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Abstract
Introduction: Covid-19 disease vaccination is considered as a vital approach in the prevention of this disease. 
In order to control this disease, in addition to the effectiveness and safety of the vaccine, the acceptance of the 
vaccine between the general public and health care providers also plays an important role. The aim of this study 
was to identify the desire to receive Covid-19 vaccine and its associated factors.
Methods: By searching the databases: SID, IranDoc, Google scholar, PubMed, Medline, Scopus, Cochrane 
Library, Science direct, Web of science and using the keywords "Vaccination/Vaccine", "Covid-19", "Corona/
Corona disease", "Vaccination hesitancy"and "Vaccination acceptance" ; all articles in line with the title of this 
study, which examined the willingness of individuals to receive Covid-19 vaccine and related factors, were 
reviewed. Electronic search was performed in the period 2019-2020. Out of 64 studies that were reviewed and 
screened, 19 studies were evaluated and analyzed based on inclusion and exclusion criteria for data extraction.
Results: Among the 18 reviewed articles it was identified; the desire to receive the Covid-19 vaccine is 
insufficient and various factors are influential in this regard. Factors related to the acceptance of vaccination in 
the community include individual factors (age, sex, marriage, race, insurance, job, education, income, having 
a child and history of vaccination), factors related to the disease (anxiety, willingness to protect others by 
being vaccinated, Contact with patients with Covid-19, Covid-19 test history, general belief about vaccination, 
belief in Covid-19 and its vaccine, people's perception of the seriousness of the disease, being up-to-date about 
vaccines), social factors (political ideology and trust in health system structures) and factors related to the 
health system (insufficient knowledge about vaccination).
Conclusions: To improve vaccination level, there are a variety of factors that can be provided by planning 
and using the results of this study. These include; utilizing the potential of social media, providing transparent 
information, facilitating access to vaccination, trying to address concerns and answering questions and 
ambiguities in this area by healthcare workers and health system policymakers, can be considered as ways to 
encourage the public to Covid-19 vaccination.
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چکیده
مقدمــه: واکسیناســیون بیمــاری کوویــد-19  بــه عنــوان یــک رویکــرد حیاتــی در پیشــگیری از ایــن بیمــاری تلقی می شــود. در راســتای 
ــز نقــش  ــر اثر بخشــی و ایمنــی واکســن، پذیــرش واکســن بیــن عمــوم مــردم و مراقبــان ســالمت نی کنتــرل ایــن بیمــاری، عــالوه ب

مهمــی ایفــا می کنــد. هــدف ایــن مطالعــه شناســایی تمایــل بــه دریافــت واکســن کوویــد-19 و عوامــل مرتبــط بــا آن می باشــد. 
 SID ، IranDoc ، Google scholar ، PubMed ، Medline ،Scopus ، Cochrane ــی ــا بررســی بانــک هــای اطالعات روش کار:  ب
ــا"،  ــد-19"، "کرونا/بیمــاری کرون ــد واژه هــای "واکسیناسیون/واکســن"، " کووی Library، Science Direct، Web of science و  کلی

ــا هــدف مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد  "تردیــد در واکسیناســیون" و "پذیــرش واکسیناســیون"؛ تمامــی مقــاالت هــم راســتا ب
جســتجوی الکترونیکــی درمحــدوده زمانــی 2019- 2021 انجــام گردیــد. از 64 مطالعــه ای کــه مــورد بررســی و غربالگــری قــرار گرفــت، 

تعــداد 19 مطالعــه بــر اســاس معیارهــای ورود و خــروج جهــت اســتخراج داده هــا ارزیابــی و تحلیــل شــد.
ــه مــورد بررســی مشــخص گردیــد؛ ســطح تمایــل بــرای دریافــت واکســن کوویــد-19 ناکافــی بــوده و  یافتــه هــا: در بیــن 19 مقال
فاکتور هــای مختلفــی در ایــن زمینــه موثرنــد. عوامــل مرتبــط بــا پذیــرش واکسیناســیون در جامعــه شــامل عوامــل فــردی )ســن، جنــس، 
تاهــل، نــژاد، بیمــه، تحصیــالت، شــغل، درآمــد، داشــتن فرزنــد، ســابقه واکسیناســیون(، عوامــل مرتبــط بــا بیمــاری )اضطــراب، تمایــل 
بــه محافظــت از دیگــران بــا واکســینه شــدن خــود، تمــاس بــا بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19، ســابقه ی تســت کوویــد-19، بــاور کلــی 
درمــورد واکسیناســیون، بــاور نســبت بــه کرونــا و واکســن آن، تصــور افــراد از جــدی بــودن بیمــاری، بــه روز بــودن در مــورد واکســن هــا(، 
عوامــل اجتماعــی )ایدئولــوژی سیاســی و اعتمــاد بــه ســاختارهاي سیســتم درمانــي( و عوامــل مرتبــط بــا نظــام ســالمت )آْگاهــي ناکافــي 

در رابطــه بــا واکسیناســیون( مــی باشــد.
نتیجــه گیــری: در راســتای ارتقــای ســطح پذیــرش واکسیناســیون، عوامــل بســیار متنوعــی وجــود داشــته کــه بــا برنامــه ریــزی و 
بهــره گیــری از نتایــج ایــن مطالعــه میتــوان ایــن زمینــه را فراهــم نمــود. از جملــه ایــن مــوارد؛ اســتفاده از پتانســیل رســانه های اجتماعــی، 
در اختیــار گذاشــتن اطالعــات شــفاف، تســهیل دسترســی بــه واکسیناســیون، تــالش بــرای رفــع نگرانــی  و پاســخگویی بــه ســواالت و 
ابهامــات در ایــن زمینــه توســط کارکنــان بهداشــتی و سیاســت گذاران نظــام ســالمت را، مــی تــوان از راهکارهایــی برشــمرد کــه زمینــه  

ترغیــب عمــوم مــردم را بــه واکسیناســیون کوویــد-19 فراهــم مــی نمایــد.
کلیدواژه ها: واکسیناسیون، کووید-19، پذیرش واکسیناسیون.
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مقدمه
ــا،  ــاری کرون ــرای شــیوع بیم ــود ب ــی ب دســامبر ســال 2019 زمان
بیمــاری ای کــه از کشــور چیــن و از شــهر ووهــان مرکــز اســتان 
هوبئــی آغــاز شــد. در پــی پیدایــش مــوارد پراکنــده یــک پنومونــی 
ناشــناخته همــراه بــا نارســایی تنفســی در ایــن شــهر، یــک کرونــا 
ــده از  ــت آم ــه دس ــی ب ــای تنفس ــه ه ــد در نمون ــروس  جدی وی
ــا  ــام کرون ــه ن ــه شناســایی شــد و ب ــه ذات الری ــال ب ــاران مبت بیم
ویــروس 2019 نــام گــذاری گردیــد )1(. ســازمان بهداشــت جهانی 
رســما اعــالم کــرد کــه کرونــا ویــروس بــه عنــوان ســندرم حــاد 
تنفســی کروناویــروس-2019 شــناخته مــی شــود )2(. شــیوع ایــن 
بیمــاری جامعــه ی پزشــکی و ســالمت عمومــی را بــا چالــش های 
اساســی روبــرو کــرده اســت )3(،  بطــوری کــه آمارهــا مطابــق 10 
ــون  ــدود 267 میلی ــالی ح ــی از ابت ــامبر )20 آذر 1400(، حاک دس
ــخ 31 دســامبر 2019  ــر از تاری ــون نف ــر و مــرگ حــدود 5 میلی نف
بــوده اســت کــه ایــن آمــار بــرای کشــور ایــران بــه ترتیــب بیــش 
از شــش میلیــون مبتــال و 130 هــزار مــرگ گــزارش شــده اســت 
)4(.  میــزان ابتــال و مرگ و میــر بویــژه در جمعیــت پرخطــر ماننــد 
ــاری  ــرطان، بیم ــه س ــال ب ــاران مبت ــیگاری، بیم ــاق، س ــراد چ اف
ــوع 2  ــت ن ــی و دیاب ــتم ایمن ــص سیس ــی، نق ــوی، قلب ــاد کلی ح
قابــل توجــه اســت )5(. عــالوه بــر ابتــال و مرگ و میــر بــاال، ایــن 
ــروی  کار،  ــش نی ــادی، کاه ــران اقتص ــاد بح ــبب ایج ــاری س بیم
فقــر، افزایــش اســترس، کاهــش مراقبت هــای بهداشــتی و آســیب  
روحــی در مــردم دنیــا نیــز شــده اســت کــه میــزان ایــن خســارات 
غیــر قابــل تخمیــن هســتند؛ بنابرایــن کنتــرل پاندمــی ضــروری 
ــیاری از  ــه در بس ــتراتژی هایی ک ــی از اس ــد )6(. یک ــر می رس بنظ
ــورد اســتفاده  ــاری م ــن بیم ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــا ب کشــور های دنی
ــات  ــا کمــک اقدام ــاری ب ــال بیم ــری از انتق ــت، جلوگی ــرار گرف ق
غیردارویــی ماننــد اســتفاده از ماســک، بهداشــت دســت ها، فاصلــه 
ــدارس و  ــدن م ــته ش ــفر، بس ــت س ــی، محدودی ــذاری اجتماع گ
قرنطینــه می باشــد )7-9(. اگرچــه ایــن اقدامــات پیشــرفت بیمــاری 
را کنــد کــرده انــد امــا بهتریــن اســتراتژی بــرای محــدود کــردن 
بیمــاری و کاهــش میــزان ابتــال و مرگ و میــر اســتفاده از واکســن 

