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Abstract 
Introduction: Despite recent advances in the prevention of parasitic diseases, 
pediculosis is still one of the most common problems in Iran. This study was 
designed to determine the effect of parenting education based on self-efficacy theory 
on preventative behaviors of Pediculosis infection in female students in Mashhad, 
Iran. 
Method: This quasi-experimental study was conducted on the parents of sixty first-
grade girl students who entered the study through cluster random sampling. Parents 
were randomly divided into experimental and control groups. The instruments used 
in this study were the Pediculosis Infection Preventive Behaviors Questionnaire and 
Scherer's General Self-Efficacy Questionnaire. The educational intervention was 
designed based on the theory of self-efficacy and was performed in four sessions of 
forty-five minutes. Questionnaires were completed before the intervention, 
immediately after the educational intervention, and three months after the 
intervention. Data were analyzed using SPSS software version 24 and chi-square, 
independent and paired t-tests, Mann-Whitney and repeated data analysis. 
Results: Before the intervention, there was no statistically significant difference 
between the mean score of self-efficacy and preventive behaviors of pediculosis 
infection (P > 0.05), but immediately after the intervention, the mean score of self-
efficacy and the score of preventive behaviors showed a significant difference from 
before intervention (P < 0.05). 
Conclusion: The results showed that the design and implementation of educational 
interventions based on self-efficacy theory increased students' preventive behaviors 
against pediculosis. 
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 یشمال خراسان پزشکی علومدانشگاه  مجله

 1401 تابستان، 2، شماره 14دوره 

 

 

 آلودگی زا کننده پیشگیري رفتارهاي بر خودکارآمدي نظریه بر مبتنی والدین آموزش ریتأث

 دختر آموزان دانش در پدیکلوزیس به
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 چکیده
 نشدا بین رد مهم شتیابهد مشکالت از یکی پدیکولوزیس هنوز انگلی، بیماریهاي از پیشگیري در اخیر پیشرفتهاي وجود با: مقدمه

 از نندهک پیشگیري رفتارهاي بر خودکارآمدي نظریه اساس بر والدین آموزش ریتأث تعیین فهد با پژوهش ینا. ستا ایران در زانموآ
 .است شده انجام 1397 سال در مشهد شهر ابتدایی مقطع دختر آموزان دانش در پدیکلوزیس به آلودگی

 ياخوشه تصادفی گیري نمونه روش با که اولی کالس دختر آموزان دانش اولیا از نفر 60 روي بر تجربی نیمه مطالعه این :کار روش
 پرسش مطالعه، این در استفاده مورد ابزار. شدند تقسیم کنترل و آزمون گروه دو به تصادفی بطور والدین. شد اجراء شدند، مطالعه وارد
 اساس بر آموزشی مداخله. بود شرر عمومی آمدي خودکار نامه پرسش و پدیکلوزیس به آلودگی از کننده پیشگیري رفتارهاي نامه

 آموزشی، مداخله بعد ماه 3 و بالفاصله مداخله، از قبل. شد اجرا ياقهیدق 45 آموزشی جلسه 4 در و طراحی خودکارآمدي تئوري
 تی اسکوئر، کاي آماري يهاآزمون و 24 نسخه SPSS افزارآماري نرم از هاداده تحلیل و تجزیه براي. شدند تکمیل هانامه پرسش
 .شد استفاده فریدمن و ویتنی من تست،
قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت آماري معنی داري در میانگین نمره خودکارآمدي و رفتارهاي پیشگیري کننده از آلودگی  :هایافته

 هکنند پیشگیري رفتارهاي نمره و خودکارآمدي نمره ، اما بالفاصله و بعد از مداخله میانگین)<05/0Pبه پدیکولوزیس وجود نداشت (
 ).>05/0Pداد (تفاوت معنی داري با قبل از مداخله نشان  پدیکلوزیس به آلودگی از

 پیشگیري رفتارهاي افزایش موجب خودکارآمدي نظریه بر مبتنی آموزشی مداخالت اجراي و طراحی نتایج، طبق :گیري نتیجه
 .شودیم آموزان دانش در پدیکلوزیس به آلودگی از کننده

 :کلیدي واژگان
 خودکارآمدي

 رفتار
 پدیکلوزیس

 آموزان دانش
ا

مقدمه
یکی از مسائل مهم در بهداشت عمومی بیماریهاي انگلی هستند که 
هنوز به عنوان یکی از معضالت بهداشتی تهدید کننده سالمت جامعه 

