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 چکيده 

لوزیس یکی از شایع ترین بیماری های کودکان دبستانی می باشد که باعث افسردگی، تحریکات روانی، افت تحصیلی، بی وپدیک زمينه و هدف:

 مداخله آموزش برتأثیر  تعیینهدف ا باین مطالعه خوابی، از دست رفتن پایگاه اجتماعی فرد و ایجاد عفونت های ثانوی در مبتالیان می شود. 

 .انجام شدلوزیس وپدیک در موردآگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان 

 هب 6931تربت حیدریه در سال مقطع ابتدایی  دختر اندانش آموزنفر از  272 ،ای شاهد دارمداخلهاز نوع  در این مطالعه نیمه تجربی :کار روش

ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت به منظور "استاندارد  نتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامهروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ا

شامل  برنامه آموزشیدر مطالعه ضاربان و همکاران بود.  "کاهش میزان آلودگی به شپش سر در بین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی

ها قبل و  پرسشنامه ای صورت نگرفت. مداخله ،اجرا گردید و در گروه کنترل مداخلهگروه  رد تنهاکه  سخنرانی، بحث گروهی و ایفای نقش بود

مورد تجزیه  SPSSو با کمک نرم افزار  آنالیز کواریانسها با استفاده از  در دو گروه تکمیل شدند. داده افراد مورد مطالعهتوسط ، بعد از مداخله

 و تحلیل قرار گرفت.

وواریانس نشان داد که پس از تعدیل  نمرات پیش آزمون بین گروه های مداخله و کنترل، از لحاظ نمرات پس آزمون، نتایج تحلیل ک :يافته ها

( بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی دار آماری وجود P<006/0( و نمرات عملکرد)P=002/0(، نمرات نگرش)P<006/0نمرات آگاهی)

 دارد.

گردد، بر این اساس  لوزیس میوبهبود آگاهی، نگرش و عملکرد و در نتیجه کاهش میزان آلودگی به پدیکآموزش مدون موجب  گيری: نتيجه

  شود آموزش بهداشت فردی به صورت مدون در کتابهای آموزشی گنجانده شود. توصیه می

 

 ن، تربت حیدریه.آموزش، پدیکلوزیس، دانش آموزا: یديکل واژگان 

 صیلامقاله   //:Rsj.iums.ac.irhttp         7331 ابستانت، 3، شماره  3مجله ره آورد سالمت، دوره 
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 مقدمه

در هر جامعه ای از اهمیت ویژه بهداشت و سالمت عمومی 

ای برخوردار است، به طوری که پیشرفت هر جامعه ای 

بستگی به سالمت عمومی افراد آن جامعه دارد، آلودگی به 

انگل های خارجی از جمله مواردی است که علیرغم 

پیشرفت علوم پزشکی، هنوز به عنوان یک معضل 

وز (. شپش سر که پدیکل6-9بهداشتی مطرح می باشد )

نام دارد یکی از شایع ترین بیماری های کودکان دبستانی 

(. بر اساس گزارش های سازمان های بهداشتی 4است )

علیرغم تالش های بسیار و صرف هزینه های هنگفت، 

هنوز بیماری در کشورهای مختلف در حد قابل قبولی 

(. موارد پدیکلوز در جهان بیش از 5کنترل نشده است )

تخمین زده می شود و همچنان در حال  صدها میلیون نفر

(. شپش سر تنها مربوط به کشورهای 5افزایش است )

جهان سوم و فقیر نیست بلکه کشورهای صنعتی و 

پیشرفته هم درگیر این مساله می باشند بطوری که بر 

اساس برخی از گزارش ها، شیوع پدیکلوزیس سر در میان 

واگیردار است  کودکان آمریکایی بیش از سایر بیماری های

میلیون نفر در آمریکا به شپش سر  1-62(. هر ساله 1)

 917آلوده می شوند که هزینه درمان و کنترل آن به 

(. در بررسی های انجام شده 7-8میلیون دالر می رسد )

درصد  7/23و آرژانتین  9/69شیوع شپش سر در یمن 

(. طبق مطالعات مختلف انجام شده در 60و  3بوده است )

