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Objective The control of the COVID-19 pandemic can be successful with widespread acceptance of produced vaccines. To cover a wide range of people with vaccination, it is important to understand their
behavioural perspectives. This study aims to investigate the knowledge and attitude of Iranian people
towards the COVID-19 vaccines and its related factors.
Methods This is a cross-sectional descriptive study. The study population includes all Iranian people who
had access to social networks. The number of samples was determined using Cochran’s formula and the
samples were recruited using a convenience sampling method in 2021 (n=370). A researcher-made questionnaire consisting of three sections of demographic information, knowledge and attitude was used to
collect data. Data were analysed in SPSS v. 22 software using Kolmogorov-Smirnov, Spearman correlation,
Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney U tests.
Results The Mean±SD deviation of knowledge and attitude scores were 4.18±0.933 and 3.43±1.19,
respectively. A strong positive correlation was observed between knowledge about and attitudes towards COVID-19 vaccines. There was a significant difference between the scores of knowledge and
attitude based on age, gender, marital status, income level, history of infection to COVID-19, and the
death of a loved one due to COVID-19.
Conclusion The levels of knowledge and attitude towards the COVID-19 vaccines are high in Iran. Since
the knowledge and attitude in young, female, single, and low-income level people are less than in older, male, married and high-income people, the necessary measures should be taken to increase their
awareness and attitude through the various social networks available to them.

Extended Abstract

T

Introduction
he COVID-19 pandemic has affected
many aspects of people and has become
an international concern. Effective vaccination against COVID-19 seems to
be a long-term solution to control the

pandemic. It is estimated that 75-80% of the population
needs to be vaccinated to achieve herd immunity against
COVID-19. Therefore, the key to control the COVID-19 pandemic is the high acceptance of vaccination
by the people. A number of behavioral factors, such as
people’s level of knowledge of the COVID-19 and people’s attitude towards the vaccine, influence the willingness to get vaccinated. Considering the different levels
of knowledge and attitudes towards the COVID-19 pan-
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demic and its vaccines, their evaluation is necessary in
order to design educational program, better implement
the policies and, as a result, prevent the transmission
and spread of the disease. By being aware of people’s
attitude, we can predict their health behaviors and have
control over them. In order to implement the vaccination program as best as possible and achieve herd immunity and contain the corona virus epidemic as quickly
as possible. To implement the vaccination program as
best as possible, achieve herd immunity and control the
pandemic, this study aims to investigate Iranian people’s
level of knowledge and attitude towards the COVID-19
vaccines and its related factors.

Methods

[ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10 ]

This is a descriptive survey study. The study population consists of all Iranian people in online social media.
The sample size was calculated 384 using Cochran’s
formula and sampling was conducted using a convenience sampling method in 2020. The data collection
tool was a researcher-made questionnaire that was designed in three parts. In the first part, the social and economic information of participants were surveyed. In the
second part, the level of knowledge of the COVID-19
pandemic and its vaccines was surveyed based on a Likert scale (Poor, moderate, good, and very good). In the
third part, the attitudes towards the safety and effectiveness of vaccination were surveyed using five items rated
on a Likert scale (Negative, relatively negative, positive
and relatively positive).
Of 384 questionnaires, 14 were excluded due to being
incomplete and 370 questionnaires were examined. After checking the normality of data distribution using the
Kolmogorov-Smirnov test, due to the abnormal distribution, Spearman’s correlation test was used for assessing
the relationship between knowledge and attitude, and
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests were used to
compare the means of knowledge and attitude towards
the COVID-19 vaccine based on sociodemographic factors in SPSS v. 22 software.

Results

[ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.5 ]

The mean age of participants was 35.9±10.27 years
and their mean years of education was 14.3±2.3 years.
It was reported that 257 people (69.5%) had relatively
positive and positive attitude towards the Covid-19
vaccines. The mean knowledge of Covid-19 was
4.18±0.933 and the mean attitude towards the Covid-19
vaccines was 3.43±1.19. 123 people (33.1%) were not
sure about the safety and effectiveness of the vaccines,
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and 100 (26.9%) were worried about the side effects of
the vaccines. A positive and strong correlation was observed between knowledge of the COVID-19 and attitude towards the vaccines.
There was a significant difference between attitudes
based on age (P=0.000), gender (P=0.004), income level
(P=0.000), marital status (P=0.004), history of infection
to covid-19 (P=0.000), and death of a relative due to
covid-19 (P=0.000). There was also a significant difference between knowledge based on age (P=0.000), gender (P=0.001), income level (P=0.000), marital status
(P=0.000), history of infection to COVID-19 (P=0.000),
and death of a relative due to COVID-19 (P= 0.000).

