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مقدمه:

واکسیناســیون یکــی از مهمرتیــن اخرتاعــات بــر اســت کــه منجــر بــه حفــظ جــان بســیاری از افــراد مــی شــود. بــا پوشــش حداکــری 91 و 94 

درصــد واکســن هــای رسخــک و دیفــرتی، کــزاز و ســیاه رسفــه در ســال 2018 واکسیناســیون بــه عنــوان یکــی از موفقیــت هــای ســازمان جهانــی 

ــه اقدامــات  ــاز ب بهداشــت معرفــی شــد. تاریــخ بــر نشــان داده اســت در هــر برحــه ای از زمــان بیــاری هایــی ظهــور پیــدا مــی کنــد کــه نی

پیشــگیرانه ماننــد واکسیناســیون را شــفافرت مــی ســازد. ســال 2020 نیــز بــر از ایــن موضــوع بــی نصیــب منانــده و ویــروس کرونــا تبدیــل بــه یــک 

همــه گیــری جهانــی شــد کــه تعــداد افــراد زیــادی در کشــورهای مختلــف را بــه کام مــرگ کشــاند و بســیاری دیگــر نیازمنــد خدمــات درمانــی 

شــدند. رشایــط موجــود و آگاهــی از میــزان خطــر ایــن ویــروس، متخصصیــن را بــر آن داشــت کــه واکســن ایــن ویــروس را شناســایی منــوده، آن را 

تهیــه مناینــد. در حــال حــارض عــاوه بــر متخصصیــن و سیاســتگذاران ســامت، مــردم عــادی نیــز منتظــر ورود وســیع ایــن واکســن بــه بــازار هســتند 

کــه بتواننــد خــود را در برابــر آن ایمــن مناینــد. اگرچــه تهیــه و تامیــن واکســن بــر عهــده دولتهــا و سیاســتگذاران در هــر کشــور اســت، جهــت 

مدیریــت تهیــه و توزیــع آن، بهرتیــن اقــدام پیــش بینــی میــزان تقاضــای بــرای واکســن اســت. بررســی تقاضــا بــه سیاســتگذاران در نحــوه تامیــن 

مالــی، چگونگــی تامیــن مــواد اولیــه و بررســی پتانســیل بــازار کمــک کننــده اســت. مســلا بــا توجــه بــه تجربــه هــای افــراد و همچنیــن آگاهــی 

هــای کســب شــده آنهــا از طریــق متخصصیــن و نیــز رســانه هــای گروهــی در خصــوص رسایــت، بیاریزایــی و کشــندگی ایــن ویــروس در دنیــا، 

احتــال مــی رود اکریــت افــراد جامعــه متقاضــی دریافــت واکســن خواهنــد بــود. لــذا در صورتــی کــه ایــن تقاضــا از قبــل پیــش بینــی و مدیریــت 

نشــود، بیشــک در خصــوص واکســن کرونــا نیــز شــاهد تکــرار مشــکاتی خواهیــم بــود کــه در ابتــدای بــروز همــه گیــری کوویــد-19 بــرای تامیــن 

ــا آن مواجــه شــدیم. از جملــه ایــن مشــکات احتالــی در خصــوص توزیــع غیــر برنامــه ریــزی شــده واکســن،  کاالهــای پیشــگیری و حفاظتــی ب

افزایــش قیمــت، کمبــود عرضــه بــه دلیــل عــدم پیــش بینــی در تامیــن زیرســاختهای مــورد نیــاز و عــدم توزیــع مناســب خواهــد بــود. در صورتــی 

کــه اگــر میــزان تقاضــای افــراد جامعــه بــرای واکســن کرونــا مشــخص گــردد مــی تــوان بــه نحــو مطلوبــی آن را مدیریــت منــود کــه عــاوه بــر رضایت 

ــا  ــد ب ــز از منافــع آن بهــره منــد شــوند. در ایــن راســتا دولــت مــی توان جامعــه از عملکــرد دولــت و وزارت بهداشــت، سیاســتگذاران ســامت نی

توجــه بــه پیــش بینــی هــای انجــام گرفتــه، زیرســاختهای الزم را بوجــود آورده، بودجــه خــود را مدیریــت منایــد. همچنیــن بیمــه هــای درمانــی مــی 

تواننــد در رابطــه بــا میــزان پوشــش و نهایتــا میــزان پرداخــت از جیــب بــرای ایــن واکســن تصمیــم گیــری مناینــد. وزارت بهداشــت نیــز مــی توانــد 

براســاس میــزان پیــش بینــی تقاضــا، نیروهــا و منابــع الزم را در کشــور بســیج منایــد و بدیــن ترتیــب از تکــرار بحــران هــای اقتصــادی بوجــود آمــده 

در زمــان ظهــور ویــروس کرونــا پیشــگیری کنــد. 