ران، شیوع شپش سر در دانش آموزان در همدان ای

، در سنندج %8/6، در کرمان %3/29، در قشم 85/1%

و در  %2/2، در بابل %2/3، در املش %9/60، در پاوه 7/7%

 (.66-67، 9بوده است ) %1/7مشهد 

شپش ها بیماری های مختلفی نظیر تب راجعه اپیدمیک،  

ا منتقل می تیفوس اپیدمیک و تب سنگر را بین انسانه

(. افسردگی، تحریکات روانی، افت تحصیلی، بی 4کنند )

خوابی، از دست رفتن پایگاه اجتماعی فرد، ایجاد عفونت 

های ثانوی، جدا شدن موها و بروز آلرژی از عوارض دیگر 

دارای تحرک  (. این انگل5ابتال به شپش سر می باشد )

ه و کال طریق شانه و برس، به راحتی از زیادی بوده و

 روسری منتقل می شود و به صورت اپیدمی در می آید

(68.) 

وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، تراکم جمعیت، 

بهداشتی و  پایین بودن سطح استاندارد زندگی، فقر

 باشد مؤثر می ی آلودگی به شپش سر  جنسیت در اشاعه

 و سر . همچنین بین فراوانی آلودگی به شپش(63)

 تعداد سر، موی اندازه تحصیلی، یهپا جنس، متغیرهای

افراد خانواده، سطح تحصیالت خانواده و شغل والدین 

گرچه به نظر (. 64است ) ه شدشاهدارتباط معنی داری م

 ،می رسد با افزایش سطح آگاهی های بهداشتی جامعه

 اهمیت خود را از دست داده است شیوع پدیکلوزیس دیگر

است که وزارت  جایی پیش رفته اهمیت موضوع تااما 

پرورش طرح کشوری مبارزه  بهداشت با همکاری آموزش و

راهنمایی پیشنهاد  در مدارس ابتدایی و لوزیس راوبا پدیک

(. مدارس در عین داشتن پتانسیل باال 20) کرده است

جهت شیوع آلودگی، مناسب ترین مکان جهت ارایه 

آموزش های بهداشتی الزم و در نتیجه پیشگیری و کنترل 

لودگی به شپش سر هستند. مطالعات توانسته اند تاثیر آ

بسزای آموزش بهداشت را بر روی آگاهی، نگرش و 

عملکرد بهداشتی دانش آموزان نسبت به شپش سر را 

عنایت به اینکه تاکنون هیچ گونه  با (.65نشان دهند )

موضوع  رابطه با شهرستان تربت حیدریه در بررسی در

طالعات به دست ا طرف دیگر از ونگرفته است  فوق صورت

مدارس  درشپش وجود بیشترین شیوع  آمده حاکی از

 برآن شدیم که این مطالعه را با ،(26) است ابتدایی شهر

و  نگرش سطح آگاهی، آموزش بهداشت بر هدف تاثیر

این  در لوزیس سروسبت به پدیکدانش آموزان ن عملکرد

 انجام دهیم. شهرستان
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 روش کار

( می مداخله ای شاهد دار) ه از نوع نیمه تجربیاین مطالع

به  ،انجام شده با دانشگاه یها یباشد که پس از هماهنگ

مدارس دخترانه  ستیآموزش وپرورش مراجعه نموده و ل

، و با هیرا تهیی شهرستان تربت حیدریه مقطع ابتدا

دو  ی خوشه ای،تصادف یریاستفاده از روش نمونه گ

ترل و دو مدرسه به عنوان گروه مدرسه به عنوان گروه کن

در این مطالعه  معیارهای ورود در نظر گرفته شدند. آزمون

جهت شرکت در پژوهش  کهی بودند کلیه دانش آموزان

رضایت داشتند و به صورت تصادفی انتخاب شدند و در 

پایه های چهارم، پنجم و ششم در مدارس مشغول به 

مطالعه مشابه  تحصیل بودند. حجم نمونه براساس اطالعات

و فرمول تعیین  β=6/0و  α=06/0( ، با احتساب 22)

نفر برای هر گروه  640حجم نمونه،                            

که بودند دانش آموزانی نیز خروج معیارهای  برآورد گردید.