خارجی در سراسر جهان  يهاانگل نیترعیشا. یکی از ]1[ مطرح هستند
 به رایج پوستی بیماري که عامل ایجاد یک کاپیتیس است، پدیکلوزیس

 تماس طریق از و است مسري بیماري این ،]2[ باشدیم سر شپش نام
 لباس، گذاري اشتراك طریق از غیرمستقیم تماس یا سر به سر مستقیم

 .]3[ شودیم منتقل شخصی وسایل سایر و حوله
تا از خون  ردیگیمدر بیماري پدیکولوزیس، حشره پوست سر را گاز 

انسان تغذیه کند و به نوبه خود عالئم مختلفی مانند خارش و تغییرات 
به  .]5, 4[ کندیماگزماتور را به دلیل اثرات تحریک کننده بزاق ایجاد 

و  شودیمثانویه قارچی و باکتریایی اضافه  يهاعفونتدلیل خاراندن، 
. سردرد، احساس سنگینی اعضا، ]6[ دهدیمزردزخم و آدنوپاتی رخ 

ز در کالس درس به ویژه در کودکان سخت شدن عضالت و عدم تمرک
دیده شده است. عوارض روانی آلودگی به شپش، بیشتر از جنبه 

، بر شودیمبهداشتی آن است. القاب و برچسبهایی که به افراد زده 
. آلودگی باعث گذاردیممنفی  ریتأثقابلیت آنها در انجام امور زندگی 

 .]8, 7[ شودیمتهزا انزجار، احساس تنفر، درد، وحشت، ناباوري و اس
از سراسر جهان گزارش شده است که  زیبه شپش ن یآلودگ يباال زانیم

 را سنی يهاگروه همه و اگرچه ]9[ است ریدرصد متغ 87تا  1,6از 
. در ]10[ شودیم دیده زندگی اول دهه در اغلب اما ،کندیم درگیر
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 و همکاران یعقوبی

ایران براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، میزان شیوع شپش بین 
 خصوص در ایران، در شده انجام يهایبررسو  ]11[ است درصد 30تا  6

 آموزان دانش میان در شپش به آلودگی شیوع بیانگر سر شپش بیماري
 فردي بهداشت رعایت به آموزان دانش توجهی کم دلیل . به]12[ است

 مدرسه، همچون پرجمعیتی اماکن در بیماري انتقال تسهیل و
 ودکانک بهداشتی معضالت شایعترین از یکی عنوان به پدیکولوزیس

. شپش سر عالوه بر درگیر کردن سیستم ]13[ است مطرح دبستانی
و خسارات مربوطه و آثار سوء روانی  هابخشبهداشت و درمان و سایر 

تحصیلی دانش آموزان موجب  و فشارهاي اجتماعی و به دنبال آن افت
هراس و نگرانی عمومی جامعه شده و تبعات آن همواره به صورت 

 اکثر حال، این با .]15, 14[ ماندیماجتماعی و سیاسی به جاي 
 ماندر اثربخشی و بیماري شیوع بر واقع در سر شپش مورد در مطالعات

 اقدامات، به مربوط يهاپژوهش رو، این از. ]17, 16[ دارند تمرکز
 .]18, 17[ است کمیاب والدین بسیار نظرات و تجربیات

این نکته مهم است که افراد بدانند آلودگی به شپش سر با آموزش 
مطرح در حوزه  يهايتئور. یکی از ]19[بهداشت قابل پیشگیري است 

ه توسط آلبرت بندورا آموزش بهداشت، تئوري خودکارآمدي است ک
 نندهک تعیین عامل فراگیرترین که کرد استدالل ارائه شده است، بندورا

 به افراد باور خودکارآمدي یعنی است، خودکارآمدي شخصی، عاملیت
. رفتار اب مضر نتایج از جلوگیري و مطلوب نتایج تولید براي خود ظرفیت
 دهند،می ارتقا را خودافزایشی و بینیخوش که خودکارآمدي باورهاي

 و هاچالش اهداف، طریق از انگیزه خودتنظیمی در اساسی نقشی
. چهار منبع خودکارآمدي بندورا ]21, 20[دارند  نتیجه انتظارات