اســت )10(.
ــات  ــن اقدام ــن و به صرفه تری ــل اعتمادتری  واکســن ها یکــی از قاب
بهداشــتی هســتند کــه هرســاله جــان میلیون هــا نفــر را از 
ــی  ــف توال ــال کش ــه دنب ــد )11, 12(. ب ــات می ده ــا نج بیماری ه
ــرکت های  ــمندان و ش ــل 2020، دانش ــد-19 در اوای ــوم کووی ژن
دارویــی بــرای کشــف واکســن در ســریع ترین زمــان باهــم 
رقابــت کردنــد )13, 14(. تاکنــون تعــداد زیــادی واکســن توســعه 

یافتــه انــد و بــه دنبــال تاییــد واکســن کوویــد-19 امیدهــا بــرای 
پایــان پاندمــی از طریــق ایمنــی جمعــی شــدت یافتــه اســت )15(. 
ــی  ــی جمع ــه  ایمن ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــوند )16(.  ــینه ش ــت واکس ــا 67% جمعی ــن 50% ت ــت بی الزم اس
ــی  ــی جمع ــه ایمن ــم وجــود واکســن، دســتیابی ب ــن علیرغ بنابرای
ــه  ــت؛ ب ــردم اس ــوم م ــان عم ــن در می ــرش واکس ــد پذی نیازمن
ــا  ــردم سرتاســر دنی ــان م ــد در واکسیناســیون در می ــی تردی عبارت
ــد )17(.  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــرل پاندم ــع در کنت ــن موان از مهمتری
تردیــد در واکسیناســیون بنابــر گفتــه ی ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــم در  ــیون علیرغ ــودداری از واکسیناس ــا خ ــرش و ی ــر در پذی تاخی
ــن  ــاع از واکس ــود )18(. امتن ــف می ش ــودن آن تعری ــترس ب دس
بــه دلیــل نگرانــی  پیرامــون آن موضــوع جدیــدی نیســت و بویــژه 
ــال 2009  ــتر اســت )19(. در س ــد بیش ــورد واکســن های جدی درم
ــه  ــی ب ــادران ایتالیای ــون بررســی نگــرش م ــک پژوهــش پیرام ی
واکســن آنفوالنــزا )A (H1N1 انجــام شــد و نتایــج نشــانگر ایــن 
بــود کــه 87,2% شــرکت کنندگان مخالــف و یــا مــردد در تزریــق 
ایــن واکســن بــه فرزندانشــان بودنــد )20(. پذیــرش پایین واکســن 
ــت؛  ــده اس ــزارش ش ــتی گ ــان بهداش ــان کارکن ــن درمی همچنی
ــت  ــورات نادرس ــزا تص ــن آنفوالن ــورد واکس ــه درم ــوری ک ــه ط ب
درمــورد کارآیــی، عــوارض جانبــی و بیماری زایــی واکســن بعنــوان 
مهمتریــن دالیــل پرســنل بهداشــتی برای امتنــاع از واکسیناســیون 
بــوده انــد )21, 22(. بــر اســاس گــزارش جهانــی در ســال 2017، 

ــود دارد )23(. ــد در واکســن در بیشــتر کشــورها وج تردی
تقریبــا اتفــاق نظــر وجــود دارد کــه تنهــا راه مصــون شــدن، ایمنــی 
ــن و  ــی از بهتری ــن یک ــت و واکس ــت اس ــادی از جمعی ــد زی درص
ــازه  ــاد در ب کــم خطرتریــن عوامــل ایجــاد ایمنــی در جمعیــت زی
ــه از  ــت مطالع ــر اهمی ــن ام ــد )24(. ای ــی باش ــاه م ــی کوت زمان
نگــرش عمــوم مــردم در زمینــه مشــارکت در امــر واکسیناســیون 
ــدان  ــان کشــور را دو چن ــا سیســتم بهداشــت و درم و همراهــی ب
مــی کنــد )25(. ســازمان جهانــی بهداشــت ســال گذشــته تردیــد 
دربــاره تزریــق واکســن، عــدم تمایــل یــا امتنــاع از واکسیناســیون 
بــا وجــود موجــود بــودن آن را یکــی از ده تهدیــد اصلــی ســالمت 
جهانــی دانســته، بطوریکــه ســازمان جهانــی بهداشــت تردیــد و بی 
ــه واکسیناســیون را یکــی از ده عامــل تهدیــد کننــده  اعتمــادی ب
ســالمت معرفــی کــرده اســت )4,26(. مســلما واکسیناســیون بــه 
ــرای کاهــش  ــر ب ــک روش موث ــوان ی ــه عن ــترده ای ب ــور گس ط
ــات  ــط مقام ــی توس ــای عفون ــاری ه ــار بیم ــردن ب ــن ب ــا از بی ی
بهداشــتی و جامعه پزشــکی شــناخته شــده اســت اعتمــاد و پذیرش 
و بکارگیــری و همــکاری مــردم در برنامــه هــای ملــی ایمن ســازی 
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بســیار مهــم تلقــی شــده و از اصلــی تریــن پیــش نیازهــای موجــود 
بعــد از فراهــم کــردن واکســن مناســب بــرای کووید-19 می باشــد 
ــرش واکسیناســیون و شناســایی  ــر در پذی )27(. درک عوامــل موث
ــه واکسیناســیون از  ــری هــا در زمین ــم گی ــع وتســهیل تصمی موان
ــود  ــرای بهب ــر ب ــه هــای مهــم در طراحــی اســتراتژیهای موث جنب
ــذا  ــزان پوشــش واکسناســیون در بیــن مــردم جامعــه اســت، ل می
ــورد واکسیناســیون،  ــه در م ــراد جامع ــر ترجیحــات اف بررســی تاثی
می توانــد بــه ارگان هــای مربــوط بــه بهداشــت عمومــی  در مــورد 
ــق آن،  ــتای تزری ــوق های در راس ــن، مش ــد واکس ــیوه های تایی ش
یــا اطــالع رســانی بــرای دســتیابی بــه جــذب بیشــتر در راســتای 
رســیدن بــه مــرز ایمنــی جمعــی در جامعــه کمــک کنــد )28, 29(. 
عوامــل متعــددی وجــود دارنــد کــه تمایــل افراد بــه واکسیناســیون 
را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد و از آن جایــی فاکتورهــای موثــر بــر 
پذیــرش واکســن کوویــد-19 بــه انــدازه ی کشــف خــود واکســن 
ــه منســجم  ــه نظــر می رســند و عــدم وجــود یــک مطالع مهــم ب
ــرور  ــه م ــا مطالع ــا ب ــدند ت ــر آن ش ــورد، نویســندگان ب ــن م در ای
نظامنــد حاضــر بــا هــدف شناســایی تمایــل بــه دریافــت واکســن 
کوویــد-19 و عوامــل مرتبــط بــا آن بــه بررســی آخریــن یافته هــا 

ــد. ــاره بپردازن ــن ب و دســت آوردهای علمــی درای

روش کار
شناسایی مطالعات مرتبط

ــد اســت. جســتجوی  ــرور نظامن ــه ی م ــه حاضــر یــک مقال مطالع
ــامل:  ــده Mesh ش ــتاندارد ش ــتفاده از واژگان اس ــا اس ــاالت ب مق
 Covid-19، Corona virus، Vaccination، Vaccination

فارســی  کلمــات  و   hesitancy، Vaccination acceptance

کوویــد-19، کرونا/بیمــاری کرونــا، واکسیناســیون، تردیــد در 
ــا  ــا ب ــب آن ه ــیون و ترکی ــرش واکسیناس ــیون و پذی واکسیناس
 NOT، کمــک عملگرهــای مرتبــط بــا پایــگاه جســتجو )همچــون
OR و AND( اســتفاده شــد. ایــن جســتجو در محــدوده 2019 تــا 

2021  در بانــک هــا و موتورهــای جســتجوگر اطالعاتــی انگلیســی 
 SID ، IranDoc ، Google scholar ، PubMedو فارســی چون ؛
 ، Medline ،Scopus، Cochrane Library، Science Direct،
Web of science صــورت گرفــت و پــس از جســتجو، تمــام 

ــد. ــوت  گردی ــزار اندن ــرم اف ــت شــده وارد ن ــات یاف مطالع
انتخاب مطالعات مرتبط

معیارهــای ورود ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه موضــوع تحقیــق، بهره 
گیــری از  آن دســته از مطالعــات کمــی، کیفــی و یــا ترکیبــی کــه 
نتایــج تحقیــق آن هــا در مقیــاس هــای مختلــف ســازمانی، ملــی 

