتال بووه پوووکی

رفتارهای پیشلیری کنند میباشد .ایون وضوعیت در

استخوان در وی بارداری داشوتند ،همخووانی داشوت

م العووۀ نجیمووی و همکوواران در زمینووۀ رفتارهووای

( .)25شریفی راد و همکاران در شهر بوکان در زمینوۀ

پیشلیری کنند از ابتال به آنف وانزا در دانوش آمووزان

عم کردهای پیشولیری کننود از سویلار کشویدن در

نیز مشاهد شد ،که در آن نمرۀ خودکارآمدی از سایر

دانش آموزان دبیرسوتانی م العوه نمودنود ،نیوز نشوان

اجزای مدل بیشتر بود ( )18و لیکن در م الۀ نامدار و

دادند سازۀ شدت درك شد در س ح متوس ی قورار

همکاران در زمینۀ اتخاذ رفتارهای پیشلیری کننود از

داشته و با م العۀ حاضر همخوانی داشت ( .)26البتوه

سروان دهانۀ رحم در زنان شهرسوتان جهورم ،سوازۀ

بووا مهووم ج ووو دادن عوووارض ناشووی از ابووتال بووه

خودکارآمدی در حد متوسط بود (.)21

پدیک وزیس ،میتوان شدت درك شود را در دانوش

یافتههای پوژوهش حاضور نشوان مویدهود عم کورد

آموزان باال برد تا به لحاظ نلرشی آمادگی الزم جهت

دانشآموزان در خصوص رفتارهای پیشولیری کننود

اتخاذ رفتارهای پیشلیری کنند را کسب کنند.

از پدیک وزیس خوو

در م العه حاضر موانع درك شد در اتخاذ رفتارهای

مناسب میباشد این نتیجه با یافتههای م العات غالم

پیشلیری کنند از آلودگی به پودیک وزیس در سو ح

نیا شویروانی و همکواران ( )6و ضواربان و همکواران

متوسط ( 66/95درصد) قرار داشوت .کوه بوا م العوۀ

( )21در شهرهای چابهار و زابل در استان سیسوتان و

سجادی هزاو و شمسوی در زمینوۀ رفتوار موادران در

ب وچستان که رفتار مرتبط با پودیک وزیس را ضوعیف

خصوص پیشلیری از تشنج ناشی از تب در کودکوان

ارزیابی کرد اند ،تفاوت داشت .این تفاوت در رفتوار

همخوانی داشت ،در این م العه مادران آگاهی کوافی

پیشلیری کنند ممکن است به دلیل تفاوت در شرایط

در مورد ایجاد تشنج به دلیل توب را نداشوتند ( )19و

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنلی و بهداشتی در دو استان

همچنین با م العۀ نامدار و همکاران در زمینوۀ اتخواذ

خراسان رضوی و سیستان و ب وچستان باشد.

رفتارهای پیشلیری کنند از سوروان دهانوۀ رحوم در

در ایوون م العووه بووین نموورۀ موانووع درك شوود و

زنان شهرستان جهرم که در آن ،موانوع مخت وف درك

خودکارآمدی با رفتارهای پیشلیری کنند همبسوتلی

شد در گرو های مخت ف اجتماعی و فرهنلی مورد

معنیدار وجود داشت .این نتیجه با م العه مظ ومی و

مو العه وجود داشت ،همخوان بوود ( .)21بوه نظوور

همکاران در زمینۀ بیمواری دیابوت کوه نشوان دهنودۀ

میآید آگاهی پایین و بیتوجهی بوه دسوتورات سوادۀ

وجود همبستلی بین موانع درك شد و خودکارآمدی

بهداشتی به دلیل واگ اری بهداشت فوردی بوه خوود

با رفتار پیشلیری کنند اسوت ،همسوو بوود ( .)23در

دانشآموز ،از موانع قابل ذکر میباشند.

این خصوص میتوان با تأکید بیشوتر بور منوافع درك

در م العه حاضر میانلین نمرۀ خودکارآمدی در دانش

شد  ،از شدت موانع درك شود کوم کورد .از سووی

آموزان در خصوص رفتارهای پیشلیری کنند نسوبت

دیلر با در نظر گورفتن خودکارآمودی کوه در سو ح

به سوایر اجوزای مودل اعتيواد بهداشوتی بیشوتر بوود

باالیی قرار دارد نسبت بوه افوزایش رفتوار پیشولیری
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کنند اقودام نموود .در م العوات انجوام شود دیلور،

معنیدار وجود دارد (.)71

حساسویت درك شود و موانوع درك شود از تعیوین

در مو العۀ حواضر ،پوزشوك و کوارکنوان بهوداشتی

کننوود هووای اسووتفاد از کووال ایمنووی در راننوودگان

میتوانند بیشترین اهمیت را در راهنمایی به سوی

موتورسیک ت ( )28و آگاهی ،منافع درك شد  ،موانع

انجام رفتارهای پیشلیری کنند داشته باشند که با

درك شد و خودکارآمدی با رفتار پیشلیری کنند از

توجه به اهمیت این گرو در اجرای برنامههای

بیماریهای ق بی و عروقی در افراد در معرض خ ور

بهداشتی الزم است که در تدوین برنامههای آموزشی

همبستلی معنی دار وجود داشت (.)29

در جهت تغییر رفتار به این گرو نیز توجه گردد.

