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در دانش آموزان دختر  سیکلوزیبه پد یکننده از آلودگ یریشگیپ یرفتارها یبررس

 یگناباد با کاربرد مدل اعتقاد بهداشت

 
 3جهیعلو ی، فرشته زمان2مجدم یمهد، 1یمشک یمهد

 چکیده

شپش سرر در تمران نطرا     آلودگی به . رودیدانش آموزان در جهان به شمار م یانگل یهایآلودگ نیترعیاز شا سیکلوزیپد :مقدمه

ور مشراهد   رهداشت فرردی بره وفر   رت بروأن با فطر و عدن رعایرعيت باال و ترخصوص در اماكن با تراكم جمه دنيا از جمله ایران ب
در دانرش   یبراساس مدل اعتطاد بهداشرت  سیکلوزیبه پد یكنند  از آلودگ یريشگيپ یرفتارها یمطالعه با هدف بررس نیا. گرددمی

 .جان شدآموزان ان

پرنجم گنابراد    یرۀ نفر از دانش آموزان دخترر پا  273 یكه رواست   یليو تحل یفيتوص یمططع ۀمطالع کیحاضر  ۀمطالع :ها روش

 ایهرا پرسشرنامه محطرا سراخته    داد  یابزار جمع آور. انتخاب شدند یاخوشه یريگها با استفاد  از روش نمونهنمونه. انجان گرفت
و  هیر چندگانه تجز یخط ونياز جمله رگرس یليو تحل یفيتوص یهاآزمون یريكارگ به باها داد . شد دیيتأآن  ییایو پا ییبود كه روا

 .شدند ليتحل
 خودكارآمردی  و01/25±91/9نمررا  منرافع درش شرد      نيانگمير . برود  سرال  62/22±2/1دانش آمروزان   یسن نيانگيم :یج نتا

بره   یكننرد  از آلرودگ   یريشرگ يرفترار پ  نيبر  زير ن یهمبستگ بین ضرآزمو. بود رشتيها بساز  يۀاز بط بترتي بهكه  72/6±29/22
شرانه زدن و موانرع درش شرد      یرهايمتغ ن،يهمچن. دار نشان دادیمعن یهمبستگ ،یخودكارآمدبا موانع درش شد  و  سیکلوزیپد

 .شدند نييرفتار تع یینها ۀكنند ییشگويبه عنوان پ

 و  خودكارآمردی هرای موانرع درش شرد  و    های الزن و با تأكيد برر سراز   آموزش یهبا ارا رسدبه نظر می : :گیری بحث و نتیجه

 .همچنين تکنيک شانه زدن، شاهد بهبود عملکرد دانش آموزان در خصوص آلودگی به پدیکلوزیس خواهيم بود

 پدیکلوزیس، مدل اعتطاد بهداشتی، پيشگيری، رفتار، دانش آموز :واژگان کلیدی
 

 

 مقدمه

ناقص هستند  یسیبا دگرد انیاز بندپا یها گروهششپ

 یدگوزنو  یو انسان به صوورت انل و   واناتیکه در ح

شپش  یها سه گونه شپش به نام هادر انسان. کنندیم

 یزندگ یسر، شپش بدن و شپش عانه به صورت انل 

-یمیاز قود  یکو یشپش سر  انیم نیدر ا (.1) کنندیم

کوه   یبوه ووور  (. 2) باشدیها مانسان نانیهمنش نیتر

 نیو متحود  بوه ا   االتینفر در ا ونی یم 12تا  6ساالنه 

 ونیو  یم 763حودود   یانهیشوند که هزیانلل آلود  م

آلودگی به  (.7) شودیکنترل آن مدالر صرف درمان و 

ه از جم ووه ایووران بوو شووپش سوور در تمووام نيووا  دنیووا

م با فير أخصوص در اماکن با تراکم جمعیت باال و تو

د  وشاهو وردی بوه وفوور م  وف هداشتعایت بو عدم ر

 یمودت کوتواه   ءجوز  یانسان یهاشپش(. 4) گرددمی

 لویو دل هوبو (. 5) کنند یزندگ زبانیتوانند دور از مینم

بوزا    و خوردبار خون می که شپش روزی چند نویا

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 مهدی مشکی و همکاران                                                                                   سیکلوزیبه پد یکننده از آلودگ یریشگیپ یرفتارها 

 

 9313 پاییز /  3شماره /  3سال  –مجله بهداشت و توسعه  920

کنود  ارورات   به بدن انسان تزریو  موی   اًمکرر را خود

ورت سومی آن در افوراد آلوود  ممکون اسوت بوه صو       

خارش و احساس تنب وی   دبینی،خستلی، تحریکات، ب

سردرد، احساس سنلینی اعضاء،  نیهمچن. ظاهر شود

خووابی و عودم تمرکوز در    سخت شدن عضالت، بوی 

(. 6) ویژ  در کودکان دید  شد  استه کالس درس ب

فورد   یبورا  توانود یبه شپش مو  یآلودگ ،نیا عالو  بر

مثول   یروانو  خانواد  و اجتماع عوارض یمبتال، اعضا

در کنار مشوکالت   ر یو غ یفسردگاحساس حيارت، ا

 (.3) دینما جادیا یجسم

بوه   از مردان شتریبزرگساالن و زنان ب از بیشتر کودکان

 شووند سبب انبوهی موی سر به شپش سر آلوود  موی  

ترین نوع شپش به ویژ  در گورو   شپش سر شایع(. 6)