ابزار  نداشتند.مایل به همکاری ت ،در طی انجام طرح

ارزشیابی برنامه "پرسشنامه استانداردگردآوری اطالعات 

آموزش بهداشت به منظور کاهش میزان آلودگی به شپش 

بود که در  "سر در بین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی

( استفاده شده بود و در 22مطالعه ضاربان و همکاران )

مطالعه حاضر با توجه به جامعه مورد نظر، مورد بازبینی 

قسمت اول  کهشامل دو قسمت بود پرسشنامه  قرار گرفت.

قسمت دوم  وسوال(  61) شامل اطالعات دموگرافیک

و  سوال( 7)، نگرش سوال( 64)آگاهی شامل سواالت 

به سواالت  ینمره ده طرز سوال( بود. 7)عملکرد 

ی قسمت سواالت آگاه که در صورت بود نیپرسشنامه به ا

 پاسخبه  و یکنمره  "درست" یبه پاسخ ها و عملکرد

 قسمت سواالت نگرش به پاسخ ، درصفر نمره "غلط" های

نمره  "ندارم ینظر"های پاسخ  دو، نمره "درست" های

تعیین  .تعلق گرفت صفرنمره  "غلط"های پاسخ  و یک

 پنج نفرتوسط پرسشنامه  یمحتوای و صوری( روایی) اعتبار

بیماری ها صورت گرفت  آموزش بهداشت و ینمتخصصاز 

 پرسشنامه در ،پایایی برای تایید د.اعمال گردی شاننظرات و

جهت تکمیل  دانش آموزان از نفر 90ر تعداد اختیا

ضریب  و 8/0بر ضریب آلفای کرونباخ براو قرارگرفت 

 پرسشنامه ها .بدست آمد 76/0 اسپیرمن براون برابر

مورد نیازهای آموزشی  توسط نمونه های پژوهش تکمیل و

بر اساس نیازهای محتوای آموزشی و  بررسی قرار گرفت

گروه هدف که در مرحله اولیه پرسشنامه ها را تکمیل 

 جلسه آموزشی در یکطراحی شد. سپس کرده بودند 

با حضور محقق برگزار مدارس آزمون به مدت یک ساعت 

بحث گروهی، سخنرانی و ایفای در جلسات از گردید و 

 جهت تکمیل آموزش، د و در پایانگردیاستفاده نقش 

. بعد از اتمام ان قرار گرفتدر اختیار دانش آموزپمفلت 

. پس از تعیین گردیدماه یک  مدت انتظار ،دوره آموزش

توسط  ،مجدداْ همان پرسشنامه ،گذشت مدت زمان انتظار

گردید. بعد و کنترل( تکمیل  دانش آموزان )مداخلههمان 

حاصل  از جمع آوری داده ها و کدگذاری آن ها، داده های

با استفاده از نرم داخله در قبل و بعد از م از پرسشنامه

آمارهای  با استفاده از 20نسخه SPSS  افزار آماری

تی مستقل، کای دو و آنالیز  آماریزمون آتوصیفی و 

کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی 

 در نظر گرفته شد. 05/0داری 

 

 يافته ها :

 مداخلهپژوهش در گروه کنترل و  یواحدها یسن نیانگیم

بود. اطالعات  23/66±88/0 و 98/66±36/0 بیترت به

آورده  6دموگرافیک افراد مورد مطالعه در جدول شماره 

 شده است.

نتایج آزمون تی نشان داد بین سن دانش آموزان در 

مرحله پیش آزمون در دو گروه مداخله و کنترل، تفاوت 

( . نتایج آزمون p=99/0آماری معنی داری وجود ندارد )

شان داد بین تحصیالت پدر و مادر، شغل پدر و کای دو ن

مادر، مبتالیان در خانواده، داشتن شپش سر در حال 
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حاضر و در گذشته در مرحله پیش آزمون در دو گروه 

 نداشت مداخله و کنترل، تفاوت معنی داری وجود 

(05/0<p 6( )جدول شماره .) 