و بیــن المللــی ارائــه شــده بــود، نــگارش مقالــه بــه زبــان فارســی 
و انگلیســی و هــم راســتا بــودن بــا هــدف مطالعــه و معیــار خــروج 
ــی  ــه )مقاالت ــل مقال ــن کام ــه مت ــی ب ــدم دسترس ــه، ع از مطالع
کــه در ژورنــال هــای انگلیســی چــاپ شــده و بــه دالیلــی 
ــه  ــی ک ــد(، مطالعات ــه در دســترس نبودن همچــون پرداخــت هزین
فرمتــی غیــر از مقالــه اصیــل پژوهشــی داشــتند و تکــراری بــودن 
ــا اســتفاده از                                                                                         ــن شــد. در جســتجوی انجــام شــده ب ــاالت تعیی مق
کلیــدواژه هــای نامبــرده و اســتراتژی جســتجو 64 مقالــه بدســت 

آمــد. 
ارزیابی کیفی مقاالت

مراحــل انتخــاب مقــاالت بــه شــرح زیــر بــود: نخســت جســتجوی 
اولیــه توســط دو نویســنده بــه صــورت جداگانــه انجــام شــد. پــس 
از مــرور چکیــده و عنــوان هــر یــک از مطالعــات و معیارهــای واجد 
شــرایط بــودن، مقــاالت احتمالــی مشــخص گردیــد و متــن کامــل 
مقــاالت توســط دو نویســنده بررســی و در ایــن راســتا متــن کامــل 
ــد. جهــت  ــه گردی ــی کــه معیارهــای ورود را داشــتند، تهی مطالعات
ــر اســاس معیارهــای مشــخص، از  بررســی کیفــی هــر مطالعــه ب
ابــزار کنســورت  اســتفاده گردیــد. ابــزار کنســورت دارای 25 گویــه 
مــی باشــد کــه در جــدول یک هــر یــک از مطالعــات مورد اســتفاده 
ــن چــک  ــرار داده اســت. ای ــورد بررســی ق ــن پژوهــش را م در ای
لیســت دارای 6 بخــش اصلــی، شــامل عنــوان و چکیــده، مقدمــه، 
روش هــا، نتایــج، بحــث و ســایر اطالعــات تشــکیل شــده اســت. 
ــاز یــک در صــورت اشــاره  ــا احتســاب امتی ــه ب ــاز هــر مطالع امتی
کــردن بــه هــر یــک از مــوارد موجــود در چــک لیســت و امتیــاز 
صفــر در صــورت اشــاره نکــردن ثبــت شــد و در نهایــت مقاالتــی 
کــه از کیفیــت الزم برخــوردار بودنــد، انتخــاب شــدند )جــدول 1(. 
در ایــن راســتا از یــک فــرم ســاختار یافتــه بــرای اســتخراج داده ها 
اســتفاده گردیــد. داده هــای اســتخراج شــده، شــامل ویژگــی هــای 
مطالعــه )نویســندگان، ســال مطالعــه، محــل انجــام مطالعــه، روش 
مطالعــه، حجــم نمونــه و یافتــه هــا( بــود کــه توســط دو نویســنده 
بصــورت جداگانــه انجــام و نتایــج مطالعــات بــر مبنــای راهنمــای 
پریزمــا  گــزارش گردیــد. بدلیــل همپوشــانی برخــی از پایــگاه هــا 
ــن  ــگاه، عناوی ــد پای ــه در چن ــک مقال ــان ی ــدن همزم ــه ش و نمای
ــزار  ــرم اف ــور از ن ــن منظ ــرای ای ــه ب ــدند، ک ــذف ش ــراری ح تک
انــد نــوت نســخه 20 بــرای شناســایی عناویــن تکــراری اســتفاده 
گردیــد. پــس از انطبــاق بــا معیارهــای ورود و بررســی مقاله¬هــای 
ــا  ــی و محتوایــی و هــم راســتایی ب متعــدد از لحــاظ تشــابه عنوان
اهــداف ایــن مطالعــه، در نهایــت 19 مقالــه بــا ســه عنــوان فارســی 
ــاز از  ــورد نی ــای م ــاب و داده ه ــی انتخ ــوان انگلیس ــانزده عن و ش
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ــام نویســنده، ســال  مقــاالت، طبــق چــک لیســتی کــه شــامل ن
ــود، اســتخراج و در ایــن  انتشــار، نــوع مطالعــه و نتایــج مطالعــه ب

مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت )شــکل 1(.

جدول 1. ارزیابی کیفی مقاالت مورد مطالعه بر اساس ابزار کانسورت
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1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الف عنوان و 
چکیده

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ب

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 الف مقدمه و 
اهداف

0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 ب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 الف طراحی 
کارآزمایی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ب

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 الف شرکت 
کنندگان

1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 4 ب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 مداخالت

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6 الف پیامدها

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 6 ب

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 الف حجم نمونه

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 ب

تصادفی سازی

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 الف ایجاد توالی

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 ب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 روش پنهان 
سازی

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 اجرا

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 الف کور سازی

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ب

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12 الف روش های 
آماری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 ب

نتایج

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 الف جریان 
شرکت 
1کنندگان 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13 ب

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14 الف بیمارگیری

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 14 ب

1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 اطالعات 
پایه

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 تعداد افراد 
مورد آنالیز

1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 17 الف پیامد و 
1تخمین 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 17 ب
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1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 آنالیز های 
فرعی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 19 خطرات

بحث

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 محدودیت 
ها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 تعمیم 
پذیری

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 22 تفسیر

سایر اطالعات

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 ثبت

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 24 دستورالعمل

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 25 تامین مالی

35 30 32 36 34 30 35 29 32 35 34 27 28 32 32 33 33 29 32 امتیاز کل

شکل 1. بررسی و ارزیابی مقاالت
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یافته ها
در مطالعــه حاضــر، 19 مطالعــه مطابــق بــا هــدف پژوهــش مــورد 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــد. مطالع ــرار گرفتن ــل ق ــه و تحلی تجزی
ــچ  ــد. هی ــرده بودن ــروی ک ــورت پی ــت کنس ــک لیس ــه از چ گرفت
یــک از مقــاالت امتیــاز ضعیــف )کمتــر از 25 درصــد( را دریافــت 

نکردنــد، دو مقالــه ) امتیــاز 55 درصــد( بارتبــه متوســط، ســه مقالــه 
ــا 75 درصــد( و در نهایــت چهــارده  ــاز 50 ت ــه خــوب )امتی ــا رتب ب
مقالــه رتبــه عالــی )امتیــاز بیــش از 75 درصــد( را کســب نمودنــد. 

ــه شــده اســت. خالصــه مطالعــات منتخــب در جــدول 2 ارائ

جدول 2. شرح یافته های گزارش شده در مطالعات واجد شرایط

خالصه یافته ها حجم نمونه هدف ابزار روش مطالعه نویسندگان/سال/کشور ردیف

در این پژوهش، 64% نمونه ها موافق، %27 
نامطمئن، 9% مخالف دریافت واکسن کووید-19 

بودند. ویژگی های شخصی و بالینی، سابقه دریافت 
واکسن آنفوالنزا، باور کلی درمورد واکسیناسیون، 
باور و نگرش نسبت به کووید-19 و واکسن آن 
76% عوامل موثر در تمایل به دریافت واکسن را 
تشکیل می دهند. تمایل به دریافت واکسن با باور 

مثبت افراد درمورد واکسن کووید-19، داشتن 
باور ضعیف تر به وجود عوارض جانبی واکسن، 

دریافت اطالعات بیشتر برای تصمیم گیری آگاهانه 
در این زمینه، باور فرد درمورد خطر باالی کرونا 

برای دیگران، سن باالتر، زدن واکسن آنفوالنزا در 
زمستان گذشته مرتبط بود )46(. 

1500 نفر

کشف ارتباط 
بین تمایل به 
واکسیناسیون 

و مبانی نظری، 
فاکتورهای اجتماعی 

- دموگرافیک و 
زمینه ای

نظرسنجی 
آنالین مقطعی

Ssan M. Sherman
2021
انگلیس

1

بر اساس نتایج این پژوهش، پذیرش واکسن در 
کشور اردن کم 37,4% بود. مردان و افرادی که 
واکسن آنفوالنزای فصلی را دریافت کرده اند، 

بیشتر پذیرای دریافت واکسن کووید-19 بودند. 
همچنین افرادی معتقد بودند که واکسن ها به طور 
کلی ایمن هستند و کسانی که تمایل به پرداخت 
هزینه برای واکسن بودند، در صورت دسترسی به 
واکسن مایل به دریافت آن بودند. افراد باالی 35 
سال و شاغلین، افرادی که باور داشتند توطئه ای 
پشت این بیماری است و کسانی که به هیچ منبع 

اطالعاتی درباره واکسن کرونا اعتماد نداشتند، کمتر 
مایل به پذیرش واکسن بودند )45(. 