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

عالو  بر تماس مستيیم با افراد آلود ، به صورت غیور  

آلوود  ماننود    یمستيیم از را  تماس با وسایل شخصو 

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

 نیو با توجه به ا(. 6 ، 8 ،9)گیرد حوله نیز صورت می

و ( سر به سور ) میرا  انتيال، تماس مستي نیترمهم که

 جوه یباشود در نت یم لرانید یشخص لیاستفاد  از وسا

مثل مدارس  یتیدر اماکن پرجمع وعیش طیامر شرا نیا

استاندارد تعریف شد  توسط (. 11) سازدیرا فراهم م

حد  مرکز م ی مبارز  با آلودگی به شپش سر ایاالت مت

صد شپش سور را اپیودمی   در 5آمریکا، شیوع باالتر از 

وع آلوودگی  است کوه شوی   یدر حال نیا(. 11)داند می

 یهوا شپش سر در کودکوان مودارس ابتودایی کشوور    

در ایوران  . شودیدرصد برآورد م 11تا  2توسعه یافته 

بوه دالی وی ماننود افوزایش بوی رویوه        یاین آلودگ زین

جمعیت، کوچ روسوتاییان بوه شوهر، حاشویه نشوینی،      

های اقماری با حداقل امکانات بهداشتی ایجاد شهرك

  سایرضل بهداشتی در کنار و رفاهی به عنوان یك مع

درحال بروز و  ای از مناو ،های واگیر در پار بیماری

در نيوا    سیک وزیپود  وعیشو (. 12) خودنمایی است

 درصد گزارش شود  اسوت   71تا  6مخت ف کشور از 

نشوان   زیو انجوام شود  در گنابواد ن    یهاپژوهش (.17)

 سیک وزیبوه پود   یآلوودگ  یبواال  نسوبتاً  وعیشو   دهند

خصووص در دختوران   ه بو ( درصد 28/11ا حداکثر ت)

نکتوه   نیو ا(. 15،14) باشود یمو  ییکالس پونجم ابتودا  

آمووزش   ۀواسو  ه افوراد بو   هدارد کو  یفراوانو  تیاهم

 یریشول یبه شپش سر قابل پ یبهداشت بدانند، آلودگ

آموووزش  یاللووو بوورا كیووانتخووا   لوو ا  (6) اسووت

 ۀهور برنامو   یبررسو  نود یآگوام در فر  نیبهداشت، اولو 

 .تاس یآموزش

از ( Health Belief Model) یاعتياد بهداشت یاللو 

 یهاهیاست که در آن از نظر ییاللوها نیتریمیقد

استفاد  شد   یبهداشت لیحل مسا یبرا یع وم رفتار

 تیقرن، همرا  با موفي میبه ن بیاللو قر نیا. است

مورد  یدر موضوعات مخت ف بهداشت یبزرگ یها

جامع  ییاللو، اللو نیا. استفاد  قرار گرفته است

نيش دارد و  یماریاز ب یریشلیدر پ شتریاست که ب

 نیدهد و بر ایاعتيادات و رفتار را نشان م نیب ۀراب 

بر  یکنند  مبتن یریشلیفرض استوار است که رفتار پ

شخص نسبت  یریپ  بیشامل آس یاعتيادات شخص

 ریفرد و تأر یبر زندگ یماریوقوع ب ریتأر ،یماریبه ب

و شدت  تیدر کاهش حساس یاشتات بهداقدام

: مدل عبارتند از نیابعاد مخت ف ا(. 16) است یماریب

که شخص  یباور ذهن نیا)درك شد   تیحساس

 رد یبار انیحالت ز ای یماریب كیممکن است دچار 

  شدت درك شد  (رفتار خاص گردد كی ۀجینت

 یارومیب كیحاصل از ابتال به  انیاعتياد به وسعت ز)

  (رفتار خاص كیاز  یناش یزابیآس تیوضع ای

 متصور  یهانهیاعتياد مربو  به هز)موانع درك شدت 
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اعتياد به )  منافع درك شد  (دیرفتار جد كی یریلیپ

 ایجهت کاهش خ ر  یشنهادیپ یهاروش یایمزا

رفتار  كیاز  یبار ناش انیحالت ز ای یماریشدت ب

که  یاکنند  عیتسر یروین)عمل  ی  راهنما برا(خاص

و  (گرددیم یعم فرد به انجام  ازیموجب احساس ن

 یریلیخود در پ ییفرد به توانا نانیاوم) یخودکارآمد

 یهامخت ف نيش ساز  م العات (.13) (رفتار كی

کنند  را  یریشلیپ یدر رفتارها یمدل اعتياد بهداشت

به  یاز ابتال یریشلیپ :نشان دادند  از جم ه

رفتار مادران در خصوص  ،A(18) ع نو یآنف وانزا

و ( 19) از تب کودکان یاز تشنج ناش یریشلیپ

حال با توجه (. 21) رحم ۀاز سروان دهان یریشلیپ

خصوص ه دبستان ب نیسن تیو اهم تیبه حساس

و عدم  به م الب ذکر شد  فو  تیدختران و با عنا

مدل،  نیشپش سر با ا ۀنیدر زم یانجام پژوهش

استفاد  از مدل اعتياد  محييان بر آن شدند تا با

اعتيادات و رفتار مرتبط با  ،یآگاه زانیم ،یبهداشت

را در دانش آموزان دختر  سیک وزیبه پد یآلودگ

 .کنند نییشهر گناباد تع ییتدامي ع اب

 