بــا توجــه بــه مطالــب پیشــگفت و بــه جهــت بررســی ابعــاد اقتصــادی بحــران کرونــا در ایــن مطالعــه بــر آن شــدیم کــه تقاضــای افــراد جامعــه 

را بــرای تهیــه واکســن کرونــا بــراورد منائیــم
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روش کار:

نوع مطالعه: مقطعی

1399.1151.IR.SUMS.REC :کد اخاق

ابزار پژوهش:

تهیه ابزار این مطالعه در چند مرحله صورت پذیرفت:

مرحله اول: تدوین ابزار پژوهش   

مرحله دوم اعتبار سنجی ابزار پژوهش و نهایی سازی ابزار پژوهش   

انجــام پژوهــش در ابتــدا نیازمنــد طراحــی ســناریو بــرای تخمیــن متایــل بــه پرداخــت افــراد جامعــه بودیــم. بــه منظــور طراحــی ســناریو پــس از 

بررســی متــون، ســناریوهای اولیــه طراحــی شــده و در اختیــار پنــل خــرگان قــرار گرفــت. خروجــی ایــن مرحلــه از مطالعــه، شــامل تصمیــم گیــری در 

ایــن خصــوص اســت کــه چــه اطاعاتــی را مــی بایســت در اختیــار افــراد رشکــت کننــده در تحقیــق قــرار دهیــم تــا بتواننــد در خصــوص متایــل بــرای 

دریافــت واکســن و نــوع واکســن تصمیــم گیــری مناینــد. ســپس ســناریوهای طراحــی شــده، در مرحلــه دوم طــرح اعتبارســنجی شــدند. درنهایــت 

براســاس ســناریوهای معتــر، پرسشــنامه تدویــن شــد. جهــت ســنجش روایــی ظاهــری پرسشــنامه و تاییــد آن، از چنــد نفــر متخصصیــن اقتصــاد 

ســامت و اعضــای هیــات علمــی دارای مقــاالت منتــر شــده در زمینــه متایــل بــه پرداخــت، ســه متخصــص پزشــکی اجتاعــی، یــک متخصــص 

سیاســتگذاری ســامت  نظرخواهــی خواهــد شــد. 

پرسشــنامه نهایــی حــاوی ســه بخــش بــود. بخــش اول متغیرهــای دموگرافیــک، اجتاعــی و اقتصــادی، بخــش دوم تاریخچــه بیاریهــا در فــرد 

رشکــت کننــده و بســتگان وی، ســابقه ابتــا بــه بیــاری کوویــد-19 در فــرد و/یــا بســتگان وی، بخــش ســوم ســناریوهای تاییــد شــده توســط پنــل 

خــرگان جهــت بــراورد متایــل افــراد در خصــوص رشکــت در برنامــه واکسیناســیون علیــه کوویــد-19 مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت در ســناریوهای 

ــی در  ــواع واکســن، اطاعات ــدگان در خصــوص ان ــر رشکــت کنن ــر و واقعــی ت ــق ت ــار نظــر هــر چــه دقی ــق، جهــت اظه ــن تحقی ــه شــده د ای ارائ

خصــوص اثربخشــی واکســن، تعــداد دفعــات تزریــق مــورد نیــاز و قیمــت متــام شــده یــک واکســن لحــاظ شــده اســت. 

پــس از نهایــی شــدن پرسشــنامه مذکــور، مطالعــه پایلــوت بــه صــورت مصاحبــه رو در رو  بــا 50 نفــر از گروههــای ســنی، جنســی مختلــف و بــا 

ســطح ســواد متنــوع انجــام شــد. بــر اســاس ایــن مطالعــه اشــکاالت پرسشــنامه از لحــاظ دشــواری ســواالت مشــخص و برطــرف گردیــد. همچنیــن در 

مرحلــه پیــش آزمــون، از ســواالت بــاز نیــز اســتفاده شــد تــا حداکــر گزینــه هــای مختلــف در خصــوص دالیــل متایــل و/یــا عــدم متایــل بــه واکســن 

 face( هــا مشــخص گــردد. پــس از طــی مراحــل فــوق، پرسشــنامه نهایــی بــه دو صــورت آمــاده شــد. فرمــت کاغــذی کــه بــا روش مصاحبــه رو در رو

to face( در ســطح شــهر شــیراز انجــام شــد. فرمــت دوم، انایــن بــود کــه جهــت انتشــار از طریــق فضــای مجــازی امــاده گردیــد.

