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 قدمه:م-1

، کروناویروس جدید در در بیماران مبتال به ذات الریه ویروسی در ووهان چین، توسط مرکز کنترل  2019در دسامبر 

توسط سازمان جهانی بهداشت این بیماری به نام  2020( و در فوریه 1و پیشگیری بیماری های چین شناسایی شد )

تعداد موارد در ووهان و استان های دیگر چین و سایر مناطق (. گسترش سریع و ناگهانی 2شناخته شد ) 19کووید

(. 3را به عنوان پاندمی اعالم کند ) 19بیماری کووید 2020مارچ  11جهان باعث شد که سازمان جهانی بهداشت در 

 (. موارد بیماری در ایران رو به گسترش گذاشت4رسما گزارش شد ) 2020فوریه  19اولین مورد قطعی در ایران در 

 با تایید آزمایشگاهی در ایران از سه میلیون و دویستتعداد موارد بیماری قطعی  2021تا اول جوالی به نحوی که 

می (. در موارد اپید5در ایران اتفاق افتاد ) 19مورد مرگ قطعی بیماری کووید 84000هزار نفر عبور کرد و بیش از 

این  .رفتاری است که می تواند روند گسترش بیماری را متوقف کند، تنها تغییرات پیشرونده بیماری های واگیردار

رفتارهای پیشگیرانه شامل رعایت پروتکل های حفاظت فردی برای پرهیز از تماس با عامل بیماری زا و استفاده از 

بنابراین شناخت رفتارهای جمعیت اطالعات کلیدی برای واکسن )در صورت وجود و در دسترس بودن( می شود. 

در  19رنامه ریزی تغییر محسوب می شود. از ابتدای پاندمی، به طور ثابت مشاهده شد که کشندگی بیماری کوویدب

نگرانی از ابتال به بیماری، ماندن در منزل برای پیشگیری، ترس از مراجعه به مراکز درمانی بین سالمندان بیشتر است. 

های ل تنهایی، اضطراب، افسردگی و عدم کنترل بیماریبرخی از مشکالتی هستند که ممکن است باعث تشدید مشک

شده باشند. در این پیمایش ملی می خواهیم رفتارهای سالمندان  19-مزمن جسمی در سالمندان در دوره پاندمی کووید

 . ممورد ارزیابی قرار دهیو برخی از ابعاد تاثیر این پاندمی روی سالمندان ایرانی را  19-در رابطه با پاندمی کووید

 هدف:-2

ا در ههدف این مطالعه پایش آگاهی، درک خطر، رفتارهای پیشگیرانه، اعتماد و استفاده از رسانه ها، اعتماد به سازمان

بعیض سنی تتنهایی، افسردگی، اضطراب، نگرانی های مربوط به اپیدمی کرونا، انگ بیماری و مدیریت اپیدمی کرونا، 

( 1400تا  خرداد  1399)اسفند  2021 ژوئنتا  مارچدر میان سالمندان ایرانی در طی ماه های کارکنان بهداشت و درمان 

 می باشد.

 مطالعه: طراحی و روش اجرای-3

این مطالعه به صورت یک پیمایش ملی مقطعی مکرر طراحی و در سه نوبت متوالی اجرا شد. نوبت اول مطالعه در 

 30تا  25می( و نوبت سوم از  5آوریل تا  25اردیبهشت ) 16تا  4نوبت دوم از مارس(،  11تا  4اسفند ) 21تا  14فاصله 

 .شدندانجام  ژوئن( 19تا  14خرداد )
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 جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری:-3-1

 که در سامانه یکپارچه بهداشت )سامانه سیب( بودساله یا باالتر  60جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه بزرگساالن ایرانی 

متاسفانه هماهنگی با معاونت بهداشتی وزارت . (از جمعیت ایران می شود ٪95که شامل داده های ) بودندثبت شده 

ه هایی کسال به باال از سامانه سیب موفقیت آمیز نبود و به اجبار از شماره 60های تصادفی افراد برای دریافت شماره

( در اختیار تیم تحقیق قرار گرفته بود، استفاده شد. تقریبا همه شماره های 19برای مطالعه کوپسیر )پیمایش ملی کووید

ا در ه)متناسب با حجم نمونه تعریف شده استانود مطالعه کوپسیر نوبتاز شماره های سال به باال  60تصادفی افراد 

ی های تصادفتفاده قرار گرفت. برای نوبت های دوم و سوم از سایر شماره( در نوبت اول پیمایش مورد اس1جدول 

)صرفنظر از سن فرد مصاحبه شونده( استفاده شد؛ به این ترتیب که مصاحبه کننده پس از تماس با فرد از او درخواست 

یا برادر(  در، مادر، خواهرساله یا باالتر از وابستگان درجه اول )پ 60کرد که شماره تلفن )همراه یا ثابت( یک فرد می

خودش یا همسرش را برای انجام مصاحبه پیمایش سالمندان اعالم کند و در مرحله بعد با شماره فرد سالمند مورد نظر 

تماس گرفته و مصاحبه انجام می شد. تعداد مصاحبه های موفق انجام شده در هریک از سه نوبت پیمایش به تفکیک 

 ه شده است. نمایش داد 1استان در جدول 

 

 ابزار مطالعه:-3-2

پرسشنامه مطالعه به غیر از مشخصات جمعیت شناختی )سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تاهل، شرایط زندگی، محل 

حیطه است  14سکونت، وضعیت اشتغال و نوع شغل( و سابقه ابتال خود فرد و اطرافیان نزدیک به بیماری کرونا، شامل 

به نمایش در آمده است.  2ای مرتبط آنها در جدول سئوال و حیطه ه 90سئوال می باشند. این  90که در مجموع دارای 

 جزییات نحوه طراحی این سئواالت با کمک مشاورین علمی و رفرانس های مرتبط در گزارش قبلی ارائه شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 ملی کووید سالمندانهر یک از استان ها در هر نوبت از پیمایش  مصاحبه های موفق درحجم نمونه  -1جدول 
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 نوبت سوم نوبت دوم نوبت اول استان 

 33 36 31 آذربایجان شرقی

 24 15 22 آذربایجان غربی

 14 11 10 اردبیل

 42 43 43 اصفهان

 12 20 12 البرز

 6 6 5 ایالم

 11 10 5 بوشهر

 100 96 71 تهران

 8 8 8 چهارمحال و بختیاری

 8 4 9 خراسان جنوبی

 50 54 52 خراسان رضوی

 7 7 7 خراسان شمالی

 36 19 35 خوزستان

 9 7 8 زنجان

 8 4 12 سمنان

 21 20 18 سیستان و بلوچستان

 38 36 52 فارس

 11 9 7 قزوین

 10 8 11 قم

 13 10 14 کردستان

 18 26 19 کرمان

 17 19 21 کرمانشاه

 7 6 7 کهگیلویه و بویراحمد

 18 15 14 گلستان

 20 19 11 گیالن

 15 16 14 لرستان

 27 28 24 مازندران

 15 13 10 مرکزی

 11 12 8 هرمزگان

 13 10 18 همدان

 10 10 6 یزد

  584 597 632 

 مصاحبه های تلفنی:-3-3
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دسترسی فعال  4030مصاحبه کنندگان مطالعه کارشناسان بهداشتی بودند که برای انجام مصاحبه های تلفنی به سامانه 

داشتند. مصاحبه کنندگان در مورد نحوه انجام مصاحبه توسط مجری و همکاران مطالعه تحت آموزش مجازی قرار 

سالمند تصادفی انتخاب شده  20ن لیستی به تعداد تقریبی به مصاحبه کنندگان در هر استا نوبت اول مطالعهگرفتند. در 

راد تعدادی شماره تصادفی اف که در همان استان یا استانهای نزدیک زندگی می کردند، ارائه شد. در نوبت دوم و سوم

یک  همحل اقامت مصاحبه کننده داده شد تا با آنها تماس گرفته و شمارهای نزدیک ساکن در همان استان یا استان

ساله یا باالتر از بستگان درجه اول )پدر، مادر، خواهر، برادر( خود فرد یا همسرش را از او بگیرند و سپس  60فرد 

 3. اگر هر فردی از شرکت در مطالعه امتناع می کرد یا حداقل در مصاحبه را با فرد سالمند معرفی شده انجام دهند

 ز همان منطقه جایگزین آن شخص می شد. تماس تلفنی در دسترس نبود، فرد مسن دیگری ا

 

 ملی کووید سالمندانپیمایش  سئواالت اختصاصی پرسشنامه -2جدول 

 تعداد آیتم حیطه

 6 های مزمنابتال به بیماری

 7 19-آگاهی نسبت به بیماری کووید

 6 خطر، شدت درک شده و استعداد ابتال

 11 رفتارهای پیشگیرانه

 3 19-انگ بیماری کووید

 3 تبعیض سنی

 5 (6) اضطراب سالمندان

 2 (7) افسردگی

 3 تنهایی

 16 اعتماد و استفاده از رسانه ها

 9 اعتماد به سازمان های مسئول 

 7 هانگرانی

 7 واکسیناسیون

 11 19-نیازهای ضروری مرتبط با کووید

 فرآیندهای کنترل کیفیت:-3-4
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توسط چهار نفر همکار در طی اجرا و پس از اتمام هر یک از سه نوبت مصاحبه تلفنی، داده های جمع آوری شده 

در اسرع وقت بررسی و داده نفر پرسشگر را بر عهده داشتند،  5اصلی مطالعه که هر کدام مسئولیت به طور متوسط 

ه عالوه، بعد از . بداصالح می شبا مصاحبه شونده  پرسشگر یا تماسهای متناقض یا مورد شک شناسایی و با تماس با 

از شرکت کنندگان به  ٪5حداقل با را بر عهده داشتند، کشوری  همکاران اصلی که وظیفه نظارتهر نوبت مصاحبه، 

 .نددی پرسیماز مصاحبه شوندگان و تعدادی از سئواالت کلیدی را دوباره  گرفته می شدطور تصادفی تماس 

 

 اخالقی:مالحظات -3-5

ویب در شد و پس از ارزیابی اخالقی و تصپروپوزال مطالعه برای تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایران ارائه 

در سامانه ملی اخالق  IR.IUMS.REC.1399.1310کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران با کد 

مورد  مصاحبه کنندگان پس از ارائه توضیح مختصر درست که در پژوهش های زیستی به ثبت رسید. الزم به توضیح ا

مع های ج. داده ردنداهداف مطالعه، قبل از مصاحبه رضایت آگاهانه کالمی را از همه شرکت کنندگان کسب می ک

آوری شده در این تحقیق فقط به صورت جمعی و بدون ذکر مشخصات هویتی افراد شرکت کننده در پیمایش، مورد 

 .گرفته و برای تحلیل های بعدی نیز با حذف مشخصات فردی مورد استفاده قرار خواهند گرفترار استفاده ق
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 افته ها:ی-4

 شرکت کنندگان: جمعیت شناختی مشخصات -4-1

درصنند پاسننن  2/52سننال بود.  8/7و انحراف معیار 2/69سننال با میانگین  99تا  60محدوده سنننی پاسننن دهندگان 

 8/70از نظر محل سننکونت  .بودند سننوادبیدرصنند پاسننن دهندگان  6/51دادند و دهندگان را مردان تشننکیل می

شهری بودند.      شرکت کنندگان  صد  شرکت کنندگان   4/87نفر ) 1584در صد( از  سته یا خانه دار بودند  در ش  .، بازن

سالمندان مورد پژوهش، تنها زندگی می    7/11نفر ) 212 صد( از  شرکت     در ضای خانوار  کردند.  میانگین تعداد اع

 ( 1-7های و نمودار 3بود.  )جدول 8/1با انحراف معیار  0/3کنندگان 

 در سالمندان 19شرکت کنندگان در پیمایش ملی کووید جمعیت شناختی مشخصات  -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه متغیر
 اولنوبت 

 تعداد )درصد(

 نوبت دوم

 تعداد )درصد(

 نوبت سوم

 تعداد )درصد(

 مجموع

 تعداد )درصد(

 سن

64-60 235 (2/40) 205 (3/34) 169 (7/26) 609 (6/33) 

69-65 123 (1/21) 124 (8/20) 153 (2/24) 400 (1/22) 

74-70 107 (3/18) 118 (8/19) 121 (1/19) 346 (1/19) 

79-75 54 (2/9) 70 (7/11) 101 (0/16) 225 (4/12 ) 

84-80 35 (0/6) 48 (0/8) 52 (2/8) 135 (4/7) 

85≤ 30 (1/5) 32 (4/5) 36 (7.5) 98 (4/5) 

 جنس
 (2/52) 947 (1/52) 329 (1/50) 299 (6/54) 319 مرد

 (8/47) 886 (9/47) 303 (9/49) 298 (4/45) 265 زن

 تحصیالت

 (6/51) 935 (2/56) 355 (3/50) 300 (9/47) 280 بی سواد

 (5/27) 498 (8/25) 163 (1/29) 174 (6/27) 161 ابتدایی

 (9/5) 107 (9/5) 37 (5/5) 33 (3/6) 37 راهنمایی

 (6/1) 29 (6/1) 10 (5/1) 9 (7/1) 10 دبیرستان

 (5/8) 155 (3/6) 40 (5/9) 57 (9/9) 58 دیپلم

 (9/4) 89 (3/4) 27 (0/4) 24 (5/6) 38 دانشگاهی

محل 

 سکونت

 (8/70) 1284 (9/72) 461 (0/70) 418 (3/69) 405 شهر

 (2/29) 529 (1/27) 171 (0/30) 179 (7/30) 179 روستا

وضعیت 

 تاهل

 (4/71) 1295 (3/66) 419 (9/70) 423 (6/77) 453 متاهل

 (3/0) 6 (3/0) 2 (2/0) 1 (5/0) 3 مجرد

 (6/0) 11 (5/0) 3 (7/0) 4 (7/0) 4 طالق گرفته

 (6/27) 501 (9/32) 208 (3/28) 169 (2/21) 124 فوت همسر

 شغل

 (8/41) 757 (2/40) 254 (2/43) 258 (0/42) 245 بازنشسته

 (6/45) 827 (5/46) 294 (7/46) 279 (5/43) 254 دار خانه

 (6/12) 229 (3/13) 84 (1/10) 60 (6/14) 85 شاغل
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 در سالمندان ایران19پیمایش ملی کوویدهای سنی شرکت کنندگان در توزیع گروه -1نمودار

 

 
 در سالمندان ایران19پیمایش ملی کوویدهای جنسی شرکت کنندگان در گروه -2نمودار

۴۰.۲

۲۱.۱
۱۸.۳

۲۰.۴

۳۴.۳

۲۰.۸ ۱۹.۸

۲۵.۱
۲۶.۷

۲۴.۲

۱۹.۱

۲۹.۹

۳۳.۶

۲۲.۱

۱۹.۱

۲۵.۳

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

60-64 65-69 70-74 ≥ 75

صد
در

موج اول

موج دوم

موج سوم

کل
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 در سالمندان ایران19پیمایش ملی کوویدتحصیالت شرکت کنندگان در  -3نمودار

 

 

 در سالمندان ایران19پیمایش ملی کوویدشرکت کنندگان فراوانی محل سکونت )شهر/ روستا( در  -4نمودار

 

۴۷.۹

۲۷.۶

۶.۳

۱.۷

۹.۹
۶.۵

۵۰.۳

۲۹.۱

۵.۵ ۱.۵
۹.۵

۴.۰

۵۶.۲

۲۵.۸

۵.۹

۱.۶

۶.۳
۴.۳

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

بی سواد ابتدایی راهنمایی دبیرستان دیپلم دانشگاهی

د
ص
در

موج اول

موج دوم

موج سوم

۶۹.۳ ۷۰.۰ ۷۲.۹ ۷۰.۸

۳۰.۷ ۳۰.۰ ۲۷.۱ ۲۹.۲

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

موج اول موج دوم موج سوم کل

صد
در

شهر روستا
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 در سالمندان ایران19پیمایش ملی کوویدوضعیت تاهل شرکت کنندگان در  -5نمودار

 

 
 در سالمندان ایران 19پیمایش ملی کوویدوضعیت زندگی شرکت کنندگان در  -6نمودار

۷۷.۶

۲۱.۲

۰.۷ ۰.۵

۷۰.۹

۲۸.۳

۰.۷ ۰.۲

۶۶.۳

۳۲.۹

۰.۵ ۰.۳

۷۱.۴

۲۷.۶

۰.۶ ۰.۳
۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

متاهل همسر از دست داده مطلقه مجرد

د
ص
در

موج اول

موج دوم

موج سوم

کل

۳۲.۵

۴۵.۰

۸.۹

۱.۰

۳۱.۳

۳۹.۰

۱۲.۶

۲.۲

۳۳.۹
۳۲.۳

۱۳.۴

۱.۷

۳۲.۶

۱۵.۴

۱۱.۷

۱.۷

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

فقط با همسر باهمسر و فرزندان تنها با اقوام و خویشاوندان

موج اول

موج دوم

موج سوم

کل
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 ایران در سالمندان 19وضعیت اشتغال شرکت کنندگان در پیمایش ملی کووید -7نمودار

 (. 4( بوده است )جدول 8/1با انحراف معیار ) 0/3خانوار  بعدهمچنین در پیمایش حاضر، میانگین 

 در سالمندان 19میانگین بعد خانوار شرکت کنندگان در پیمایش ملی کووید -4جدول 

 

ست     4/17نفر ) 315، شرکت کننده در پیمایش  1813مجموع از صد( اظهار نمودند ت اند که نتایج انجام داده PCRدر