3100 نفر

بررسی مقبولیت 
واکسن های 

کووید - 19 و عوامل 
پیش بینی کننده 

آن، نگرش مردم به 
واکسن ها

پرسشنامه مقطعی
Tamam El-Elimat

2021
اردن

2

نتایج مطالعه بیانگر این بود که 79,6% نمونه ها 
اظهار کردند که واکسیناسیون را به بیمارانشان 

پیشنهاد خواهند کرد و 72,4% آن ها موافق تزریق 
واکسن هستند. ایمنی واکسن مهمترین فاکتور در 
تردید نمونه ها برای تزریق واکسن بود. همچنین 
عدم اعتماد به وزارت بهداشت برای اطمینان از 

ایمن بودن واکسن دومین فاکتور مرتبط با پذیرش 
پایین واکسیناسیون بود. سابقه واکسیناسیون علیه 

آنفوالنزای فصلی نیز در پذیرش واکسن کووید-19 
موثر بود )10(. 

2768 نفر 
کارکنان 
بهداشتی

بررسی تمایل  کادر 
درمان به پذیرش 

واکسن کووید - 19 
در آینده و پیشنهاد 

آن به بیماران، کشف 
فاکتورهای موثر بر 
پذیرش واکسن در 

کادر درمان

پرسشنامه مقطعی
Verger P

2021
فرانسه، بلژیک و کانادا

3

نتایج این مطالعه نشان دادند که 30,5% نمونه ها 
موافق واکسینه شدن و 31,1% در این باره مردد 
بودند. درک خطر کووید-19 با تمایل افراد به 

واکسیناسیون مرتبط بود. موافقان واکسیناسیون 
بیشتر مایل به پذیرش خطرات واکسن بودند 
در حالی که افراد مردد فکر می کردند واکسن 

کووید-19 می تواند خطری بیشتر از بیماری کرونا 
برای سالمتی ایجاد کند )44(.  

1146 نفر
کشف فاکتورهای 
مرتبط با تمایل و 
نگرش به واکسن 

کووید 19 
پرسشنامه مقطعی

M.Guillon
2021
فرانسه

4

نتایج پژوهش نشان دادند که 57,5% افراد تمایل 
به دریافت واکسن کووید-19 داشتند، که %84,4 
این افراد پزشکان و محققان بودند. افراد مسن تر، 
مردها، سفید پوستان و آسیایی ها بیشتر متمایل 
به دریافت واکسن بودند. ایمنی واکسن، حوادث 
نامطلوب بالقوه، کارآیی و سرعت توسعه واکسن 
از نگرانی های شرکت کنندگان در این پژوهش 

بود )43(. 

5287 مراقب 
سالمت

بررسی تمایل پرسنل 
کادر درمان برای 
دریافت واکسن و 

شناسایی نگرانی های 
مرتبط با واکسن 

نظرسنجی  مقطعی
Jana Shaw

2021
آمریکا

5
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در این مطالعه نتایج نشان دادند که 49,7% شرکت 
کنندگان بیان کردند که مایل به تزریق واکسن 

هستند و 38,4% آنها اظهار داشتند که فرزندانشان 
را نیز واکسینه خواهند کرد. درخواست برای دریافت 

واکسن با جنس، شغل، بیمه، سطح اضطراب، 
داشتن فرزند و تمایل به واکسینه شدن فرزندانشان 
مرتبط بود. ترس از عوارض واکسن، عدم اطمینان 

به واکسن ها به دلیل جدید بودنشان و باور به 
اینکه کووید-19 یک اسلحه ی بیولوژیکی است و 
واکسن به سازندگان این ویروس کمک می کند، از 
رایج ترین علل اجتناب از دریافت واکسن بود )42(. 

759 نفر
شناسایی تفکرات 
و نگرش های افراد 

درباره واکسن کووید 
19 در آینده

نظرسنجی 
آنالین کیفی

Büşra Akarsu
2021
ترکیه

6

طبق نتایج این مطالعه، 36% شرکت کنندگان مایل 
به دریافت واکسن به محض در دسترس قرارگرفتن 
آن بودند و 56% در این باره نامطمئن بودند. نتایج 

نشان دادند که پذیرش واکسن با افزایش سن، 
تحصیالت، سطح درآمد افزایش می یابد. پذیرش 
واکسن در میان ارائه دهندگان خدمات درمانی 

مستقیم بیشتر 49% بود. ایمنی، اثربخشی و سرعت 
توسعه و تایید واکسن بیشترین نگرانی ها درمورد 

دریافت واکسن بودند )41(.

4080 مراقب 
سالمت

ارزیابی نگرش 
کارکنان سالمت به 

واکسیناسیون 
پرسشنامه 

آنالین مقطعی
Rahul Shekhar

2021
آمریکا

7

طبق نتایج این مطالعه 58% افراد موافق و %4,9 
مخالف واکسیناسیون کووید-19 بودند. نگرش 

مثبت به واکسیناسیون با سن باالتر، پزشک بودن، 
دریافت واکسن فصلی آنفوالنزا و مزایای درک شده 
مرتبط است. در میان افراد مردد برای واکسیناسیون 

نگرانی هایی درمورد عوارض جانبی و اینکه آیا 
واکسن سریع ساخته شده وجود داشت. فاکتور مهم 
در تصمیم گیری اطالعات موجود درمورد اثربخشی 

و ایمنی بود )40(.

1132 نفر 
از کارکنان 

بهداشتی

ارزیابی نگرش 
کارکنان بیمارستان 

درمورد واکسن 
کووید 19 و عوامل 
موثر در پذیرش 
آن. هدف ثانویه: 

شناسایی ویژگی های 
زیرگروه مردد به 
واکسیناسیون و 

نیازهای اطالعاتی 
و ترجیحات ارتباطی 
آنان به منظور تطبیق 

بیشتر کمپین های 
واکسیناسیون با این 

افراد.

نظرسنجی 
آنالین مقطعی

Anne Spinewine 
2021
بلژیک

8

در این مطالعه 61,2% شرکت کنندگان مایل به 
دریافت واکسن بودند. پذیرش دریافت واکسن در 
میان زنان، بزرگساالن 20- 49 ساله و افراد دارای 
سطح پایین درآمد کمتر بود. چندین فاکتور روانی 
مانند درک اثربخشی واکسن و تمایل به محافظت 
از دیگران با واکسینه شدن خود با پذیرش واکسن 

مرتبط بودند )39(. 

2956 نفر

توصیف پذیرش 
و تردید نسبت به 

واکسن کووید – 19 
و ارزیابی فاکتورهای 

مرتبط با آن

نظرسنجی 
اینترنتی مقطعی

Masaki Machida
2021
ژاپن

9

نتایج این پژوهش بیانگر این بود که 36,8% افراد 
مخالف دریافت واکسن، 26,4% هم مردد بودند. 

از دالیل اصلی مخالفت و تردید نسبت به دریافت 
واکسیناسیون نگرانی درباره استفاده از واکسن و 

عدم اطمینان به آنها بود )38(.

1144 نفر ارزیابی تمایل افراد 
به واکسیناسیون

نظرسنجی 
اینترنتی مقطعی

Walid A. Al-Qerem
2021

تعدادی از کشورهای خاورمیانه
10

در این مطالعه 63,7% نمونه ها مایل، %10,0 
مخالف به دریافت واکسن بوده و 26,3% نسبت 

به دریافت آن تردید داشتند. بیش از 80% افرادی 
که مخالف و یا مردد بودند اظهار کردند که 

نگرانی هایی درمورد عوارض جانبی واکسن ها و 
اخبار مربوط به آن ها دارند.  افرادی که مایل به 

دریافت واکسن بودند بیشتر مردها، مسن تر، دارای 
تحصیالت باالتر، آسایی و یا سفید پوست، به روز 
درمورد واکسن ها، بدون تماس مستقیم با بیماران 
بوده و قبال تست کووید-19 داده بودند. تغییر معنی 

داری در تمایل به واکسینه شدن در افرادی که 
مواجه ی باالیی با بیماران کووید-19 داشتند در 
مقابل افراد با مواجهه ی کم وجود نداشت )37(.

12034 کارمند 
بیمارستان

ارزیابی تمایل 
کارکنان بیمارستان 

به واکسینه شدن
نظرسنجی 
الکترونیکی مقطعی

Barbara J.Kute
2021
فیلیپین

11
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در این مطالعه 55,3% شرکت کنندگان مایل به 
دریافت واکسن بودند در حالی که 46,2% بیان 
کردند که از واکسن می ترسند. طرز فکر سیاسی 
مهمترین فاکتور تعیین کننده در تمایل به واکسن 

و ترس از آن بود. همچنین جنسیت، سطح 
تحصیالت، درآمد، نژاد در این زمینه موثر بودند 

.)36(

1017 نفر
شناسایی فاکتورهای 
مرتبط با تمایل به 

واکسیناسیون
نظرسنجی 

آنالین مقطعی

 William D. S.
Killgore

2021
آمریکا

12

نتایج حاکی از این بودند که درک افراد از شدت 
کووید-19، اثربخشی درک شده واکسن و کارآیی 
پاسخ درک شده به واکسن از عوامل تعیین کننده 
ی تمایل به واکسیناسیون بودند.  61,5% افراد 
تمایل به دریافت واکسن داشتند و کارایی پاسخ 

درک شده مهمترین عامل تعیین کننده ی تمایل به 
واکسیناسیون بود )35(.