Discussion
The success of the vaccination program against the
Covid-19 depends on acquired immunity in a sufficient
proportion of the population. A better awareness of this
disease along with a positive attitude towards its vaccines can help curb this pandemic. The study showed
that lack of confidence in the effectiveness of the vaccines and their side effects is one of the most important
challenges in achieving herd immunity in Iran. People’s
knowledge of COVID-19 was high and their attitude towards the COVID-19 vaccines was positive. There was
a strong positive and significant relationship between
people’s knowledge of COVID-19 and attitude towards
the COVID-19 vaccines such that with the increase of
knowledge, their attitude towards the vaccines can more
positive. Moreover, there was a significant difference
between the knowledge and attitude based on age, gender, marital status, income level, history of infection to
Covid-19, and the death of a relative due to COVID-19
such that older people, men, people with higher income,
married people, those who had already been infected
to the COVID-19, and those who had lost a loved one
due to this disease had higher knowledge and more
positive attitude. Therefore, considering that the level
of knowledge and attitude in Iranian people was high
and positive, but they were worried about the safety of
the vaccines and their side effects, extensive health related activities for increasing the confidence of people
in the effectiveness of vaccines can be effective during
the implementation of the vaccination program in Iran.
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هدف کنترل اپیدمی کووید 19-ممکن است با پذیرش گسترده واکسن مؤثر باشد .بهمنظور پوشش گستردهای از مردم با واکسیناسیون ،درک
دیدگاههای رفتاری آنها امری حیاتی است .هدف از مطالعه حاضر بررسی آگاهی و نگرش نسبت به واکسن کووید 19-و عوامل مرتبط با آن است.
روشها این مطالعه توصیفیمقطعی است .دادههای موردنیاز از تکمیل  370پرسشنامه جمعآوری شده است .جامعهی آماری این
پژوهش شامل کلی ه هموطنانی است که به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند .تعداد نمونه با استفاده از روش کوکران و به شیوه
دردسترس در اواخر سال  1399جمعآوری شد .پرسشنامه محققساخته شامل سه بخش ،اطالعات فردی ،سؤاالت آگاهی و نگرش
تهیه و تکمیل شد .آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22و آزمونهای آماری کولموگروف ـ اسمیرنوف ،ضریب همبستگی
اسپیرمن ،آزمون کروسکال والیس و منویتنی انجام گرفت.

آگاهی ،نگرش،
کووید ،19-واکسن

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

کلیدواژهها:

یافته ها نتایج نشان میدهد ،میانگین±انحراف معیار نمره آگاهی افراد  4/18±0/933و میانگین±انحراف معیار نگرش 3/43±1/19
است .همبستگی مثبت و قوی بین آگاهی و نگرش به واکسن مشاهده شد .بین نمرات آگاهی و نگرش براساس سن ،جنسیت ،وضعیت
تأهل ،سطوح درآمدی ،سابقه ابتال به بیماری کووید 19-و مرگ یکی از نزدیکان بهخاطر کرونا تفاوت معنیداری مشاهده شده است.
نتیجهگیری براساس نتایج پژوهش ،میزان نمره آگاهی و نگرش عمومی نسبت به واکسن کووید 19-باال بود .همچنین با توجه به اینکه آگاهی و
نگرش افراد جوان ،زن ،مجرد ،سطوح درآمدی پایین به ترتیب کمتر از افراد سالخورده ،مرد ،متأهل ،سطوح درآمدی باالست ،تمهیدات الزم برای
افزایش آگاهی و نگرش آنها از طریق کانالهای ارتباطی مختلف در دسترسشان ،باید در نظر گرفتهشود.

مقدمه

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.5

همهگیری کووید 19-بسیاری از جنبههای زندگی مردم از جمله
سالمتی جسمی ،اجتماعی ،عاطفی ،رفتاری و اقتصادی را تحت تأثیر
قرار داده است و به یک نگرانی بینالمللی تبدیل شده است [.]1
بهنظر میرسد واکسن ایمن و مؤثر علیه بیماری کووید 19-راهحل
طوالنیمدت برای کنترل اپیدمی است [ .]2تخمین زده شده است
که برای دستیابی به ایمنی گله در برابر سندرم حاد تنفسی کرونا
ویروس ،واکسیناسیون  75-80درصد از جامعه الزم است [ .]3بنابراین
پذیرش باالی واکسیناسیون کلید کنترل همهگیری کووید 19-است.