عملکرد، تجارب جانشینی، ترغیب کالمی و  عبارتند از: موفقیت در
 توانیمبرانگیختگی هیجانی و فیزیولوژیک که با استفاده از این منابع 

. احساس ]23, 22[ سطح خودکارآمدي افراد را افزایش داد
زندگی فرد تاثیرگذار است. افرادي که  يهاجنبهخودکارآمدي بر تمام 

بهداشتی  يهابرنامهخود اطمینان دارند، فعاالنه در  يهاییتوانابه 
 که نکته این به توجه . با]24[ کنندیممرتبط با سالمتی شرکت 

 از کننده پیشگیري رفتارهاي اتخاذ در آموزان دانش خودکارآمدي
 مؤنثو میزان آلودگی در جنس  ]25[ دارد بسزایی نقش پدیکولوزیس

به سبب انبوه موي سر، بیشتر از جنس مذکر گزارش شده است و برخی 
ی شپش سر معرفاز مطالعات جنسیت دختر را بعنوان عامل خطر ابتال به 

دانش آموزان  فیضع ییسن کم و توانا. با توجه به ]31-26[ اندکرده
، لذا این مداخله آموزشی سیکولوزیدر برابر پد یمراقبتدر خود دختر 

بر روي والدین این دانش آموزان انجام گردید. هدف از این مطالعه 
 تارهايرف بر خودکارآمدي نظریه والدین مبتنی بر آموزش ریتأثتعیین 

 مقطع ردخت آموزان دانش در پدیکلوزیس به آلودگی از کننده پیشگیري
 .است شده احیطر مشهد شهر ابتدایی

 روش کار
انجام شد که  97این مطالعه نیمه تجربی از آبان تا بهمن ماه سال 

جامعه آماري این پژوهش را کلیه اولیا دانش آموزان دختر سال اول 
تشکیل دادند. حجم نمونه براساس مطالعه غالم  1397دبستان در سال 

 درصد 90 توان و درصد 99 اطمینان با )27(نیا شیروانی و همکاران 
نفر محاسبه گردید که  20حداقل حجم نمونه الزم براي هر گروه تعداد 

مورد براي هر گروه  30 تاً ینهابا در نظر گرفتن ریزش شرکت کنندگان 
 برآورد گردید.

n =
�𝑧𝑧1−𝛼𝛼 2�

+ 𝑧𝑧1−𝛽𝛽�
2

(𝒮𝒮12 + 𝒮𝒮22)
(𝜇𝜇1 − 𝜇𝜇2)2

 

 .شد انجام ياخوشهروش نمونه گیري تصادفی  به روش نمونه گیري
 و آموزش کل اداره به گیري نمونه انجام منظور به که صورت بدین

 پرورش، و آموزش مناطق بین از و شد مراجعه مشهد شهرستان پرورش
حیه، از این نا سپس انتخاب گردید. تصادفی صورت به ناحیه یک ابتدا

 وانعن به مدرسه یک .شد انتخاب تصادفی صورت به دخترانه مدرسه دو
 دارسم این .شد گرفته نظر در مداخله مدرسه عنوان به دیگري و کنترل

 تماس کانام تا داشتند یکدیگر با قبولی قابل فاصله جغرافیایی نظر از
 مدرسه دو هر از .باشد نداشته وجود یکدیگر با آموزان دانش و والدین

 .دش انتخاب تصادفی صورت به کالس یک اول، سال کالسهاي بین از
تمایل به شرکت در مطالعه و داشتن دانش معیارهاي ورود به مطالعه، 

شامل عدم  مطالعه، از خروج معیار .بود آموز دختر پایه اول دبستان
 در یک جلسه از بیش تمایل به ادامه همکاري در پژوهش و غیبت

 .بود هانامه پرسش ناقص تکمیل و آموزشی جلسات
 امهن رضایتفرم  نحوه اجراي پژوهش به این صورت بود که ابتدا والدین

 شپرس شد درخواست آنان از و کردند تکمیل پژوهش در شرکت براي را
 رد کنندگان شرکت اختیار در هانامه پرسش. کنند تکمیل را هانامه

 آموزشی ، برنامههانامه پرسش تکمیل از پس .شد داده قرار پژوهش
 ياقهیدق 45 آموزشی جلسه روز در چهار 14طی  مداخله گروه براي
 آموزشی مطالب آموزشی، حجم جلسه چهار از استفاده دلیل. شد انجام