  هاوشو رمواد 

 139 یکه رو است یمي ع ۀم الع كیحاضر  ۀم الع

 مناو  ییپنجم ابتدا یۀنفر از دانش آموزان دختر پا

سال  نیاسفند و فرورد یهاگناباد در ما  یشهر

ها با نمونه. صورت گرفت 1791-92 ی یتحص

. انتخا  شدند یاخوشه یریگاستفاد  از روش نمونه

موافيت دانشلا   افتیرداز  ابتدا پسصورت که  نیبد

آموزش و پرورش  ۀبه ادار ،گناباد یع وم پزشک

ورح  یااهداف اجر یهشهرستان مراجعه و پس از ارا

 رح در وو یراواز  اجوربووه، اجوم نیمسئول هویو توج

ادار   یسپس با هماهنل. دیس ح مدارس اخ  گرد

 ۀدختران ییمدارس ابتدا ستیآموزش و پرورش، ل

 نیچهار مدرسه از ب یشد و به وور تصادف هیته یدولت

. انتخا  شدند یدولت ۀدختران ییابتدا ۀمدرس 17

خوشه  كیبه عنوان سپس در هر مدرسه هر کالس 

پنجم  یۀدانش آموزان پا ۀدر نظر گرفته شد و هم

در  که نیا لیبه دل .مورد م العه قرار گرفتند ییابتدا

م کور و باالخص در  یماریاکثر مياالت مرتبط با ب

 زانیم نیشتریاجرا شد  در شهر گناباد، ب یهاورح

گزارش شد  مربو  به دانش آموزان کالس  وعیش

باالتر رفتن مي ع  ایآمدن و  نیید و با پاباشیپنجم م

 کاسته شد  است وعیش زانیاز م ی یتحص

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

 .قرار گرفته شدند

 حیبا حضور پرسشلر در مدارس، ضمن تشر سپس

مشارکت همه  ۀزیاهداف م العه تالش شد تا انل

 تیاداشتن رض. دانش آموزان در ورح فراهم گردد

 نیترآگاهانه جهت شرکت در م العه از مهم

 افتیقرار گرفت، ل ا ضمن درورود مدنظر  یارهایمع

 زها اآن یمدارس و با هماهنل اءیم العه از اول ۀاجاز

 .دیگرد افتیدر یکتب ۀاجاز زیدانش آموزان ن نیوالد

 هر دو هدف برآورد که نیم العه با توجه به ا نیا در

حجم  که نیبت مدنظر بود  و او برآورد نس نیانلیم

 نیانلیبرآورد شد  با استفاد  از فرمول برآورد م ۀنمون

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

 ۀنمر اریکه در آن انحراف مع( 6) مشابه ۀوب  م الع

 6/1 سیک وزیبه پد یکنند  از آلودگ یریشلیپ رفتار

 یو خ ا 15/1 یاوو با در نظر گرفتن دقت مس بود

 نفر محاسبه 178تعداد حجم نمونه  1/1قابل قبول 

 یراهکار ک  كیبه عنوان  که نیبا توجه به ا و  دیگرد

چند  یاخوشه یریکرد که در نمونه گ انیتوان بیم

نشود  د یها بزرگ دخوشه ۀاگر انداز یامرح ه

، (22) خواهد بود 2تا  7/1 نیميدار ارر ورح ب معموالً
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 ۀحجم نمون Design Effect= 7/1ا احتسا  ل ا ب

توجه به عدم  با .نفروارد م العه شدند 139 یینها

با استفاد  از  نه،یزم نیاستاندارد در ا ۀوجود پرسشنام

م العات مشابه در  ریسا جیمنابع و کتب مرجع و نتا

شد و  هیته یامحي  ساخته ۀپرسشنام نه،یزم نیا

 11 اریامه در اختها، پرسشنتمیوضوح آ نییجهت تع

نفر از دانش آموزان مشابه که بعداً در م العه وارد 

جهت م العه  ،ییابتدا ۀدور نینفر از مع م 5و  ندنشد

بر اساس . ها قرار داد  شدتمیبه آ ییو پاسخ گو

از ورف افراد م کور،  یافتیدر شنهاداتینظرات و پ

. ها صورت گرفتتمیالزم جهت وضوح آ راتییتغ

 ییو محتوا یصور ییروا نییتع یابر نیهمچن

مرتبط  دیاتنفر از اس 11 اریپرسشنامه، ابزار در اخت

در پرسشنامه اعمال  شانیقرار داد  شد و نظرات ا

 21 اریپرسشنامه در اخت ز،ین ییایپا دییتأ یبرا. گشت

( از گرو  مورد م العه ریبه غ)نفر از دانش آموزان 

ابزار مورد  کرونباخ یآلفا. قرار گرفت لیجهت تکم

 یآلفا زانیم نیبود و همچن 33/1استفاد  در کل برابر 

درك  تی، حساس86/1 یساز  آگاه یبرا خکرونبا

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

و  36/1 ی، خودکارآمد34/1، منافع درك شد  85/1

 .برآورد شد 38/1رفتار 

. مورد استفاد  مشتمل بر چهوار بخوش بوود    ۀپرسشنام

 ۀسون، رتبو  : مانند یانهیال زمؤس 12بخش اول شامل 

. پدر و مادر بوود  التیتحص و تولد، شغل پدر و مادر

دانش آمووزان در   یآگاه ۀنیال در زمؤس 9بخش دوم 

از آن  یریشول یپ یهاانتيال و را  یهامورد شپش، را 

و  ریو خ ،یب و  یانوه یها به صورت سه گزپاسخ که بود

پاسوخ   یکوه در آن بورا   شود  بوود    یدانم وراحو ینم

 دانمیموو ن( فروص) طو واسخ غو، پ(نمر  2) حویصح

 االت ؤووم سوخش سوب. رفته شدودر نظر گ (نمر  1)