شماری از عوامل رفتاری همچون آگاهی درباره بیماری کووید19-
و نگرش افراد درمورد واکسن بر تمایل به واکسینه شدن و استفاده از
این واکسن تأثیرگذار است .اما در ایران تحقیقات اندکی تأثیر آگاهی
و نگرش مردم در پذیرش واکسن کووید 19-و عوامل مرتبط با آن را
بررسی کرده است .مطالعاتی که سطح آگاهی و نگرش افراد را نسبت
به اپیدمی کووید 19-و واکسن آن در کشور نیجریه ،پاکستان و مصر
بررسی کردهاند ،نشان دادهاند سطح آگاهی افراد باال و نگرش مثبت
و خوشبینانه بوده است ] .[4-6در کشور عربستان با وجود آگاهی
عمومی متوسط ،نگرش افراد باالست ،اما مطالعات انجامشده در کشور
اتیوپی نشان داد که سطح دانش و درک پایین بوده است و افراد
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تمایل کمی برای واکسینه شدن دارند [ .]7، 8با توجه به سطح
آگاهی و نگرش متفاوت در جوامع مختلف و همچنین عوامل دخیل
متعدد در پذیرش واکسن بهنظر میرسد یکی از اساسیترین نیازهای
برنامه واکسیناسیون اطالع از میزان مشارکت مردم در این برنامه و
وضعیت آگاهی و نگرش عمومی در زمینه پیشگیری از این بیماری
است .ارزیابی دانش و نگرش افراد جهت هدفمند کردن آموزشها و
اجرای بهتر سیاستها و درنتیجه پیشگیری از انتقال و شیوع بیماری
بسیار ضروری است [ .]9با آگاه بودن از نگرش افراد میتوان رفتار آنان
را پیشبینی کرد و بر رفتارشان کنترل داشت [ .]10بنابراین جهت
اجرای هرچه بهتر برنامه واکسیناسیون ودستیابی به مصونیت گله و
مهار سریعتر اپیدمی کرونا ویروس ،این مطالعه سطح آگاهی و نگرش
مردم نسبت به واکسن کووید 19-و عوامل مرتبط را بررسی میکند.

مواد و روشها

جامعه آماری پژوهش کل مردم ایران بود که از فضای مجازی
استفاده میکنند .با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری تعداد
نمونه با استفاده از فرمول کوکران نامحدود و روش دردسترس در اواخر
سال  1399جمعآوری شد .بنابر شرایط کرونایی و عدم همکاری مردم
با پرسشنامه رو در رو و پرسشنامه از طریق شبکههای اجتماعی
به شیوه دردسترس در اختیار عموم مردم قرار گرفت .نمونه شامل
کاربران فضای مجازی در ایران است .طبق فرمول شماره  ۱تعداد
نمونه موردنیاز در این مطالعه  384نفر تعیین شد که  14پرسشنامه
بهدلیل اطالعات ناقص حذف شدند و  370پرسشنامه بررسی شد.
z2.p.q 0.5×0.5×1.962
=
= 384.16
d2
0.052

=1. n

ُ
فرمول  nتعداد افراد نمونه Z ،در سطح اطمینان 95
در این
درصد1/96است p .درصد توزیع افراد دارای صفت در جامعه q ،درصد
افرادی است که فاقد صفت موردمطالعه هستند که در پژوهش حاضر
برای تعیین حداکثر نمونه ،مقدار  pو  qمساوی  0/5در نظر گرفته
شده است و  dسطح خطای مجاز را نشان میدهد.
مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به این شرح بودند :در ابتدای
پرسشنامه با دادن توضیحاتی پیرامون اهداف پژوهش ،این اطمینان
به افراد داده شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور
پژوهشی استفاده خواهند شد .بهمنظور رعایت حریم خصوصی ،نام و
نامخانوادگی افراد ثبت نشد.
بهمنظور تجزی هوتحلیل دادههای پژوهش از روشهای موجود در
آمار توصیفی برای توصیف متغیرها ،مانند میانگین و انحراف معیار
استفاده شد .در قسمت آمار استنباطی برای پاسخ به هدف اصلی
پژوهش ،بعد از بررسی نرمالیتی دادهها ،از آزمون کولموگروف ـ
اسمیرنوف استفاده شد .بهدلیل غیرنرمال بودن دادهها ،از ضریب
همبستگی اسپیرمن جهت ارتباط بین آگاهی و نگرش مردم نسبت
به واکسن کووید 19-استفاده شد .از آزمونهای کروسکال والیس و
منویتنی برای مقایسه میانگین آگاهی و نگرش عمومی به واکسن
کووید ـ  ،19و سؤاالت جمعیتشناختی استفاده شد .تمامی اطالعات
پرسشنامه با نرم افزار  SPSSنسخه  22مورد تجزی هوتحلیل قرار گرفت.
سطح معنیداری آزمون  0/05در نظر گرفته شده است.