 از مصاحبه شوندگان، اعالم نمودنددرصد(   2/14نفر ) 258همچنین  مثبت گزارش شد. درصد(   3/73نفر )  231برای 

  (.5اند. )جدول خانوارشان داشتهاز اعضای حداقل یک مورد ابتال به کرونا در یکی که 

 

 

۴۳.۵
۴۶.۷ ۴۶.۵ ۴۵.۶

۴۲.۰ ۴۳.۲
۴۰.۲

۴۱.۸

۱۴.۶

۱۰.۱
۱۳.۳ ۱۲.۶

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵

۵۰

موج اول موج دوم موج سوم کل

صد
در

خانه دار بازنشسته شاغل

 متغیر
 نوبت اول

 (معیار انحرافتعداد )

 نوبت دوم

 (انحراف معیارتعداد )

 نوبت سوم

 (انحراف معیارتعداد )

 کل

 (انحراف معیارتعداد )

تعداد اعضای 

 خانوار
3/3 (0/2) 0/3 (8/1) 9/2 (7/1) 0/3 (8/1) 
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 در سالمندان 19فراوانی ابتال به کرونا در  شرکت کنندگان پیمایش ملی کووید -5جدول 

 

 در خانگی نهقرنطی شامل بهداشتی های نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مبتالیان به کرونا تا حد زیادی دستورالعمل

 کرده رعایت را منزل از خارج حضور در عدم و خانواده اعضای سایر با تماس رساندن حداقل به مجزا، اتاق یک

 (.6بودند )جدول 

 
 امتیاز( 1-7سالمندان) 19بهداشتی در  مبتالیان به کرونا در پیمایش ملی کووید هایمیانگین نمره رعایت دستورالعمل -6جدول 

 

، باال )فشار خون به یکی از بیماری های مزمن حداقلدرصد( 2/66نفر ) 1200براساس خوداظهاری شرکت کنندگان، 

 (.7جدول ) مبتال بودند (بیماری مزمن تنفسی یا عروقی دیابت، سرطان، بیماری قلبی

 

 

 

 

 گروه متغیر
 نوبت اول

 تعداد )درصد(

 نوبت دوم

 تعداد )درصد(

 نوبت سوم

 تعداد )درصد(

 کل

 تعداد )درصد(

 سالمندخود فرد ابتالی 
 (7/12) 231 (9/14) 94 (1/12) 72 (1/11) 65 بلی

 (3/87) 1582 (1/85) 538 (9/87) 527 (9/88) 519 خیر

 ابتالی سایر اعضای خانوار
 (2/14) 258 (8/15) 100 (7/13) 82 (0/13) 76 بلی

 (8/85) 1555 (2/84) 532 (3/86) 515 (0/87) 508 خیر

 متغیر

 نوبت اول

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 دومنوبت 

 میانگین

  (انحراف معیار) 

 سومنوبت 

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 کل

 میانگین

 (انحراف معیار) 

نمره رعایت دستورالعمل بهداشتی 

 در سالمند مبتال به کرونا
51/6 (9/0) 61/6 (6/0) 59/6 (7/0) 57/6 (7/0) 

نمره رعایت دستورالعمل بهداشتی 

 مبتال به کرونا در اعضای خانوار
24/6 (3/1) 32/6 (8/0) 48/6 (8/0) 36/6 (0/1) 
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 در سالمندان 19مزمن در شرکت کنندگان در پیمایش ملی کوویدهای ابتال به بیماریوضعیت  -7 جدول

 

  آگاهی شرکت کنندگان:-4-2

ورد م های بیماری، گروههای پرخطر، مراقبت و پیشگیریبخش عالئم و ویژگیآگاهی افراد شرکت کننده در سه 

 بررسی قرار گرفت که نتایج به تفکیک هر بخش ارائه می گردد. 

 های بیماری:آگاهی از عالئم و ویژگی-4-2-1

تب در بیماران سالمند درصد( به اشتباه اظهار کردند که  7/86نفر ) 1571شرکت کننده در پیمایش،  1831از مجموع 

ش    سبت به بیماران جوانتر بی شود  ترمبتال به کرونا ن شرکت       8/78نفر  ) 1429 همچنین .دیده می  سالمندان  صد( از  در

( از مجموع 8/48نفر ) 884 اطالع داشتند.  در پی ابتال به کرونایا درد عضالنی  بدن درد عالمت  ازپژوهش، کننده در 

گاهی آ بالینی عالیم شننروع زمان تا بدن به کرونا ویروس ورود مدت زمان متوسننط شننرکت کنندگان، بدرسننتی از 

 متغیر
 نوبت اول گروه

 تعداد )درصد(
 نوبت دوم

 تعداد )درصد(
 نوبت سوم

 تعداد )درصد(
 کل

 تعداد )درصد(

 خون یفشارپر

 (5/44) 807 (7/42) 270 (9/48) 292 (0/42) 245 بلی

 (6/54) 990 (3/56) 356 (4/50) 301 (0/57) 333 خیر

 (9/0) 16 (9/0) 6 (7/0) 4 (0/1) 6 دانمنمی

 دیابت

 (2/24) 439 (5/24) 155 (1/25) 150 (9/22) 134 بلی

 (8/74) 1357 (2/74) 469 (0/74) 442 (4/76) 446 خیر

 (9/0) 17 (3/1) 8 (8/0) 5 (7/0) 4 دانمنمی

 سرطان

 (7/1) 31 (4/1) 9 (5/2) 15 (2/1) 7 بلی

 (7/97) 1772 (3/98) 621 (6/96) 577 (3/98) 574 خیر

 (6/0) 10 (3/0) 2 (8/0) 5 (5/0) 3 دانمنمی

 عروقی _ بیماری قلبی

 (3/21) 386 (1/20) 127 (1/24) 144 (7/19) 115 بلی

 (8/77) 1411 (3/79) 501 (5/74) 445 (6.79) 465 خیر

 (9/0) 16 (6/0) 4 (3/1) 8 (7/0) 4 دانمنمی

 تنفسی مزمن بیماری

 (7/6) 122 (3/6) 40 (0/7) 42 (8/6) 40 بلی

 (5/92) 1677 (2/93) 589 (8/91) 548 (5/92) 540 خیر

 (8/0) 14 (5/0) 3 (2/1) 7 (7/0) 4 دانمنمی

 هاسایر بیماری

 (6/12) 229 (6/11) 73 (1/13) 78 (4/13) 78 بلی

 (5/75) 1369 (9/79) 505 (7/78) 470 (5/67) 394 خیر

 (9/11) 215 (5/8) 54 (2/8) 49 (2/19) 112 دانمنمی
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ود ش  ظاهر گوارشی  عالئم و اسهال  با تنها است  ممکن کرونا از اینکه بیماری آنهادرصد ( از   2/47نفر ) 855 .داشتند 

  آگاهی نداشتند.

سالمندان شرکت کننده در مطالعه، آگاهی الزم در مورد برخی از عالئم بیماری کرونا را دهد  یها نشان م افتهی نیا

  وضعیت آگاهی افراد شرکت کننده از هریک از عالئم بیماری را نشان می دهد. 9نمودار و  8جدول . ندارند

 

 بیماری کرونا ویروس جدید ئمآگاهی افراد شرکت کننده از عال وضعیت -8جدول  

 

 آگاهی از گروه های پرخطر: -4-2-2

 بیشتر ترجوان افراد از تر مسن افراد در مرگ خطر کرونا، بیماری به ابتال صورت الف: دراین بخش در قالب دو سوال 

ست  شتر  چاق افراد در مرگ خطر کرونا، بیماری به ابتال صورت  در :ب  و ا ست  بی صوص   ا سالمندان درخ  ، آگاهی 

درصنند( سننالمندان   0/73)  1323که  را مورد سنننجش قرار دادگروه های در معرض خطر باالترمرگ در اثر کرونا  

سن   ستی به عنوان گروه پرخطر می    0/53نفر ) 960و  باالایرانی؛  صد( نیز چاق بودن را به در و  9جدول  . شناختند در

 های در معرض خطر را نشان می دهد.وضعیت آگاهی افراد شرکت کننده از گروه 9نمودار 

 

 گروه متغیر
 نوبت اول

 تعداد )درصد(
 نوبت دوم

 تعداد )درصد(
 نوبت سوم

 تعداد )درصد(
 کل

 تعداد )درصد(

 عالمت تب در بیماران

سالمند مبتال به کرونا 

نسبت به بیماران جوانتر 

 بیشتر است.

 (3/13) 242 (6/16) 105 (6/10) 63 (7/12) 74 )غلط( بلی

 (7/86) 1571 (4/83) 527 (4/89) 534 (3/87) 510 )صحیح( خیر

بدن درد یا درد عضالنی از 

 عالئم بیماری کرونا است.

 (8/78) 1429 (2/83) 526 (2/78) 467 (7/74) 436 )صحیح( بلی

 (2/21) 384 (8/16) 106 (8/21) 130 (3/25) 148 )غلط( خیر

 کرونا ویروس ورود زمان از

 شروع زمان تا بدن به

 طور به بالینی عالیم

 می روزطول ۵ تا ۴ متوسط

 .کشد

 (8/48) 884 (7/54) 346 (4/49) 295 (6/41) 243 بلی )صحیح(

 (2/51) 929 (3/45) 286 (6/50) 302 (4/58) 341 خیر )غلط(

 است ممکن کرونا بیماری

 عالئم و اسهال با تنها

 شود ظاهر گوارشی

 (8/52) 958 (7/54) 346 (1/54) 323 (5/49) 289 بلی )صحیح(

 (2/47) 855 (3/45) 286 (9/45) 274 (5/50) 295 خیر )غلط(
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 در سالمندان  19پیمایش ملی کوویدرونا در شرکت کنندگان در آگاهی از گروه های پرخطر  بیماری ک -9جدول 

 

  اقدامات موثر پیشگیرانه: مراقبت و آگاهی از-4-2-3

 

درمان دارویی موثر ) پیشگیری سطح دوم( برای بیماری کرونا    ابراز می داشتند  )به اشتباه(  سالمندان از درصد   45.1

 اطالعاز وجود واکسنننن موثر جهت پیشنننگیری از ابتال به بیماری کرونا  درصننند از آنها 73.9وجود دارد، همچنین 

 .را نشان می دهد اقدامات پیشگیرانهآگاهی افراد شرکت کننده از هریک از  وضعیت 9نمودار و  10. جدول داشتند

 

اندر سالمند 19پیمایش ملی کوویددر شرکت کنندگان در  وضعیت آگاهی افراد شرکت کننده از اقدامات پیشگیرانه -10 جدول   

 

 

 

 

 گروه متغیر
 نوبت اول

 تعداد )درصد(
 نوبت دوم

 تعداد )درصد(
 نوبت سوم

 تعداد )درصد(
 کل

 تعداد )درصد(

 افراد دربیشتر مرگ خطر

نسبت به افراد  تر مسن

 جوانتر 

 (0/73) 1323 (7/74) 472 (4/72) 432 (7/71) 419 بلی

 (0/27) 490 (3/25) 160 (6/27) 165 (3/28) 165 خیر

 افراد دربیشتر  مرگ خطر

در صورت ابتال به   چاق

 کرونا

 (0/53) 960 (6/50) 320 (6/50) 302 (9/57) 338 بلی

 (0/47) 853 (4/49) 312 (4/49) 295 (1/42) 246 خیر

 گروه متغیر
 نوبت اول

 تعداد )درصد(
 نوبت دوم

 تعداد )درصد(
 نوبت سوم

 تعداد )درصد(
 کل

 تعداد )درصد(

 درمان کرونا، بیماری برای آیا

 دارد؟ وجود مؤثر دارویی

 (1/45) 817 (5/44) 281 (9/45) 274 (9/44) 262 (صحیحخیر )

 (9/54) 996 (5/55) 351 (1/54) 323 (1/55) 323 (غلطبله )

 سنواک کرونا، بیماری برای آیا

 دارد؟ وجود مؤثر

 (9/73) 1340 (3/85) 539 (9/76) 459 (6/58) 342 (صحیحبله )

 (1/26) 473 (7/14) 93 (1/23) 139 (4/41) 242 (غلطخیر )
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 در شرکت بیماری کرونا ، افراد درمعرض خطر، مراقبت و پیشگیری ازوضعیت آگاهی افراد شرکت کننده از عالیم -9نمودار 

 در سالمندان 19پیمایش ملی کوویدکنندگان در 

 

( 8/1و انحراف معیار ) 4/4نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره آگاهی کل، در جمعیت سالمندان ایران برابر با 

 های در معرض خطر و اقدامات پیشگیرانهاز عالئم، گروه است که نشان از پایین بودن آگاهی این قشر از جامعهبوده 

 (.11باشد )جدولمی 8تا  0. امتیاز آگاهی در فاصله بین باشدمی  در مورد بیماری کرونا

 

 در سالمندان19پیمایش ملی کوویدنمره آگاهی شرکت کنندگان در  -11جدول 

۱۳.۳

۵۲.۸

۴۸.۸

۷۸.۸

۵۳.۰

۷۳.۰

۴۵.۱

۷۳.۹

%۰ %۱۰ %۲۰ %۳۰ %۴۰ %۵۰ %۶۰ %۷۰ %۸۰ %۹۰ %۱۰۰

.ده می شودعالمت تب در بیماران سالمند مبتال به کرونا بیشتر از بیماران جوانتر دی

.بیماری کرونا ممکن است تنها با اسهال و عالئم گوارشی ظاهر شود

۵تا ۴از زمان ورود ویروس کرونا به بدن تا زمان شروع عالیم بالینی به طور متوسط

.روزطول می کشد

.بدن درد یا درد عضالنی از عالئم بیماری کرونا است

.در صورت ابتال به بیماری کرونا، خطر مرگ در افراد چاق بیشتر است

یشتر  در صورت ابتال به بیماری کرونا، خطر مرگ در افراد مسن تر از افراد جوانتر ب

.است

.برای بیماری کرونا، درمان دارویی مؤثر وجود دارد

.برای بیماری کرونا، واکسن موثر وجود دارد

صحیح غلط

 متغیر

 نوبت اول

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 نوبت دوم

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 نوبت سوم

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 میانگین کل

 (انحراف معیار) 

 (8/1) 4/4 (6/1) 6/4 (9/1) 4/4 (9/1) 1/4 نمره آگاهی
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کونت های سنی، تحصیالت، محل سهمچنین میانگین نمره آگاهی بر حسب متغیرهای نوبت پیمایش، جنسیت، گروه 

متغیرهای  بر حسبنشان داد  میانگین نمره آگاهی ANOVA نتایج  و سابقه ابتال به کرونا مورد سنجش قرار گرفت که

شناختی   (. بدین p<0.001داری دارد )اختالف آماری معنی کرونا، بیماری سابقه ابتال به  و نوبت پیمایش ،جمعیت 

نمره آگاهی مردان بیشننتر از زنان بوده اسننت.  مفهوم که با افزایش سننن، میزان آگاهی افراد سننالمند کاهش یافته و  

افرادی که در شننهر زندگی  .افزایش نشننان داده اسننتهمچنین با افزایش سننطح تحصننیالت، میزان آگاهی افراد نیز 

کردند نسنبت به افراد سناکن در روسنتا، نمره آگاهی باالتری داشنتند و سنالمندانی که سنابقه ابتال قبلی به بیماری       می

 .(12آگاهی باالتری برخوردار بودند )جدول  کرونا داشتند نسبت به افرادی که مبتال نشده بودند، از نمره

 در سالمندان 19شرکت کنندگان پیمایش ملی کوویدو سابقه بیماری در  جمعیت شناختی نمره آگاهی بر حسب متغیرهای  -12جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد گروه متغیر
 میانگین

 )خطای استاندارد( 
P-Value 

 نوبت

 (1/0) 1/4 584 اول

 (1/0) 4/4 597 دوم <001/0

 (1/0) 6/4 632 سوم

 )سال( گروه سنی

64-60 609 7/4 (1/0) 

001/0> 
69-65 400 6/4 (1/0) 

74-70 346 3/4 (1/0) 

75≤ 458 8/3 (1/0) 

 جنسیت
 (1/0) 2/4 866 زن

001/0> 
 (1/0) 6/4 947 مرد

 تحصیالت

 (1/0) 8/3 935 بی سواد

001/0> 

 (1/0) 8/4 498 ابتدایی

 (2/0) 9/4 107 راهنمایی

 (3/0) 3/5 29 دبیرستان

 (1/0) 5/5 155 دیپلم

 (1/0) 8/5 89 دانشگاهی

 محل سکونت
 (05/0) 6/4 1284 شهر

001/0> 
 (1/0) 8/3 529 روستا

 سابقه ابتال به کرونا
 (1/0) 8/4 231 دارد

001/0> 
 (05/0) 3/4 1562 ندارد
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جهت بررسننی ارتباط بین نمره آگاهی به عنوان متغیر وابسننته با متغیرهای سننن، جنس، تحصننیالت، محل سننکونت و 

 (p< 0.001)ابتالی قبلی به کرونا، از مدل رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده گردید که مشخص شد افزایش سن       

 جنسننیت مردو (p< 0.001)کرونا  ، ابتالی قبلی به(p< 0.001)تحصننیالت و سننکونت در روسننتا رابطه معکوس،

(p=0. 02)(. 13دار آماری با آگاهی در خصوص بیماری کرونا  داشتند )جدول رابطه مستقیم و معنی 

 و سابقه ابتال به بیماری کرونا  جمعیت شناختی ارتباط بین نمره آگاهی با متغیرهای  -13جدول 

