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موانع فرهنگی 
واجتماعی 

پذیرش 
واکسیناسیون 

کووید19 
درخانه های 

بهداشت

زهرا صداقت دیل
مربی مرکزآموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد

 اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:
اهمیت واکسیناسیون درپیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری کووید 19 را توضیح دهند. 	
مـوانـع فـرهـنـگـی و اجـتـمــاعـی در پـذیـرش واکـسـیـنـاسـیـون کـوویـد 19 را بـیـان کـنـنـد. 	
راهکارهای افزایش میزان پذیرش واکسیناسیون کووید 19 درسطح جامعه را به کارگیرند.  	
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مقدمه 

واکسن یکی از موفق ترین و مقرون به صرفه ترین 

ابزارهای بهداشت عمومی است که تا حد زیادی 

قرن  در  بیماری جدی  چندین  کنترل  یا  به حذف 

دلیل،  همین  بــه   )1( اســـت.  کـــرده  کمک  گذشته 

بر  عالوه  کووید19  بیماری  گیری  همه  کنترل  برای 

اقدامات مؤثر بهداشت عمومی مانند فاصله گذاری 

دست ها،  شستن  ماسک،  از  استفاده  اجتماعی، 

آمــوزش  و  شــلــوغ سربسته  فــضــاهــای  از  اجــتــنــاب 

کاهش  در  مؤثر،  واکسیناسیون  عمومی،  جمعیت 

بیماری و پیشگیری از مرگ و میر ضروری است. 