ساناز رحیمی کاهکشی و امیدعلی عادلی .آگاهی و نگرش به واکسن کووید19-

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10
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جهت بررسی روایی صوری پرسشنامه ،از نظرات و پیشنهادهای
برخی اساتید و کارشناسان گروه بهداشت استفاده شد .پایایی
پرسشنامه نیز با انجام پیشآزمون جهت رفع اشکالهای احتمالی ،از
روش آلفای کرونباخ برای  30پیشپرسشنامه 0/742 ،محاسبه شده
است که نشاندهنده پایایی در حد مطلوب پرسشنامه است.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.5

بهطورکلی تحقیقات کاربردی بهمنظور توسعه و رفاه زندگی انسان
بهکار میرود [ .]11پژوهش حاضر در اواخر سال  1399انجام گرفت.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع
توصیفیپیمایشی است .برای جمعآوری اطالعات جهت بررسی
آگاهی و نگرش مردم به واکسن کووید 19-از روش کتابخانهای و
میدانی بهره گرفته شده است .ابزار جمعآوری اطالعات در این
پژوهش پرسشنامه محققساخته است که در  3بخش طراحی شد.
ابتدا اطالعات اجتماعی و اقتصادی پاسخگو مورد پرسشقرار گرفت
که ازجمله متغیرهای تأثیرگذار بر آگاهی و نگرش افراد نسبت به
بیماری کووید 19-است .اطالعاتیهمچون سابقه ابتال به بیماری
کووید 19-و فوت یکی از نزدیکان به دلیل کروناویروس در انتهای این
بخش مورد پرسش قرار گرفت .بخش دوم پرسشنامه شامل  5سؤال
درمورد عوامل احتمالی مؤثر بر سطح آگاهی فرد نسبت به اپیدمی
کووید 19-و واکسن آن بود .به این بخش در قالب طیف لیکرت 5
گزینهای از آگاهی خیلی کم با کد  1تا آگاهی خیلی زیاد با کد 5
پرداخته شد .نمرات به  1نزدیکتر نشاندهنده کمترین آگاهی و
به  5نزدیکتر نشاندهنده آگاهی بیشتر است .بدینترتیب میانگین
امتیاز در سطح سؤاالت آگاهی بین  2تا  5محاسبه شد و افراد در 4
گروه آگاهی ضعیف ،متوسط ،خوب و خیلی خوب طبقهبندی شدند.
در بخش سوم 5 ،سؤال درمورد نگرش و تمایالت پاسخگو نسبت به
واکسن کووید 19-تهیه شد .بهمنظور سنجش نگرش پاسخگویان ،پنج
گویه در قالب طیف لیکرت  5گزینهای (کام ً
ال مخالفم ،مخالفم ،نظری
ندارم ،موافقم ،کام ً
ال موافقم) درمورد ایمنی و اثربخشی واکسیناسیون
و هزینه اجتماعی-درمانی آن به فرد ارائه شد .گویههای طراحیشده
به دو دسته تقسیم شدند .دسته اول گویههایی هستند که در راستای
تأثیر مثبت واکسیناسیون هستند.در صورتی که فرد با این نوع گویهها
کام َ
ال موافق باشد ،عدد  ،2موافق ،عدد  ،1نظری نداشته باشد ،صفر،
ً
مخالف -1 ،و کامال مخالف -2 ،لحاظ میشود .دسته دوم گویههایی
هستند که در راستای عدماطمینان به واکسن هستند .در اینجا نحوه
امتیازدهی به گویهها عکس حالت قبل است .درنهایت جمع جبری

اعداد بیانشده نگرش فرد را نسبت به واکسن نشان میدهد .میانگین
امتیاز سطح سؤاالت نگرش بین  -2تا  2محاسبه شد و افراد در چهار
گروه با نگرش منفی ،نسبتاً منفی ،مثبت و نسبتاً مثبت نسبت به
واکسن کووید 19-طبقهبندی شدند.
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توزیع پاسخ به سؤاالت مربوط به نگرش افراد نسبت به واکسن
کووید 19-را نشان میدهد.

یافتهها
از  384پرسشنامه 96/3 ،درصد تکمیل شدند و قابلبررسی
بودند .میانگین±انحراف معیار سن افراد  35/9±10/27سال و کمینه
و بیشینه سن افراد به ترتیب  18و  70سال است 217 .نفر (58/6
درصد) پاسخگویان مرد و  153نفر ( 41/4درصد) زن بودند232 .
نفر ( 62/7درصد) متأهل و  138نفر ( 37/3درصد) مجرد بودند.
 115نفر ( 31/1درصد) افراد موردمطالعه لیسانس و  111نفر (30
درصد) دیپلم داشتند .میانگین±انحراف معیار سالهای تحصیل افراد
 14/3±3/2سال و میانگین±انحراف معیار بعد خانوار 10/27±3/9
نفر است 190 .نفر ( 51/3درصد) افراد پاسخگوخود یا نزدیکانشان به
بیماری کووید 19-مبتال شدهاند 84 .نفر ( 22/7درصد) مرگ یکی از
نزدیکان را بهخاطر کروناویروس تجربه کردهاند.