حجم منونه:

ــر  ــن شــهر 1.255.286 نف ــر ای ــاله و باالت ــراد 18 س ــت اف ــداد جمعی ــق رسشــاری ســال 95 تع ــارس اســت و طب ــز اســتان ف شــهر شــیراز ، مرک

.)/https://amar.org.ir( میباشــند. 

ــع پاســخ  ــا در نظــر گرفــن توزی ــا، ب ــرای دریافــت واکســن کرون ــل ب ــه حضــوری در خصــوص متای ــا روش مصاحب ــود مطالعــه ب ــه نب ــا توجــه ب ب

response distribution( %50(، میــزان ریــزش %25 )dropout rate(، خطــای قابــل پذیــرش %5 )margin of error( و حــدود اطمینــان %95 
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 )Confidence Interval( حجم منونه برای این مطالعه 1000 نفر در نظر گرفته شده است.

 )http://www.raosoft.com/samplesize.html

385 =Sample identified through software

481 :)96 =( % 25 Drop rate *385

1000 rounded to 962 =2 design effect *481

همچنین بخش اناین این تحقیق به مدت چهار روز در کانالهای مختلف مربوط به استانهای مختلف قرار گرفت. 

نحوه منونه گیری

منونــه گیــری در بخــش مصاحبــه ای ایــن مطالعــه، بــه صــورت خوشــه ای چنــد مرحلــه ای )Multistage cluster sampling( متناســب بــا حجــم 

)proportion to size( تــردد عابــران پیــاده  انجــام گرفــت. بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا شــهر شــیراز بــر اســاس نقشــه شــهرداری بــه پنــج منطقــه 

شــال، جنــوب، رشق، غــرب و مرکــز بــه عنــوان خوشــه اول تقســیم شــد و ســپس ســه خیابــان اصلــی هــر منطقــه خوشــه دوم را تشــکیل دادنــد.

همچنیــن جهــت تخمیــن توزیــع حجــم منونــه در یــک از مناطــق پنجگانــه، پرسشــگران در ســه زمــان مختلــف شــامل صبــح، ظهــر و شــب، و 

همچنیــن در دو دو روز مختلــف )یــک روز تعطیــل و یــک روز کاری( تــردد در ســه خیابــان اصلــی ایــن مناطــق را شــارش منودنــد. 

جمع آوری داده:

هانگونــه کــه اشــاره شــد تحقیــق حــارض بــه دو شــیوه انجــام گرفــت: بــا عنایــت بــه ایــن نکتــه کــه ســوال در خصــوص مســائل حســاس کــه بــه 

نوعــی بــا حریــم خصوصــی افــراد مرتبــط اســت ممکــن اســت بــا تــورش منونــه گیــری مواجــه باشــد و جمعیــت رشکــت کننــده مناینــده واقعــی 

جامعــه مــد نظــر محققیــن نباشــند، لــذا جهــت بــه حداقــل رســاندن ایــن خطــای منظــم، محققیــن ایــن مطالعــه را بــه دو صــورت مصاحبــه رودررو 

)face to face( و انتشــار از طریــق فضــای مجــازی انجــام دادنــد

رشایط ورود به مطالعه: )بخش مصاحبه حضوری(

سن حداقل 18 سال باشد  .1

ملیت ایرانی باشد  .2

شش ماه اخیر ساکن شیراز باشد  .3

رشکت کنندگان توانایی تکلم با زبان فارسی را داشته باشند  .4

رشایط خروج از مطالع )بخش مصاحبه حضوری(:

عدم متایل برای پاسخگویی   -1
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نتایج:

در این مطالعه2071 نفر رشکت کردند. 268 نفر )12.9%( اظهار کردند که حارض به رشکت در برنامه واکسیناسیون نبودند. 