 در سالمندان 19شرکت کنندگان پیمایش ملی کووید در

 

 اطالعات  به دسترسی-4-3

 اطالع :ب  ، کرونا بیماری با مرتبط نیاز مورد پزشکی اطالعات به دسترسیالف:  ،سوال سهاین بخش در قالب در 

 مراکز بودن بسته یا باز مسافرت، تردد، های محدودیت مانند) کرونا گیری همه به مربوط های محدودیت از یافتن

، اکرون بیماری مورد در مسئولین های توصیه و ها محدودیت از کردن پیرویو  ج:  ( و غیره عمومی اماکن و خرید

 مورد سنجش قرار گرفت. = آسان ترین دسترسی(7= سخت ترین دسترسی تا 1)دسترسی به اطالعات با مقیاس 

 

 با مرتبط یازن دسترسی به اطالعات پزشکی موردمیانگین نمره شرکت کنندگان در پاسن به درجه آسانی یا سختی 

 محدودیت مانند) کرونا گیری همه به مربوط های تمحدودی از یافتن اطالع(، 8/1با انحراف معیار)   7/4 کرونا بیماری

( و پیروی کردن 7/1)انحراف معیار  0/5( غیره و عمومی اماکن و خرید مراکز بودن بسته یا باز مسافرت، تردد، های

 (10نمودار و 14جدول )  ( بود5/1)انحراف معیار  3/5های مسئولین در مورد بیماری کرونا ها و توصیهاز محدودیت

 

 

 

 P-Value خطای معیار β متغیر

 <001/0 01/0 -04/0 )سال(  سن

 02/0 08/0 -2/0 جنسیت

 <001/0 03/0 3/0 تحصیالت

 <001/0 09/0 -5/0 )روستا( محل سکونت

 001/0 12/0 4/0 سابقه قبلی ابتال به کرونا
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 های مسئولین در مورد بیماری کروناو توصیه هامحدودیتها، پیروی از دسترسی به اطالعات پزشکی،  محدودیت -14جدول 

 

 

 

 

 

 
ه ب های مسئولین در مورد بیماری کروناو توصیه هامحدودیتها، پیروی از دسترسی به اطالعات پزشکی،  محدودیت -10نمودار 

 های پیمایشتفکیک نوبت

 

۴.۴
۴.۸

۵.۰

۴.۵

۵.۳ ۵.۲
۵.۰

۵.۵
۵.۳

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

موج اول موج دوم موج سوم

دسترسی به اطالعات پزشکی مورد نیاز مرتبط با بیماری کرونا

اطالع یافتن از محدودیت های مربوط به همه گیری کرونا

پیروی کردن از محدودیت ها و توصیه های مسئولین در مورد بیماری کرونا

 متغیر

 نوبت اول

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 نوبت دوم

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 نوبت سوم

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 کل

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 (8/1) 7/4 (7/1) 0/5 (8/1) 8/4 (0/2) 4/4 دسترسی به اطالعات پزشکی 

 های محدودیت از یافتن اطالع

 گیری همه به مربوط
5/4 (9/1) 3/5 (5/1) 2/5 (6/1) 0/5 (7/1) 

ها و پیروی کردن از محدودیت

 های مسئولینتوصیه
0/5 (7/1) 5/5 (4/1) 3/5 (5/1) 3/5 (5/1) 
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 شدت درک شدهو  درک شده خطر-4-4

 1 نیب فاصله  در را حاضر  طیشرا  دربه کرونا  شان خود یابتال احتمال کنندگان شرکت  شده،  درک خطر نظر از

که  یبرآورد کردند، در حال (9/1با انحراف معیار) 0/4 نیانگیم طور به( 7=خطر نیشنتر یب، 1=خطر نی)کمتر 7 تا

شان  را خطر ابتال به آنفلوانزا  سن       نینمودند. همچن برآورد( 0/2) 6/3در خود شده، پا شدت خطر درک  از نظر 

شتند که اگر به ب  شدت آن به طور م    یماریدهندگان اعتقاد دا شوند،  صله   نیانگیکرونا مبتال  با  2/4( 7تا  1)در فا

یار   هد (9/1)انحراف مع یار    8/3 نیانگی به طور م  زیبه آنفلوانزا را ن  ابتال شننندت و بود خوا ( 9/1) با انحراف مع

رونا ک یمارینسنبت به ب  یرانیا سنالمندان شنده   درک خطر شندت دهد که  یها نشنان م  افتهی نیا نمودند. برآورد

 زاآنفلوانوضعیت خطر و شدت درک شده ابتال به کرونا در مقایسه با      15جدول تر است.  نیپائ ت،ینسبت به واقع 

 را نشان می دهد.

یمایش پوضعیت خطر و شدت درک شده ابتال به کرونا در مقایسه با آنفلوانزا در شرکت کنندگان   -15جدول 

 در سالمندان19ملی کووید

 

ای سنی هوضعیت میانگین خطر و شدت درک شده و مستعد مستعد ابتال به کرونا شدن را در زیر گروه 11نمودار 

 .نشان می دهد

ستگی   سون آزمون همب ضعیف و منفی)   پیر شان داد که ارتباط  شده فرد  r=-0.06ن ( بین نمره آگاهی با نمره گزارش 

 .(p= 0.01مبنی بر مستعد بودن وی برای ابتال به کرونا  وجود دارد )

 گروه متغیر

 اول نوبت

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 نوبت دوم

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 نوبت سوم

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 کل

 میانگین

 (انحراف معیار) 

 کرونا

 (9/1) 0/4 (9/1) 0/4 (9/1) 2/4 (8/1)8/3 احتمال ابتال 

 (9/1) 2/4 (8/1) 1/4 (7/1) 4/4 (8/1) 0/4 شدت ابتال

 (9/1)1/4 (9/1) 0/4 (8/1) 2/4 (9/1) 1/4 مستعد ابتال

 آنفلوانزا

 (0/2) 6/3 (0/2) 3/3 (0/2) 8/3 (9/1) 6/3 احتمال ابتال 

 (9/1) 8/3 (8/1) 5/3 (9/1) 1/4 (9/1) 7/3 شدت ابتال

 (9/1) 8/3 (8/1) 5/3 (9/1) 0/4 (8/1) 8/3 مستعد ابتال
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 وضعیت خطر و شدت درک شده و مستعد ابتال به کرونا  -11نمودار 

 در سالمندان19پیمایش ملی کوویدهای سنی شرکت کننده در در گروه

صیالت،           سن، جنس، نمره آگاهی، تح سته با متغیرهای  شده به عنوان متغیر واب سی ارتباط بین خطر درک  جهت برر

کرونا از مدل رگرسننیون خطی چندمتغیره اسننتفاده گردید که مشننخص شنند افزایش محل سننکونت و ابتالی قبلی به 

به کرونا      (p=0.04)و تحصنننیالت (p=0.003)سنننن جنسنننیت زن  و (p< 0.001)رابطه معکوس، ابتالی قبلی 

(p=0.02)(.16دار آماری با خطر درک شده  ابتال به کرونا داشتند)جدول رابطه مستقیم و معنی 

یمایش ملی پدر افراد شرکت کننده  و سابقه بیماری در  جمعیت شناختی بر حسب متغیرهای  ارتباط بین خطر درک شده -16جدول 

 در سالمندان 19کووید

 

۴.۱
۴.۱

۴.۰

۳.۹

۴.۱

۴.۲ ۴.۲

۴.۱

۴.۰

۴.۱ ۴.۱ ۴.۱

۳.۸

۳.۸

۳.۹

۳.۹

۴.۰

۴.۰

۴.۱

۴.۱

۴.۲

۴.۲

۴.۳

خطر درک شده شدت درک شده مستعد ابتال

 متغیر
 
B 

 
 P-Value انحراف استاندارد

 003/0 1/0 -02/0 سن)سال( 

 02/0 1/0 2/0 جنسیت

 34/0 01/0 03/0 نمره آگاهی

 04/0 03/0 -07/0 تحصیالت

 001/0 1/0 8/0 سابقه قبلی ابتال به کرونا

 18/0 1/0 -1/0 محل سکونت
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 اعتماد به افراد و رسانه های عمومی-4-5

سئوال شد که درجه اعتماد )کمترین    سالمندان در مورد اعتماد به افراد و رسانه های مختلف در مورد اخبار کرونا، از  

( را مشننخص کنند. در مجموع بیشننترین اعتماد به رسننانه ها در مورد اخبار کرونا به  7تا بیشننترین اعتماد=  1اعتماد =

س یمل یونیزیتلو یشبکه ها ترتیب  سالم  یجمهور یمای/  (، 6/2با انحراف معیار  5/5)میانگین نمره اعتماد=  رانیا یا

با   9/4)میانگین نمره اعتماد=    و مرگ کرونا  انی وزارت بهداشنننت در مورد تعداد مبتال    یخنگوگزارش روزانه سننن 

و  ویراد یشنبکه ها (، 8/1با انحراف معیار  9/4)میانگین صنحبت با خانواده، دوسنتان و همکاران  (، 8/1انحراف معیار 

با  7/1) میانگین  ینترنتیا یصننفحات خبر ایها  تیوب سننا(، 8/1با انحراف معیار  1/2)میانگین یماهواره ا یونیزیتلو

ستاگرام، ی)مانند ا یاجتماع یشبکه ها ( و 3/1انحراف معیار   ( رهیو غ تریتوئ وب،یوتی سبوک، یتلگرام، واتس آپ، ف ن

 ( بود.4/1با انحراف معیار 7/1)میانگین 

و  صنحبت با خانواده، دوسنتان  های پیمایش، به جز  اعتماد به های مختلف در طی نوبتروند اعتماد به افراد و رسنانه  

 یونیزیوو تل ویراد یشننبکه ها، روند کاهشننی جزئی داشننته اسننت. بیشننترین کاهش در میانگین مربوط به   همکاران

و  17 بود. جدول  و مرگ کرونا  انی مبتالوزارت بهداشنننت در مورد تعداد    یگزارش روزانه سنننخنگو و  یماهواره ا 

میانگین و انحراف معیار نمره اعتماد به رسنننانه های مختلف در مورد اخبار کرونا در نوبت های مختلف              12 نمودار

 پیمایش را نشان می دهد. 

 رچقد جدید ویروس کرونا اطالعات مورد در زیر های رسانه از هریک به"میانگین و انحراف معیار نمره پاسن به سئوال  -17جدول 

 (7، بیشترین اعتماد =1اعتماد= )کمترین" دارید؟ اعتماد

 

 

 

 

 

 

 منبع اطالعات کرونا
 

 ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل

 (7/1) 4/5 (6/1) 5/5 (6/1) 6/5 (6/1) 5/5 رانیا یاسالم یجمهور یمای/ سیمل یونیزیتلو یشبکه ها

 (4/1) 8/1 (6/1) 0/2 (1/2) 5/2 (8/1) 1/2 یماهواره ا یونیزیو تلو ویراد یشبکه ها

 (0/1) 5/1 (2/1) 6/1 (7/1) 0/2 (3/1) 7/1 ینترنتیا یصفحات خبر ایها  تیوب سا

 (8/1) 8/4 (7/1) 8/4 (9/1) 4/4 (8/1) 70/4 صحبت با خانواده، دوستان و همکاران

وزارت بهداشت در مورد تعداد  یگزارش روزانه سخنگو

 و مرگ کرونا انیمبتال
9/4 (8/1) 2/5 (8/1) 9/4 (8/1) 7/4 (8/1) 

تلگرام، واتس آپ،  نستاگرام،ی)مانند ا یاجتماع یشبکه ها

 (رهیو غ تریتوئ وب،یوتی سبوک،یف
7/1 (4/1) 0/2 (7/1) 6/1 (2/1) 5/1 (1/1) 
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در  8/4در بین زنان به طور معنی داری باالتر از مردان )صحبت با خانواده، دوستان و همکاران   اعتماد به میانگین نمره 

د به اعتمانمره ها بود. تفاوتی بین میانگین کمتر از سننایر گروه 5/4با میانگین   75سنننی باالی ( و در گروه  6/4مقابل 

  در بین سطوح تحصیلی مشاهده نشد.  صحبت با خانواده، دوستان و همکاران 

سخنگو اعتماد به میانگین نمره  شت  یگزارش روزانه  نان ین زدر بو مرگ کرونا  انیدر مورد تعداد مبتال وزارت بهدا

سننال و در افراد بی سننواد به  75و مردان تفاوت معنی داری نداشننت. میانگین نمره اعتماد در بین افراد با سنننین باالی 

صیلی بود      7/4و   4/4ترتیب با میانگین  سنی و تح سایر گروه های   میانگین 18. جدول به طور معنی داری پائین تر از 

سانه های   سطوح      و انحراف معیار نمره اعتماد به ر سنی و  سیت، گروه  مختلف در مورد اخبار کرونا را به تفکیک جن

 تحصیلی نشان می دهد. 

 

 

 اعتماد به افراد و رسانه های عمومی برای کسب اطالعات درباره ویروس کرونا – 12نمودار 

 

۵.۶

۴.۷

۴.۳

۱.۹
۱.۶ ۱.۶

۵.۵

۴.۹ ۴.۸

۲.۰

۱.۶ ۱.۶

۵.۵

۴.۸ ۴.۸

۱.۹

۱.۴ ۱.۴

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

شبکه های تلویزیونی  

سیمای جمهوری / ملی

اسالمی ایران

گزارش روزانه سخنگوی 

وزارت بهداشت در مورد 

تعداد مبتالیان و مرگ 

کرونا

ان صحبت با خانواده، دوست

و همکاران

شبکه های رادیو و 

تلویزیونی ماهواره ای

شبکه های اجتماعی  وب سایت ها یا صفحات 

خبری اینترنتی

عمومیهایرسانهوافرادبهاعتماد

کروناویروسدربارهاطالعاتکسببرای

۱موج  ۲موج  ۳موج 
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  سنی و تحصیالتک جنسیت، گروه های اعتماد به افراد و رسانه های عمومی در خصوص اخبار کرونا به تفکی -18جدول 

 یمای/ سیمل یونیزیتلو یشبکه ها 

 رانیا یاسالم یجمهور

 وزارت بهداشت یگزارش روزانه سخنگو

 و مرگ کرونا انیدر مورد تعداد مبتال
 صحبت با خانواده، دوستان و همکاران

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( متغیرها

    جنسیت

 (8/1) 6/4 (8/1) 6/4 (6/1) 5/5 مرد

 (8/1) 8/4 (8/1) 8/4 (6/1) 5/5 زن

P. Value 442/0 079/0 009/0 

    گروه سنی

64-60 5/5 (6/1) 1/5 (7/1) 7/4 (7/1) 

69-65 6/5 (6/1) 2/5 (7/1) 8/4 (7/1) 

74-70 6/5 (6/1) 0/5 (8/1) 8/4 (8/1) 

70+ 3/5 (7/1) 4/4 (0/2) 5/4 (0/2) 

P. Value 004/0 001/0> 03/0 

    تحصیالت

 (9/1) 7/4 (9/1) 7/4 (6/1) 5/5 بی سواد

 (8/1) 7/4 (7/1) 2/5 (6/1) 6/5 ابتدایی

 (5/1) 9/4 (6/1) 1/5 (4/1) 4/5 راهنمایی

 (5/1) 6/4 (5/1) 3/5 (5/1) 5/5 دبیرستان

 (6/1) 5/4 (7/1) 2/5 (8/1) 3/5 دیپلم

 (5/1) 7/4 (8/1) 1/5 (7/1) 2/5 دانشگاهی

P. Value 281/0 001/0> 756/0 
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 افراد و رسانه های عمومی استفاده از-4-6

  سننتفادهسننئوال شنند که درجه ا  سننالمنداندر مورد اسننتفاده از افراد و رسننانه های مختلف در مورد اخبار کرونا، از  

( را مشخص کنند. در مجموع بیشترین استفاده از رسانه ها در مورد اخبار     7تا بیشترین استفاده =    1)کمترین استفاده = 

با انحراف  4/5)میانگین نمره اعتماد=  رانیا یاسنننالم یجمهور یمای/ سنننیمل یونیزیتلو یشنننبکه هاکرونا به ترتیب 

سخنگو (، 7/1معیار  شت   یگزارش روزانه  )میانگین نمره اعتماد=  و مرگ کرونا انیدر مورد تعداد مبتالوزارت بهدا

 یشننبکه ها(، 8/1با انحراف معیار  6/4)میانگین  صننحبت با خانواده، دوسننتان و همکاران(، 9/1با انحراف معیار  7/4

) میانگین  ینترنتیا یصفحات خبر  ایها  تیوب سا (، 5/1با انحراف معیار  8/1)میانگین یماهواره ا یونیزیو تلو ویراد

ستاگرام، ی)مانند ا یاجتماع یشبکه ها ( و 1/1با انحراف معیار  4/1 و  تریتوئ ،وبیوتی سبوک، یتلگرام، واتس آپ، ف ن

 ( بود.2/1با انحراف معیار 5/1)میانگین  ( رهیغ

وزارت  یگزارش روزانه سنننخنگو های پیمایش، به جز     های مختلف در طی نوبت  نمره اسنننتفاده از افراد و رسنننانه   

حبت با ص، بین نوبتهای پیمایش تفاوت معنی داری داشت. استفاده از  و مرگ کرونا انیبهداشت در مورد تعداد مبتال

در نوبت  3/4گین نمره اسننتفاده از آن از ان، روند افزایشننی داشننته اسننت به طوری که میخانواده، دوسننتان و همکاران