 336نفر ( 90/8درصد) از افراد شرکتکننده آگاهی باالیی نسبت
به بیماری کووید 19-و واکسن آن داشتهاند .یافتههای حاصل از
پژوهش نشان داد میانگین آگاهی افراد شرکتکننده 18/4±933/0
(پاسخها در محدوده  )10-25است .جدول شماره  2توزیع پاسخ به
سؤاالت مربوط به آگاهی افراد نسبت به کووید 19-را نشان میدهد.
 123نفر ( 33/1درصد) از ایمنی و اثربخشی واکسن اطمینان
نداشتند و  100نفر ( 26/9درصد) اظهار کردند از عوارض جانبی
واکسن نگران هستند.
برای استفاده از روشها و آزمونهای آماری نخست باید مشخص
کرد که دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند یا خیر .با استفاده
از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن دادهها بررسی شد.
در این آزمون فرض صفر بیانگر نرمال بودن دادهها و فرض مقابل
بیانگر نرمال نبودن دادههاست .اگر دادهها دارای توزیع نرمال باشند

 257نفر ( 69/5درصد) نگرش نسبتاً مثبت و مثبت به
واکسن کووید 19-داشتهاند .میانگین نگرش افراد شرکتکننده
( 3/43±1/19پاسخها در محدوده  )5-25است .جدول شماره 1
جدول  .1توزیع پاسخ به سؤاالت نگرش نسبت به واکسن کووید91-
گویهها

تعداد (درصد)

(115)31/08

(161)43/51

(71)19/19

(5)1/35

(18)4/87

(116)31/35

(78)21/08

(137)37/03

(18)4/86

(21)5/68

(115)31/08

(84)22/7

(125)33/78

(29)7/84

(17)4/6

 .4واکسن کووید ،19-در پیشگیری از بیماری
مؤثر نخواهد بود

(45)12/16

(82)22/16

(135)36/49

(70)18/92

(38)10/27

 .5واکسن کووید ،19-عوارض جانبی دارد.

(58)15/67

(72)19/46

(140)37/84

(54)14/6

(46)12/43

 .1واکسن کووید ،19-شانس بیمار شدن را
کاهش میدهد.
 .2واکسن کووید 19-که به مرحله تولید
رسیده است ،ایمنی و اثربخشی باالیی دارد.
 .3هزینه واکسن کووید ،19-بهصرفهتر از
هزینه درمان بیماری است.
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ال موافقم
کام ً

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

ال مخالفم
کام ً

جدول  .2توزیع پاسخ به سؤاالت آگاهی افراد نسبت به کووید91-
تعداد (درصد)

گویهها

(163)44/05

(163)44/05

(39)10/54

(1)0/27

(4)1/09

(200)54/05

(74)20

(84)22/7

(5)1/36

(7)1/89

(167)45/13

(83)22/43

(103)27/84

(11)2/98

(6)1/62

(171)46/22

(124)33/51

(54)14/6

(16)4/32

(5)1/35

(180)48/65

(103)27/84

(66)17/84

(10)2/7

(11)2/97
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 .1ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی مانع از انتقال
کروناویروس میشود.
 .2پول نقد و دست دادن یکی از راههای انتقال کرونا
ویروس است.
توشوی وسایل خریداریشده مانع از
 .3ضدعفونی و شس 
انتقال کروناویروس میشود.
 .4پوشاندن دهان و بینی حین عطسه و سرفه مانع از
انتقال کروناویروس میشود.
 .5جلوگیری از تجمع و ازدحام میتواند از ابتال به ویروس
کرونا جلوگیری کند

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم
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جدول  .3رابطه بین سطح آگاهی و نگرش
متغیر

آگاهی
نگرش
آگاهی
نگرش

آزمون مورداستفاده

کولموگروف-اسمیرنوف
ضریب همبستگی اسپیرمن

مقدار آزمون

0/135
/139
**0/9931

سطح معنیداری

0/000
0/000

جدول  .4ارتباط نگرش افراد درمورد واکسن کووید 91-با متغیرهای زمینهای آنها
نام متغیر

سن

جنسیت

وضعیت تأهل
شغل

سطح درآمد

مرگ یکی از نزدیکان

42

 18-27سال

160/97

 28-37سال

154

 38-47سال

217/4

 48-57سال

241/9

< 57سال

268

مرد

201/3

زن

163/08

سیکل

203/67

زیر دیپلم

198/46

دیپلم

175/59

فوقدیپلم

169/77

لیسانس

180/06

فوقلیسانس

223/97

دکتری و باالتر

222/23

مجرد

157/19

متأهل

202/53

شاغل

193/96

U=12015/500

غیرشاغل

165/23

P=0/339

تا  1500000تومان

84/22

 3000000-1500001تومان

190/43

 4500000-3000001تومان

262/45

< 4500000تومان

309/78

مبتالشده

239/07

مبتالنشده

13/16

U=7036/000
P=0/000

بلی

238/85

خیر

169/83

U=7 531/000
P=0/000

ساناز رحیمی کاهکشی و امیدعلی عادلی .آگاهی و نگرش به واکسن کووید19-

χ2=41/6

df=4
P=0/000

U=13171/000
P= 0/001

χ2=10/746
df=6
P=0/097

U=12119/500
P=0/004

χ2=264/081
df=3
P=0/000

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.5

سابقه ابتال به کرونا

سطوح متغیر

میانگین رتبه
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جدول  .5ارتباط آگاهی افراد درمورد واکسن کووید 19-با متغیرهای زمینهای آنها
نام متغیر

