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 چکیده

در سالمندان با و بدون سابقه  یخودمراقبت یو رفتارها یماریدرک از ب ایمقایسه یبررسعنوان: 

 1400شهر گناباد در سال ، 19 دیابتال به کوو

که  هاییروشاز روند. به شمار می 19های پرخطر در پاندمی کووید سالمندان یکی از گروهمقدمه و هدف: 

ن میان در ای. است یشود خودمراقبت در سالمندان هابیماریاز  یریشگیسالمت و پ یارتقا منجر به تواندمی

این . صحیح از بیماری است درک، و خودمراقبتی 19یکی از عوامل موثر در پیشگیری از ابتال به کووید 

در سالمندان با و بدون سابقه ابتال  یخودمراقبت یو رفتارها یماریدرک از ب ایمقایسه نییتع باهدفمطالعه 

 . انجام شد 1400شهر گناباد در سال ، 19 دیبه کوو

و  19سالمند باسابقه ابتال به کووید  162بود.  مبستگیه - یمطالعه حاضر یک مطالعه توصیف: روش کار

و دارای شرایط ورود به مطالعه به روش نمونه گیری ساده و در  19سالمند بدون سابقه ابتال به کووید  162

نامه یک، پرسشنامه متغیرهای دموگرافدسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطالعات شامل؛ پرسش

ها به روش تماس نامهبود. پرسش 19نامه رفتارهای خودمراقبتی در کووید خالصه درک از بیماری و پرسش

با استفاده از آمار  25نسخه  SPSSها با نرم افزار وتحلیل دادهتلفنی و الکترونیکی تکمیل شدند. تجزیه

 توصیفی و استنباطی انجام شد. 

اد که تفاوت آماری معنی داری بین نمره درک از بیماری سالمندان با و بدون سابقه نتایج نشان دها: یافته

چنین نتایج نشان داد که بین نمره رفتارهای خودمراقبتی (. هم= P 328/0وجود ندارد) 19ابتال به کووید 

افراد باسابقه ابتال  تفاوت معنادار آماری وجود دارد. به طوری که 19سالمندان با و بدون سابقه ابتال به کووید 

های دموگرافیک مطالعه نیز (. متغیر=P 000/0، رفتارهای خودمراقبتی مطلوب تری دارند)19به کووید 

 های اصلی مطالعه داشتند. ارتباط گوناگونی با متغیر

ک از های خودمراقبتی را افزایش دهد ولی تاثیری بر درهایتواند رفتارمی 19ابتال به کووید : نتیجه گیری

هایی در راستای ارتقا رفتارهای خودمراقبتی و درک از بیماری ندارد. لذا باید سیاست گذاری و برنامه ریزی

 بیماری سالمندان اتخاذ شود. 

 سالمند، 19کووید ، خودمراقبتیهای رفتار، درک از بیماری: واژگان کلیدی
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Abstract 

A comparative study between illness perception and self-care behaviors in 

the older adults with and without a history of Covid-19, Gonabad in 1400 

Introduction: The Older adults are one of the most high-risk groups in the Covid 

19 pandemic. One of the methods that can lead to the promotion of health and 

prevention of diseases in the elderly is self-care. Among these, one of the 

effective factors in preventing Covid 19 and self-care is the correct illness 

perception. The aim of this study was to compare the illness perception and 

self-care behaviors in the elderly with and without a history of Covid 19 in 

Gonabad in 1400.  

Methodes And Materials: The present study was a descriptive-correlational 

study. 162 elderly with a history of Covid 19 and 162 elderly without a 

history of Covid 19 with eligibility were selected. Data collection tools 

include; The Demographic Variables Questionnaire, the Illness Perception 

Questionnaire and the Self-Care Covid 19 Scale. Questionnaires were 

completed by telephone and electronic call. Data analysis was performed 

using SPSS software version 25 using descriptive and inferential statistics.  

Finding: The results showed that there was no statistically significant 

difference between the score of illness percption of the elderly with and 

without a history of Covid 19 (P = 0. 328). The results also showed that 

there was a statistically significant relationship between the scores of 

elderly self-care behaviors with and without a history of Covid 19. People 

with a history of Covid 19 have more desirable self-care behaviors (P = 0. 

000).  

Conclusion: The results showed that teaching self-care behaviors to the 

elderly without a history of Covid 19 can lead to greater empowerment in 

self-care issues. Policies and plans should also be adopted to promote the 

self-care behaviors of the elderly.  
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