256 نفر

بررسی عوامل تعیین 
کننده تمایل به 

واکسن کووید – 19 
بر اساس نظریه 
انگیزه حفاظتی

پرسشنامه 
مبتنی بر وب مقطعی

Alireza Ansa-
ri-Moghaddam

2021
ایران

13

طبق نتایج این مطالعه، سابقه قبلی واکسیناسیون 
در زمینه های مختلف، مهمترین عامل پیش بینی 
کننده تمایل به دریافت واکسن است. عامل دیگر 
تصوری است که افراد از جدی بودن این بیماری 

دارند. 68% نمونه های این پژوهش موافق واکسینه 
شدن بودند؛ اما عوارض جانبی، کارآیی و مدت الزم 

برای تست واکسن از نگرانی های نمونه ها بود. 
مدت طوالنی تر برای تست واکسن، کارآیی باالتر 
و ساخته شدن واکسن در آمریکا به طور معنی داری 

با افزایش پذیرش واکسن مرتبط بود )29(.

316 نفر درک رفتارها و موانع 
درمورد واکسن کووید 

نظرسنجی با 
ایمیل

مقطعی Kendall Pogue
2020
آمریکا

14

نتایج مطالعه نشان دادند که 91,3% افراد بیان 
کردند که بعد از دسترسی به واکسن مایل به تزریق 
آن هستند. از میان آنان 52,2% بیان کردند که به 
محض دسترسی به واکسن مایل به واکسینه شدن 

هستند اما 47,8% آنان مایل به تاخیر در تزریق 
بودند تا ایمنی واکسن تایید شود. جنس مرد، تاهل، 
درک خطر باالی سرایت بیماری، تزریق واکسن 
آنفوالنزا در فصل گذشته، باور داشتن به کارایی 

واکسن کرونا و بها دادن به توصیه پزشک می تواند 
پذیرش واکسن در اسرع وقت را افزایش دهد در 
حالی که قیمت و دسترسی واکسن و وجود موارد 
مشکوک یا قطعی بیماری در اطرافشان از موانع 
شرکت بالفاصله در واکسیناسیون بود )34(.  

2058 نفر

ارزیابی پذیرش 
واکسن کووید – 19 
در آینده، ترجیحات 
پیرامون ویژگی ها و 
زمان بندی واکسن و 
فاکتورهای موثر بر 

پذیرش آن

نظرسنجی 
آنالین مقطعی

Jiahao Wang
2020
چین

15

نتایج بیانگر این بودند که 86,1% دانشجویان مایل 
به دریافت واکسن کووید-19 بودند. در مقایسه 

دانشجویان بهداشت و درمان با دانشجویان رشته 
های غیر بهداشت و درمان نشان داد که تفاوت 

معنی داری از نظر تمایل به واکسیناسیون مشاهده 
نشد )33(.

735 دانشجو

کشف نگرش 
دانشجویان به 

واکسن آینده در 
پیشگیری کووید 19 
و بررسی اثر برنامه 
های درسی بر روی 
تمایل دانشجویان به 

واکسیناسیون

پرسشنامه 
آنالین مقطعی

Serena Barello
2020
ایتالیا

16

در این مطالعه 64,2% شرکت کنندگان مایل به 
دریافت واکسن بودند. تمایل به دریافت واکسن 
در میان افرادی که دارای مواجهه ی بیشتر با 

هنجارهای اجتماعی حامی واکسیناسیون و درک 
باالتری از فواید واکسن بودند، بیشتر بود. تمایل 

به واکسن در افراد دچار نگرانی باال پیرامون ایمنی 
واکسن، سن باالتر، جنسیت زن و کار در زمینه ی 

مراقبت سالمتی کمتر بود )32(.

4933 نفر
شناسایی نگرش، 
باورها و تمایالت 
عموم مردم به 

واکسن کووید – 19 

نظرسنجی 
اینترنتی مقطعی

Mehrdad Askarian
2020
ایران

17

در این مطالعه 59,5% افراد مایل به دریافت 
واکسن، 21,4% مردد و 18,7% مخالف آن بودند. 

تردید در واکسیناسیون با جنسیت مونث، سن کمتر، 
نداشتن تماس یا بیماران مبتال به کووید-19 و 
سالم بودن مرتبط بود. پرستاران )53,3%( نسبت 

به پزشکان )82,7%( کمتر مایل به دریافت واکسن 
بودند )31(.

2454 نفر 
از کارکنان 

بهداشتی

درک نگرش به 
واکسیناسیون و 
شناسایی عوامل 

تعیین کننده تردید در 
واکسیناسیون

نظرسنجی 
آنالین مقطعی

Bauernfeind S
2020
آلمان

18
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خالصه یافته ها حجم نمونه هدف ابزار روش مطالعه نویسندگان/سال/کشور ردیف

بر اساس نتایج این مطالعه درصد پذیرش 
واکسن 83,6% برآورد شد. از میان افراد موافق 
واکسیناسیون، 58% واکسن های وارداتی، %25 
واکسن های ساخت ایران و 17% هر دو نوع را 

ترجیح می دادند. تفاوت معنی داری بین متغیرهایی 
چون سن، مجرد بودن، داشتن تبعیت دارویی 
متوسط با تمایل افراد به دریافت واکسن وجود 

داشت. اعتماد اجتماعی ناکافی به مقامات سیستم 
بهداشتی، شرکت های دارویی و تولیدکننده ی 

واکسن، عدم اعتماد به اثربخشی واکسن و عوارض 
نامطلوب آن، جنبش های ضدواکسن سنتی، نگرانی 
از ردیابی شدن به وسیله میکروچیپ بر اثر واکسینه 
شدن، احساس عدم ضرورت واکسیناسیون و عدم 
اطمینان از توزیع عادالنه ی واکسن چالش های 
اصلی گزارش شده توسط جمعیت مورد مطالعه 
پیرامون دریافت واکسن بودند. از موانع دریافت 

واکسن نیز به عدم اطمینان به سیستم بهداشتی، 
ایمنی واکسن و عوارض جانبی واکسن اشاره 

شد. همچنین به دنبال کمبود واکسن و واردات 
آن بدلیل تحریم تمایل شدید عموم مردم بویژه 

سالمندان به واکسیناسیون افزایش یافته است )30(.

1200 نفر

تعیین پذیرش 
واکسن کووید – 19 
و فاکتورهای مرتبط 

با آن، توضیح 
مهمترین موانع 
و استراتژی های 
پذیرش واکسن

پرسشنامه و 
مصاحبه کیفی

Hamid Reza Khankeh

2021

ایران

19

ــیون  ــه واکسیناس ــه ب ــراد ب ــل اف ــر تمای ــر ب ــای موث فاکتوره
کوویــد-19

-عوامل فردی )جمعیت شناختی و باورها(

در مطالعــات مــورد بررســی شــده، بعضــی مطالعــات فاکتورهایــی 
چــون ســن )31, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46(، جنــس )31, 
34, 36, 37, 39, 42, 43, 45(، تاهــل )34(، نــژاد )36, 37, 43(، 
بیمــه )42(، تحصیــالت )36(، شــغل )31, 32, 40, 43, 45(، درآمــد 
)36, 39, 41(، داشــتن فرزند )42( و ســابقه واکسیناســیون )10, 29, 
34, 40, 45, 46( را بــا تمایــل افــراد به واکســن کوویــد-19 مرتبط 
ــات  ــت اطالع ــه در دریاف ــت ک ــالت از آن جه ــتند. تحصی دانس
مربــوط بــه ســالمتی نقــش دارد، می توانــد موثــر باشــد. همچنیــن 
شــغل افــراد باتوجــه بــه میزانــی کــه فــرد را در معــرض ویــروس 
ــه واکسیناســیون نقــش  ــراد ب ــل اف ــرار می دهــد، در تمای ــا ق کرون
دارد )35(. در زمینــه ی ســن، ســالمندان اغلــب احســاس مســئولیت 
بیشــتری در برابــر خــود و دیگــران احســاس کــرده و با توجــه اینکه  
بیشــتر در معــرض کرونــا و عــوارض آن هســتند، تمایــل بیشــتری 
بــه واکسیناســیون از خــود نشــان می دهنــد )38(. بــه عــالوه افــراد 
متاهــل بــه دلیــل داشــتن احســاس مســئولیت بیشــتر نســبت بــه 
خانــواده خویــش بیشــتر مایــل بــه دریافــت واکســن هســتند )25, 
ــی  ــی- آمریکای ــتان آفریقای ــیاه پوس ــن در س ــرش واکس 27(. پذی
ــالی  ــه ابت ــه ب ــن باتوج ــود و ای ــتر ب ــیایی ها بیش ــن و در آس پایی
بــاالی سیاه پوســتان آفریقایــی- آمریکایــی بــه کوویــد-19 نگــران 
کننــده اســت )43(. نتایــج مطالعــات نشــان دادنــد کــه بیــن ســطح 
ــه  ــود دارد؛ ب ــه وج ــز رابط ــیون نی ــه واکسیناس ــل ب ــد و تمای درآم
نحــوی کــه پذیــرش واکســن در افــراد کــم درآمــد کمتــر می باشــد 