سن

جنسیت

تحصیالت

وضعیت تأهل

مرگ یکی از نزدیکان
سابقه ابتال به کرونا

سطوح متغیر

میانگین رتبه

 27-18سال

165/37

 37-28سال

152/61

χ2=51/5

 47-38سال

212/98

df=4

 57 - 48سال

246/512

P=0/000

< 57سال

281/88

مرد

198/89

U=1 3694/000

زن

166/50

P= 0 /004

سیکل

215/67

زیر دیپلم

210/50

دیپلم

185/48

χ2= 7/890

فوقدیپلم

169/28

df=6

لیسانس

174/33

P=0/25

فوقلیسانس

209/68

دکتری و باالتر

218/23

مجرد

164/92

U=13194/500

متأهل

197/88

P=0/004

شاغل

188/90

U=1 3338/000

غیر شاغل

177/37

P=0/17

بلی

280/03

U=4 071/000

خیر

157/74

P=0/000

مبتالشده

247/39

U=5 472/500

مبتالنشده

121/57

P=0/000

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،سطح
معنیداری برای هر دو مؤلفه پژوهش از مقدار خطای پژوهش ()0/05
کمتر است ،بنابراین فرض صفر رد میشود و فرض غیرنرمال بودن
توزیع دادهها پذیزفته میشود .بنابراین از آزمونهای ناپارامتریک
استفاده میشود.

توجه به جدول شماره  ،4تفاوت معنیداری بین نگرش
براساس سن افراد ( ،)P=0/000جنسیت ( ،)P=0/004سطح درآمد
( ،)P=0/000وضعیت تآهل ( ،)P=0/004سابقه ابتال به بیماری
کووید ،)P=0/000( 19-مرگ یکی از نزدیکان بهخاطر کروناویروس
( )P=0/000وجود دارد .با اطمینان  0/95میتوان گفت بین نگرش
افراد نسبت به واکسن کووید 19-براساس سن ،جنسیت ،سطح
درآمد ،وضعیت تأهل ،سابقه ابتال به کووید 19-و مرگ یکی از نزدیکان
بهخاطر کرونا ویروس تفاوت معنیدار وجود دارد.

با توجه به غیرنرمال بودن متغیرهای تحقیق ،برای بررسی
فرضیههای ارتباطی پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده
شد .مطابق جدول شماره  ،3ضریب همبستگی اسپیرمن 0/931
= rو  P= 0/000است .بنابراین با اطمینان  0/99میتوان گفت بین
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از آزمونهای پارامتری و در غیر این صورت از آزمونهای ناپارامتری
استفاده میشود [.]11

متغیر آگاهی و نگرش به واکسن کووید 19-ارتباط مثبت و معنیدار
قوی وجود دارد.
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با توجه به جدول شماره  ،5تفاوت معنیداری بین آگاهی
براساس سن افراد ( ،)P=0/000جنسیت ( ،)P=0/001سطح درآمد
( ،)P=0/000وضعیت تأهل ( ،)P=0/001سابقه ابتال به بیماری
کووید ،)P=0/000( 19-مرگ یکی از نزدیکان بهخاطر کرونا ویروس
( )P=0/000وجود دارد .بنابراین با اطمینان  0/95میتوان گفت بین
آگاهی افراد نسبت به واکسن کووید 19-براساس سن ،جنسیت ،سطح
درآمد ،وضعیت تأهل ،سابقه ابتال به کووید 19-و مرگ یکی از نزدیکان
بهخاطر کرونا ویروس تفاوت معنیدار وجود دارد.
با توجه به جدول شماره  4و  ،5تفاوت معنیداری بین نگرش
براساس سطح تحصیالت افراد ( )P=0/25و آگاهی و تحصیالت
( )P=0/097وجود ندارد .بنابراین میتوان گفت بین آگاهی و نگرش
افراد نسبت به واکسن کووید 19-براساس سطح تحصیالت تفاوت
معنیدار وجود ندارد.
با توجه به جدول شماره  4و  ،5تفاوت معنیداری بین نگرش
براساس شغل ( )P=0/339و آگاهی و شغل ( )P=0/017وجود ندارد.
بنابراین میتوان گفت بین آگاهی و نگرش افراد نسبت به واکسن
کووید 19-براساس شغل تفاوت معنیدار وجود ندارد.