معیار نمره اسننتفاده از  میانگین و انحراف 13 و نمودار 19. جدول پیدا کرده اسننتسننه افزایش  نوبتدر   9/4به یک 

 های مختلف پیمایش را نشان می دهد.  نوبترسانه های مختلف در مورد اخبار کرونا در 

 رسانه از هریک از جدید، ویروس کرونا مورد در  اطالعات کسب برای" میانگین نمره استفاده از رسانه در پاسن به سئوال: -19جدول

 (7، بیشترین استفاده=1)کمترین استفاده= "کنید؟ می استفاده یکبار وقت چند زیر های

  ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل 

 میانگین متغیرها

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

)انحراف 

 معیار(

 میانگین

)انحراف 

 معیار(

P. Value 

 یجمهور یمای/ سیمل یونیزیتلو یشبکه ها

 رانیا یاسالم
4/5 (7/1) 6/5 (7/1) 5/5 (6/1) 1/5 (9/1) 001/0> 

 054/0 (4/1) 7/1 (7/1) 9/1 (6/1) 9/1 (5/1) 8/1 یماهواره ا یونیزیو تلو ویراد یشبکه ها

 010/0 (9/0) 4/1 (1/1) 4/1 (3/1) 06/1 (1/1) 4/1 ینترنتیا یصفحات خبر ایها  تیوب سا

 <001/0 (8/1) 9/4 (7/1) 8/4 (0/2) 3/4 (8/1) 6/4 صحبت با خانواده، دوستان و همکاران

وزارت بهداشت در مورد  یگزارش روزانه سخنگو

 و مرگ کرونا انیتعداد مبتال
7/4 (9/1) 7/4 (1/2) 8/4 (9/1) 6/4 (8/1) 357/0 

تلگرام،  نستاگرام،ی)مانند ا یاجتماع یشبکه ها

 (رهیو غ تریتوئ وب،یوتی سبوک،یواتس آپ، ف
5/1 (2/1) 6/1 (4/1) 4/1 (1/1) 5/1 (0/1) 005/0 
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 در پیمایش ملی کرونا در سالمندان استفاده از افراد و رسانه های عمومی برای کسب اطالعات درباره ویروس کرونا – 13نمودار 

ستفاده از  میانگین نمره  س یمل یونیزیتلو یشبکه ها ا سالم  یجمهور یمای/  شتر از زنان )  رانیا یا در  5/5در مردان بی

سال و افراد بی سواد )به ترتیب با   75( بود. همچنین میانگین این نمره با کمترین مقدار در گروه سنی باالی  3/5مقابل 

حبت ص میانگین نمره استفاده از  ( با سایر گروه های سنی و تحصیالت تفاوت معنی داری داشت.      2/5و  0/5میانگین 

بین گروه های سنننی  مختلف تفاوت معنی داری داشننت، اما در گروه های مختلف   وسننتان و همکارانبا خانواده، د

هداشت  وزارت ب یگزارش روزانه سخنگو میانگین نمره  تحصیالت و جنسیت تفاوت قابل مالحظه ای مشاهده نشد.     

بود. همچنین میانگین این نمره با   ( 6/4در مقابل    8/4در مردان بیشنننتر از زنان)   و مرگ کرونا  انی در مورد تعداد مبتال 

( با سایر گروه های سنی   4/4و  1/4سال و افراد بی سواد )به ترتیب با میانگین    75کمترین مقدار در گروه سنی باالی  

میانگین و انحراف معیار نمره استفاده از افراد و رسانه های عمومی  20 داشت. جدولو تحصیالت تفاوت معنی داری 

 کرونا را به تفکیک جنسیت، گروه سنی و سطوح تحصیلی نشان می دهد. در مورد اخبار 
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استفاده از افراد و رسانه های عمومی برای کسب اطالعات درباره ویروس کرونا

1موج  2موج  3موج 
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ک به تفکی در سالمندان ایران برای کسب اطالعات درباره ویروس کرونامیانگین نمره استفاده از رسانه های مختلف  -20 جدول

 جنسیت، گروه های سنی و تحصیالت 

 

 

 

 

 

 

 یمای/ سیمل یونیزیتلو یشبکه ها 

 رانیا یاسالم یجمهور

 وزارت بهداشت یگزارش روزانه سخنگو

 و مرگ کرونا انیدر مورد تعداد مبتال
 صحبت با خانواده، دوستان و همکاران

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( متغیرها

    جنسیت

 (8/1) 6/4 (0/2) 8/4 (7/1) 5/5 مرد

 (9/1) 7/4 (0/2) 6/4 (8/1) 3/5 زن

P. Value 010/0 004/0 189/0 

    گروه سنی

64-60 5/5 (7/1) 9/4 (9/1) 6/4 (8/1) 

69-65 6/5 (6/1) 0/5 (8/1) 9/4 (7/1) 

74-70 5/5 (6/1) 8/4 (9/1) 7/4 (8/1) 

70+ 0/5 (9/1) 1/4 (1/2) 4/4 (0/2) 

P. Value 001/0> 001/0> 001/0> 

    تحصیالت

 (9/1) 6/4 (0/2) 4/4 (8/1) 2/5 بی سواد

 (8/1) 7/4 (7/1) 2/5 (6/1) 6/5 ابتدایی

 (6/1) 0/5 (8/1) 0/5 (5/1) 7/5 راهنمایی

 (4/1) 3/4 (8/1) 3/5 (6/1) 6/5 دبیرستان

 (7/1) 6/4 (8/1) 1/5 (6/1) 5/5 دیپلم

 (4/1) 3/4 (8/1) 2/5 (9/1) 4/5 دانشگاهی

P. Value 001/0 001/0> 429/0 



31 

 

 دفعات کسب اطالعات در مورد بیماری کرونا-4-7

 مورد در یکبار وقت چند"سنننئوال شننند که  سنننالمنداناز  دفعات کسنننب اطالعات در مورد بیماری کرونا،در مورد 

سب  اطالعات کرونا بیماری صورت طیف لیکرتی)هرگز = "کنید؟ می ک سیده و به  7تا به دفعات =  1. نمرات به  ( پر

دفعات کسب اطالعات در مورد بیماری کرونا  همچنین نمرات   انحراف معیار گزارش شده است.  صورت میانگین و  

به طور کلی (. 7-5و زیاد/خیلی زیاد= 4-3، کم/متوسنننط=2-1)هرگز/ به ندرت=  طبقه بندی شننند  زیر به صنننورت 

ستفاده    6/5شت به طوری که از  نوبت روند کاهش دا 3بود و در طی  8/1با انحراف معیار  7/4میانگین نمره دفعات ا

به    در نوبت سنننوم کاهش پیدا کرد. فراوانی افرادی که زیاد/ خیلی زیاد در مورد بیماری کرونا            5/4در نوبت اول 

سوم به ترتیب    درصد بود. فراوانی افرادی که کم/متوسط    3/15و  4/8، 13اطالعات کسب می کنند در نوبت اول تا 

درصننند بود.  5/28و  0/28، 3/36ی کنند در نوبت اول تا سنننوم به ترتیب ب مدر مورد بیماری کرونا اطالعات کسننن

لف های مخت نوبتدر  دفعات کسب اطالعات در مورد بیماری کرونامعیار  میانگین و انحراف 14 و نمودار 21جدول 

 پیمایش را نشان می دهد. 

 

 در سالمندان ایران "کنید؟ می کسب اطالعات کرونا بیماری مورد در یکبار وقت چند: "فراوانی پاسن به سئوال -21جدول 

 

  ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 P. Value فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( 

 <001/0 (8/1) 5/4 (7/1) 9/4 (8/1) 6/5 (8/1) 7/4 ()انحراف معیار( میانگین)    کل

 (2/56) 76 (7/63) 212 (7/50) 296 (9/56) 584 هرگز/به ندرت 

 (5/28) 180 (0/28) 167 (3/36) 212 (8/30) 559 کم/متوسط <001/0

 (3/15) 97 (4/8) 50 (0/13) 76 (3/12) 223 زیاد/خیلی زیاد
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 در سالمندان ایران دفعات کسب اطالعات در مورد بیماری کروناوضعیت  – 14نمودار 

 

 ها کرونا توسط افراد و سازمان وصحیح بیماریاعتماد به مدیریت خوب -4-8

 های ازمانس و افراد توانایی به "سئوال شد که   سالمندان از  ،اعتماد به مدیریت خوب وصحیح بیماری کرونا در مورد 

شترین اعتماد=   1)کمترین اعتماد = "دارید؟ اعتماد حد چه تا کرونا، بیماری صحیح  و خوب مدیریت در زیر  . (7تا بی

 و  بهداشننت وزارت(،  3/1با انحراف معیار   9/5به طور کلی بیشننترین اعتماد به ترتیب مربوط به پزشننکان)میانگین  

با انحراف  2/5)میانگین  کرونا با مقابله ملی ، سننتاد(، 5/1با انحراف معیار  7/5)میانگین  پزشننکی علوم های دانشننگاه

با انحراف معیار  6/3)میانگین  تاکسننیرانی و مترو شننهری، های ساتوبو مثل نقل و حمل های سننازمان(،  و 6/1معیار 

 توبوسا مثل نقل و حمل های سننازمان( بود. بیشننترین روند کاهشننی اعتماد به مدیریت صننحیح کرونا مربوط به  9/1

درصد کاهش بود. میانگین نمره اعتماد به مدیریت خوب وصحیح بیماری کرونا    7تاکسیرانی با   و مترو شهری،  های

و نمودار   22توسننط همه افراد و سننازمان های مورد بررسننی در بین نوبت های مختلف مطالعه تفاوت داشننت. جدول 

نوبت  درها افراد و سننازمان میانگین و انحراف معیار نمره اعتماد به مدیریت خوب وصننحیح بیماری کرونا توسننط 15

 های مختلف پیمایش را نشان می دهد. 
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 اریبیم صحیح و خوب مدیریت در زیر های سازمان و افراد توانایی به" میانگین و انحراف معیار نمره پاسن به سئوال: -22جدول 

 در سالمندان ایران (7، بیشترین اعتماد=1)کمترین اعتماد= "دارید؟ اعتماد حد چه تا کرونا،

 

 

 در سالمندان ایران در مدیریت خوب و صحیح بیماری کرونا افراد و سازمان هابه میانگین نمره اعتماد  - 15نمودار 

 (7، بیشترین اعتماد=1)کمترین اعتماد=  
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۵
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۷

ستاد ملی مقابله با کرونا پزشکان وزارت بهداشت  و دانشگاه های علوم 

پزشکی

سازمان های حمل و نقل مثل اتوبوس های 

شهری، مترو و تاکسیرانی

به توانایی افراد و سازمان های زیر در مدیریت خوب و صحیح بیماری کرونا، تا چه حد

اعتماد دارید؟

1موج  2موج  3موج 

  ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 میانگین 

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(
P. 

Value 

 <001/0 (6/1) 1/5 (7/1) 0/5 (6/1) 4/5 (6/1) 2/5 کرونا با مقابله ملی ستاد

 017/0 (3/1) 9/5 (4/1) 9/5 (3/1) 1/6 (3/1) 9/5 پزشکان

 علوم های دانشگاه و  بهداشت وزارت

 پزشکی
7/5 (5/1) 9/5 (5/1) 6/5 (6/1) 5/5 (5/1) 001/0> 

 اتوبوس مثل نقل و حمل های سازمان

 تاکسیرانی و مترو شهری، های
6/3 (9/1) 1/4 (9/1) 4/3 (8/1) 4/3 (9/1) 001/0> 
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روه به تفکیک گ افراد و سننازمان های زیر در مدیریت خوب و صننحیح بیماری کرونامیانگین نمره اعتماد  23 جدول

شان می    سنی را ن ستاد  های  شکان، وزارت  با مقابله ملی دهد. کمترین نمره اعتماد به  شت  کرونا، پز شگاه د و  بهدا  ان

سازمان    علوم های شکی و  سیرانی  و مترو شهری،  های اتوبوس مثل نقل و حمل های پز  8/4ن به ترتیب با میانگی تاک

  سال است. 75مربوط به گروه سنی باالی  5/3و  2/5، 7/5،

 

  به تفکیک گروه های سنی در مدیریت خوب و صحیح بیماری کرونا افراد و سازمان هابه میانگین نمره اعتماد  -23 جدول

 (7، بیشترین اعتماد=1)کمترین اعتماد=  

  +۷۵ ۷۰-۷۴ ۶۹-۶۵ ۶۰-۶۴ متغیرها

 میانگین 

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 معیار()انحراف 
P. Value 

 <۰۰۱/۰ (8/1) 8/4 (6/1) 3/5 (5/1) 3/5 (6/1) 3/5 کرونا با مقابله ملی ستاد

 ۰۰۲/۰ (6/1) 7/5 (3/1) 0/6 (2/1) 0/6 (2/1) 0/6 پزشکان

 علوم های دانشگاه و  بهداشت وزارت

 پزشکی
8/5 (3/1) 7/5 (4/1) 8/5 (4/1) 2/5 (8/1) ۰۰۱/۰> 

 اتوبوس مثل نقل و حمل های سازمان

 تاکسیرانی و مترو شهری، های
7/3 (8/1) 7/3 (6/1) 7/3 (9/1) 5/3 (9/1) ۰۰۱/۰> 
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 سالمندان هاینگرانی-4-9

 کهری مورد در حد چه تا حاضر حال در کرونا، گیری همه به توجه با "سئوال شد که  سالمنداناز  ،در مورد نگرانی

کنندگان، باالترین  به طور کلی، شرکت ."(7تا کامال نگرانم=  1نیستم =)اصال نگران  ؟هستید  نگران زیر های اتفاق از

ورشکستگی (، 8/1با انحراف معیار   5/5)میانگین دست دادن یکی از عزیزان خود با سطح نگرانی خود  را به ترتیب از 

  0/5)میانگین رمانی کافی پر شدن بیمارستان ها و نبودن امکانات د(، 0/2با انحراف معیار   0/5)میانگین کسب وکارها 

)میانگین تنها ماندن  (، 1/2با انحراف معیار   9/4)میانگین زندگی  های هزینه تامین امکان عدم(،  0/2با انحراف معیار 

 تر و  خودخواه(  1/2با انحراف معیار   3/4)میانگین غذایی  مواد به دسترسی محدودیت(، 1/2با انحراف معیار   5/4

در اکثریت موارد میانگین نگرانی در طی نوبت معرفی نمودند. ( 2/2با انحراف معیار   2/4)میانگین جامعه  افراد شدن

ها روند کاهشی داشت. نگرانی درباره از دست دادن یکی از عزیزان، تنها ماندن، عدم امکان تامین هزینه های زندگی 

نگرانی  وضعیت 16و نمودار  24ی نشان داد. جدول دارنوبت تفاوت معنی  3ین و خودخواه شدن افراد جامعه در ب

 ه تفکیکببه صورت میانگین و انحراف معیار و را کرونا افراد شرکت کننده از هر یک از اتفاقات به دلیل همه گیری 

 نمایش می دهد. هر نوبت

ین و انحراف ت میانگبه صورنگرانی افراد شرکت کننده از هر یک از اتفاقات به دلیل همه گیری را  وضعیت 25جدول 

داده شده است. در همه موارد به جز تنها ماندن بین گروه های سنی تفاوت معنی  نمایش گروه سنی به تفکیک معیار

 سال و باالتر بود.  75داری وجود داشت. کمترین نگرانی در همه گزینه ها مربوط به گروه سنی 

ه صورت بر یک از اتفاقات پیش رو به دلیل همه گیری را وضعیت نگرانی افراد شرکت کننده از ه جدولهمچنین در 

دست دادن ز اداده شده است. میانگین نمره نگرانی مربوط به  نمایش جنسیت به تفکیکمیانگین و انحراف معیار و 

ر از به طور معنی داری در زنان باالت کافی درمانی امکانات نبود و ها بیمارستان شدن پر، تنها ماندن و یکی از عزیزان

  مردان بود. 
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 در ایران به تفکیک هر نوبت 19-در جریان پاندمی کوویداز اتفاقات مختلف وضعیت نگرانی سالمندان  -24 جدول 

 

 

ت پیمایش به تفکیک سه نوب وضعیت نگرانی افراد شرکت کننده نسبت به هر یک از اتفاقات ناشی از همه گیری کرونا -16نمودار 

 سالمندان

۵.۵

۴.۴

۴.۹
۵.۱ ۵.۱

۴.۵
۴.۴

۵.۵

۴.۴

۵.۳

۴.۸
۵.۰

۴.۳ ۴.۲

۵.۵

۴.۷
۴.۸ ۴.۸ ۴.۸

۴.۳

۴.۰

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

از دست دادن یکی از 

عزیزان

پر شدن بیمارستان ها و

نبود امکانات درمانی 

کافی

ورشکستگی کسب و 

کارها

عدم امکان تامین هزینه

های زندگی

تنها ماندن محدودیت دسترسی به 

مواد غذایی

خودخواه تر شدن افراد 

جامعه

در حال حاضر تا چه حد در مورد هریک از اتفاق های زیر نگران هستید؟

۱موج  ۲موج  ۳موج 

  ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 میانگین 

)انحراف 

 معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

)انحراف 

 معیار(

 میانگین

)انحراف 

 معیار(

P. Value 

 973/0 (7/1) 5/5 (8/1) 5/5 (9/1) 5/5 (8/1) 5/5 عزیزان از یکی دادن دست از

 032/0 (1/2) 7/4 (1/2) 4/4 (1/2) 4/4 (1/2) 5/4 ماندن تنها

 <001/0 (0/2) 8/4 (9/2) 9/4 (0/2) 9/4 (0/2) 0/5 یکاف درمانی امکانات نبود و ها بیمارستان شدن پر