 یداشتواد بهووودل اعتيووومو  یهووااز وو  بووه سو وربو وم

درك شد ، شدت درك شد ، موانع  تیحساس لواموش

هر کودام   یدرك شد ، منافع درك شد  و خودکارآمد

 5و بوه صوورت    کورت یل اسیمي ال و بر حسبؤس 5

 نظر، مواف  و کامالًیمخالف، مخالف، ب کامالً یانهیگز

صفر توا   نیب یامواف  م رح شد و به هر عبارت نمر 

عمول   یراهنما بورا  ۀاالت سازؤس. افتیاختصاص  4

و  یبوه صوورت فراوانو    زین( منبع کسب اوالعات ای)

االت ؤچهارم مربو  به سو  شبخ. شد د یدرصد سنج

بوود   سیک وزیبه پود  یکنند  از آلودگ یریشلیتار پرف

 یگواه  شوه، یبه صوورت هم  یال رفتارؤس 5که پاسخ 

آورد   2صوفر توا    نیبو  ۀوقت بوا نمور   چیها و هوقت

دست آمود  در  ه ب ازیدر هر بخش، مجموع امت. شدند

، (کول  ۀدرصود نمور   35از  شوتر یب)سه گرو  م  وو   

کمتور  ) فیو ضوع ( کل ۀدرصد نمر 35تا  51) متوسط

 .شد یبندوبيه( کل ۀدرصد نمر 51از 

هوا بوا   داد  ،یهوا و کدگو ار  پرسشنامه لیاز تکم پس

 یفی، آموار توصو  21 نسوخه  SPSS رافزااستفاد  از نرم

 آزموون  و اریو و انحوراف مع  نیانلیم ،یهمچون فراون

چندگانوه   یخ و  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستل یها

 هیو رد تجزمو 15/1 یداریس ح معن در نتر،یبا روش ا

هوا بوا   داد  عیو نرمال بوودن توز . قرار گرفتند لیو تح 

 دییووتأ رنوفیاسووتفاد  از آزمووون کولموووگروف اسووم 

  .دیگرد
 

  جینتا

 24/11±6/1 یدانش آموزان مورد بررس یسن نیانلیم

 نظر از. بود سال 17 و 11 حداکثر و حداقل با سال

 شتریپدران ب. درصد فرزند اول بودند 2/41تولد  رتبۀ

 9/31کارمند بودند و مادران ( درصد 3/71)ها مونهن

 التیتحص نیهمچن. دار بودندها خانهدرصد نمونه

 یدر س ح دانشلاه وزاندرصد دانش آم 4/73پدران 
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 التیتحص یدرصد مادران دانش آموزان دارا 1/79و 

 .(1جدول )بودند  پ مید ریز

 

 

 

 
 های پژوهشنمونه دموگرافیکهای فراوانی ویژگیتوزیع : 1جدول 

 درصد فراوانی تقسیم بندی متغیرها هامتغیر

 سال 90 سن

 سال 99

 سال 99

 سال 93

93 

999 

29 

9 

3/2 

6/69 

9/91 

9/9 

 فرزند اول رتبه تولد

 فرزند دوم

 فرزند سوم و بیشتر

29 

22 

20 

9/00 

8/39 

98 

 کارمند شغل پدر

 کارگر

 بازاری

 معلم

 کشاورز

 بیکار

 غیره

22 

30 

30 

92 

6 

9 

32 

2/30 

8/96 

91 

3/8 

3/3 

9/9 

2/90 

 کارمند شغل مادر

 کارگر

 بازاری

 معلم

 خانه دار

 غیره

93 

9 

2 

92 

992 

2 

9/2 

9/9 

8/9 

90 

1/20 

1/3 

 زیر دیپلم سواد پدر

 دیپلم

 دانشگاهی

29 

60 

62 

9/91 

2/33 

0/32 

 زیر دیپلم رسواد ماد

 دیپلم

 دانشگاهی

20 

22 

29 

9/31 

8/39 

9/91 

 

 

شرکت کنندگان در م العه  یآگاه ۀنمر نویانلیم

 (. 2جدول ) صد بوددر 3/68 ای 18 از 23/2±13/12

 

 

مدل  یهاساز  ریدر سا ۀکسب شد ۀنمر نیانلیم

 .آمد  است 7در جدول  زین یاعتياد بهداشت
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 های پژوهشاالت سازۀ آگاهی نمونهؤتوزیع فراوانی س: 2 جدول

 دانمنمی خیر بلی االت آگاهیؤس

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/99 38 6/2 90 9/23 939 .دهدبیشتر موهای بلند و آلوده را ترجیح می رشپش س

 1/22 900 3/99 00 8/99 31 .بماند یروز دور از سر زنده باق نیچند یتواند برایشپش سر م

 2/90 96 8/2 90 2/22 931 .دخارانیسر خود را م دایمآلوده به شپش سر به صورت  فرد

 8/99 31 6/90 91 6/62 999 .کاله، لباس، بالشت و ملحفۀ فرد آلوده منتقل شود تواند از طریق تماس باشپش سر می