بحث
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با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای بهداشتی
فرد درآمد است ،افراد با درآمد باالتر مراقبتهای بهداشتی بیشتر و
آگاهی و نگرش مثبتتری دارند .بین آگاهی و نگرش افراد براساس
وضعیت تأهل افراد تفاوت معنیدار وجود دارد .به طوری که آگاهی و
نگرش افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد است .با شیوع کروناویروس و
تعطیلی مشاغل و ماندن همسران در خانه در تعامالت اعضای خانواده
تغییراتی ایجاد شد .افراد متأهل بهخاطر حمایت اقتصادی و عاطفی از
خانواده در پی کسب اطالعات بیشتر و بهدنبال آن نگرش مثبتتر به
واکسیناسیون هستند .بین آگاهی و نگرش افراد به واکسن کووید19-
براساس تحصیالت تفاوت معنیدار وجود ندارد .بنابراین سطح
تحصیالت افراد نمیتواند تعیینکننده و نشاندهنده آگاهی و نگرش
افراد به واکسن کووید 19-باشد که مطابق با مطالعه کاظمی مفرد
است [ .]21بین آگاهی و نگرش افراد نسبت به واکسن کووید19-
براساس شغل تفاوت معنیدار وجود ندارد .بین آگاهی و نگرش افراد
نسبت به بیماری کووید 19-و واکسن آن براساس سابقه ابتال به
سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس تفاوت معنیدار وجود دارد .آگاهی
و نگرش افراد قب ً
ال مبتال شده به بیماری کووید19-باالتر و مثبتتر از
افرادی است که به این بیماری مبتال نشدهاند .بین آگاهی و نگرش
افراد براساس مرگ یکی از نزدیکان بهخاطر کرونا ویروس تفاوت
معنیدار وجود دارد .آگاهی و نگرش افرادی که مرگ یکی از نزدیکان
را بهخاطر کروناویروس تجربه کردهاند باالتر و مثبتتر از کسانی
است که چنین تجربهای نداشتهاند .در زمان هر بحران افراد بهخاطر
اضطرابی که احساس میکنند ،بهدنبال دریافت اطالعات هستند تا
با افزایش آگاهی و شناخت راهکارهای مقابله با آن از استرس خود
بکاهند .بنابراین افرادی که قب ً
ال به بیماری کووید 19-مبتال شدهاند یا
بهخاطر این اپیدمی یکی از نزدیکانشان را از دست دادهاند با کسب
اطالعات بیشتر ،نگرش مثبتتری به واکسن کووید 19-دارند.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.5

موفقیت در برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19-به ایمنی
اکتسابی در نسبت کافی جمعیت بستگی دارد (مصونیت گله) [.]12
آگاهی بهتر از این بیماری بههمراه نگرش مثبت به آن ،به مهار این
اپیدمی کمک میکند .در پژوهش حاضر آگاهی و نگرش مردم نسبت
به واکسن کووید 19-و عوامل مرتبط با آن بررسی شده است .مطالعه
نشان داد بیاعتمادی به اثربخشی واکسن و عوارض جانبی آن یکی
از مهمترین چالشها در دستیابی به پوشش واکسیناسیون موردنیاز
برای مصونیت جمعیت در کشور ایران است که با تحقیقات فیگورایدو
و همکاران و نویمان بوهم و همکاران مطابقت دارد [ .]13، 14افراد
با میانگین  3/43±1/19نگرش مثبتی به واکسن کووید 19-داشتهاند
و با میانگین آگاهی 4/18±0/933آگاهی باالیی نسبت به اپیدمی
کروناویروس و واکسن آن داشتهاند که همسو با مطالعه عبدالحفیظ
و همکاران و زو و همکاران و الراوجفا و همکاران است [.]6، 15 ، 16
آگاهی باال و نگرش مثبت به واکسن میتواند نشانه خوبی برای پذیرش
عمومی واکسن باشد .نتایج پژوهش نشان داد که بین آگاهی و نگرش
افراد به اپیدمی کووید 19-و واکسن آن ارتباط مثبت و معنیدار قوی
وجود دارد .بهطوریکه با افزایش آگاهی ،نگرش افراد به واکسن مثبتتر
میشود که با مطالعات همدانی و حسینبیگی و الهدال مطابقت دارد
[ .]7، 17، 18همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین آگاهی مردم
نسبت به اپیدمی کووید 19-و واکسن آن براساس سن افراد تفاوت
معنیدار وجود دارد .افراد بیش از  57سال و بعد از آن افراد  48تا 57
سال آگاهی باالتری نسبت به سایر گروههای سنی داشتهاند .کمترین
آگاهی را افراد  28تا  37سال و بعد از آن  18تا  27سال داشتهاند .بین
نگرش مردم به واکسن کووید 19-و سن تفاوت معنیدار وجود دارد.