 توجه داده بود. با قرار پژوهش گروه اختیار در مدرسه که بود زمانی و
 از آموزشی، برنامه اهداف و بودند والدین که هدف گروه يهایژگیو به

 هاآن در که ییهاروش و ترکیبی و شفاهی، مکتوب مختلف هايروش
 به سخنرانی مانند شودیم استفاده آموزش براي مختلف يهارسانه از

همراه پرسش و پاسخ، بارش افکار، بحث گروهی، نمایش عملی، ایفاي 
نقش و ارائه پمفلت به منظور مطالعه مستقل والدین تهیه و ارائه شد. 
به منظور ارتقاي خودکارآمدي دانش آموزان از چهار منبع خودکارآمدي 

موزشی استفاده شد که عبارت بودند از: موفقیت در در جلسات آ
عملکرد، تجارب جانشینی، ترغیب کالمی و برانگیختگی هیجانی و 

محتواي آموزشی در نظر گرفته شده شامل  يهاسرفصلفیزیولوژیک. 
مقدمه و کلیاتی درباره آشنایی با بیماري پدیکلوزیس، راههاي انتقال 

پیشگیري از بیماري، نقش  يهاراه، بیماري، عوارض ناشی از عدم درمان
عوامل انسانی در پیشگیري و آموزش رفتارهاي پیشگیري کننده از 

 پدیکلوزیس بود.
هفته بعد از مداخله آموزشی، پرسش نامه  12بالفاصله بعد از آموزش و 

در گروه مداخله و کنترل تکمیل شد. به والدین درباره محرمانه بودن 
شرکت در مطالعه و انصراف از مطالعه در هر اطالعات و اختیاري بودن 

نفر وارد  60مرحله از تحقیق اطمینان خاطر داده شد. با وجود اینکه 
مطالعه شدند اما در مراحل مختلف مطالعه به دالیل عدم تکمیل 

، انصراف از شرکت در مطالعه و غیبت در جلسات آموزشی هاپرسشنامه
 د.نفر در مطالعه شرکت کردن 46در نهایت 

در این پژوهش ابزار گردآوري داده شامل پرسشنامه اطالعات 
 هب آلودگی از کننده پیشگیري رفتارهاي نامه دموگرافیک، پرسش

شرر بود. پرسشنامه  آمدي عمومی نامه خودکار پرسش و پدیکلوزیس
اطالعات دموگرافیک شامل اطالعاتی از قبیل سن دانش آموز، شغل 

 شغل مادر و میزان تحصیالت مادر بود.پدر، میزان تحصیالت پدر، 
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 به آلودگی از کننده پیشگیري رفتارهاي نامه دوم، پرسشنامه پرسش 
 توسط است و روایی و پایایی آن سؤال 16است که شامل  پدیکلوزیس

 .]32[ شده است دییتأ همکاران و نوروزي
 مقیاس. است شرر آمدي عمومی خودکار نامه پرسش سوم، نامه پرسش

براساس  سؤالاست که هر  سؤال 17 داراي شرر عمومی کارآمدي خود
موافقم طیف بندي  کامالًمخالفم تا  کامالًلیکرت از  يادرجه 5مقیاس 

شده است. نمره گذاري این پرسشنامه، به این صورت است که به هر 
 15و  13،9،8،3،1. در سوالهاي ردیگیمامتیاز از یک تا پنج تعلق  سؤال

 ردیگیم مخالفم امتیاز یک تعلق کامالً و  5موافقم امتیاز  کامالً به گزینه 
 . بنابراین بیشترینشوندیمو بقیه سوالها بصورت معکوس نمره گذاري 

نمرات باالتر  .باشدیم 17 آن امتیاز کمترین و 85 پرسشنامه این امتیاز
نسخه فارسی این پرسش  .]33[ نشان دهنده خودکارآمدي باالتر است

 .]34[ نامه توسط بختیاري براتی، ترجمه و اعتباریابی شده است
 يپرسشنامه رفتارها(اطالعات دموگرافیک،  پرسشنامه 3در نهایت 

 يدپرسش نامه خودکارآمو  سیکلوزیبه پد یکننده از آلودگ يریشگیپ
مرحله (قبل، بالفاصله و سه ماه بعد از مداخله) توسط  3در  ی)عموم

