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بررسي مقايسه اي كيفيت زندگي دختران و پسران  7تا 17
ساله مبتال به آسم در مشهد
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مقدمه :وضعيت كيفيت زندگي به عنوان بخشي از برنامه هاي كنترل بيماري محسوب مي شود.کيفيت زندگي ،زنجيره پويا در تمام
ابعاد زندگي است و مطلوب بودن آن در دوران کودکي بيشترين تأثير را در آينده فرد دارد .يکي از عوامل مهم در کيفيت زندگي،
سالمتی و نبود بيماري است و جنسيت ،عامل تأثير گذار بر کيفيت زندگي کودکاني است که به بيماري هاي مزمن مبتال هستند.يکي
از شايع ترين بيمار يهاي مزمن در کودکان که اغلب موجب بستري شدن و غيبت از مدرسه مي شود آسم است .هدف اين پژوهش
مقايسه کيفيت زندگي دختران و پسران  7تا  17مبتال به آسم در شهر مشهد در سال 1393 -1394بود.

روش کار :در اين مطالعه توصيفي مقايسه اي 290 ،کودک مبتال به آسم از دو جنس دختر و پسر که حداقل  6ماه از بيماري آنها
گذشته بود به روش نمونه گيري مستمر انتخاب شدند .جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه ای معتبر و پايا که شامل دو قسمت بود
استفاده شد .قسمت اول پرسشنامه شامل  11سوال درباره مشخصات دموگرافيک بود که توسط والدين کودک تکميل شد .قسمت
دوم ،پرسشنامه کيفيت زندگي بیماران مبتال به آسم( )Asthma Quality of Life Questionnaire) (AQLQشامل
 15سوال درباره محدوديت فعالیتهاي روزمره کودک در هفته گذشته بود که توسط والدين کودک با گذاشتن عالمت ضربدر مشخص
شد و همچنين ،مشتمل بر  23سوال در مورد کيفيت زندگي کودکان مبتال به آسم بود .نتايج با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس،
من ويتني ،و تي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها :ميانگين امتيازات کيفيت زندگي ،در دختران مبتال به آسم  50 /56با انحراف معيار  19/45و در پسران مبتال به آسم 36/02
با انحراف معیار  16/49بود .بين کيفيت زندگي در دو گروه اختالف معني دار آماري وجود داشت()12/0=P

بحث و نتیجه گیری :با توجه به وجود اختالف بين کيفيت زندگي دختران و پسران مبتال به آسم در گروه سني 7تا  17سال،
پيشنهاد مي شود مقايسه کيفيت زندگي در دو جنس و در سنين مختلف و بيماري هاي مزمن مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
کلمات کلیدی  :کيفيت زندگي ،بيماري آسم ،دختران و پسران مبتال به آسم
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