 0/92 01 3/92 39 3/22 11 شودمنتقل میگریبه سر د یشپش سر، از سر

ها می گوشبهترین مکان برای دیدن شپش سر و تخم آن، موهای پشت گردن و پشت 

 .باشد

69 9/30 98 9/90 900 1/22 

 3/96 02 3/92 39 0/26 909 .طور کامل تمیز شوده ای پیدا شود، منزل آن خانواده باید باگر شپش سر در خانواده

 2/38 61 90 92 2/02 82 .تواند توسط حیوانات اهلی و پرندگان خانگی منتقل شودشپش سر می

 3/96 02 2/6 99 0/62 990 .دو نوبت از شامپوی ضد شپش الزم است برای درمان شپش سر، استفادۀ

 

 
 مدل اعتقاد بهداشتی و رفتارهای ال، میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات واحدهای پژوهش در زمینه سازهؤتعداد س :3جدول 

 پیشگیری کننده از آلودگی پدیکلوزیس

 حداقل حداکثر ف معیارانحرا میانگین الؤتعداد س سازه های مدل

 9 98 92/9 92/99 1 آگاهی

 0 90 01/3 06/90 2 حساسیت درک شده

 3 90 80/3 09/99 2 شدت درک شده

 9 90 30/3 80/92 2 منافع درک شده

 0 90 93/0 31/93 2 شده کموانع در

 9 90 26/9 63/96 2 خودکارآمدی

 9 90 29/9 01/8 2 رفتار

 

 

سون بین رفتار پیشلیری آزمون ضریب همبستلی پیر

کنند  از آلودگی به پدیک وزیس با موانوع درك شود    

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

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

 =r,2/1)بیون آگواهوی بوا حسواسیووت درك شوود     

116/1=P)  شدت درك شد ،(28/1, r=111/1≥P) ، 

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

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

,000/1=P )دار آماری مشواهد  شود   همبستلی معنی

 (.4جدول )
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 پیشگیری کننده از آلودگی به پدیکلوزیس اعتقاد بهداشتی و رفتارهای مدل سازه همبستگیماتریس ضریب  :4جدول 

حساسیت  آگاهی های مدلسازه

 ک شدهدر

شدت درک 

 شده

موانع درک 

 شده

منافع درک 

 شده

 خودکارآمدی

      9/0 ضریب همبستگی حساسیت درک شده

      006/0 معنی داری

     92/0 98/0 ضریب همبستگی شدت درک شده

     <009/0 <009/0 معنی داری

    -2/0 02/0 91/0 ضریب همبستگی موانع درک شده

    018/0 023/0 002/0 معنی داری

   99/0 999/0 98/0 9/0 ضریب همبستگی منافع درک شده

   999/0 003/0 <009/0 002/0 معنی داری

  96/0 32/0 06/0 99/0 91/0 ضریب همبستگی خودکارآمدی

  <009/0 <009/0 312/0 999/0 001/0 معنی داری

 92/0 99/0 92/0 03/0 993/0 -09/0 ضریب همبستگی پیشگیری کننده رفتار

 098/0 909/0 <009/0 699/0 909/0 860/0 معنی داری

 

 

 

در فاز اول تح یل رگرسیونی و به منظور پیش گویی 

های مدل اعتياد بهداشتی رفتار با استفاد  از ساز 

های حساسیت، شدت، مشخص شد که از بین ساز 

يط متغیر ف ،موانع و خودکارآمدی درك شد منافع، 

پیش گویی کنند  رفتار ( =112/1P)درك شد  موانع 

169/1R)درصد  9/6بود، که این مورد فيط 
از ( =2

 . گویی نمودتغییرات رفتار را پیش

در فاز دوم تح یل رگرسیونی و به منظور پیش گویی 

رفتار با استفاد  از همۀ متغیرهای مورد بررسی 

و ( =119/1P)مشخص شد که متغیرهای شانه زدن 

گویی به عنوان پیش (=115/1P)موانع درك شد  

کنندۀ نهایی رفتار تعیین شدند که این متغیرها در 

139/1R)درصد  9/3مجموع فيط 
از تغییرات ( =2

 (.5جدول )رفتار را پیش گویی نمودند 

 
 
 
 

گویی رفتار پیشگیری های مدل رگرسیونی در پیشیافته :5جدول 

 کننده از آلودگی به پدیکلوزیس

R
2
= 173/1   

 

 یراهنموا بورا   نیافراد شرکت کنند  مهوم تور   انیدر م

، پزشوك و کارکنوان   (تمنبع کسوب اوالعوا   ای)عمل 

( درصود  8/12)و پدر و مادر ( درصد 3/68) یتبهداش

 نیکمتور ( درصود  1/1)مع موان   انیو م نیو   در ابودند

 .درصد را به خود اختصاص داد  بودند

 

 بحث

 يادات و رفتار واعت ،یوآگاه نیی العه تعوم نیدف اوه

ضریب  متغیر

رگرسیون 

(β) 

خطای استاندارد 

 ضریب رگرسیون

مقدار 
t 

معنی 

 داری

 910/0 020/9 196/9  مقدار ثابت

 091/0 360/9 083/0 982/0 شانه زدن

موانع درک 

 شده

930/0 003/0 893/9 002/0 
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ش ودر دان سیک وزویه پدوب یا آلودگومرتبط ب