 032/0 (0/2) 8/4 (2/2) 1/5 (0/2) 1/5 (1/2) 9/4 زندگی های هزینه تامین امکان عدم

 070/0 (1/1) 8/4 (1/1) 1/5 (9/1) 1/5 (0/2) 0/5 کارها و کسب ورشکستگی

 079/0 (1/2) 3/4 (2/2) 5/4 (1/2) 5/4 (1/2) 3/4 غذایی مواد به دسترسی محدودیت

 006/0 (3/2) 0/4 (3/2) 4/4 (1/2) 4/4 (2/2) 2/4 جامعه افراد شدن تر خودخواه
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 تفکیک گروه سنیدر ایران به  19-در جریان پاندمی کوویداز اتفاقات مختلف وضعیت نگرانی سالمندان  -25جدول 

 

 

 جنس تفکیکدر ایران به  19-در جریان پاندمی کوویداز اتفاقات مختلف وضعیت نگرانی سالمندان  -26جدول 

 

  

  +۷۵ ۷۴-۷۰ ۶۹-۶۵ ۶۴-۶۰ متغیرها

 میانگین 

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(
 میانگین

 )انحراف معیار(
P. Value 

 <001/0 (0/2) 1/5 (8/1) 5/5 (7/1) 7/5 (6/1) 7/5 عزیزان از یکی دادن دست از

 944/0 (1/2) 5/4 (1/2) 5/4 (1/2) 5/4 (1/2) 6/4 ماندن تنها

 <001/0 (1/2) 6/4 (0/2) 9/4 (0/2) 1/5 (8/1) 3/5 یکاف درمانی امکانات نبود و ها بیمارستان شدن پر

 <001/0 (2/2) 5/4 (1/2) 7/4 (0/2) 0/5 (9/1) 2/5 زندگی های هزینه تامین امکان عدم

 <001/0 (2/2) 5/4 (0/2) 8/4 (9/1) 1/5 (8/1) 4/5 کارها و کسب ورشکستگی

 <001/0 (1/2) 0/4 (1/2) 1/4 (1/2) 5/4 (0/2) 7/4 غذایی مواد به دسترسی محدودیت

 <001/0 (2/2) 9/3 (2/2) 9/3 (2/2) 3/4 (1/2) 5/4 جامعه افراد شدن تر خودخواه

  زن مرد کل متغیرها

 میانگین 

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(
P. Value 

 <001/0 (7/1) 7/5 (9/1) 4/5 (8/1) 5/5 عزیزان از یکی دادن دست از

 <001/0 (1/2) 7/4 (1/2) 3/4 (1/2) 5/4 ماندن تنها

 004/0 (0/2) 2/5 (0/2) 8/4 (0/2) 0/5 کافی درمانی امکانات نبود و ها بیمارستان شدن پر

 156/0 (0/2) 2/5 (1/2) 8/4 (1/2) 9/4 زندگی های هزینه تامین امکان عدم

 932/0 (0/2) 0/5 (0/2) 0/5 (0/2) 0/5 کارها و کسب ورشکستگی

 124/0 (1/2) 4/4 (1/2) 3/4 (1/2) 3/4 غذایی مواد به دسترسی محدودیت

 662/0 (2/2) 4/4 (3/2) 2/4 (2/2) 2/4 جامعه افراد شدن تر خودخواه
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 با کرونا بیماری شما نظر به "سوال  سه کرونا در قالب بیماری انتشار مورد در سالمندان همچنین افکار و نگرانی های

 ترسناک حد چه تا کرونا بیماری شما نظر به "، "  (7تا بسیار سریع=  1)بسیارآهسته = است؟ انتشار درحال سرعتی چه

)اصال  ؟کنیدمی فکر  کرونا بیماری موضوع به حد چه تا "و  "(7تا بسیار ترسناک=  1)اصال ترسناک نیست= است؟

 انتشار مورد در سالمندان نگرانی های . میانگین نمره افکار و"(7تا همیشه به آن فکر می کنم=  1به آن فکر نمی کنم=

با  6/4بود. میانگین نمره ترسناک بودن بیماری کرونا  5/1با انحراف معیار  4/5در مورد سرعت انتشار  کرونا بیماری

با انحراف  8/3به میزان فکر کردن به موضوع کرونا داده بودند  سالمندانبود و میانگین نمره ای که  9/1انحراف معیار 

 بیماری ارانتش مورد در سالمندان نگرانی های نمره افکار و بود. روند افزایشی یا کاهشی خاصی در میانگین 8/1معیار 

 کرونا اریبیم انتشار مورد در سالمندان نگرانی های در هیچ یک از سواالت مشاهده نشد. میانگین نمره افکار و کرونا

 های نگرانی و وضعیت افکار 17و نمودار  27دار نشان داد. جدول در هر سه سوال در بین نوبت ها تفاوت معنی 

 کرونا را به صورت میانگین و انحراف معیار و به تفکیک هر نوبت نمایش می دهد. بیماری انتشار مورد در سالمندان

 کرونا را به صورت میانگین و انحراف معیار بیماری انتشار مورد در سالمندان های نگرانی و وضعیت افکار 28جدول 

ه ن نمره میانگین نمره ترسناک بودن بیماری کرونا و میانگین نمره ای کمیانگی و به تفکیک جنسیت نمایش می دهد.

  به میزان فکر کردن به موضوع کرونا دادند، به طور معنی داری در مردان بیشتر از زنان بود. سالمندان

یار به صورت میانگین و انحراف معرا  کرونا بیماری انتشار مورد در سالمندان های نگرانی و وضعیت افکار 29جدول 

میانگین نمره افراد در هر سه سوال بین گروه های سنی تفاوت معنی  نمایش می دهد. گروه های سنی به تفکیکو 

  .سال و باالتر بود 75کمترین نگرانی در هر سه سوال مربوط به گروه سنی  داری داشت.



39 

 

  کرونا بیماری انتشار مورد در سالمندان ایران های نگرانی و افکار -27جدول  

 

 

 در مورد انتشار بیماری کروناایران  سالمندانافکار و نگرانی های  - 17نمودار 

  

  ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 میانگین 

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(
P. 

Value 

 سرعتی چه با کرونا بیماری شما نظر به

تا  ۱)بسیارآهسته = است؟ انتشار درحال

 (۷بسیار سریع= 

4/5 (5/1) 4/5 (5/1) 4/5 (6/1) 1/5 (5/1) 001/0> 

 ترسناک حد چه تا کرونا بیماری شما نظر به

تا بسیار  ۱)اصال ترسناک نیست= است؟

 (۷ترسناک= 

6/4 (9/1) 6/4 (9/1) 9/4 (9/1) 0/4 (8/1) 001/0> 

 می فکر کرونا بیماری موضوع به حد چه تا

تا همیشه  ۱)اصال به آن فکر نمی کنم= کنید؟

 (۷به آن فکر می کنم= 

8/3 (8/1) 8/3 (8/1) 0/4 (9/1) 5/3 (8/1) 001/0> 

۵.۴
۵.۷

۵.۱
۴.۹ ۴.۸

۴.۰۴.۰ ۴.۰

۳.۵

1

2

3

4

5

6

7

۱موج 2موج ۳موج

افکار و نگرانی های سالمندان در مورد انتشار بیماری کرونا  

به نظر شما بیماری کرونا با چه سرعتی درحال انتشار است؟
به نظر شما بیماری کرونا تا چه حد ترسناک است؟
تا چه حد به موضوع بیماری کرونا فکر می کنید؟
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 کرونا به تفکیک جنسیت بیماری انتشار مورد در سالمندان های نگرانی و افکار -28جدول 

 

 

 کرونا به تفکیک گروه های سنی بیماری انتشار مورد در سالمندان ایران های نگرانی و افکار -29جدول

 

  

  زن مرد کل غیرهامت

 میانگین 

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(
P. Value 

 است؟ انتشار درحال سرعتی چه با کرونا بیماری شما نظر به
4/5 (5/1) 4/5 (5/1) 4/5 (6/1) 317/0 

 است؟ ترسناک حد چه تا کرونا بیماری شما نظر به
6/4 (9/1) 8/4 (8/1) 4/4 (9/1) 001/0> 

 کنید؟ می فکر کرونا بیماری موضوع به حد چه تا
8/3 (8/1) 0/4 (8/1) 7/3 (8/1) 001/0> 

  +۷۵ ۷۴-۷۰ ۶۹-۶۵ ۶۴-۶۰ متغیرها

 
 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار(
P. Value 

  سرعتی چه با کرونا بیماری شما نظر به

 است؟ انتشار درحال
6/5 (4/1) 5/5 (56/1) 4/5 (5/1) 1/5 (7/1) 001/0> 

  ترسناک حد چه تا کرونا بیماری شما نظر به

 است؟
8/4 (8/1) 7/4 (9/1) 5/4 (9/1) 2/4 (9/1) 001/0> 

  فکر کرونا بیماری موضوع به حد چه تا

 کنید؟ می
1/4 (8/1) 9/3 (8/1) 7/3 (8/1 5/3 (8/1) 001/0> 
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 موافقت با سیاست های عمومی-4-10

 1سئوال شد که درجه موافقت خود را )کمترین موافقت = سالمندان، از در خصوص موافقت با سیاست های عمومی   

 المندانس بیشترین توافق با سیاست دسترسی به واکسن و پذیرش آن توسط           ( مشخص کنند. 7تا بیشترین موافقت =  

ست قرنطینه افراد مواجهه یافته با بیمار مبتال به کرونا هم     9/1با انحراف معیار  8/5بود و میانگین نمره آن  سیا بود. در 

محدودیت های اعمال  ( مشننناهده شننند. در این خصنننوص که 8/1با انحراف معیار  2/5توافق قابل توجهی )میانگین 

ستند    ست های      9/1با انحراف معیار  8/2کمی )میانگین  موافقتشده، بیش از اندازه ه سیا شت. موافقت با  ( وجود دا

عمومی کشور در خصوص در دسترسی قرار گرفتن واکسن و در سیاست قرنطینه افراد مواجهه یافته با بیمار مبتال به          

با سیاست    سالمندان ایران  درجه موافقت  18 و نمودار 30جدول وجود داشت.   کرونا بین نوبت ها تفاوت معنی داری

 نمایش می دهد.را  ها نوبتبه تفکیک  19-های عمومی کشور در جریان پاندمی کووید

به تفکیک جنسیت،گروه های سنی و  19-با سیاست های عمومی کشور در جریان پاندمی کووید  موافقت 31 جدول

موافق  ندانسالم دهد. مردان بیش از زنان با سیاست دسترسی به واکسن و پذیرش آن توسط       را نمایش می  تحصیالت 

بودند. در سیاست قرنطینه افراد مواجهه یافته با بیمار مبتال به کرونا و در این خصوص که محدودیت های اعمال شده، 

شد. میانگ      شاهده ن ستند تفاوت معنی داری بین زنان و مردان م ست قرنطینه   بیش از اندازه ه سیا افراد  ین نمره توافق با 

سال بیش از سایر گروه های تحصیلی و سنی بود. در      75مواجهه یافته با بیمار مبتال به کرونا در افراد بی سواد و باالی  

 خصوص سایر سیاست ها تفاوت قابل توجهی در گروه های سنی و تحصیلی مشاهده نشد. 
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  به تفکیک نوبت ها 19-عمومی کشور در جریان پاندمی کووید با سیاست هایسالمندان ایران درجه موافقت  -30جدول  

 (7تا بیشترین موافقت =  1موافقت = )کمترین

 

 

19-پاندمی کووید با سیاست های عمومی کشور در ارتباط با سالمندان موافقت -18نمودار   

 

  

  ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 تعداد 

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(
P. Value 

 یهتوص من برای و گیرد قرار دسترس در کرونا واکسن اگر

 <۰۰۱/۰ (9/1) 8/5 (9/1) 6/5 (1/2) 2/5 (0/2) 6/5 .کرد خواهم استفاده آن از شود،

 بیش است، شده اعمال که هایی محدودیت کنم می فکر

 145/0 (9/1) 8/2 (8/1) 6/2 (9/1) 7/2 (9/1) 7/2 .هستند اندازه از

 باید لتدو باشند، کرونا به مبتال بیمار با تماس در افراد اگر

 ۰۰۵/۰ (8/1) 2/5 (6/1) 4/5 (8/1) 5/5 (7/1) 3/5 .نماید قرنطینه به مجبور را آنها که باشد داشته اجازه

۵.۲ ۵.۶ ۵.۸۵.۵ ۵.۴ ۵.۲

۲.۷ ۲.۶
۲.۸

۱

۷

۱موج  ۲موج  ۳موج 

۱۹-موافقت با سیاست های عمومی کشور در جریان پاندمی کووید

.اگر واکسن کرونا در دسترس قرار گیرد و برای من توصیه شود، از آن استفاده خواهم کرد

.اگر افراد در تماس با بیمار مبتال به کرونا باشند، دولت باید اجازه داشته باشد که آنها را مجبور به قرنطینه نماید

.فکر می کنم محدودیت هایی که اعمال شده است، بیش از اندازه هستند
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،گروه های سنی جنسبه تفکیک  19-با سیاست های عمومی کشور در جریان پاندمی کوویدسالمندان ایران درجه موافقت  -31جدول 

 و تحصیالت

 

 

 

 

 

 متغیرها

 ردگی قرار دسترس در کرونا واکسن اگر

 استفاده آن از شود، توصیه من برای و

 .کرد خواهم

 که هایی محدودیت کنم می فکر

 است، شده اعمال 

 .هستند اندازه از بیش 

 هب مبتال بیمار با تماس در افراد اگر

 داشته اجازه باید دولت باشند، کرونا

 قرنطینه به مجبور را آنها که باشد

 .نماید

 میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( میانگین )انحراف معیار( 

    جنس

 (7/1) 4/5 (9/1) 8/2 (9/1) 6/5 مرد

 (7/1) 3/5 (9/1) 7/2 (0/2) 4/5 زن

P. Value 027/0 524/0 611/0 

    گروه سنی

64-60 5/5 (0/2) 8/2 (0/2) 5/5 (6/1) 

69-65 7/5 (8/1) 8/2 (9/1) 5/5 (6/1) 

74-70 5/5 (0/2) 5/2 (8/1) 2/5 (8/1) 

70+ 5/5 (1/2) 7/2 (8/1) 1/5 (8/1) 

P. Value 410/0 106/0 001/0> 

    تحصیالت

 (8/1) 2/5 (9/1) 8/2 (0/2) 5/5 بی سواد

 (6/1) 5/5 (9/1) 7/2 (9/1) 7/5 ابتدایی

 (9/1) 5/5 (8/1) 9/2 (9/1) 6/5 راهنمایی

 (9/1) 3/5 (8/1) 5/2 (6/2) 8/4 دبیرستان

 (6/1) 5/5 (9/1) 6/2 (0/2) 7/5 دیپلم

 (7/1) 6/5 (7/1) 4/2 (9/1) 5/5 دانشگاهی

P. Value 172/0 164/0 016/0 
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 در صورت مواجهه با مورد مشکوک به کرونا کرونا پذیرش انجام آزمایش-4-11

شد که     سالمندان از  ،در مورد پذیرش انجام آزمایش کرونا  بوده ماست در کرونا بیماری به مبتال فرد با اگر "سئوال 

شید  شته  هم بیماری عالئم و با شید،  ندا صد )  2/81 .  در مجموع"؟ دهید می کرونا انجام آزمایش آیا با نفر(  1473در

 9/11مایش کرونا انجام می دهند.     زاز شنننرکت کنندگان اعالم کردند که اگر در این شنننرایط قرار بگیرند، حتما آ        

صد )  صال انجام نمی دهند و   نفر( 216در صد )  8/6اعالم کردند که ا ست انجام   124در نفر( اعالم کردند که ممکن ا

 4/83در نوبت اول به  8/79ش کرونا نشان داد که در طی سه نوبت پذیرش از ندهد. بررسی روند پذیرش انجام آزمای

سوم   در صورت مواجهه   پذیرش انجام آزمایش کرونا وضعیت  19و نمودار  32افزایش یافته است.  جدول  در نوبت 

 نمایش می دهد. هر نوبت به تفکیکبه صورت میانگین و انحراف معیار و را با مورد مشکوک به کرونا 

، دالیل زیر به ترتیب به عنوان مهم ترین "نه اصنننال انجام نمی دهم/ نه ممکن اسنننت انجام ندهم "پاسنننن  با افراددر 

 نگرانم "دالیل عدم پذیرش انجام آزمایش کرونا مطرح شنند. مهمترین دالیل با بیشننترین درصنند به ترتیب مربوط به 

 "انجام آزمایش درد دارد "درصنند(،  28) "سننایر دالیل" ،(31/0) "شننوم مبتال کرونا به آزمایش، انجام محل در که

دلیل  "ودش  می من درآمد کاهش سبب  شوم،  قرنطینه و باشد  مثبت نتیجه اگر "ها  نوبتدر هیچ یک از . ( بود14/0)

در صورت مواجهه با مورد مشکوک    پذیرش انجام آزمایش کرونا دالیل عدم 33 نبود. جدولعدم پذیرش آزمایش 

 نمایش می دهد. هر نوبت را به تفکیکبه کرونا 
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 آیا باشید، اشتهند هم بیماری عالئم و باشید بوده تماس در کرونا بیماری به مبتال فرد با اگر"فراوانی انواع پاسن به سئوال:  -32جدول 

 در سالمندان ایران "دهید؟ می کرونا انجام آزمایش

 

 