  

 های دموگرافيک گروه های مداخله و کنترل قبل مداخله: توزيع فراواني واحدهای پژوهش برحسب متغير1جدول 

 نتايج آزمون کای دو گروه کنترل گروه مداخله سطوح متغير متغير
 تعداد )درصد( تعداد )درصد( 

 

 تحصيالت پدر

=P (6/9) 11 (6/9) 11 بي سواد 99/0  

000/0  (7/66) 61 (7/66) 66 زير ديپلم 

 (7/61) 99 (8/61) 60 ديپلم به باال

 

 تحصيالت مادر

p (1/8) 11 (5/18) 59 بي سواد 00/0  

20/0  (9/61) 96 (9/16) 90 زير ديپلم 

 (6/90) 68 (1/69) 65 ديپلم به باال

 

 شغل پدر

  (7/50) 58 (7/57) 18 کارمند

P= 31/0  

01/2  

 

 (6/10) 16 (1/16) 55 کارگر

 (5/65) 86 (5/68) 66 آزاد

 (7/6) 9 (0/8) 11 بازنشسته

=P (9/81) 110 (8/81) 115 خانه دار شغل مادر 9/0  

001/0  (9/18) 59 (5/18) 59 شاغل 

=p (7/0) 1 (5/9) 7 بله آلودگي خانواده به شپش سر 02/0  

1/0  (1/99) 116 (8/96) 158 خير 

=p (6/1) 9 (7/1) 9 بله فعلي دانش آموز وضعيت آلودگي 09/0  

03/0  (6/96) 115 (1/96) 110 خير 

=p (1/11) 19 (8/9) 8 دارد سابقه آلودگي قبلي دانش آموز 32/0  

3/0  (9/88) 150 (5/96) 159 ندارد 

 

میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد 

موزان قبل و بعد از آموزش در دو گروه کنترل و دانش آ

 ذکر گردیده است. 2مداخله در جدول شماره

نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر این واقعیت است که پس از 

تعدیل  نمرات پیش آزمون بین گروه های مداخله و 

 کنترل، از لحاظ نمرات پس آزمون، نمرات آگاهی

(006./>Pنمرات نگرش ،) (002/0=Pو ) نمرات عملکرد 

(006/0>P بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معنی )

دار آماری وجود دارد و گروه تحت آموزش در پس آزمون 

باالتری ات آگاهی، نگرش و عملکرد دارای میانگین نمر

 هستند.
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 آموزش از  بعد قبل و لآگاهي، نگرش و عملکرد دانش آموزان تحت مطالعه در دو گروه مداخله و کنترنمرات : 5 جدول

 (=119nگروه کنترل ) (=117nگروه مداخله ) گروه ها متغيرها

 ميانگين ±انحراف معيار ميانگين ±انحراف معيار

 

 يآگاه

 65/9±11/1 60/9±09/5 پيش آزمون

 09/9±91/5 16/15±16/1 پس آزمون

 

 نگرش

 76/9±95/1 68/9±71/1 پيش آزمون

 77/9±76/1 65/10±87/1 پس آزمون

 

 عملکرد

 87/9±01/1 79/9±51/1 پيش آزمون

 65/9±96/0 51/6±75/0 پس آزمون

 

 بحث

در مطالعه حاضر برنامه آموزش بهداشت بر میزان آگاهی 

دانش آموزان گروه مداخله در رابطه با بیماری شپش سر، 

تاثیری مثبت برجای گذاشت. احتماال این افزایش آگاهی 

ین مطلب می باشد که دانش در گروه مداخله موید ا

آموزان نسبت به مسائل جدید عالقه دارند و می توانند 

آموزش های فرا گرفته از محیط های آموزشی را به محیط 

خانواده انتقال بدهند. دیگر مطالعات نیز حاکی از از این 

 تاثیر مثبت می باشند. 