دل اعتياد با استفاد  از م ییي ع ابتداووزان دختر موآم

 دانش یآگاه ،م العه جیاساس نتابر. بود یبهداشت

. در س ح متوسط بود سیک وزیآموزان در مورد پد

 جادیعامل ا لمث یدانش آموزان از موارد نییپا یآگاه

از قرار گرفتن خودشان در  یاوالعیب ،یآلودگ ۀکنند

تر از همه تماس در معرض خ ر و مهم یگرو  سن

را  انتيال  نیترنوان مهمسر به سر به ع كینزد

. باشدیم العه م جیاز نکات قابل تأمل در نتا ،یآلودگ

( 21)م العات ضاربان و همکاران  جیبا نتا جهینت نیا

که نشان دادند ( 6)و همکاران  یروانیا شیو غالم ن

 یآگاه یچابهار و زابل دارا ییدختران مدارس ابتدا

. ت داشتبودند، م ابي سیک وزیپد ۀنیمتوسط در زم

و  Heukelbach ۀبر جامع یمبتن ۀدر م الع جینتا

Ugbomoiko یاز روستاها یکی نیساکن یبر رو 

و  تيالان یهارا  ۀنیدر زم ینشان داد که آگاه هیجرین

 دباشیم نییپا اریبس ۀدرمان در گرو  مورد م الع

و همکاران در  Magalhaes لرید ی  از سو(27)

در جنو  شر   ییابتداکودکان  انیخود در م ۀم الع

درصد دانش آموزان  3/56آنلوال مشخص کردند که 

 یدرمان آلودگ ۀنیمورد م العه فاقد اوالعات در زم

شد   ادیم العات  متما(. 24) باشندیبه شپش سر م

 بود  نهیزم نیآموزان در ااز اوالعات کم دانش یحاک

است  نیتوان ذکر کرد، ایآن م یکه برا ی یو از دال

 یبرا یلریل مهم دیمسا یگرو  سن نیا احتماالًکه 

توان یم زین لرید لیاز دال .دارند تیآموزش در اولو

 انیم نیخصوص که در اه فيدان آموزش را نام برد، ب

منبع کسب اوالعات را به خود  نیکمتر ع مانم

 .اختصاص داد  بودند

درك شود    تیدهود حساسو  یحاصول نشوان مو    جینتا

م العووه در خصوووص  نیوور ادانووش آموووزان د شووتریب

 7/31)در س ح متوسط به باال  سیک وزیبه پد یآلودگ

 ت که دانش واز آن اس یاکوح نویاشد  اوبیم( دودرص

 سیک وزیپود  یآموزان خود را نسبت به ابتال به آلودگ

دانوش   یداننود و وقتو  یحساس و در معرض خ ر مو 

 سیک وزیبه پد یکه نسبت به آلودگ رندیپ یم موزانآ

مبوتال   سیک وزیباشند و ممکن است به پدیم حساس

را اتخواذ   یکنند  از آلوودگ  یریشلیپ یشوند، رفتارها

ار وظو وانت کوه  نویرغم ا یع  لر،ید یوواز س .کنندیم

بوا آن   تیاسوت حساسو   نییپوا  یآگواه  یرود وقتیم

حاضور   ۀ العو در م کنیباشد، ل نییهمخوان بود  و پا

وجوود اووالع از    با یالبته گاه. نبود  است نیچن نیا

 یموار یشخص خوود را نسوبت بوه آن ب    ،یماریب كی

باشود توا    ازیو رسود ن یداند  که به نظور مو  یمستعد نم

 نیهمچن. ردیصورت گ نهیزم نیدر ا یشتریم العات ب

در دانوش  ( درصود  39)منافع درك شود    یس ح باال

رفتارها از نظر  نیدهد که ایمامر را نشان  نیآموزان ا

و  یمو ینج ۀبل انجام است که با م العو و قا دیها مفآن

کننود  از   یریشلیپ یاتخاذ رفتارها ۀنیهمکاران در زم

بوا   ی، ول(18) همخوان بود  Aنوع  یآنف وانزا یابتال

م ابيووت  یهووزاو  و شمسوو یسووجاد ۀم العوو جینتووا

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

هنلوام بوروز توب در کوودك خوود       ن،ییپا تیاسحس

امور توا    نیو از احتمال تشونج نداشوتند کوه ا    یصورت

 سالمت کودك باشد ۀکنند دیتهد ستتوانیم یحدود

(19.) 

احسواس   یم العه حاضر شدت درك شد  به معنو  در

در س ح متوسوط   سیک وزیپددانش آموزان از  دیتهد

از دانوش   یمو ین ی،به عبوارت . باشدیم( درصد 15/53)

 یودگوآلو  دیدورض تهو وعو وياد بوه در م ووزان اعتو وآم

 ۀم العوو جیداشووتند  کووه بووا نتووا  بووودن سیک وزیپوود

 یریشلیپ یرفتارها ۀنیو همکاران که در زم یخرسند
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 اردار شهر اراك،واستخوان در زنان ب یوکواز پ نند ک 

راد شورکت کننود  در آن اعتيواد بوه     واز افو  یمو یکه ن

 یاز ابووتال بووه پوووک یعواقووب ناشووودن وخ رنوواك بوو

 داشوت  یهمخووان  ،داشوتند  یباردار یاستخوان در و

 ۀنو یراد و همکاران در شهر بوکان در زم یفیشر(. 25)