افراد بیش از  57سال و بعد از آن افراد  48تا  57سال نگرش مثبتتری
نسبت به سایر گروههای سنی داشتهاند .کمترین نگرش مثبت را افراد
 28تا  37سال و بعد از آن  18تا  27سال داشتهاند .آگاهی و نگرش
افراد در گروههای سنی پایین کمتر است که همسو با مطالعه ملک
ثابت و همکاران است [ .]19شاید بتوان گفت بهدلیل اینکه گروههای
سنی باالتر در معرض خطر بیشتری قرار دارند ،با اطالعرسانیهای
صورتگرفته ،دانش و آگاهی خوب و نگرش مثبتی در این زمینه پیدا
کردهاند .بین آگاهی مردم نسبت به کروناویروس و واکسن آن بین زنان
و مردان تفاوت معنیدار وجود دارد .بهطوریکه آگاهی مردان نسبت
به زنان باالتر است .بین نگرش عمومی به واکسن کووید 19-بین زنان
و مردان تفاوت معنیدار وجود دارد .نگرش مردان به واکسن مثبتتر
از زنان است که همسو با مطالعه پاول و همکاران است [ .]20بهنظر
میرسد مردان بهدلیل حضور بیشتر در اجتماع آگاهی باالتر و نگرش
مثبتتریدارند .بین آگاهی و نگرش مردم به کروناویروس و واکسن آن
بین سطوح درآمدی مختلف تفاوت معنیدار وجود دارد .به طوریکه
آگاهی و نگرش افراد با سطوح درآمدی باالتر ،مثبتتر از سایر سطوح
درآمدی است که با مطالعه پاول و همکاران مطابقت دارد [.]20
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نتیجهگیری

مشارکتنویسندگان

مطالعه نشان داد ،افراد از آگاهی باال و نگرش مثبت به واکسن
کووید 19-برخوردارند ،اما نگران ایمنی و عوارض جانبی واکسن
هستند .گروههای سنی باالتر ،مردان و افراد با درآمد باالتر و افراد
متأهل از آگاهی باال و نگرش مثبتتری برخوردارند .همچنین افراد
قب ً
ال مبتالشده به کروناویروس و کسانی که یکی از نزدیکانشان را
بهخاطر این بیماری از دست دادهاند آگاهی باالتر و نگرش مثبتتری
به واکسن کووید 19-دارند.

ارائه موضوع و ویرایش مقاله ،گردآوری دادهها ،ارسال و پیگیری
مقاله :ساناز رحیمی کاهکشی؛ نگارش پیشنویس اولیه مقاله ،ویرایش
و اصالح مقاله نهایی :امیدعلی عادلی.
تعارض منافع

نویسندگان اظهار میدارند هیچگونه تعارض منافعی درمورد این
مقاله وجود ندارد.

درنهایت با توجه به نتایج پیشنهادهایی در راستای اجرای هرچه
بهتر برنامه واکسن کووید 19-به شرح زیر ارائه میشود:

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

باتوجه به اینکه میزان نمره آگاهی و نگرش افراد باال و مثبت
بوده است ،اما نگران از ایمنی واکسن و عوارض جانبی آن هستند،
فعالیتهای گسترده بهداشتی در راستای افزایش اعتمادسازی و سواد
واکسن میتواند در هنگام اجرای عمومی برنامه واکسیناسیون مؤثر
باشد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،افراد با سنین پایینتر ،آگاهی و
نگرش کمتری به واکسن کووید 19-دارند .بنابراین پیشنهاد میشود
که تمهیدات الزم ،ازجمله تولید محتوای تبلیغاتی و پخشدر جامعه،
جهت افزایش آگاهی بیشتر جوانان و نگرش مثبتتر آنان اتخاذ شود.
یکی از عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش افراد برای واکسینه شدن سطوح
درآمدی است ،آگاهی و نگرش افراد در سطوح درآمدی پایین کمتر
است که این میتواند بهدلیل فقر اقتصادی و فرهنگی باشد .بنابراین
دولت سیاستهایی برای قشر بادرآمد پایین جامعه باید اتخاذ کند .با
ن بودن آگاهی و نگرش زنان نسبت به مردان به بیماری
توجه به پایی 
کووید ،19-پیامرسانی بهداشت عمومی با استفاده از کانالهای ارتباطی
مختلفدردسترس این گروه،در راستای افزایش اعتمادسازی و نگرش
و رفع نگرانیها باید باشد .در رسانههای جمعی باید برنامهای تدارک
دیده شود که افراد قب ً
ال مبتالشده به کروناویروس و کسانی که یکی
از نزدیکانشان را بهخاطر این بیماری از دست دادهاند حضور یابند و با
مردم تجارب خود را بهصورت ملموس به اشتراک بگذارند .همچنین
با توجه به بهرهگیری این مطالعه از نمونه و زمانی محدود پیشنهاد
میشود برای بررسی دقیقتر و کاملتر مطالعات بیشتری با استفاده
از روشها و متغیرهای مختلف با تعداد مشاهدات بیشتر برآورد شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.5

این مطالعه دارای تأییدیه اخالقی به شماره IR.QOM.
 REC.1400.014از دانشگاه قم است.
حامی مالی

این مقاله از طرف هیچ نهاد یا مؤسسهای حمایت مالی نشده و تمام
منابع مالی آن از طرف نویسندگان تأمین شده است.
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