ــجویان  ــان دانش ــیون می ــه واکسیناس ــل ب ــن تمای )39(. همچنی
نســبت بــه فــارغ التحصیــالن بیشــتر بــوده و بــه صــورت کلــی در 
ــگان  ــر می باشــد )36(. رای ــر، پایین ت ــالت کمت ــراد دارای تحصی اف
بــودن یــا نبــودن واکســن نیــز یــک عامــل مهــم در تمایــل بــه 
واکســینه شــدن اســت، بــه طــوری  کــه افــراد بیــکار نســبت بــه 
ــوده و افــرادی کــه دارای بیمــه اجتماعــی  واکسیناســیون مــردد ب
یــا بیمــه ســالمتی بودنــد بیشــتر مایــل بــه واکسیناســیون کرونــا 
بودنــد )39(. همچنیــن تمایــل بــه واکسیناســیون کرونــا در افــرادی 
کــه واکســن آنفوالنــزا دریافــت می کردنــد بیشــتر بــود؛ زیــرا ایــن 
ــد )29, 42( از  ــت می دادن ــه واکســینه شــدن اهمی ــب ب ــراد اغل اف
طرفــی عوامــل دیگــری چــون اعتمــاد بــه پزشــکان )34(، اعتمــاد 
بــه وزارت بهداشــت )10(، بــاور افــراد درمــورد اثربخشــی، عوارض، 
ایمنــی و در دســترس و رایــگان بــودن واکســن )10, 29, 32, 34, 
35, 37, 40, 41, 43( نیــز در ایــن رابطــه موثــر شــناخته شــده انــد. 
اطالعــات می تواننــد اثــر مثبتــی در آگاه ســازی افــراد ایفــا کــرده 
و ســوءتفاهم ها و شــایعاتی کــه ســبب مــردد شــدن مــردم درمــورد 
ــردم  ــر م ــرف دیگ ــد، از ط ــن ببرن ــود را ازبی ــیون می ش واکسیناس
ــزات  ــتفاده از تجهی ــه اس ــند ک ــاور باش ــن ب ــر ای ــت ب ــن اس ممک
حفاظتــی ماننــد ماســک می تواننــد بــه جــای واکسیناســیون بــکار 
ــته و ناشــی از  ــت نداش ــن موضــوع حقیق ــه ای ــی ک ــد؛ در حال رون
انتشــار اطالعــات غلــط در جامعــه اســت )47(. بایــد در نظر داشــت 
ــر همــه ی  ــه ی جمعــی اســت و ب ــا یــک تجرب کــه پاندمــی کرون
شــهروندان اثرگذاراســت؛ بــه عــالوه کنتــرل آن نیازمنــد مشــارکت 
همگانــی اســت؛ در حالــی کــه تردیــد در برابــر واکسیناســیون مانــع 
ــر ایــن ویــروس در جامعــه  ــه ایمنــی جمعــی در براب دســت یابی ب
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می شــود )48(. بســیاری از بیمــاران بهبــود یافتــه از کوویــد-19 از 
ــی  ــود نگرانی های ــل آن وج ــد و دلی ــاع می کنن ــیون امتن واکسیناس
پیرامــون ایمنــی واکســن، عــوارض جانبــی و اثربخشــی واکســن 
ــعه واکســن ها اســت )42, 49(.  ــاالی توس ــرعت ب ــه س ــه ب باتوج
ــورد  ــات درم ــق اطالع ــار دقی ــت انتش ــود اهمی ــوع خ ــن موض ای
ــیون را  ــه واکسیناس ــردم ب ــاد م ــب اعتم ــن ها و جل ــی واکس کارای

ــازد )38(. ــخص می س مش
-عوامل مرتبط با بیماری 

ــن  ــرش واکس ــا پذی ــراد ب ــراب اف ــه اضط ــت ک ــده اس ــوان ش عن
ــی  ــالمتی وقت ــراب س ــع اضط ــت؛ در واق ــاط اس ــا در ارتب کرون
ــد و  ــش می یاب ــرد افزای ــی ف ــیت بدن ــه حساس ــد ک ــاق می افت اتف
یــا فــرد متوجــه آن می شــود و آن را بــه عنــوان عالئــم ابتــال بــه 
بیمــاری تفســیر می کنــد، ایــن اضطــراب ســبب می گــردد فــرد از 
ــن در  ــد و بنابرای ــروی کن دســتورالعمل های بهداشــتی عمومــی پی
تمایــل فــرد بــه واکسیناســیون هــم اثــر گــذار اســت )42(. در ایــن 
بیــن، تمایــل بــه محافظــت از دیگــران بــا واکســینه شــدن خــود 
)39(، تمــاس بــا بیمــاران مبتــال بــه کوویــد-19 )31, 37(، ســابقه 
ــیون  ــورد واکسیناس ــی درم ــاور کل ــد-19 )37(، ب ــت کووی ی تس
ــن آن )34, 35, 45, 46(،  ــا و واکس ــه کرون ــبت ب ــاور نس )46(، ب
ــه روز  ــودن بیمــاری )29, 34, 44, 46(، ب ــراد از جــدی ب تصــور اف
بــودن درمــورد واکســن هــا )37( در پذیــرش واکسیناســیون موثــر 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــد. دیدگاه هــای موجــود درمــورد واکســن کرون بودن
ــی  ــی عموم ــی و آگاه ــات کاف ــود اطالع ــودن آن، کمب ــد ب جدی
مربــوط باشــد )46(. یکــی از مهمتریــن دالیــل تمایــل افــراد بــه 
ــه واکسیناســیون، حفاظــت از ســالمت خــود و دیگــران اســت؛  ب
ــه  ــردی اســت، بلک ــر برحفاظــت ف ــا موث ــه تنه ــون واکســن ن چ
تامیــن کننــده ی حفاظــت جمعــی اســت، همچنیــن افــرادی کــه 
ســابقه دادن تســت کرونــا داشــتند و همچنیــن کســانی کــه نگران 
ــه  ــل ب ــد، بیشــتر متمای ــا بودن ــه کرون ــدان ب ابتــالی خــود و فرزن
واکسیناســیون بودنــد )37, 42(. باورهــای ســالمتی دربــاره ی 
کرونــا، ماننــد میــزان آســیب پذیری در برابــر بیمــاری، درک شــدت 
بیمــاری و کارآیــی واکســن در تمایــل بــه واکسیناســیون موثرانــد 
ــراد  ــدگاه اف ــه دی ــد ک ــان دادن ــات نش ــن مطالع )35, 39(. همچنی
ــراد از  ــزان درک اف ــا می ــه ب ــیون در مقایس ــه واکسیناس ــبت ب نس
ــا نقــش مهمتــری در پذیــرش واکســن ایفــا  خطــر بیمــاری کرون

 .)44( می کنــد 
-عوامل اجتماعی

میــزان پذیــرش و تمایــل افــراد بــه واکسیناســیون در کشــورهای 
مختلــف دنیــا بســیار متفــاوت اســت بصورتــی کــه میــزان تمایــل 