در  دنیشو ک لاریکننود  از سو   یریشول یپ یعم کردها

نشوان   زیو ن ،م العوه نمودنود   یرسوتان یدانش آموزان دب

قورار   یشدت درك شد  در س ح متوس  ۀدادند ساز

البتوه  (. 26) تداش یهمخوان حاضر ۀداشته و با م الع

از ابووتال بووه   ی ووو  دادن عوووارض ناشوو بووا مهووم ج 

توان شدت درك شود  را در دانوش   یم س،یک وزیپد

الزم جهت  یآمادگ یآموزان باال برد تا به لحاظ نلرش

 .کنند  را کسب کنند یریشلیپ یاتخاذ رفتارها

 یاتخاذ رفتارهادر م العه حاضر موانع درك شد   در

در سو ح   از آلودگی به پودیک وزیس کنند   یریشلیپ

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

رفتوار موادران در    ۀنو یدر زم یهزاو  و شمسو  یسجاد

 از تب در کودکوان  یاز تشنج ناش یریشلیخصوص پ

 یکواف  یم العه مادران آگاه نی، در اداشت یخوانهم

و  (19) دنداشوتن  را توب  لیتشنج به دل جادیدر مورد ا

اتخواذ   ۀنو یدر زم نامدار و همکاران ۀبا م الع نیهمچن

رحوم در   ۀسوروان دهانو   کنند  از یریشلیپ یرفتارها

زنان شهرستان جهرم که در آن، موانوع مخت وف درك   

مورد  یو فرهنل یمخت ف اجتماع یشد  در گرو  ها

ر وبوه نظو  (. 21) خوان بوود هم اشت، العه وجود دوم

 ۀبوه دسوتورات سواد    یتوجهیو ب نییپا یآگاه دیآیم

بوه خوود    یبهداشت فورد  یاگ ارو لیبه دل یبهداشت

 .باشندیآموز، از موانع قابل ذکر مدانش

در دانش  یخودکارآمد ۀنمر نیانلیم العه حاضر م در

کنند  نسوبت   یریشلیپ یآموزان در خصوص رفتارها

بوود   شوتر یب یمودل اعتيواد بهداشوت    یاجوزا  ریبه سوا 

درك شود    تیو نشوان از ظرف  نیا و  (درصد 15/87)

 زیووآم تیووموفي یاجوورا ین بوورادانووش آموووزا یبوواال

ت در یوضوع  نیو ا. باشدیکنند  م یریشلیپ یرفتارها

 یرفتارهووا ۀنوویو همکوواران در زم یمووینج ۀم العوو

نف وانزا در دانوش آمووزان   آکنند  از ابتال به  یریشلیپ

 ریاز سا یخودکارآمد ۀمشاهد  شد، که در آن نمر زین

ر و نامدا ۀدر م ال کنیلو  (18) بود شتریمدل ب یاجزا

کننود  از   یریشلیپ یاتخاذ رفتارها ۀنیهمکاران در زم

 ۀدر زنان شهرسوتان جهورم، سواز    مرح ۀسروان دهان

 (.21) در حد متوسط بود یخودکارآمد

دهود عم کورد   یپوژوهش حاضور نشوان مو     یهاافتهی

کننود    یریشول یپ یآموزان در خصوص رفتارهادانش

 یو در سو ح ( درصود  9/84)خوو    سیک وزیاز پد

م العات غالم  یهاافتهیبا  جهینت نیباشد  ایم مناسب

و ضواربان و همکواران   ( 6)و همکواران   یروانیشو  این

و  سوتان یسچابهار و زابل در استان  یدر شهرها( 21)

 فیرا ضوع  سیک وزیب وچستان که رفتار مرتبط با پود 

تفاوت در رفتوار   نیا. اند، تفاوت داشتکرد  یابیارز

 طیتفاوت در شرا لیه دلکنند  ممکن است ب یریشلیپ

در دو استان  یو بهداشت یفرهنل ،یاجتماع ،یاقتصاد

 .و ب وچستان باشد ستانیو س یخراسان رضو

موانووع درك شوود  و   ۀنموور نیم العووه بوو  نیووا در

 یکنند  همبسوتل  یریشلیپ یبا رفتارها یخودکارآمد

و  یمظ وم هبا م الع جهینت نیا. دار وجود داشتیمعن

 ۀکوه نشوان دهنود    ابوت ید یموار یب ۀنیهمکاران در زم

 یموانع درك شد  و خودکارآمد نیب یوجود همبستل

در (. 23) ودکنند  اسوت، همسوو بو    یریشلیبا رفتار پ

بور منوافع درك    شوتر یب دیتوان با تأکیخصوص م نیا

 یاز سوو . شد ، از شدت موانع درك شود  کوم کورد   

کوه در سو ح    یبا در نظر گورفتن خودکارآمود   لرید

 یریشول یپرفتوار   شیر دارد نسبت بوه افوزا  قرا ییباال
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 ،لور ید  در م العوات انجوام شود    .کنند  اقودام نموود  

 نیوی از تع د درك شود  و موانوع درك شو    تیحساسو 

در راننوودگان  یمنوویاسووتفاد  از کووال  ا  یهوواکننوود 

منافع درك شد ، موانع  ،یو آگاه( 28) ک تیموتورس

ز کنند  ا یریشلیبا رفتار پ یدرك شد  و خودکارآمد

 در افراد در معرض خ ور  یو عروق یق ب یهایماریب

    .(29)دار وجود داشت  یمعن یهمبستل

 یآگواه  نیحاضر نشان داد که ب هم الع جینتا نیهمچن

دار وجوود  یمعنو  یکننود  همبسوتل   یریشلیو رفتار پ

 یآگواه  شیکند که افزایم یادآوریها افتهی نیا .ندارد

منجر به  لزوماً یافراد در معرض خ ر نسبت به آلودگ

 رایو کنند  از آن نخواهد شد  ز یریشلیرفتار پ یارتيا

ه فورد بو   اراتیو اخت ۀ و یاز ح رجعوامل خوا  ،در رفتار

کوه موانع از بوروز     خصوص دانش آموز وجوود دارد 

م العه نشوان داد   نیا جیحال نتا نیبا ا. شودیرفتار م

 یمدل اعتيواد بهداشوت   یهاساز  یۀو ک  یآگاه نیکه ب

درك شد ، شدت درك شد ، موانوع درك   تیحساس)