با این حال و با وجود ایمنی و اثربخشی اقدام های 

ایمن سازی، تردید در واکسیناسیون به یک مسأله 

جهانی در حال ظهور تبدیل شده است. )1(

علیه  واکسیناسیون  برنامه  آمیز  موفقیت  اجــراى 

کرونا ویروس فقط منحصر به کارآیى و اثربخشى 

یــک سیستم  ــود  بــر وجـ عـــالوه  و  واکــســن نیست 

اعتماد  به  مبرمى  نیاز  قوى،  و  منسجم  بهداشتى 

عمومى و پذیرش جامعه هدف نسبت به واکسن 

دارد. )2(

تجارب قبلی در سطح جهان و کشور مؤید این نکته 

است که سطح پذیرش و پوشش باال از عناصر مهم و 

اصلی در موفقیت آمیز بودن برنامه های ایمن سازی 

بر اساس شواهد به نظر می رسد  هستند. اگرچه 

واکسیناسیون  مــورد  در  تردیدهایی  و  نگرانی ها 

دارد.  وجود  مختلف  کشورهای  در  افــراد  میان  در 

تردید در واکسیناسیون از سوی سازمان بهداشت 

از  امتناع  یا  پذیرش  در  تأخیر  عنوان  به  جهانی 

واکسن  بودن  دسترس  در  وجود  با  واکسیناسیون 

شرایط  در  اســت  شــده  تعریف  ایمن  و  اثربخش 

می تواند  کووید19  واکسن  پذیرش  در  تردید  فعلی 

را  کنونی  پاندمی  کنترل  بــرای  جهانی  تــالش هــای 

و  بار جانی  و  قــرار دهد  تأثیر  به طور جدی تحت 

تحمیل  انسانی  جوامع  بر  را  بیشتری  اقتصادی 

کند که این وضعیت در کشورهای با منابع محدود 

مشکالت را افزایش خواهد داد. )3(

بررسی عوامل و موانع فرهنگی و اجتماعی 
درپذیرش واکسیناسیون کووید 19

تردید و عدم پذیرش واکسیناسیون تحت تأثیر عوامل زیادی 

قرار دارد و ممکن است افراد به عللی مانند، سردرگمی ناشی 

از انبوه اطالعات، بی اعتمادی و ارتباط بین واکسیناسیون و 

برخی بیماری ها، در مقابل دریافت واکسن مقاومت کنند. )4(

با این حال یکی از ویژگی های کلیدی تردید در واکسن، اعتماد 

به واکسن است که به اندازه اثر بخشی خود واکسن ها ضروری 

خواهد بود. در زمینه واکسیناسیون، اعتماد ممکن است در 

 ،19 کووید  واکسن  به  اعتماد  گرفته شود.  نظر  در  سه سطح 

اعتماد به ارایه دهنده و اعتماد به سیاست گذاران، بنابراین 

اخبار  واکسن،  ایمنی  و  کارآیی  مورد  در  پیشین  پژوهش های 

اطالعات  انتشار  اینترنت،  و  اجتماعی  رسانه های  در  جعلی 

غلط و گمراه کننده به ظاهر علمی توسط فعاالن ضد واکسن 

ادراک منفی نسبت  و  در شبکه های اجتماعی، اطمینان کم 

عــوارض جانبی مکرر  کنار  در  واکسن  توسعه  روند سریع  به 

می تواند این باور فراگیر را تقویت کند که واکسن ها می توانند 

به جای پیشگیری باعث بیماری شوند و بی اعتمادی را نسبت 

به واکسن افزایش دهند. )1(

جمعیت  در  واکسیناسیون  پذیرش  مــورد  در  که  مطالعه ای 

نشان می دهد  است،  انجام شده  کرمانشاه  و  تهران  عمومی 

اجتماعی  و وضعیت  تقدیرگرایی  مانند سن،  متغیر هایی  که 

اقتصادی رابطه ای معنادار با پذیرش واکسن دارند. )3(
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چالش های فردی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی از جمله، 

آگاهی کم، مسایل روحی روانی، بی اعتمادی، محدودیت 

منابع، ضعف در نظارت، ورود افراد غیر متخصص، شک 

اجتماعی،  اعتماد  در  افراطی، ضعف  طرفداران  علم،  در 

عدم اطمینان به اثر بخشی واکسن، عدم اعتماد به ماهیت 

واکسن، عدم احساس نیاز به تزریق واکسن، عدم اطمینان 

بیماری،  وجود  به  باور  واکسن، عدم  توزیع  در  به عدالت 

و  متخصصان  غیر  تأثیرگذاری  واکسن،  عــوارض  از  ترس 

بی اعتمادی و انتظار کشیدن برای کسب اطالعات بیشتر و... 

بر پذیرش واکسن در میان مردم تأثیر گذار بوده است. )2(

کووید  واکسیناسیون  پذیرش  میزان  افزایش  راهکارهای 

19 در سطح جامعه

ــاره اثربخشى و 	  ــ اطـــالع رســانــى و شــفــاف ســـازى درب

عوارض انواع واکسن هاى کووید19 

جلوگیرى از انتشار اخبار ضد و نقیض درباره عوارض 	 

واکسن 

محتمل 	  منفى  رویــدادهــاى  به  و شفاف  سریع  پاسخ 

منتسب به واکسن

تأمین و ارایه شواهد معتبرمبنى برایمنى واکسیناسیون 	 

پس از تزریق گسترده و بلندمدت واکسن

ارزیابى 	  و  تولید  فرآیند  ــاره  درب عمومى  اطالع رسانى 

اثربخشى واکسن )داخلى/ وارداتى(

اصالح باورهاى نادرست درباره واکسن کووید19	 

از جوامع 	  ایرانى  تأییدیه واکسن های  تسریع در اخذ 

بین المللى

گزارش رسانه اى تزریق واکسن به افراد سرشناس و بانفوذ 	 

پاسخ گویی و مواجهه با نگرانی های جامعه از طریق 	 

بازسازی اعتماد و ارتباط درست با جامعه )2و4(

نتیجه گیری

واکسن کووید 19 به عنوان تنها امید کنترل این بیمارِی 

و  فرهنگی  زیاد  چالش های  و  مشکالت  با  خود  مرگبار، 

به  اعتمادی  بی  قبیل  از  واکسن  پذیرش  در  اجتماعی 

واکسن و ماهیت آن، ترس از عوارض واکسن، تأثیرگذاری 

افراد غیر متخصص، اخبار جعلی در رسانه های اجتماعی 

بایستی  ســالمــت  نــظــام  اســـت.  مــواجــه  و...  اینترنت  و 

بــرای  الزم  آمــادگــی  علمی،  نکات  تمام  رعــایــت  کنار  در 

مشارکت  و  متقاعدسازی  و  شــده  ذکــر  چالش های  حل 

راهکارهایی  کووید19،  عمومی  واکسیناسیون  در  جامعه 

و  آگاهی  واکسن،  عــوارض  گــزارش دهــی شفاف  قبیل  از 

اطالع رسانی صحیح و بازسازی اعتماد، اصالح باورهاى 

تا  ... را به کار گیرد  نادرست دربــاره واکسن کووید19 و 

مردم با اطمینان خاطر نسبت به واکسیناسیون عمومی 

کووید 19 استقبال کنند. )4(
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اجراى موفقیت آمیز برنامه واکسیناسیون 
علیه کرونا ویروس فقط منحصر به کارآیى 
و اثربخشى واکسن نیست و عالوه بر وجود 
یک سیستم بهداشتى منسجم و قوى، نیاز 
مبرمى به اعتماد عمومى و پذیرش جامعه 

هدف نسبت به واکسن دارد.