همچنین نتایج م العه حاضر نشان داد که بین آگواهی

در نهایت نیز تح یل رگرسیون فيوط متغیرهوای شوانه

و رفتار پیشلیری کننود همبسوتلی معنویدار وجوود

زدن و موانع درك شد را به عنوان پیشولویی کننودۀ

ندارد .این یافتهها یادآوری میکند که افزایش آگواهی

نهایی رفتار تعیین کرد کوه متغیور موانوع درك شود

افراد در معرض خ ر نسبت به آلودگی لزوماً منجر به

قویترین پیشلویی کنند رفتار بود .در م العه اعظوم

ارتيای رفتار پیشلیری کنند از آن نخواهد شد زیورا

نامدار و همکاران در جهرم در زمینۀ اتخاذ رفتارهوای

در رفتار ،عوامل خوارج از حی وۀ اختیوارات فورد بوه

پیشلیری کنند از سرووان دهووانۀ رحوم سواز هوای

خصوص دانش آموز وجوود دارد کوه موانع از بوروز

آگوواهی و موانووع درك شوود ( )21و Tanner-

رفتار میشود .با این حال نتایج این م العه نشوان داد

Smithو  Brownدر ایوواالت متحوود و وووی یووك

که بین آگاهی و ک یۀ ساز های مدل اعتيواد بهداشوتی

بررسی مروری در زمینۀ رفتارهای پیشلیری کننود از

(حساسیت درك شد  ،شدت درك شد  ،موانوع درك

سروانهای پستان و دهانۀ رحم نیز منافع درك شود

شد  ،منوافع درك شود و خودکارآمودی) همبسوتلی

و موانع درك شد قویترین ساز هوا شوناخته شودند

معنیدار وجود دارد ل ا احتماالً می تووان بوا ارتيوای

( )71و با نتایج ایون م العوه همخووانی داشوت لو ا

آگوواهی هموورا بووا تغیی ور نلوورش افووراد ،رفتارهووای

پیشنهاد میگردد ،دسوت انودرکاران بهداشوت ضومن

پیشلیری کنند را در آنهوا بهبوود بخشوید کوه ایون

برگزاری کالسهای آموزشوی ،بور روی رفوع موانوع

نتایج با م العۀ مظ ومی و همکواران در زمینوۀ انجوام

انجووام رفتارهووای پیشوولیری کننوود از آلووودگی بووه

رفتارهای پیشلیری کنند از دیابت نووع دو در افوراد

پدیک وزیس و پرداختن بوه مزایوای شوانه زدن اقودام

در معرض خ ر شهر تفت م ابيت داشت کوه در آن

نمایند.

بین آگاهی و ساز های شدت درك شد  ،موانوع درك

از محدودیتهای این م العه سن کم دانوش آمووزان

شد و خودکارآمدی همبستلی معنیدار وجود داشت

کالس پنجم و احتمال خ ا در تکمیول پرسشونامههوا

( .)23م العه باقیانی ميدم و همکاران در شهر یزد در

بود .همچنین نبود م العات مشوابه بوا هموین عنووان

مورد وضعیت رفتار پیاد روی بیماران مبتال به دیابت

تحيیو  ،برای مويایسه از دیلر کاستویهوا بوه شومار

تیپ دو بود که با م العه حاضر م ابيت داشوت و در

میرود.

آن بین آگاهی و حساسیت درك شود  ،شوودت درك
شد  ،مونافع درك شود و راهنوما برای عمل ارتبا
928
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تشکر و قدردانی

نتیجهگیری

این مياله پایاننامه دانشجویی مي ع کارشناسی ارشود

 مشخص گردید کوه بین،با تووجه به نتوایج پوژوهش

رشتۀ آموزش بهداشوت و ارتيوای سوالمت دانشولا

نمورۀ مووانوع درك شود و خوودکوارآمدی بوا رفوتار

 بدین وسی ه از زحموات.ع وم پزشکی گناباد میباشد

پیشلیری کنند از آلودگی به پدیک وزیس در دانوش

ک یۀ کسانی که در اجرای این وورح بوا موا همکواری

 همچنین با.آموزان همبستلی معنیداری وجود داشت

 بووه خصوووص ادارۀ آموووزش و پوورورش،نمودنوود

توجه به پیشبینی کنندگی موانوع درك شود و شوانه

) مع موین و دانوشآمووزان،شهرستان گناباد (مودیران

 الزم است برنامههای آموزشی مناسب براسواس،زدن

.تيدیر و تشکر میگردد

مدل اعتياد بهداشتی و با تأکید بر ساز هوایی تودوین
گردد که تأریر بیشتری بر رفتارهای پیشلیری کنند از
.آلووووووودگی بووووووه پوووووودیک وزیس دارنوووووود
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Preventive Behaviors of Female Elementary Students in regard to
Pediculosis Infestation based on Health Belief Model (HBM)
Mehdi Moshki1, Mehdi Mojadam2, Fereshteh Zamani Alavijeh3
Abstract
Background: Pediculosis is considered as one of the most common parasitic infections
among the students worldwide. Head lice infestation is observed in all parts of the world
including Iran, especially in areas with high population density associated with poverty and
poor personal hygiene. This study aimed to investigate the preventive behaviors in regard to
pediculosis infestation based on the Health Belief Model (HBM) in students.
Methods: This cross-sectional study was performed on 179 female 5th grade elementary
school students in Gonabad, selected by cluster sampling. Data collection was done through a
researcher-made questionnaire, which its validity and reliability had been confirmed. Data
were analyzed by using descriptive and analytic tests including multiple linear regression.
Results: Mean age of students was 11.24 ± 0.6 years. Mean score of perceived barriers was
15.80 ± 3.30 and mean self-efficacy score was 16.63 ± 2.76 that were higher compared to
other items. Preventive behavior showed significant correlation with perceived barriers and
self-efficacy. Moreover, hair combing and perceived barriers were determined as final
behavior predicting variables.
Conclusion: It seems that providing necessary trainings with an emphasis on perceived
barriers and self-efficacy improves students’ performance in regard to preventing pediculosis
infestation.
Keywords: Pediculosis, Health Belief Model, Prevention, Behavior, Student
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