جمع آوري شده با استفاده از  يهادادهوالدین تکمیل کردید، سپس 
تحلیل شدند. به منظور استخراج  تجزیه 24نسخه  SPSSنرم افزار 

آماري (میانگین و  يهاشاخصاوانی و اطالعات توصیفی جدول فر
از آزمون  نرمالیتی تعیین منظور انحراف معیار) ارائه شدند. به

 نترلک و مداخله گروه مقایسه براي .شد استفاده کلموگروف اسمیرنوف

 از کننده پیشگیري رفتارهاي و خودکارآمدي متغیر لحاظ از
 طحس و استفاده تی تست، من ویتنی و فریدمن آزمون از پدیکلوزیس

 .شد گرفته نظر در 05/0 آزمونها تمام براي داري معنی

 هاافتهی
و در گروه  90/6±29/0میانگین سنی دانش آموزان در گروه آزمون 

بود، آزمون من ویتنی نشان داد که دو گروه از نظر  71/6±46/0کنترل 
). در گروه آزمون P= 105/0( ندارندسن با یکدیگر تفاوت معنی داري 

) نفر از دانش آموزان دیپلم و در 8/47نفر ( 11سطح تحصیالت پدر 
) نفر دیپلم بود که آزمون کاي اسکوئر نشان 5/56نفر ( 13گروه کنترل 

داد که دو گروه از نظر سطح تحصیالت پدر با یکدیگر تفاوت معنی 
همچنین نتایج نشان داد که دو گروه از نظر  ).P= 71/0( ندارندداري 

ت مادر، شغل پدر و شغل مادر نیز با یکدیگر تفاوت آماري سطح تحصیال
 ).1جدول معنی داري ندارند (

براساس نتایج ارزیابی مداخله آموزشی مبتنی بر تئوري خودکارآمدي، 
در گروه کنترل قبل، بالفاصله و بعد از مداخله در میانگین نمره 

کننده از پدیکولوزیس تفاوت معنی خودکارآمدي و رفتارهاي پیشگیري 
داري وجود نداشت، اما در گروه آزمون قبل و بعد از آموزش تفاوت 

 ).2جدول معنی دار بود (
 

 
 توزیع فراوانی اطالعات دموگرافیک. 1جدول 

 *P-value کنترل آزمون متغیر

 درصد)( تعداد درصد)( تعداد
 715/0   تحصیالت پدر

  6)1/26( 9)1/39( زیردیپلم
  13)5/56( 11)8/47( دیپلم

  4)4/17( 3)13( باالي دیپلم
 628/0   تحصیالت مادر

  8)8/34( 10)5/43( زیر دیپلم
  13)5/56( 9)1/39( دیپلم

  2)7/8( 3)13( باالي دیپلم
 1   شغل پدر

  5)7/21( 4)4/17( دولتی
  18)3/78( 19)6/82( آزاد

 1   شغل مادر
  21)3/91( 22)7/95( خانه دار
  2)7/8( 1)3/4( استخدام

 *کاي اسکوئر
 .کنترل و آزمون گروه دو در بعد، ماه سه و مداخله از بعد بالفاصله قبل، خودکارآمدي و رفتارهاي پیشگیري کننده از پدیکولوزیس انحراف معیار و میانگین مقایسه. 2جدول 

 *P-value بعد از مداخله ماه 3 بعد از مداخله قبل مداخله متغیر / گروه

 انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین
     خودکارآمدي

 19/0 6/71±73/09 9/63±62/83 10/66±39/71 آزمون
 8/0 7/66±05/78 6/66±86/63 4/64±87/66 کنترل

P-value** 465/0 080/0 454/0  
     رفتارهاي پیشگیري کننده از پدیکولوزیس

 02/0 2/45±97/82 3/44±12/68 3/43±03/56 آزمون
 08/0 3/42±43/95 2/42±96/52 2/43±81/06 کنترل

P-value ***780/0 ***032/0 **004/0  
 *فریدمن، **تی تست، ***من ویتنی
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 و همکاران یعقوبی

 

 بحث
 نظریه اساس بر والدین آموزش ریتأث این مطالعه با هدف تعیین

 یسپدیکلوز به آلودگی از کننده پیشگیري رفتارهاي بر خودکارآمدي
 یطراح 1397در سال  مشهد شهر ابتدایی مقطع دختر آموزان دانش در