افــراد بــه واکســینه شــدن از 91,3% در چیــن تــا 30,5% در فرانســه 
ــای  ــی از فاکتوره ــی یک ــوژی سیاس ــود )34, 45(. ایدئول ــر ب متغی
ــه  ــد )36(، ب ــیون می باش ــد در واکسیناس ــت در تردی ــز اهمی حائ
ــه  ــم ک ــی و عل ــت داروی ــت، صنع ــه دول ــاد ب ــدم اعتم ــالوه ع ع
ناشــی از مدیریــت ضعیــف طــی پاندمــی اســت، ســبب کاهــش 
ــای  ــده اســت )44(. نگرانی ه ــیون ش ــه واکسیناس ــراد ب ــل اف تمای
موجــود در مــورد واکسیناســیون از مهمتریــن علــل تردیــد و 
خــودداری از شــرکت در واکسیناســیون بــه شــمار مــی رود و عمدتــا 
ــوده و در  ــن ها ب ــی واکس ــی و ایمن ــوارض جانب ــه ع ــوط ب مرب
ــم  ــت )34, 50, 51(. ه ــترک اس ــف مش ــورهای مختل ــردم کش م
ــود دارد و  ــی وج ــن ها نگرانی های ــی واکس ــورد کارآی ــن در م چنی
بســیاری از افــراد اذعــان داشــتند کــه نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر 
بــرای تصمیم گیــری درمــورد تزریــق واکســن دارنــد )52(. از دیگــر 
دالیــل تردیــد در واکسیناســیون، عــدم اعتمــاد و تئــوری  توطئــه در 
برخــی شــرکت کننــدگان بــود و آن هــا حــس می کردنــد واکســن 
هــم بــه نوعــی توطئــه محســوب می شــود )38(. نکتــه ی جالــب 
توجــه ایــن اســت کــه داشــتن اطالعــات فــراوان درمــورد بیمــاری 
یــا انــواع واکســن تاثیــر زیــادی بــر میــل افــراد بــه واکسیناســیون 
نــدارد امــا ارائــه اطالعــات مربــوط بــه اثربخشــی، ایمنــی، صــرف 
زمــان کافــی بــرای تســت واکســن و آمریکایــی بــودن واکســن ها 
بــر پذیــرش واکسیناســیون موثــر می باشــد )29(. بســیاری از 
افــراد بــه توصیه هــای دوســتان واعضــای خانــواده درمــورد 
ــای  ــه توصیه ه ــردم ب ــالوه م ــه ع ــد؛ ب ــه می کنن ــن توج واکس
ــی  ــا دیدگاه ــد آنه ــس کنن ــه ح ــی ک ــناس در صورت ــراد ناش اف
ــد و ممکــن  ــد، اعتمــاد می کنن ــه زندگــی دارن مشــابه خودشــان ب
ــراد  ــه در فضــای مجــازی توســط اف ــات غلطــی ک اســت اطالع
غیــر کادر درمــان منتشــر می شــود را بــاور کننــد؛ بنابرایــن وجــود 
کمپین هــای ضدواکســن در فضــای مجــازی کــه اطالعــات غلــط 
و جعلــی را منتشــر می کننــد، می تواننــد بــر روی تمایــل افــراد بــه 
واکســن اثــر منفــی بگذرانــد، لــذا در همیــن رابطــه توانمندســازی 
افــراد بــرای رد هرگونــه اطالعــات نادرســت واکســن کوویــد-19 
ــق  ــوند از طری ــه می ش ــا مواج ــا آنه ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــه ب ک
آمــوزش ســایت های معتبــر در بهبــود نگرش هــا و باورهــای 

ــر اســت  )32, 45(. ــراد موث بهداشــتی اف
عوامل مرتبط با نظام سالمت

ــا باتوجــه  کارکنــان ســالمت نگرانی هایــی درمــورد واکســن کرون
بــه جدیــد بــودن و کمبــود اطالعــات دربــاره ی آ ن هــا ماننــد عموم 
مــردم دارنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تصــور بــر ایــن اســت کــه 
ــرا  ــاال اســت؛ زی ــان ب ــان کادردرم ــرش واکســن درمی ــزان پذی می
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آ ن هــا در زمینــه ی پزشــکی آمــوزش دیــده انــد، امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه کادر درمــان گروهــی کامــال همگــون نبوده و بســیاری 
ــد )10, 37(.  ــه ی واکسیناســیون ندارن ــا تخصصــی در زمین از آن ه
تصــور بســیاری از کارکنــان دربــاره ی خطــرات فرضــی واکســن ها 
ــیاری از کادر  ــه بس ــی ک ــی از پاندم ــرات ناش ــا خط ــه ب در مقایس
درمــان آن را تجربــه کردنــد، بدتــر بــوده و عــدم اعتمــاد بــه وزارت 
بهداشــت بــرای ارائــه ی واکســن ایمــن فاکتــور موثــری در پذیرش 
واکســن اســت )53(. یکــی از دالیــل ایــن بی اعتمــادی مربــوط بــه 
تضادهایــی اســت کــه از ابتــدای شــروع پاندمــی دربــاره ی کارآیــی 
ــد  ــود داشــته اســت )10(. بای ــف و... وج ــای مختل ماســک، داروه
توجــه داشــت کــه پذیــرش واکســن کرونــا در میــان کادر درمــان و 
بــه ویــژه پزشــکان بســیار مهــم اســت؛ زیــرا پزشــکان بــه عنــوان 
منبعــی قابــل اعتمــاد درمــورد اطالعــات مربوط بــه واکسیناســیون 
محســوب می شــوند و واکســینه شــدن آن هــا دارای اثــری مثبــت 
ــان و عمــوم مــردم جامعــه مــی باشــد )7(.  ــد کارکن در رفــع تردی
در میــان پرســنل درمــان، پرســتاران و کمــک پرســتاران نگــرش 
ــب  ــرای جل ــی ب ــته و تالش های ــن داش ــه واکس ــبت ب ــی نس منف

اطمینــان و مشــارکت ایــن زیرگــروه بســیار اهمیــت دارد )31(.

بحث
ــر  ــر سرتاس ــنگینی را ب ــار س ــد-19 فش ــروس کووی ــی وی پاندم
ــان  ــچ درم ــی اســت کــه هی ــن در حال ــل کــرد و ای جهــان تحمی
ــرای ایــن بیمــاری تاکنــون در دســت نیســت )54(.  اختصاصــی ب
باتوجــه بــه شــیوع کرونــا در سرتاســر جهــان، نیــاز فــوری بــرای 
ســاخت واکســن یکــی ازبهتریــن رویکردهــا بــرای توقــف پاندمــی 
ــه  ــن مطالع ــای ای ــه ه ــق یافت ــر طب ــود )55(. ب ــوب می ش محس
ــه را  ــد واکسیناســیون در جامع ــر رون ــذار ب ــل تاثیرگ ــوان عوام میت
ــاری،  ــا بیم ــط ب ــل مرتب ــردی، عوام ــل ف ــته عوام ــار دس ــه چه ب
ــا نظــام ســالمت تقســیم  ــط ب ــل مرتب ــی و عوام ــل اجتماع عوام
ــا بیمــاری؛  نمــود. در راســتای عوامــل فــردی و عوامــل مرتبــط ب
نتایــج مطالعــه شــرمن و همــکاران در ســال 2021 نشــان داد کــه 
تمایــل بــه واکسیناســیون بــا ســن مرتبــط اســت، بــه طــوری کــه 
ایــن تمایــل در میــان ســالمندان باالتــر اســت و بــه نظــر می رســد 
میــزان بــاالی ابتــال بــه کرونــا و مــرگ و میــر در میــان ســالمندان 
ــد آنهــا را بــه دریافــت واکســن کوویــد-19 ترغیــب کنــد  می توان
ــتر  ــز بیش ــل نی ــراد متاه ــردان و اف ــل در م ــن تمای )46, 56( و ای
بــرآورد شــده اســت )38, 45(. طبــق نتایــج مطالعــه گالبــج 
ــال  ــکاران در س ــکریان و هم ــال 2020 و عس ــکاران در س و هم
ــتر از  ــردان بیش ــر در م ــا و مرگ ومی ــی از کرون ــج ناش 2020، نتای

زنــان بــوده اســت و ایــن شــاید بتوانــد تمایــل بیشــتر مــردان بــه 
واکسیناســیون را توجیــه کنــد؛ عــالوه بــر ایــن در برخــی فرهنگهــا 
و کشــورها، مردهــا بیشــتر از زنــان در بیــرون از منــزل مشــغول بــه 
کار بــوده و بیشــتر در خطــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری می باشــند )32, 
57(. بــا ایــن وجــود مطالعــه شــاو و همــکاران کــه در ســال 2020 
صــورت گرفــت نشــان داد وجــود تردیــد بیشــتر در میــان زنــان از 
آن جایــی کــه آن هــا بیشــتر در جســتجوی اطالعــات مربــوط بــه 
ســالمتی بــوده، اغلــب مراقبــت از اعضــای خانــواده بــر عهــده ی 
ــه ســالمتی فرزندشــان  ــوط ب ــات مرب ــا اســت و 80% تصمیم آنه
ــر  ــی دیگ ــت )43(. یک ــر اس ــود، رایج ت ــذ می ش ــا اخ ــط آنه توس
ــه  ــاد ب ــدم اعتم ــیون، ع ــنل در واکسیناس ــد پرس ــل تردی از دالی
دولــت اســت زیــرا واکســن یــک مداخلــه بهداشــتی تحــت نظــارت 
دولــت اســت )10(. میاچــی و همــکاران )2020( نیــز نشــان داد کــه 
اعتمــاد ضعیــف بــه دولــت بــا کاهــش تمایــل بــه واکسیناســیون 