 یهمبسوتل ( یشد ، منوافع درك شود  و خودکارآمود   

 یتووان بوا ارتيوا    یم احتماالً ل ا  دارد جوددار ویمعن

 ینلوورش افووراد، رفتارهووا  رییووهموورا  بووا تغ یآگوواه

 نیو کوه ا  د یهوا بهبوود بخشو   کنند  را در آن یریشلیپ

انجوام   ۀنو یو همکواران در زم  یمظ وم ۀبا م الع جینتا

نووع دو در افوراد    ابتیکنند  از د یریشلیپ یرفتارها

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

شدت درك شد ، موانوع درك   یهاو ساز  یآگاه نیب

 دار وجود داشتیمعن یهمبستل یشد  و خودکارآمد

در  زدیميدم و همکاران در شهر  یانیباق هم الع (.23)

  ابتیمبتال به د مارانیب یرو ادیرفتار پ تیمورد وضع

حاضر م ابيت داشوت و در   هدو بود که با م الع پیت

دت درك ودرك شود ، شو   تیو حساس یآگاه نیآن ب

 عمل ارتبا   یما براود  و راهنونافع درك شوشد ، م

 

 (.71) وجود دارددار یمعن

 یداشتوان بهوارکنوك و کوزشواضر، پوح ۀ العوم در

 یبه سو ییرا در راهنما تیاهم نیشتریتوانند بیم

کنند  داشته باشند که با  یریشلیپ یانجام رفتارها

 یهابرنامه یگرو  در اجرا نیا تیتوجه به اهم

 یآموزش یهابرنامه نیالزم است که در تدو یبهداشت

 . توجه گردد زیگرو  ن نیرفتار به ا رییدر جهت تغ

شوانه   یرهوا یفيوط متغ  ونیرگرس لیتح  زین تینها در

 ۀکننود  ییشولو یو موانع درك شد  را به عنوان پ زدن

موانوع درك شود     ریو کرد  کوه متغ  نییرفتار تع یینها

اعظوم   هدر م الع. کنند  رفتار بود ییشلویپ نیتریقو

 یاتخاذ رفتارهوا  ۀنینامدار و همکاران در جهرم در زم

 یهوا رحوم سواز    ۀانودهو  انوکنند  از سرو یریشلیپ

    -Tannerو ( 21) و موانووع درك شوود   یآگوواه

SmithوBrown  كیوو یمتحوود  و ووو  االتیوودر ا 

کننود  از   یریشلیپ یرفتارها ۀنیدر زم یمرور یبررس

منافع درك شود    زیرحم ن ۀپستان و دهان یهاسروان

 هوا شوناخته شودند   ساز  نیتریو موانع درك شد  قو

 لو ا   داشوت  یم العوه همخووان   نیو ا جیو با نتا( 71)

انودرکاران بهداشوت ضومن     گردد، دسوت یم شنهادیپ

 رفوع موانوع   یبور رو  ،یآموزشو  یهاکالس یبرگزار

بووه  یکننوود  از آلووودگ یریشوولیپ یانجووام رفتارهووا

شوانه زدن اقودام    یایو و پرداختن بوه مزا  سیک وزیپد

 .ندینما

م العه سن کم دانوش آمووزان    نیا یهاتیمحدود از

هوا  پرسشونامه  لیو کالس پنجم و احتمال خ ا در تکم

عنووان   نینبود م العات مشوابه بوا همو    نیهمچن. بود

هوا بوه شومار    یوکاست لریاز د سهیياوم یبرا ، ویتحي

 .رودیم
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 یریگجهینت

  نیه بوک دیژوهش، مشخص گردوپ جیاووجه به نتوت با

 تاروا رفوب یارآمدوودکود  و خوع درك شووانوم ۀرونم

در دانوش   سیک وزیبه پد یکنند  از آلودگ یریشلیپ 

با  نیهمچن. وجود داشت یداریمعن یلآموزان همبست

موانوع درك شود  و شوانه     یکنندگ ینیبشیتوجه به پ

مناسب براسواس   یآموزش یهازدن، الزم است برنامه

 نیتودو  ییهوا بر ساز  دیو با تأک یمدل اعتياد بهداشت

 کنند  از  یریشلیپ یبر رفتارها یشتریب ریگردد که تأر

.دارنوووووود سیک وزیبووووووه پوووووود  یآلووووووودگ

 یو قدردان تشکر

ارشود   یمي ع کارشناس یینامه دانشجوانیمياله پا نیا

سوالمت دانشولا     یآموزش بهداشوت و ارتيوا   ۀرشت

از زحموات    هیوس نیبد. باشدیگناباد م یع وم پزشک

 یوورح بوا موا همکوار     نیا یکه در اجرا یکسان یۀک 

آموووزش و پوورورش   ۀبووه خصوووص ادار  نمودنوود،

( وزانآمو و دانوش  نیمع مو  ران،یمود )شهرستان گناباد 

 .گرددیو تشکر م ریتيد
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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 5
th

 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. 
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