چنانچه نتایج نشان داد استفاده از تئوري  .است و اجرا شده
 ندهکن پیشگیري خودکارآمدي منجر به تفاوت معنی داري در رفتارهاي

در مطالعه جغتایی و همکاران نیز پدیکلوزیس ایجاد کرد.  به آلودگی از
درخصوص  يامداخلهکه با استفاده از پیام رسان شبکه اجتماعی، 

به پدیکولوزیس در دانش آموزان رفتارهاي پیشگیري کننده از ابتال 
دختر در شهر بجنورد انجام شد، میانگین نمرات خودکارآمدي دانش 

بعد از مداخله  ماه 3آموزان در گروه مداخله، بالفاصله بعد از مداخله و 
 )p= 001/0نسبت به قبل از مداخله تفاوت آماري معنی داري داشت (

هدف  يهاگروه. البته باشدیمبا مطالعه ما همسو  که این نتایج ]19[
و در مطالعه جغتایی  باشدیمدر مطالعه ما والدین دختران کالس اولی 

و همکاران دانش آموزان دخترانه دوره متوسطه اول بودند، همچنین 
استفاده شده و روشهاي آموزشی در دو مطالعه با یکدیگر  يهاپرسشنامه

کل، استفاده از تئوري خودکارآمدي منجر به ارتقا متفاوت بودند. اما در 
رفتارهاي پیشگیري کننده از ابتال به پدیکولوزیس در دو مطالعه شد. 

این تئوري که  يهاياستراتژدر تئوري خودکارآمدي با استفاده از 
موفقیت در عملکرد، تجارب جانشینی، ترغیب کالمی و برانگیختگی 

خودکارآمدي افراد را در  توانیمهیجانی و فیزیولوژیک هست 
 پیشگیري از پدیکولوزیس ارتقا داد.

تنها  بعنوان خودکارآمدي که داد نیز نشان همکاران و دانشور مطالعه
 هب آلودگی از کننده پیشگیري رفتار نهایی کننده بینی پیش

مهمی در عملکرد فرد  مؤلفهخودکارآمدي  .]25[ باشدیم پدیکولوزیس
یمرا بعنوان بخش مستقلی از مهارتهاي اساسی فرد عمل ، زیباشدیم

بر انگیزه و توانایی شخص در موفقیت وي تأثیر  تواندیمو  ]35[ کند
 .]23[ بگذارد

مداخله آموزشی توسط جهانی افتخاري و همکار بر ارتقاي رفتارهاي 
الس ن دختر کپیشگیري کننده از ابتال به پدیکولوزیس در دانش آموزا

پنجم شهرستان نیشابور انجام شد، که نتایج مطالعه، افزایش نمرات 
 خودکارآمدي در گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی را نشان دادند

. البته جهانی افتخاري و همکار باشدیمکه این با مطالعه ما همسو  ]36[
در مداخله خود از روش بحث گروهی متمرکز و نمایش عملی در دو 

در مطالعه خود عالوه بر استفاده کردند ولی ما  ياقهیدق 50جلسه 
 ،پاسخ و استفاده از بحث گروهی و نمایش عملی از سخنرانی، پرسش

نقش استفاده کردیم. همچنین بمنظور مطالعه  ایفاي افکار، بارش
پمفلتهاي آموزشی نیز به والدین ارائه شد. البته  مستقل والدین،

هدف در دو مطالعه با یکدیگر متفاوت هست، همچنین  يهاگروه
 استفاده شده نیز با یکدیگر تفاوت دارد. يهاپرسشنامه

 با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی يامداخلهپناهی و همکاران نیز در 
به آموزش رفتارهاي پیشگیري کننده از آلودگی به شپش سر در دانش 
آموزان دختر پایه ششم شهر مریوان پرداختند. نتایج مطالعه، افزایش 

که شاید  ]37[ را در متغیر خودکارآمدي نشان نداد یا کاهش معناداري
دلیل این عدم ارتقا خودکارآمدي در مداخله پناهی، عدم استفاده 

شد و پناهی و همکاران در ازاستراتژیهاي خودکارآمدي در امر آموزش با
مدل اعتقاد بهداشتی  يهاسازهمداخله خود تمرکز بیشتري بر سایر 

کرده باشند. همچنین چنانچه پناهی و همکاران در مطالعه خود گزارش 
، در مداخله آموزشی فقط از سخنرانی استفاده کردند، سخنرانی اندکرده