 در سالمندان ایران در صورت مواجهه با مورد مشکوک به کرونا پذیرش انجام آزمایش کرونا وضعیت -19نمودار 

  

 ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 میانگین  

 )انحراف معیار(

 میانگین 

 )انحراف معیار(

 میانگین 

 )انحراف معیار(

 میانگین

 )انحراف معیار( 

 (4/83) 527 (4/83) 480 (8/79) 466 (2/81) 1473 دهم می انجام حتماً بله،

 (0/6) 38 (4/6) 38 (2/8) 48 ( 8/6) 124 ندهم انجام است ممکن خیر،

 (6/10) 67 (2/13) 79 (0/12) 70 (9/11) 216 دهم نمی انجام اصالً خیر،

۸۰ ۸۰ ۸۰

۸ ۷ ۸

۱۲ ۱۳ ۱۲

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱موج  ۲موج  ۳موج 

پذیرش انجام آزمایش کرونا در صورت مواجهه با مورد مشکوک به کرونا

بله، حتماً انجام می دهم خیر، اصالً انجام نمی دهم خیر، ممکن است انجام ندهم
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  در سالمندان ایراندر صورت مواجهه با مورد مشکوک به کرونا  دالیل عدم پذیرش انجام آزمایش کرونا -33جدول 

   

 کل ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت متغیرها

 تعداد 

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 (1/0) 27 (1/0) 0/9 (1/0) 0/8 (1/0) 0/10 دارد زیادی هزینه و نیست رایگان

 (1/0) 33 (1/0) 0/9 (1/0) 0/9 (1/0) 0/15 دهم انجام را آزمایش توانم می کجا دانم نمی

 (05/0) 16 (1/0) 0/8 (0/0) 0/3 (04/0) 0/5 گیرد می زیادی زمان آزمایش انجام

 (0/0) 1 (0/0) 0/1 (0/0) 0/0 (0/0) 0/0 ودش می من درآمد کاهش سبب شوم، قرنطینه و باشد مثبت نتیجه اگر

 (0/0) 10 (0/0) 0/4 (0/0) 0/4 (0/0) 0/2 کرد خواهند سرزنش کرونا به ابتال خاطر به را من دیگران

 (1/0) 36 (1/0) 0/13 (1/0) 0/11 (1/0) 0/12 داد انجام کاری توان نمی باشد، مثبت من آزمایش نتیجه اگر حتی

 (1/0) 38 (1/0) 0/9 (1/0) 0/16 (1/0) 0/13 نیست اعتماد قابل آزمایش نتیجه

 (1/0) 46 (2/0) 0/14 (2/0) 0/20 (1/0) 0/12 دارد درد آزمایش انجام

 (3/0) 106 (4/0) 0/34 (3/0) 0/35 (3/0) 0/37 شوم مبتال کرونا به آزمایش، انجام محل در که نگرانم

 (3/0) 95 (24/0) 0/25 (3/0) 0/39 (23/0) 0/31 سایر دالیل
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 کرونا اسیوننیواکس -4-12

سن کرونا در مورد  شد که     سالمندان از  ،پذیرش تلقیح واک سنی برای بیماری    "سئوال  صور کنید که در ایران واک  ت

صورت موافقت               کرونا وجود ست. در این  شده ا صیه  سنین تو سمی برای همه  سیون به طور ر سینا دارد و انجام واک

شترین  در مجموع .  (7تا کامال موافقم=  1)کامال مخالفم = "خود را با هریک از عبارت های زیر بیان کنید  توافق بابی

 با میانگین ".گیرمب را تصمیم  بهترین تا سنجم  می را آن خطرات و منافع کنم، می فکر کرونا واکسیناسیون   به وقتی "

 ایران بهداشنننت  وزارت تأیید   مورد کرونای  های  واکسنننن که  دارم اطمینان  کامالا  من " و 7/1انحراف معیار   و 8/5

در سایر سوال ها توافق قابل مالحظه بود.  7/1راف معیار حان و 4/5با میانگین   ".هستند خطر بی ،(دارو و غذا سازمان)

روند موافقت سننالمندان در خصننوص بی خطر بودن واکسننن یک روند افزایشننی معنی دار بود.    ای مشنناهده نشنند.  

 قداما کرونا واکسننیناسننیون برای که شننود می این از مانع روزمره های اسننترس و ها مشننغله"همچنین میانگین نمره  

سیون    به وقتی"، "کنم سینا صمی  بهترین تا سنجم  می را آن خطرات و منافع کنم، می فکر کرونا واک  "و  "بگیرم را مت

در بین سننه نوبت تفاوت معنی داری داشننت. در نوبت سننوم،    ".باشنند اجباری همه برای باید کرونا واکسننیناسننیون 

با  1/5به سننواالت پیمایش اضننافه شنند. میانگین نمره   "اسننت عادالنه ایران جمعیت در کرونا واکسننن توزیع"سننوال

 بود.  7/1انحراف 

 چه شننود، فراهم شننما برای آینده هفته در کرونا واکسننیناسننیون فرصننت اگر "سننوال شنند که  سننالمندانهمچنین از 

 .  به طور کلی(7در هر صورت واکسن خواهم زد =  تا   1در هر صورت واکسن نخواهم زد =  ) "گیرید؟ می تصمیمی 

نوبت مشاهده شد به    3بود. روند افزایشی معنی داری در طی این   0/2با انحراف معیار  4/5میانگین پاسن به این سوال   

 وضنننعیت 34 افزایش یافت. جدول در نوبت سنننه  8/5در نوبت یک به  9/4طوری که میانگین پذیرش واکسنننن از   

ه ب واکسننیناسننیون علیه ویروس کرونا را مطرح شننده در مورد  با هریک از عبارت هایافراد شننرکت کننده موافقت 

 دهد.نمایش می هر نوبت به تفکیکصورت میانگین و انحراف معیار و 

شد که     سالمندان نوبت پیمایش از  3همچنین در طی  شده اید؟    "سوال  سینه  نوبت  در. "آیا علیه بیماری کرونا واک

صد،   0/0یک  صد و در نو  0/2در نوبت دوم در سوم  در سن دریافت کرده      0/41بت  شرکت کنندگان واک صد از  در

صورت میانگین و انحراف معیار و به تفکیک هر         35. جدول ندبود شرکت کننده را  به  سیون افراد  سینا ضعیت واک و

 دهد.نوبت نمایش می
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 افراد شرکت کننده در خصوص واکسیناسیون علیه ویروس کرونا به تفکیک هر نوبت موافقتوضعیت   -34جدول

 (7تا کامال موافقم=  1)کامال مخالفم =  

 

 

 پیمایش نوبت سالمندان ایران به تفکیکوضعیت تلقیح واکسن کرونا در  -35جدول 

 ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 تعداد 

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

 تعداد

 )درصد(

     آیا علیه بیماری کرونا واکسینه شده اید؟

 (0/41) 259 (0/2) 12 (0/0) 0 (9/14) 271 بله

 (1/58) 367 (1/98) 569 (1/98) 573 (2/83) 1509 خیر

 (9/0) 6 (7/2) 16 (9/1) 11 (8/1) 33 نمی دانم

 

 

  ۳ نوبت ۲ نوبت ۱ نوبت کل متغیرها

 میانگین 

)انحراف  

 معیار(

 میانگین 

)انحراف 

 معیار(

میانگین 

)انحراف 

 معیار(

میانگین 

)انحراف 

 معیار(
P. Value 

 دتأیی مورد کرونای های واکسن که دارم اطمینان کامالً من

 خطر بی ،(دارو و غذا سازمان) ایران بهداشت وزارت

 .هستند

4/5 (7/1) 2/5 (9/1) 4/5 (7/1) 6/5 (6/1) ۰۰۱/۰> 

 اریبیم چون ندارد، ضرورتی کرونا بیماری واکسیناسیون

 .نیست شایع دیگر کرونا
1/2 (6/1) 1/2 (6/1) 0/2 (7/1) 0/2 (7/1) 354/0 

 که شود می این از مانع روزمره های استرس و ها مشغله

 .کنم اقدام کرونا واکسیناسیون برای
4/2 (8/1) 6/2 (8/1) 3/2 (8/1) 2/2 (8/1) ۰۰۱/۰ 

 و منافع کنم، می فکر کرونا واکسیناسیون به وقتی

 .بگیرم را تصمیم بهترین تا سنجم می را آن خطرات
8/5 (7/1) 5/5 (7/1) 9/5 (6/1) 9/5 (7/1) ۰۰۱/۰> 

 مالز دیگر شوند، واکسینه کرونا علیه بر افراد همه اگر

 .بزنم واکسن هم من نیست
4/2 (9/1) 5/2 (8/1) 3/2 (9/1) 4/2 (8/1) 234/0 

 <۰۰۱/۰ (1/2) 8/4 (3/2) 5/4 (9/1) 1/5 (1/2) 8/4 .باشد اجباری همه برای باید کرونا واکسیناسیون

 - (7/1) 1/5 - - - .است عادالنه ایران جمعیت در کرونا واکسن توزیع

 ماش برای آینده هفته در کرونا واکسیناسیون فرصت اگر

 گیرید؟ می تصمیمی چه شود، فراهم
4/5 (0/2) 9/4 (1/2) 4/5 (9/1) 8/5 (9/1) ۰۰۱/۰> 



49 

 

 اضطراب در یک هفته گذشته-4-13

صوص   شته،    در خ ضطراب در یک هفته گذ صد            5ا سن دادند. در شد که با بله و خیر پا سیده  سالمندان پر سؤال از 

سن   ضطراب در یک هفته   "بله"فراوانی پا شته به تفکیک نوبت های پیمایش در جدول  به گویه های ا  آمده  36گذ

 است.

 مایشبه تفکیک نوبت های پی گویه های اضطراب در یک هفته گذشته به "بله"درصد فراوانی پاسن  -36جدول 

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 
 کل

 9/32 1/26 5/34 6/38 .هستم نگران ها وقت بیشتر

 1/17 0/12 1/17 6/22 .دهد می آزار مرا بسیار کوچک چیزهای

 1/21 7/17 1/22 8/23 .هستم عصبی آدم خودم نظر به

 26 9/20 0/28 7/29 .شوم می عصبانی زود اوقات اغلب

 7/29 7/24 8/28 2/36 .کند می مضطرب مرا اغلب افکارم

 

نمره  نیانگیم ،اضننطراب نظر از(. 5 تا 1 نیب )نمرات سننؤال محاسننبه گردید  5مجموع نمره شننرکت کنندگان به هر 

ندگان   شنننرکت  یار   2/1 نوبت،  3در مجموع  کن   شنننرکت نمره  نیانگی مبود.  (5 تا  1 نیب )نمرات 6/1با انحراف مع

با   0/1و در نوبت سنننوم   6/1با انحراف معیار    3/1، در نوبت دوم  6/1با انحراف معیار   5/1 در نوبت اول،  کنندگان  

 بود.  5/1انحراف معیار 
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شتی و همکاران،  ضطراب در یک هفته          3نمره  با توجه به مطالعه  سالمندان به عنوان ا ضطراب  شنامه ا س و باالتر از پر

شد.     شته در نظر گرفته  شرکت کنندگان در هر   %8/22گذ شته )نمره     3از مجموع  ضطراب در هفته گذ و  3نوبت، ا

سوم به ترتیب           شته در نوبت های اول، دوم و  ضطراب در هفته گذ صد فراوانی ا شتند. در و  %8/23، %4/28باالتر( دا

 .(P<001/0نوبت از نظر آماری معنی دار بود ) 3اضطراب بین  ( بود. تفاوت فراوانی20)نمودار  %16/6

 

 
 ی پیمایشها نوبتبه تفکیک در سالمندان ایران اضطراب طی یک هفته گذشته  درصد فراوانی -20نمودار

 

 

 

 

 

۲۸.۴
۲۳.۸

۱۶.۶

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم

درصد فراوانی اضطراب در یک هفته گذشته
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سنی، جنس و تحصیالت در       است. در   آمده 37پیمایش در جدول  نوبت 3وضعیت اضطراب به تفکیک گروه های 

از نظر آماری  (P=016/0و سننطوح تحصننیالت )  (P=008/0نوبت اول تفاوت فراوانی اضننطراب بین زنان و مردان )

 در نوبت دوم و سوم فقط تفاوت فراوانی اضطراب بین زنان و مردان از نظر آماری معنی دار بود. معنی دار بود.

 

در سالمندان ایران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی به  اضطراب طی یک هفته گذشته درصد فراوانی -37جدول 

 نوبت های پیمایشتفکیک 

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 6/16 8/23 4/28 کل

گروه های 

 سنی

60-64 8/32 4/23 5/19 

65-69 1/21 6/26 3/16 

70-74 3/24 5/19 5/16 

 3/14 3/25 1/31 و باالتر 75

 جنس
 14 1/20 1/24 مذکر

 5/19 5/27 6/33 مؤنث

 تحصیالت

 2/17 25 6/29 بیسواد

 8/17 9/25 5/25 ابتدایی

 1/8 2/21 4/51 راهنمایی

 20 1/11 20 دبیرستان

 5/17 1/21 9/25 دیپلم

 1/11 3/8 8/15 دانشگاهی
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 خلق افسرده-4-14

 ،"روز چند" ،"اصالا"گزینه های سؤال از سالمندان پرسیده شد که با  2هفته گذشته،  دودر در خصوص خلق افسرده 

ه هفت دودر خلق افسرده پاسن دادند. درصد فراوانی پاسن به گویه های  "روز هر تقریباا" و "روزها از نیمی از بیش"

 .آمده است  39و  38نوبت های پیمایش در جداول گذشته به تفکیک 

 

در  ")در دو هفته گذشته( کارها انجام برای کم لذت یا عالقه"گویه  درصد فراوانی پاسن به -38جدول 

 به تفکیک نوبت های پیمایش سالمندان ایران 

 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 6/68 2/77 3/63 7/64  اصالً

 9/22 7/17 6/26 8/24 روز چند

 4/5 5/3 9/7 0/5  روزها از نیمی از بیش

 0/3 6/1 2/2 5/5 روز هر تقریباً

 

 

در سالمندان  ")در دو هفته گذشته( ناراحتی و افسردگی غم، احساس"فراوانی امتیاز گویه درصد  -39جدول 

 به تفکیک نوبت های پیمایش ایران

 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 7/57 0/65 9/53 6/53  اصالً

 7/28 5/24 3/31 5/30 روز چند

 9/8 3/7 2/10 2/9  روزها از نیمی از بیش

 7/4 2/3 5/4 7/6 روز هر تقریباً
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سبه گردید   2مجموع نمره شرکت کنندگان به هر   سؤال و بین   3 تا 0 نیب )نمرات سؤال محا در مجموع  6تا  0در هر 

 نوبت، 3در مجموع  کنندگان شننرکتنمره  نیانگیم ،هفته گذشننته 2خلق افسننرده و فقدان لذت در  نظر ازسننؤال(.  2

یار   0/1 کت  نمره  نیانگی م بود. (6 تا  0 نیب )نمرات 4/1با انحراف مع گان   شنننر ند بت اول،  کن با انحراف   2/1 در نو

 بود. 2/1با انحراف معیار  8/0و در نوبت سوم  4/1با انحراف معیار  1/1نوبت دوم ، در 5/1معیار

شته       3با توجه به مطالعه کروئنکه و همکاران، نمره  سرده در دو هفته گذ سؤاالت به عنوان خلق اف و باالتر از مجموع 

شد.   شرکت کنندگان در هر   %2/13در نظر گرفته  سرده )نمره  3از مجموع  صد     3 نوبت خلق اف شتند. در و باالتر( دا

( بود. تفاوت 21نمودار درصنند )  5/8و  9/15، 4/15فراوانی خلق افسننرده در نوبت های اول، دوم و سننوم به ترتیب   

 (.P<001/0نوبت از نظر آماری معنی دار بود ) 3فراوانی خلق افسرده بین 

 

 
 ی پیمایشها نوبتبه تفکیک دان ایران در دو هفته گذشته در سالمن درصد فراوانی خلق افسرده - 21نمودار

 

 

۱۵.۴ ۱۵.۹
۸.۵

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم

خلق افسرده در دو هفته گذشته
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صیالت در        سنی، جنس و تح سرده به تفکیک گروه های  ضعیت خلق اف ست.   40پیمایش در جدول  نوبت 3و آمده ا

وبت سوم  در ن بود.  در نوبت اول و دوم تفاوت فراوانی خلق افسرده بین گروه های سنی، جنسی و سطوح تحصیالت     

 از نظر آماری معنی دار بود. (P=047/0بین زنان و مردان ) فقط تفاوت فراوانی خلق افسرده

 

 نوبت های پیمایشبه تفکیک در سالمندان ایران  درصد فراوانی خلق افسرده -40جدول 

 
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 5/8 9/15 4/15 کل

گروه های 

 سنی

60-64 0/14 6/16 7/10 

65-69 0/13 9/12 5/10 

70-74 9/15 0/11 6/6 

 3/6 3/21 2/20 و باالتر 75

 جنس
 4/6 7/13 4/15 مذکر

 9/10 1/18 5/15 مؤنث

 تحصیالت

 9/9 7/18 1/16 بیسواد

 6/8 8/13 1/16 ابتدایی

 0 2/15 9/18 راهنمایی

 0/10 0 0/10 دبیرستان

 0/10 8/15 1/12 دیپلم

 0 2/4 5/10 دانشگاهی
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 احساس تنهایی-4-15

 " و "گاهی " ،"بندرت " ،"اصالا"سالمندان پرسیده شد که با گزینه های سؤال از  3، احساس تنهاییدر خصوص 