ــط اســت )58(.  مرتب
همچنیــن در زمینــه عوامــل مرتبــط بــا نظــام ســالمت و عوامــل 
اجتماعــی؛ نتایــج مطالعــه اســپاینیو و همــکاران که در ســال 2021 
انجــام شــد نشــان داد؛ از آن جایــی کــه کارکنــان بهداشــتی اولیــن 
ــرای  ــی ب ــوان منبع ــه عن ــتند و ب ــن هس ــدگان واکس دریافت کنن
ارائــه اطالعــات بــه عمــوم مــردم هــم بــه شــمار می رونــد، تمایــل 
و نگــرش  آن هــا دربــاره ی واکسیناســیون کوویــد-19 بســیار مهــم 
ــکاران در  ــد و هم ــه بارنفین ــتا مطالع ــن راس ــت )40(. در همی اس
ــای  ــیون و فاکتوره ــه واکسیناس ــل ب ــایی تمای ــال 2020 شناس س
مرتبــط بــا آن در ایــن گــروه را بعنــوان راهــکاری بــرای تشــویق 
ــرد )31(. از  ــوان ک ــه عن ــردم در جامع ــد م و برطــرف کــردن تردی
بیــن مطالعــات مــورد بررســی در ایــن پژوهــش، میــزان پذیــرش 
واکســن از 72,4% در کادر درمــان فرانســه و افــراد فرانســوی زبــان 
ــه  ــود ک ــر ب ــده متغی ــاالت متح ــا 36% در ای ــادا  ت ــک و کان بلژی
نشــان دهنــده تفــاوت نگــرش در گــروه هــای مرتبــط بــا ســالمتی 
در کشــورهای مختلــف مــی باشــد )10, 41(. در مطالعه ی سفتســی 
ــه پزشــکان  ــکاران در ســال 2018 هــم نشــان داده شــد ک و هم
مشــارکت بیشــتری در دریافــت واکســن دارنــد )59(. نتایــج مطالعه 
اســپاینیو و همــکاران در ســال 2021 نیــز بــا تاکیــد ایــن موضــوع 
ــه  ــل ب ــتر متمای ــکان بیش ــان پزش ــان کادر درم ــان داد، در می نش
واکسیناســیون بودنــد )40(. مطالعــه  بارنفینــد و همــکاران در ســال 
2021 نیــز اذعــان کردنــد کــه تمایــل و مشــارکت کــم پرســتاران 
بویــژه باتوجــه بــه ارتبــاط زیــاد آن  هــا بــا بیمــاران نگــران کننــده 
ــوءتفاهم های  ــالح س ــت اص ــات الزم جه ــتی آموزش ــوده و بایس ب
ــروه در  ــن گ ــارکت ای ــب مش ــن ها و جل ــون واکس ــود پیرام موج
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دســتور کار قــرار گیــرد )31(. 
ــن ها  ــی واکس ــی و کارآی ــه ی ایمن ــود در زمین ــای موج نگرانی ه
ــد  ــیون بودن ــه واکسیناس ــان ب ــد کادر درم ــده ی تردی ــل عم از عل
ــد،  ــده ان ــزارش ش ــز گ ــات نی ــر مطالع ــا در دیگ ــن نگرانی ه و ای
کــه مــی بایســتی بــه آن هــا توجــه شــود )60, 61(. اگرچــه کادر 
ــد  ــه می توان ــد ک ــرده ان ــت ک ــکی را دریاف ــوزش پزش ــان آم درم
ترغیــب کننــده ی آنــان بــه واکسیناســیون باشــد، کمبــود اطالعات 
درمــورد واکســن های جدیــد می توانــد کادر درمــان را دچــار 
ــان  ــال 2021 بی ــکاران در س ــفر و هم ــذا ش ــد )62(؛ ل ــد کن تردی
ــیون  ــون واکسیناس ــای الزم پیرام ــتی آموزش ه ــه بایس ــد ک کردن
ــکا  ــا ات ــراد ب ــن اف ــرد و ای ــرار گی ــتی ق ــنل بهداش ــار پرس در اختی
بــه نتایــج حاصــل از تحقیقــات علمــی درمــورد ایمنــی و کارآیــی 
واکسیناســیون کرونــا عمــوم مــردم را بــه واکسیناســیون تشــویق 
نماینــد )41(. بــر اســاس بــه نظــر می رســد هرچــه پرســنل خــود 
را در خطــر باالتــری بــرای ابتــال بــه کرونــا درنظــر گیرنــد، تمایــل 
ــد )41(.  ــان می دهن ــود نش ــن از خ ــت واکس ــه دریاف ــتری ب بیس
نتایــج مطالعــه ی درور و همــکاران )2020( نیــز نشــانگر ایــن بــود 
کــه کارکنانــی کــه در تمــاس بــا بیمــاران مبتــال بــه کرونــا بودنــد، 
تمایــل بیشــتری بــه دریافــت واکســن کوویــد-19 داشــتند )63(. 
ایــن در حالــی اســت کــه مطالعــه کتــر و همــکاران در ســال 2021 
نشــان داد کــه بیــن مواجــه بیشــتر بــا بیمــار کوویــد-19 و تمایــل 
بــه واکسیناســیون ارتبــاط معنــی داری مســتقیمی وجــود نداشــت؛ 
بــرای توجیــه ایــن موضــوع بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه 
بســیاری از کارکنانــی کــه در تمــاس مســتقیم بــا بیمــاران مبتــال 
ــه دلیــل اشــتغال در بیمارســتان دارای  ــه کوویــد-19 نیســتند، ب ب
ــوده و اغلــب  ــا بیمــاری ب ــا، نگــران مواجــه خــود ب بیمــاران کرون
تجهیــزات حفاظتــی کافــی هــم ندارنــد؛ بــه عــالوه ممکــن اســت 
ــه  ــد ک ــی کنن ــی زندگ ــی در محل ــش بالین ــدا از نق ــراد ج ــن اف ای
ــان  ــن موضــوع ســبب تشــویق آن ــاال اســت و ای ــا ب شــیوع کرون
ــام  ــد انج ــر می رس ــن بنظ ــود )37(. بنابرای ــیون ش ــه واکسیناس ب
اقداماتــی در راســتای جلــب مشــارکت مــردم و پرســنل بهداشــتی 
ــتی  ــد بایس ــده تردی ــاد کنن ــل ایج ــع عوام ــیون و رف در واکسیناس

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

نتیجه گیری
ــن  ــن در بی ــرش واکس ــه، پذی ــن مطالع ــج ای ــه نتای ــه ب ــا توج ب

کشــورهای مختلــف جهــان متفــاوت اســت؛ بــه طوریکه بیشــترین 
میــزان در چیــن و کمتریــن در فرانســه می باشــد. از آن جایــی کــه 
ــاالی  ــرش ب ــد پذی ــن، نیازمن ــک واکس ــا کم ــی ب ــرل پاندم کنت
واکسیناســیون در عمــوم مــردم بــرای دســتیابی بــه ایمنــی جمعــی 
اســت، شناســایی عوامــل موثــر بــر پذیــرش واکســن می توانــد در 
ــه ایــن عوامــل،  کنتــرل پاندمــی کمــک کننــده باشــد. باتوجــه ب
بنظــر می رســد تبییــن سیاســت ها و قوانینــی بــرای ارتقــای تمایــل 
مــردم بــه دریافــت واکسیناســیون کووید-19 ضــروری اســت. ارائه 
آمــوزش جمعــی بــه ویــژه توســط پرســنل بهداشــتی بــرای ترغیب 
ــه واکسیناســیون در اســرع وقــت بایســتی در دســتور کار  مــردم ب
ــد از ایمنــی، ســودمندی و کارآیــی  قــرار گیــرد. مــردم جامعــه بای
واکسیناســیون بــرای کنتــرل پاندمــی آگاه شــده و نتایــج تحقیقــات 
ــا  ــن بایســتی ب ــق منتشــر شــوند؛ همچنی ــه طــور دقی پزشــکی ب
ــردم  ــار م ــر در اختی ــات معتب ــی اطالع کمــک رســانه هــای جمع
ــیون در  ــوم در واکسیناس ــارکت عم ــب مش ــا جل ــه و ب ــرار گرفت ق

جهــت کنتــرل پاندمــی اقــدام نمــود. 
پیشنهادات و محدودیت ها

پیشــنهاد مــی شــود کــه بــا بهــره گیــری از توانایــی و همــکاری 
بــا متخصصیــن حــوزه روانشــناختی، بــر روی عوامــل فــردی موثــر 
بــر میــزان تمایــل و یــا عــدم تمایــل بــه واکسیناســیون، مطالعــات 
بیشــتری صــورت گیــرد. انســان بعنــوان یــک مجموعــه پیچیــده، 
تحــت تاثیــر عوامــل بســیار متنوعــی بــرای هــر یــک از تصمیــم 
ــن  ــی ای ــناخت و بررس ــرد. ش ــی گی ــرار م ــود ق ــای خ ــری ه گی
عوامــل مــی توانــد زمینــه بــرای برنامــه ریــزی و موفقیــت هرچــه 
بیشــتر در زمینــه رفــع موانــع واکسیناســیون و ترغیــب افــراد جامعه 
بــه ایــن امــر را فراهــم آورد. همچنیــن نویســندگان ایــن مطالعــه، 

محدودیتــی را ذکــر نمــی نماینــد.

سپاسگزاری
پژوهشــگران بــر خــود الزم مــی داننــد مراتــب ســپاس خــود را از 
معاونــت پژوهشــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران کــه بــا در اختیــار قــرار دادن منابــع کتابخانــه ای 
حاضــر در دانشــکده کمــک شــایانی بــه نویســندگان در طی مســیر 
پژوهــش نمــوده و داوران محترمــی کــه بــا انتقــادات ســازنده خــود 
بــه ارتقــای کیفیــت ایــن مقالــه کمــک کردنــد، صمیمانــه تشــکر 

و قدردانــی نمایــد.
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