و از سایر سبکهاي آموزشی مانند  شودیمموجب یادگیري غیرفعال 
 ترالفعایفاي نقش، نمایش عملی، بحث گروهی و ... که موجب یادگیري 

 در مداخله آموزشی استفاده نشده است. شودیم
، مداخله آموزشی مبتنی بر مدل يامطالعهثقفی پور و همکاران در  

فراد ااعتقاد بهداشتی را بر میزان موفقیت رفع آلودگی به شپش سر در 
انجام دادند. قبل از مداخله  1398مقاوم به درمان در شهر قم در سال 

آموزشی بین دو گروه از نظر میانگین نمره خودکارآمدي اختالف آماري 
معنی داري وجود نداشت اما بعد از مداخله بین دو گروه آزمون و کنترل 
 اختالف آماري معنی داري مشاهده شد که این نتایج با مطالعه ما

 .]38[ همخوانی دارد
به آموزش دانش آموزان  يامداخلهانی و همکاران در غالم نیا شیرو

کالس چهارم و والدین آنها در شهر چابهار پرداختند، نتایج مطالعه آنها 
نشان داد که شیوع شپش سر در گروه آموزش دیده بطور معنی داري 

، البته ]27[ کاهش یافت اما در گروه کنترل تغییر معناداري نشان نداد
دوره پیگیري در مطالعه غالم نیا شیروانی دو ماه بود و در مطالعه ما 
سه ماه، همچنین سبکهاي آموزش و روشهاي مورد استفاده و 

ین تفاوتها و استفاده شده متفاوت بود. اما با وجود ا يهاپرسشنامه
همچنین تفاوتهاي فرهنگی و جغرافیایی، نتایج مطالعه نشان داد که 

پدیکولوزیس در گروه آزمون تغییر  از کننده پیشگیري رفتارهاي
معناداري نسبت به قبل از مداخله نشان داد اما در گروه کنترل چنین 
تغییري رخ نداد. بنابراین آموزش والدین نقش موثري در پیشگیري از 
پدیکولوزیس دارد بخصوص در مقطع تحصیلی مثل کالس اول که 
دانش آموزان خود به تنهایی توانایی مراقبت از خود را ندارند و باید 

 در این خصوص انجام شود. حتماًآموزش والدین 
اما در  باشندیممدارس، محیط پرخطري براي آلودگی به پدیکولوزیس 

با ارائه آموزشهاي مناسب به  تواندیمعین حال این محیط پرخطر 
والدین و دانش آموزان، محیطی مناسب براي پیشگیري از پدیکولوزیس 
باشد و با آموزش بهداشت و استفاده از روشهاي علمی از آلودگی به 

 پدیکولوزیس پیشگیري و از تبعات آلودگی آن اجتناب نمود.
اره کرد که به آموزش به والدین اش توانیماز نقاط قوت این مطالعه، 

 شودیمباعث انجام رفتارهاي پیشگیري در کل خانواده و سایر فرزندان 
پژوهش حاضر، جمع آوري اطالعات بصورت  يهاتیمحدودو از 

منجر به اطالعات نادرست شود.  تواندیمخودگزارش دهی بود که 
دومین محدودیت این پژهش انجام بررسی بر روي والدینی که دختر 

اید مطالعات مشابه بر روي والدین داراي پسر نیز انجام دارند بود که ب
شود. سومین محدودیت این پژوهش، ارزشیابی نهایی برنامه آموزشی 

آموزشی صورت گرفت که پیشنهاد  هفته بعد از مداخله 12ما بود که 
 باشد. تریطوالندوره پیگیري  شودیم

 نتیجه گیري
در ارتقاي رفتارهاي  مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه خودکارآمدي

از  توانیمپیشگیري کننده از ابتال به پدیکولوزیس اثر بخش است، لذا 
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تئوري خودکارآمدي براي پیشگیري از آلودگی به پدیکولوزیس در 
 دانش آموزان استفاده کرد.

 تشکر و قدردانی

) مصوب معاونت 971756مقاله حاضر نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی (
علوم پزشکی مشهد است. بدین وسیله از مساعدت پژوهشی دانشگاه 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همکاري دانش آموزان، 
اولیا و معلمانی که در اجراي این طرح ما را یاري نمودند، تشکر و 

 .شودیمقدردانی 
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