پاسن دادند. درصد فراوانی پاسن به گویه های احساس تنهایی به تفکیک نوبت های پیمایش در جداول  "اوقات اغلب

 آمده است.  43تا  41

  

در  "اید؟ شده گذاشته کنار که کنید می احساس اوقات از چقدر" درصد فراوانی پاسن به گویه -41جدول 

 به تفکیک نوبت های پیمایشسالمندان ایران 

 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 5/68 0/75 2/64 0/66  اصالً

 7/18 5/15 4/20 2/20 بندرت

 5/10 1/8 2/12 3/11 گاهی

 3/2 4/1 2/3 4/2 اوقات اغلب

 

 

در  "اید؟ شده جدا دیگران از که کنید می احساس اوقات از چقدر"گویه  درصد فراوانی پاسن به -42جدول 

 به تفکیک نوبت های پیمایش سالمندان ایران

 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 7/62 0/69 1/56 6/62  اصالً

 8/16 9/14 9/16 7/18 بندرت

 5/16 3/13 3/21 1/15 گاهی

 0/4 8/2 7/5 6/3 اوقات اغلب
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در  "؟ندارید همراهی که کنید می احساس اوقات از چقدر"درصد فراوانی پاسن به گویه  -43جدول 

 تفکیک نوبت های پیمایشبه  سالمندان ایران

 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 3/69 4/74 8/67 2/65  اصالً

 8/16 6/13 8/18 4/18 بندرت

 0/10 5/9 5/9 1/11 گاهی

 9/3 5/2 9/3 3/5 اوقات اغلب

 

در مجموع  12تا  3در هر سؤال و بین  4 تا 1 نیب )نمرات محاسبه گردیدسؤال   3مجموع نمره شرکت کنندگان به هر  

ست.         شتر ا ساس تنهایی بی ساس تنهایی  نظر ازسؤاالت(. نمره باالتر بیانگر اح در  کنندگان تشرک نمره  نیانگیم ،اح

 ( بود. 12 تا 3 نیب )نمرات 2/2 با انحراف معیار 5/4 نوبت، 3مجموع 

و در  3/2با انحراف معیار  8/4، در نوبت دوم 3/2 با انحراف معیار 6/4 در نوبت اول، کنندگان شننرکتنمره  نیانگیم

 22بود. میانگین نمره احسنناس تنهایی به تفکیک نوبت های پیمایش در نمودار  1/2با انحراف معیار  2/4نوبت سننوم 

 ود. نشان داده شده است. کمترین نمره احساس تنهایی در نوبت سوم پیمایش مشاهده می ش
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 می باشد( 12و حداکثر  3)حداقل  ی پیمایشها نوبتتفکیک  به در سالمندان ایران میانگین نمره احساس تنهایی -22نمودار

 

نمره احسننناس تنهایی به تفکیک گروه های سننننی، جنس و سنننطوح تحصنننیالت در هر یک از نوبت های   یانگینم

نوبت پیمایش بین زنان و مردان از  3. تفاوت میانگین نمره احسنناس تنهایی در هر  آمده اسننت  44پیمایش در جدول 

ساس تنهایی تفاوتی     سنی از نظر نمره اح نظر آماری معنی دار بود. در هیچ یک از نوبت های پیمایش بین گروه های 

 مشاهده نشد. 

 

 

 

 

 

 

۴.۶ ۴.۸
۴.۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم

میانگین نمره احساس تنهایی
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 نوبت های پیمایشبه تفکیک  در سالمندان ایران تنهایی میانگین نمره احساس -44جدول 

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 2/4( 1/2) 8/4( 3/2) 6/4( 3/2) کل

گروه های 

 سنی

60-64 (4/2 )5/4 (1/2 )6/4 (0/2 )1/4 

65-69 (1/2 )7/4 (1/2 )6/4 (9/1 )0/4 

70-74 (2/2 )5/4 (4/2 )7/4 (1/2 )3/4 

 5/4( 1/2) 2/5( 5/2) 9/4( 3/2) و باالتر 75

 جنس
 9/3( 8/1) 6/4( 1/2) 3/4( 2/2) مذکر

 5/4( 3/2) 0/5( 5/2) 9/4( 4/2) مؤنث

 تحصیالت

 4/4( 2/2) 0/5( 5/2) 7/4( 3/2) بیسواد

 1/4( 1/2) 6/4( 2/2) 7/4( 4/2) ابتدایی

 8/3( 5/1) 9/4( 3/2) 7/4( 5/2) راهنمایی

 0/4( 9/1) 3/4( 2/2) 2/3( 6/0) دبیرستان

 8/3( 8/1) 5/4( 9/1) 5/4( 1/2) دیپلم

 4/3( 0/1) 8/3( 6/1) 3/4( 1/2) دانشگاهی

 میانگین )انحراف معیار(* 
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 (Ageismتبعیض سنی )-4-16

موافقت خود درجه از آنها سوال شد که    19کووید همه گیری  تبعیض سنی و بی مهری به سالمندان در  در خصوص  

صالا ) شخص   گویه را 4با ( 7=  خیلی زیادتا  1= ا سنی  م  به مبتال سالمندان  شما  نظر به"نمودند. گویه اول تبعیض 

ستان  در کرونا بیماری ستاران  مهری بی و توجهی بی مورد حد چه تا بیمار شکان  و پر که  بود "گیرند می قرار پز

شد  سه پذیری نمره این گوی . منفی می با سپس تجزیه و    جهت مقای سایر گویه ها، ابتدا نمرات مربوطه معکوس و  ه با 

 45در جدول  نوبت های پیمایشتحلیل شنند. میانگین نمره موافقت  سننالمندان با گویه های تبعیض سنننی به تفکیک  

 اطرافیان وسطت بهداشتی های دستورالعمل رعایتآمده است. در بین همه شرکت کنندگان، بیشترین نمره موافقت به    

 پزشنننکان،  دادن اهمیت و  (2/1با انحراف معیار    1/6کرونا )میانگین    بیماری  به  سنننالمند   ابتالی از جلوگیری برای

و کمترین  (4/1با انحراف معیار  7/5)میانگین  کرونا به مبتال سننالمند بیماران جان نجات به درمانی کادر و پرسننتاران

تعلق داشت  (6/1با انحراف معیار  4/5)میانگین  بیمارستانها در کرونا به مبتال سالمندان حقوقنمره موافقت به رعایت 

 )نمودار  

در سالمندان ایران به تفکیک  ( 7=  خیلی زیادتا  1= اصالا )میانگین نمره گویه های تبعیض سنی   -45جدول  

 نوبت های پیمایش

 گویه
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 در کرونا بیماری به مبتال سالمندان شما نظر به. 1

 پرستاران یبانمهر و توجه مورد حد چه تا بیمارستان

 گیرند می قرار پزشکان و

(8/1 )5/5 (8/1 )6/5 (8/1 )4/5 (8/1 )5/5 

 به مبتال سالمندان حقوق حد چه تا کنید می فکر. 2

 شود می رعایت بیمارستانها در کرونا
(7/1 )3/5 (5/1 )5/5 (6/1 )4/5 (6/1 )4/5 

 به درمانی کادر و پرستاران پزشکان، کنید می فکر. 3

 حد چه تا کرونا به مبتال سالمند بیماران جان نجات

 دهند می اهمیت

(5/1 )6/5 (4/1 )7/5 (4/1 )7/5 (4/1 )7/5 

 به شما ابتال از جلوگیری برای شما اطرافیان. 4

 بهداشتی های دستورالعمل حد چه تا کرونا، بیماری

 کنند می رعایت را

(3/1 )0/6 (0/1 )1/6 (3/1 )0/6 (2/1 )1/6 

 میانگین )انحراف معیار(* 
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 ی پیمایشها نوبتبه تفکیک  های تبعیض سنی در سالمندان ایران میانگین نمره گویه -23نمودار 

 

 

میانگین نمرات هر یک از گویه ها به تفکیک گروه های سنی، جنس و سطوح تحصیالت در نوبت های پیمایش در 

 نشان داده شده است.    49تا  46جداول 

 

 

 

 

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

یری از رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط اطرافیان برای جلوگ

ابتالی سالمند به بیماری کرونا

ماران  اهمیت دادن پزشکان، پرستاران و کادر درمانی به نجات جان بی

سالمند مبتال به کرونا

رعایت حقوق سالمندان مبتال به کرونا در بیمارستانها

بیماری  توجه و مهربانی پرستاران و پزشکان به سالمندان مبتال به

کرونا در بیمارستان

(  7= تا خیلی زیاد 1=اصالً )میانگین نمره گویه های تبعیض سنی 

نوبت سوم نوبت دوم نوبت اول
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( 1)گویه  بیمارستان رد کرونا بیماری به مبتال سالمندان به پزشکان و پرستاران یبانمهر و توجه میانگین نمره موافقت با

 نوبت پیمایش تفاوتی ندارد.  3بین گروه های سنی، جنسی و سطوح تحصیالت طی 

  

 بی مورد حد چه تا بیمارستان در کرونا بیماری به مبتال سالمندان شما نظر به "پاسن به گویه میانگین نمره  -46جدول 

 الااص)جمعیت شناختی به تفکیک ویژگی های  ایراندر سالمندان  "گیرند می قرار پزشکان و پرستاران مهری بی و توجهی

   (7=  خیلی زیادتا  1=

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

گروه های 

 سنی

60-64 (8/1 )5/5 (9/1 )5/5 (9/1 )4/5 

65-69 (6/1 )6/5 (9/1 )7/5 (8/1 )6/5 

70-74 (8/1 )5/5 (9/1 )4/5 (8/1 )5/5 

 4/5( 8/1) 8/5( 5/1) 3/5( 9/1) و باالتر 75

 جنس
 4/5( 8/1) 6/5( 8/1) 5/5( 8/1) مذکر

 4/5( 9/1) 6/5( 8/1) 5/5( 8/1) مؤنث

 تحصیالت

 4/5( 8/1) 4/5( 0/2) 5/5( 7/1) بیسواد

 5/5( 7/1) 8/5( 6/1) 5/5( 9/1) ابتدایی

 5/5( 9/1) 9/5( 5/1) 2/5( 1/2) راهنمایی

 7/5( 8/1) 7/5( 2/2) 0/6( 9/0) دبیرستان

 1/5( 2/2) 8/5( 7/1) 4/5( 0/2) دیپلم

 3/6( 7/1) 7/5( 0/2) 8/5( 4/1) دانشگاهی

 میانگین )انحراف معیار(* 
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 75( در گروه 2)گویه  بیمارستانها در کرونا به مبتال سالمندان حقوق رعایتدر نوبت اول، کمترین نمره موافقت با 

  نوبت این نمره به تدریج افزایش یافته است. 3سال و باالتر می باشد و در طی 

 

 رعایت بیمارستانها در کرونا به مبتال سالمندان حقوق حد چه تا کنید می فکر "پاسن به گویه میانگین نمره  -47جدول 

   (7=  خیلی زیادتا  1= اصالا)جمعیت شناختی به تفکیک ویژگی های  در سالمندان ایران "دشو می

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

گروه های 

 سنی

60-64 (7/1 )3/5 (5/1 )6/5 (6/1 )5/5 

65-69 (6/1 )4/5 (6/1 )6/5 (6/1 )5/5 

70-74 (6/1 )3/5 (5/1 )5/5 (7/1 )4/5 

 4/5( 5/1) 3/5( 7/1) 1/5( 8/1) و باالتر 75

 جنس
 5/5( 5/1) 5/5( 5/1) 4/5( 6/1) مذکر

 4/5( 7/1) 5/5( 6/1) 2/5( 7/1) مؤنث

 تحصیالت

 4/5( 6/1) 4/5( 6/1) 2/5( 7/1) بیسواد

 4/5( 6/1) 7/5( 4/1) 4/5( 7/1) ابتدایی

 2/5( 5/1) 7/5( 5/1) 5/5( 4/1) راهنمایی

 7/5( 4/1) 2/5( 9/1) 1/5( 6/1) دبیرستان

 7/5( 4/1) 4/5( 4/1) 1/5( 7/1) دیپلم

 1/6( 5/1) 5/5( 4/1) 8/5( 2/1) دانشگاهی

 میانگین )انحراف معیار(* 
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 سالمند بیماران جان نجات به درمانی کادر و پرستاران پزشکان، دادن اهمیتدر نوبت اول، کمترین نمره موافقت با 

 نوبت این نمره به تدریج افزایش یافته است. 3سال و باالتر می باشد و در طی  75( در گروه 3)گویه  کرونا به مبتال

 

 سالمند بیماران جان نجات به درمانی کادر و پرستاران پزشکان، کنید می فکر "پاسن به گویه میانگین نمره  -48جدول 

خیلی تا  1= اصالا)جمعیت شناختی به تفکیک ویژگی های  ایراندر سالمندان  "دهند  می اهمیت حد چه تا کرونا به مبتال

   (7=  زیاد

 
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

گروه های 

 سنی

60-64 (4/1 )6/5 (4/1 )8/5 (3/1 )7/5 

65-69 (3/1 )7/5 (3/1 )9/5 (4/1 )9/5 

70-74 (5/1 )6/5 (4/1 )7/5 (5/1) 6/5 

 5/5( 5/1) 6/5( 5/1) 3/5( 6/1) و باالتر 75

 جنس
 6/5( 4/1) 8/5( 4/1) 5/5( 5/1) مذکر

 7/5( 5/1) 7/5( 4/1) 6/5( 4/1) مؤنث

 تحصیالت

 6/5( 5/1) 6/5( 5/1) 5/5( 5/1) بیسواد

 7/5( 3/1) 9/5( 3/1) 7/5( 5/1) ابتدایی

 7/5( 5/1) 7/5( 4/1) 8/5( 2/1) راهنمایی

 9/5( 3/1) 6/5( 1/2) 6/5( 2/1) دبیرستان

 0/6( 2/1) 7/5( 3/1) 4/5( 4/1) دیپلم

 2/6( 5/1) 0/6( 2/1) 8/5( 2/1) دانشگاهی

 میانگین )انحراف معیار(* 
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 ابتالی از جلوگیری برای اطرافیان توسط بهداشتی های دستورالعمل کمترین نمره موافقت با رعایتدر نوبت اول، 

میانگین نمره موافقت با این گویه بین زنان  سال و باالتر بود. 75مربوط به گروه سنی  (4)گویه  کرونا بیماری به سالمند

 نوبت پیمایش تفاوتی ندارد.  3و مردان طی 

 

 حد چه تا کرونا، بیماری به شما ابتال از جلوگیری برای شما اطرافیان "پاسن به گویه میانگین نمره  -49جدول 

تا  1= اصالا)جمعیت شناختی به تفکیک ویژگی های  در سالمندان ایران "کنند  می رعایت را بهداشتی های دستورالعمل

   (7=  خیلی زیاد

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

گروه های 

 سنی

60-64 (2/1 )2/6 (9/0 )2/6 (1/1 )0/6 

65-69 (2/1 )1/6 (9/0 )2/6 (2/1 )1/6 

70-74 (1/1 )2/6 (2/1 )1/6 (2/1 )2/6 

 9/5( 4/1) 0/6( 2/1) 7/5( 7/1) و باالتر 75

 جنس
 0/6( 3/1) 1/6( 0/1) 0/6( 4/1) مذکر

 1/6( 2/1) 2/6( 0/1) 0/6( 2/1) مؤنث

 تحصیالت

 9/5( 3/1) 0/6( 2/1) 9/5( 4/1) بیسواد

 0/6( 1/1) 3/6( 8/0) 0/6( 3/1) ابتدایی

 2/6( 3/1) 3/6( 8/0) 2/6( 1/1) راهنمایی

 0/6( 9/0) 4/6( 8/0) 7/5( 5/1) دبیرستان

 4/6( 0/1) 3/6( 8/0) 4/6( 0/1) دیپلم

 5/6( 2/1) 2/6( 0/1) 4/6( 2/1) دانشگاهی

 میانگین )انحراف معیار(* 

 استفاده از کمک در خرید مایحتاج روزانه-4-17
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نوبت پیمایش از کمک فرزندان و اقوام در   3از کل شنننرکت کنندگان هر      درصننند 6/74در خرید مایحتاج روزانه،     

اسننتفاده نموده بودند. اسننتفاده از کمک دوسننتان و همسننایگان، پیک موتوری یا سننرویس    19دوره اپیدمی کووید 

خرید  ز کمک درتحویل خرید مغازه ها و خرید اینترنتی در رتبه های بعدی قرار داشننتند. درصنند فراوانی اسننتفاده ا 

آمده است. بین سطح تحصیالت و استفاده از خرید اینترنتی ارتباط معنی داری مشاهده       24نمودار مایحتاج روزانه در 

و در  %11و  %4/12. خرید اینترنتی در سننالمندان دارای تحصننیالت دانشننگاهی و دیپلم به ترتیب   (P<001/0شنند )

 بود %4/3و  %7/3، %8/1، %7/0نمایی و دبیرستان به ترتیب سالمندان بیسواد، با تحصیالت ابتدایی، راه

 

 
 خرید مایحتاج روزانه استفاده از کمک در -24نمودار

 

 

 آمده است.  50جدول درصد فراوانی استفاده از کمک در خرید مایحتاج روزانه به تفکیک نوبت های پیمایش در 

7۴.۶

1۲.۳
۴.۵ ۲.7۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

کمک فرزندان و اقوام کمک دوستان و همسایگان ویل  پیک موتوری یا سرویس تح

خرید مغازه ها

خرید اینترنتی

تاکنون برای انجام خرید مایحتاج روزانه از موارد زیر استفاده کرده اید؟

بله خیر
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 در سالمندان ایران  مایحتاج روزانه در انجام خرید کمکدرصد فراوانی استفاده از  -50جدول 

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 5/77 7/77 2/68 اقوام و فرزندان کمک

 6/11 2/12 2/13 همسایگان و دوستان کمک

 1/4 0/5 5/4 ها مغازه خرید تحویل سرویس یا موتوری پیک

 4/2 4/3 4/2 اینترنتی خرید

 

 
 به تفکیک نوبت های پیمایشدر سالمندان ایران  خرید مایحتاج روزانه استفاده از کمک در -25نمودار 

 ستفاده از کمکا درصد فراوانی ،با توجه به اینکه کمک فرزندان و اقوام بسیار بیشتر از سایر روش ها استفاده شده بود

نشان داده شده است.   51جدول در  جمعیت شناختی اقوام در انجام خرید مایحتاج روزانه به تفکیک ویژگی های  و فرزندان

۶۸.۲

۱۳.۲

۴.۵ ۲.۴
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۱۲.۲

۵.۰ ۳.۴

۷۷.۵

۱۱.۶

۴.۱ ۲.۴

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

۸۰

۹۰

۱۰۰

کمک فرزندان و اقوام کمک دوستان و همسایگان یل  پیک موتوری یا سرویس تحو

خرید مغازه ها

خرید اینترنتی

استفاده از کمک برای انجام خرید مایحتاج روزانه

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
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سال و باالتر بیش از سایر گروه ها از کمک استفاده نمودند.زنان نیز بیش از مردان از کمک فرزندان و اقوام  75گروه سنی 

 استفاده نمودند. 