و  (22) ضاربان و همکاران مطالعاتاین نتیجه با نتایج 

که نشان دادند دختران ( 8)نیا شیروانی و همکاران  غالم

مدارس ابتدایی چابهار و زابل دارای آگاهی متوسط در 

نتایج در  ت.داش مطابقتیس بودند، لوزپدیکو زمینه

و   Heukelbachعهمبتنی بر جام مطالعه

Ugbomoiko   بر روی ساکنین یکی از روستاهای

ال و قی انتهاهرا موردنیجریه نشان داد که آگاهی در 

از ( 29)باشد  بسیار پایین میطالعه مورد م هدرمان در گرو

خود در  مطالعهو همکاران در  Magalhaes دیگرسوی 

مشخص  جنوب شرق آنگوالمیان کودکان ابتدایی در 

فاقد  مطالعهدرصد دانش آموزان مورد  7/51کردند که 

 باشند درمان آلودگی به شپش سر می مورددر  اطالعات

 کم دانش اطالعاتحاکی از  مطالعات یاد شدهتمام  (.24)

توان  ی که برای آن میالیلآموزان در این زمینه بود و از د

ل مهم ئسنی مسا هاین گروال ذکر کرد، این است که احتما

نیز الیل دیگر ری برای آموزش در اولویت دارند. از دگدی

دان آموزش را نام برد، به خصوص که در این قتوان ف می

را به خود  اطالعاتمان کمترین منبع کسب لان معمی

 . بودند هاختصاص داد

بنابراین با توجه به این اصل که مقدمه هر انتخاب، آگاهی 

است و آگاهی افراد از نحوه آلودگی و جلوگیری از 

گسترش آلودگی می تواند به طور چشمگیری در کاهش 

ه میزان آلودگی به شپش سر موثر باشد، الزم است که ن

تنها در شناسایی و درمان، بلکه در پیشگیری از بیماری 

قدم برداشت و آموزش بهداشت فردی در مدارس عالوه بر 

دانش آموزان، در جلسات اولیاء و مربیان به والدین در 

  .مورد عالئم، نحوه انتقال و پیشگیری آموزش داده شود

ان نتایج مطالعه حاضر حاکی از تاثیر برنامه آموزشی بر میز

نگرش افراد در گروه مداخله بود به طوری که بیشتر افراد 

مورد مطالعه بعد از مداخله آموزشی نگرش های مثبت و 

بهداشتی پیدا کردند. تغییر نگرش گروه مداخله بعد از 

مداخله آموزشی احتماال نشان دهنده این نکته می باشد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

sj
.iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

27
 ]

 

                               5 / 9

http://rsj.iums.ac.ir/
http://rsj.iums.ac.ir/article-1-91-fa.html


  ... دانش آموزان عملکردو  نگرش برآگاهي، مداخله آموزش تاثير     02 

  

 Email:rsj@iums.ac.ir  1397 ناتسبات،  3، شماره  3 مجله ره آورد سالمت    دوره

که بحث گروهی یکی از مواد آموزشی بکار گرفته در این 

طالعه تاثیر مثبتی بر تغییر نگرش دانش آموزان گروه م

مداخله داشته است که  برخی از مطالعات نیز این تاثیر 

از جمله در مطالعه وهابی و  ;مثبت را نشان داده اند

همکاران مداخله آموزشی بر میزان نگرش دانش آموزان در 

(. این نتایج با 65گروه مداخله تاثیرگذار بوده است )

(. 8مطالعه غالم نیا شیروانی و همکاران نیز مطابقت دارد )

نگرش دید درونی فرد است که به صورت رفتار در برخورد 

(. 24و حوادث بروز می کند ) با افراد، عقاید، نظریات

بنابراین انتخاب روش آموزشی موثر می تواند به ایجاد 

نگرشی مثبت منجر شود. سخنرانی اغلب به عنوان رایج 

ترین روش به کار گرفته می شود در حالی که این روش 

موجب یادگیری غیر فعال می شود و این روش جهت 

از روش  ارتقای آگاهی مناسب است. ما در این مطالعه

بحث گروهی و ایفای نقش جهت تغییر نگرش دانش 

آموزان استفاده نمودیم. از مزیت های این روش این است 

که فراگیران می توانند از طریق بحث، بینشی نسبت به 

نگرش ها و ادراک خود بدست آورند و نگرش ها و مهارت 

 (. 25های مشکل گشای خویش را گسترش دهند )