 

به تفکیک در سالمندان ایران اقوام در انجام خرید مایحتاج روزانه  و فرزندان استفاده از کمکدرصد فراوانی  -51جدول 

 جمعیت شناختی ویژگی های 

 نوبت اول 

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

گروه های 

 سنی

60-64 1/62 2/73 9/63 

65-69 9/69 6/76 5/74 

70-74 5/64 8/78 8/86 

 2/86 0/84 5/81 و باالتر 75

 جنس
 5/67 2/69 9/63 مذکر

 4/88 2/86 2/73 مؤنث

 تحصیالت

 5/84 7/85 1/76 بیسواد

 2/71 4/72 5/66 ابتدایی

 6/67 7/72 5/59 راهنمایی

 0/80 9/88 0/60 دبیرستان

 5/67 4/61 4/53 دیپلم

 9/51 3/58 0/50 دانشگاهی

 

 

 

 19بیماری کووید انگ -4-18
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، کامالا 1)کامالا مخالفم= 7تا  1گویه و با نمره  3در قالب  19نظر شرکت کنندگان در مورد انگ بیماری کووید 

( پرسیده شد. فراوانی هر یک از نمرات به گویه ها در همه شرکت کنندگان و به تفکیک نوبت های پیمایش 7موافقم= 

 .  نشان داده شده است 54تا  52جداول در 

 

 ندیبگو گرانیرا به د شانیماریب نکهیکرونا مبتال هستند، از ا یماریکه به ب یافراد"فراوانی امتیاز گویه  -52جدول 

 (7، کامالا موافقم= 1)کامالا مخالفم= نوبت های پیمایشبه تفکیک در سالمندان ایران  "ترسند یم

 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 سومنوبت 

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

1 (2/21 )124 (4/21 )128 (3/26 )166 (1/23 )418 

2 (5/7 )44 (9/9 )59 (3/7 )46 (2/8 )149 

3 (7/14 )86 (2/14 )85 (8/12 )81 (9/13 )252 

4 (6/17 )103 (2/15 )91 (1/17 )108 (7/16 )302 

5 (2/14 )83 (6/14 )87 (8/15 )100 (9/14 )270 

6 (2/8 )48 (4/13 )80 (3/10 )65 (6/10 )193 

7 (4/16 )96 (2/11 )67 (4/10 )66 (6/12 )229 

 تعداد )درصد(* 

 

 

 

 

 

ه ب در سالمندان ایران "و خجالت است یکرونا باعث شرمندگ یماریابتال به ب"فراوانی امتیاز گویه   -53جدول 

 (7موافقم= ، کامالا 1)کامالا مخالفم= نوبت های پیمایشتفکیک 
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 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

1 (2/57 )334 (1/63 )377 (9/57 )366 (4/59 )1077 

2 (2/13 )77 (2/14 )85 (8/15 )100 (5/14 )262 

3 (2/6 )36 (7/5 )34 (2/6 )39 (0/6 )109 

4 (6/9 )56 (5/4 )27 (6/6 )42 (9/6 )125 

5 (5/4 )26 (4/4 )26 (6/6 )42 (2/5 )94 

6 (1/4 )24 (9/4 )29 (1/4 )26 (4/4 )79 

7 (3/5 )31 (2/3 )19 (7/2 )17 (7/3 )67 

 تعداد )درصد(* 

 

 سالمندان ایران در "کرونا شده اند، بترسند یماریکه مبتال به ب یاز کسان دیمردم با"فراوانی امتیاز گویه  -54جدول 

 (7، کامالا موافقم= 1)کامالا مخالفم= نوبت های پیمایشبه تفکیک 

 نمره
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

1 (5/17 )102 (3/20 )121 (2/30 )191 (8/22 )414 

2 (2/9 )54 (6/11 )69 (6/7 )48 (4/9 )171 

3 (5/11 )67 (9/10 )65 (3/15 )97 (6/12 )229 

4 (6/17 )103 (9/18 )113 (8/16 )106 (8/17 )322 

5 (4/14 )84 (4/17 )104 (3/13 )84 (0/15 )272 

6 (6/8 )50 (5/9 )57 (6/7 )48 (5/8 )155 

7 (2/21 )124 (4/11 )68 (2/9 )58 (8/13 )250 

 تعداد )درصد(* 

آمده  26و نمودار  55جدول  در  نوبت های پیمایش   به تفکیک   ( 7تا   5)نمره فراوانی موافقت با هر یک از گویه ها       

های پیمایش  در طی نوبت "کرونا شده اند، بترسند.   یماریکه مبتال به ب یاز کسان  دیمردم با "است. موافقت با گویه  
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موافقت با این گویه در نوبت اول، باالتر از سننایر گویه ها در  .درصنند رسننید 1/30درصنند به  2/44و از  کاهش یافت

 تمام نوبت های پیمایش بود.

 ت نوببه تفکیک در سالمندان ایران  ی مربوط به انگ بیماری کرونافراوانی موافقت با گویه ها -55جدول

 گویه
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 نکهیکرونا مبتال هستند، از ا یماریکه به ب یافراد

 ترسند. یم ندیبگو گرانیرا به د شانیماریب
(9/38 )227 (2/39 )234 (6/36 )231 (2/38 )692 

 240( 2/13) 85( 4/13) 74( 4/12) 81( 9/13) .و خجالت است یکرونا باعث شرمندگ یماریابتال به ب

اند،  کرونا شده یماریکه مبتال به ب یاز کسان دیمردم با

 بترسند.
(2/44 )258 (4/38 )229 (1/30 )190 (3/37 )677 

 

 

 به تفکیک نوبت های پیمایشدر سالمندان ایران  19انگ بیماری کووید گویه های با  موافقت -26نمودار 

 رفتارها و اقدامات پیشگیرانه -4-19
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1۰۰

د، از افرادی که به بیماری کرونا مبتال هستن
می ترسنداینکه بیماریشان را به دیگران بگویند

خجالت ابتال به بیماری کرونا باعث شرمندگی و
است

کرونا  مردم باید از کسانی که مبتال به بیماری
شده اند، بترسند

1۹موافقت با انگ بیماری کووید 

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
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نمره  7انجام آنها را با  میزانکه روز گذشننته از شننرکت کنندگان سننؤال شنند  7اقدام پیشننگیرانه در  8در مورد انجام 

میانگین نمره اقدامات پیشنننگیرانه  28و  27و نمودارهای  56جدول نمودند. ( مشنننخص 7=  خیلی زیادتا  1= اصنننالا)

شتر از    نوبت های پیمایشبه تفکیک  19کووید  شان می دهد. در تمام موارد میانگین نمره بی شد. در هر   5/4را ن می با

شترین نمره به ترتیب مربوط به   3 ستفاده نوبت پیمایش، بی سک  از ا صله ف رعایت، عمومی های مکان در ما  اجتماعی ا

می باشد.  ثانیه 20 مدت به حداقل صابون و آب با ها دست مکرر شوی و شستو   دیگران با( متر 5/1 فاصله حداقل)

نمره اسننتفاده از ماسننک در نوبت سننوم کمتر از نوبت اول و دوم بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار می باشنند  

(024/0=P.) 

  نوبت های پیمایشبه تفکیک  در سالمندان ایران 19کووید میانگین نمره اقدامات پیشگیرانه -56جدول 

  ( 7=  خیلی زیادتا  1= اصالا)

 اقدامات پیشگیرانه
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 صابون و آب با ها دست مکرر شوی و شست

 ثانیه 20 مدت به حداقل
(2/1 )1/6 (1/1 )1/6 (2/1 )1/6 (2/1 )1/6 

 آب که هنگامی کننده، ضدعفونی مواد از استفاده

 نیست دسترس در ها دست شستن برای صابون و
(7/1 )3/5 (9/1 )9/4 (0/2 )9/4 (9/1 )1/5 

 تجمعات و ها مهمانی در حضور از خودداری

 کوچک
(8/1 )4/5 (6/1 )8/5 (6/1 )7/5 (7/1 )7/5 

 8/5( 7/1) 9/5( 6/1) 9/5( 7/1) 6/5( 8/1) خرید مراکز و شلوغ اماکن در حضور از خودداری

 1/6( 3/1) 1/6( 3/1) 3/6( 2/1) 0/6( 4/1) ضروری مواقع جز به خانه در ماندن

 4/6( 2/1) 2/6( 3/1) 4/6( 2/1) 4/6( 1/1) عمومی های مکان در ماسک از استفاده

متر(  5/1فاصله  اجتماعی )حداقل فاصله رعایت

 دیگران با
(2/1 )2/6 (0/1 )3/6 (2/1 )1/6 (1/1 )2/6 

 6/5( 9/1) 7/5( 9/1) 7/5( 9/1) 3/5( 1/2) عمومی نقلیه وسایل از استفاده از خودداری

 میانگین )انحراف معیار(* 
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 به تفکیک نوبت های پیمایش اقدامات پیشگیرانه سالمندان ایران در همه گیری کرونا -27نمودار 
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(  ۷= ، خیلی زیاد۱=اصالً)اقدامات پیشگیرانه سالمندان ایران در همه گیری کرونا 

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
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 به تفکیک نوبت های پیمایش 19 اقدامات پیشگیرانه سالمندان ایران در همه گیری کرونا-28نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱.۰

۲.۰

۳.۰

۴.۰

۵.۰

۶.۰

۷.۰

(۷= ، خیلی زیاد۱=اصالً)اقدامات پیشگیرانه سالمندان ایران در همه گیری کرونا 

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
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آمده 29و نمودار  57جدول در  (7تا  5)نمره  نوبت های پیمایشدرصد فراوانی انجام اقدامات پیشگیرانه به تفکیک 

 مکان در ماسک از ادهاستفنوبت پیمایش، بیشترین فراوانی انجام اقدامات پیشگیرانه به ترتیب مربوط به  3است. در هر 

 شستو   ضروری مواقع جز به خانه در ماندن، دیگران با( متر 5/1 فاصله حداقل) اجتماعی فاصله رعایت، عمومی های

می باشد.در نوبت دوم پیمایش، اقدامات پیشگیرانه  ثانیه 20 مدت به حداقل صابون و آب با ها دست مکرر شوی و

، خرید مراکز و شلوغ اماکن در حضور از خودداری، کوچک تجمعات و ها مهمانی در حضور از خودداریشامل 

 با ها دست مکرر شوی و عمومی و شست نقلیه وسایل از استفاده از خودداری، ضروری مواقع جز به خانه در ماندن

 به طور معنی داری نسبت به نوبت اول پیمایش افزایش یافته است. ثانیه 20 مدت به حداقل صابون و آب

 

 نوبت های پیمایشدرصد فراوانی اقدامات پیشگیرانه به تفکیک  -57جدول 

 گویه
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 نوبت سوم

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 صابون و آب با ها دست مکرر شوی و شست

 ثانیه ۲۰ مدت به حداقل
86 3/92 7/87 6/88 

 هنگامی کننده، ضدعفونی مواد از استفاده

 در ها دست شستن برای صابون و آب که

 نیست دسترس

7/69 3/63 3/62 65 

 تجمعات و ها مهمانی در حضور از خودداری

 کوچک
7/74 6/85 2/80 2/80 

 مراکز و شلوغ اماکن در حضور از خودداری

 خرید
1/77 9/84 7/83 82 

 8/88 3/87 93 1/86 ضروری مواقع جز به خانه در ماندن

 6/91 4/89 8/92 8/92 عمومی های مکان در ماسک از استفاده

 ۵/۱ فاصله حداقل) اجتماعی فاصله رعایت

 دیگران با( متر
9/88 93 2/89 3/90 

 7/76 1/79 6/81 2/69 عمومی نقلیه وسایل از استفاده از خودداری
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 به تفکیک نوبت های پیمایش 19 کرونادرصد فراوانی اقدامات پیشگیرانه سالمندان ایران در همه گیری  -29نمودار 
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اقدامات پیشگیرانه سالمندان ایران در همه گیری کرونا

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
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 نیازهای سالمندان-4-20

سی      سا صوص نیازهای ا شد که     19کووید به دلیل همه گیری  سالمندان در خ سوال  خیلی را ) نیاز خوددرجه از آنها 

میانگین نمره نیاز افراد شرکت کننده به  31و  30و نمودارهای   58جدول نمودند. ( مشخص 7=  خیلی زیادتا  1= کم

( در تمام  4/1با انحراف معیار 0/6هر یک از موارد را نشان می دهد. سالمندان باالترین نیاز خود را ماسک )میانگین     

رتبه دوم در نوبت اول به مواد ضنندعفونی کننده برای دسننت ولی در نوبت های دوم و سننوم به  بیان نمودند.نوبت ها 

 ونا تعلق داشت. در مجموع تمام نوبت ها نیاز به تست تشخیصی کرونا پایین ترین رتبه را داشت. واکسن کر

 

  پیمایش نوبت هایمیانگین نمره نیاز افراد به دلیل همه گیری کرونا به تفکیک  -58جدول 

  ( 7=  خیلی زیادتا  1= خیلی کم)

 نیاز
 نوبت اول

 (۵۸۴)تعداد: 

 نوبت دوم

 (۵۹۷)تعداد: 

 سوم نوبت

 (۶۳۲)تعداد: 

 کل

 (۱۸۱۳)تعداد: 

 0/6( 4/1) 1/6( 4/1) 0/6( 4/1) 0/6( 4/1) ماسک

 1/4( 2/2) 4/3( 2/2) 0/4( 2/2) 8/4( 0/2) دستکش

 0/5( 8/1) 8/4( 0/2) 9/4( 8/1) 3/5( 7/1) دست برای کننده ضدعفونی مواد

 4/5( 9/1) 7/5( 9/1) 6/5( 9/1) 9/4( 0/2) کرونا واکسن

 5/3( 3/2) 5/3( 3/2) 3/3( 4/2) 6/3( 3/2) کرونا تشخیصی تست

 8/3( 4/2) 2/4( 3/2) 8/3( 4/2) 4/3( 3/2) کند کمک من به روزمره خریدهای در که فردی

 میانگین )انحراف معیار(* 
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 به تفکیک نوبت های پیمایشنیاز افراد به دلیل همه گیری کرونا  -30نمودار 
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(۷= ، خیلی زیاد۱=خیلی کم)نیاز سالمندان به دلیل همه گیری کرونا 

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
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 به تفکیک نوبت های پیمایشنیاز افراد به دلیل همه گیری کرونا  -31نمودار 

 

به تدریج از نوبت اول پیمایش تا نوبت سوم افزایش   کند کمک روزمره خریدهای در که فردیمیانگین نمره نیاز به 

 کند کمک روزمره خریدهای در که فردی(. نمره نیاز به P<001/0یافت و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود )

در زیرگروه های وضننعیت زندگی )تنها یا در کنار سننایر افراد( بررسننی شنند. میانگین نمره در افرادی که با اقوام و    

با انحراف معیار  5/4(،  فقط فرزندان )4/2با انحراف معیار  0/5(، سنننایرین )6/1با انحراف معیار  2/5خویشننناوندان )

( زندگی می کنند باالتر از افرادی بود که با همسنننر زندگی می کنند و این         3/2عیار  با انحراف م  4/4( و یا  تنها )  4/2

نیاز به واکسن بعد از نیاز به ماسک، مهمترین نیاز اعالم شده توسط       (.P<001/0تفاوت از نظر آماری معنی دار بود )

در نوبت  7/5در نوبت اول به  9/4=خیلی زیاد( از 7=خیلی کم، 1سننالمندان بود و روند میانگین نمره نیاز به ماسننک )

 سوم افزایش یافت. 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

ماسک دستکش مواد ضدعفونی کننده برای
دست

واکسن کرونا تست تشخیصی کرونا فردی که در خریدهای روزمره  
به من کمک کند

(۷= ، خیلی زیاد۱=خیلی کم)نیاز سالمندان به دلیل همه گیری کرونا 

نوبت اول نوبت دوم نوبت سوم
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