داد که آموزش بهداشت  می تواند مطالعه حاضر نشان 

تاثیری مثبت در جهت ارتقای عملکرد بهداشتی دانش 

آموزان در گروه مداخله داشته باشد. افزایش عملکرد افراد 

گروه مداخله بعد از آموزش که هدف نهایی برنامه های 

آموزش بهداشت می باشد  نشان می دهد که با بکار گیری 

مدارس ابتدایی می توان برنامه های آموزش بهداشت در 

دانش آموزان را به سمت رعایت بهداشت فردی که نقش 

مهمی در پیشگیری از بیمای پدیکلوزیس دارد هدایت 

نمود. افزایش عملکرد در مطالعه غالم نیا شیروانی و 

همکاران مداخله آموزشی موجب افزایش نمره عملکرد 

گر در (. همچنین نتایج مطالعات دی8دانش آموزان گردید )

این زمینه با یافته های مطالعه حاضر مطابقت دارند 

اگر کودکان در آموزش  شکی نیست کـه(. 21،22،20)

بهداشت سهیم شوند و نقش فعالی را بـر عهـده بگیرنـد، 

دانستنی های بهداشتی می  خـود بـه درک بهتـری از

زیبـاترین ابعـاد مشارکت مردم در تغییر و  رسند و یکی از

درگیـری فعال کودکـان و ، اوضـاع بهداشـتیاصالح 

  .دانـش آمـوزان اسـت

 نتيجه گيری

موزش آن است که آنتایج این مطالعه حاکی از بطور کلی 

بهداشت یکی از روش های موثر در جهت ارتقا آگاهی، 

لوزیس ونگرش و عملکرد دانش آموزان در رابطه با پدیک

گرشی مثبت سر می باشد. افزایش سطح آگاهی و ایجاد ن

در دانش آموزان می تواند عملکرد آنها را در رفتارهای 

بهداشتی در رابطه با شپش سر ارتقا دهد و به دنبال آن 

 میزان آلودگی به شپش سر کاهش یابد. 

از محدودیت های این مطالعه می توان به عدم تکمیل 

دقیق پرسشنامه ها توسـط دانش آموزان با توجه به سن 

ـدم حضـور تعـدادی از دانـش آمـوزان در پایین آنها، ع

 هنگـام تکمیل پرسشنامه در مرحله بعد از مداخلـه و خود

گزارش دهی عملکرد که ممکن است با عملکرد واقعی 

 .تفاوت داشته باشد، اشاره کرد

 اداتپيشنه

توصیه می شود جهت ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از 

آموزش بهداشت ، لوزیسوابتالی دانش آموزان به پدیک

 فردی به صورت مدون در کتابهای آموزشی گنجانده شود.

 تقدير و تشکر

مصوب  662این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد 

و با شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

 حمایت مالیبا  IR.thums.rec.1394.69کد اخالق 

د. باشــه مـی گامعاونت محترم پژوهشی این دانشـ

پژوهشــگران بــر خــود الزم مــی داننــد از همکــاری 

آموزش و پرورش تربت حیدریه،  و مساعدت مدیریت

 .معلمین و دانش آموزان مدارس تقدیر و تشکر نمایند
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Abstract 

Background and Objectives: One of the most common diseases of primary school children 

is pediculosis (head lice). According to Health Organization reports, despite many efforts and 

spending a great deal, the disease has not yet been adequately controlled in different 

countries. The aim of this study was to investigate the effect of educational intervention on 

knowledge, attitude and practice of students about head pediculosis among primary school 

girls in Torbat Heydariyeh. 

Materials and Methods: In this semi experimental, controlled trial study, 272 students (136 

individuals in each group) were selected by cluster random sampling. The data collection tool 

was a valid and reliable questionnaire. The educational program included lecture, group 

discussion and role play, which was performed only in the intervention group and did not 

intervene in the control group. Questionnaires were completed in two groups before and after 

the intervention. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics and analyzed 

by SPSS software. 

Results: The results of the study showed that the mean scores of knowledge, attitude and 

practice of students after training in the intervention group increased and had a significant 

difference with the pre-training scores (p <0.05), but this difference was not seen in the 

control group ( 05/0 <p). 

Conclusion: Modified education improves knowledge, attitude and practice and thus reduces 

the amount of infection to pediculosis. Accordingly, it is recommended that individual health 

education be included in educational books. 

Key words: education, pediculosis, students, Torbat Heydariyeh. 
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