بخش اول: اطاعات جمعیت شناختی و اقتصادی-اجتاعی 

ــه رشکــت در  ــی ب ــد. 13.2%  از ســاکنین شــهرها و 7.9% از ســاکنین روســتاها متایل ــدگان ســاکن شــهر بودن 95% از رشکــت کنن  •

برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.  

بر اساس تقسیم بندی کشوری استانهای کشور به 5 منطقه تقسیم شدند   •

منطقه 1: استانهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، الرز و قم.       o

  8.6% از کل رشکت کنندگان را تشکیل دادند

14% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند   

منطقه2: استانهای اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد.   o

78%  از کل رشکت کنندگان را تشکیل دادند  

12% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند         

منطقه 3: آذربایجان رشقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیان و کردستان.       o

3.3% از کل رشکت کنندگان را تشکیل دادند  

16.2% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند   

منطقه 4: کرمانشاه، ایام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان.     o

4.5% از کل رشکت کنندگان را تشکیل دادند  

24.7% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند  

منطقه 5: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.     o

5.6% از کل رشکت کنندگان را تشکیل دادند  

12.9% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند   

با توجه به اینکه مرکز انجام این مطالعه استان فارس بود، 68.7% از کل داده ها مربوط به این استان می باشد.   •

عــدم متایــل رشکــت کننــدگان منطقــه 4 کشــور بــا ســایر مناطــق تفــاوت معنــادار دارد لــذا شایســته اســت در ایــن مناطــق بــر   

آمــوزش مــردم از طریــق رســانههای ارتبــاط جمعــی شــامل صــدا و ســیا، شــبکه هــای اجتاعــی اســتانی پیــام رســانهای مــورد اســتفاده 

ــرد. ــای واکسناســیون صــورت پذی ــی در خصــوص مزای ــردم اطــاع رســانی کاف م
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49.3% از رشکت کنندگان آقا بودند. 12.3% از اقایان و 13.6% از خامنها متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.   •

بیشرتین دلیل عدم متایل برای رشکت عدم اطمینان به واکسن بود )در 53% از خامنها و 46% از اقایان( سایر دالیل به ترتیب   

 در خامنهــا: و احتــال ضعیــف ابتــا بدلیــل رعایــت کامــل اصــول پیشــگیرانه )16.8%(، تخصیــص واکســن بــه گروههــای پرخطــر )9.1% (، ترجیــح 

بــرای گرفــن ویــروس و ایجــاد ایمنــی طبیعــی )6.3%(، عــدم تــوان پرداخــت واکســن )%4.9(

 و در آقایــان: برخــورداری از سیســتم ایمنــی قــوی )16.8%( و احتــال ضعیــف ابتــا بدلیــل رعایــت کامــل اصــول پیشــگیرانه )11.2%(، عــدم 

ــی  ــی طبیع ــاد ایمن ــروس و ایج ــن وی ــرای گرف ــح ب ــای پرخطــر )11.2%(، ترجی ــه گروهه ــص واکســن ب ــوان پرداخــت واکســن )11.2%(، تخصی ت

)7.2%(، ســایر دالیــل ماننــد اعتقــاد بــه قســمت مقــدر )%6.8(

گروه سنی:  •

ــه  ــت در برنام ــرای رشک ــی ب ــنی 12.3% متایل ــروه س ــن گ ــد. در ای ــال بودن ــنی 18-44 س ــروه س ــدگان در گ ــت کنن 70.1% از کل رشک  o

نداشــتند. واکسیناســیون 

20% از کل رشکــت کننــدگان در گــروه ســنی 60-45 ســال بودنــد. در ایــن گــروه ســنی 14.8% متایلــی برای رشکــت در برنامه واکسیناســیون   o

نداشــتند.

ــه  ــت در برنام ــرای رشک ــی ب ــنی 13.8% متایل ــروه س ــن گ ــد. در ای ــال بودن ــاالی 60 س ــنی ب ــروه س ــدگان در گ ــت کنن 9.9% از کل رشک  o

نداشــتند. واکسیناســیون 

گروه سنی میانسال که بیشرتین حضور را در جامعه دارند   

سطح سواد رشکت کنندگان:  •

3% از کل رشکت کنندگان فاقد تحصیات بودند. در این گروه، 22.4% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

21% از کل رشکــت کننــدگان دارای تحصیــات زیــر دیپلــم بودنــد. در ایــن گــروه، 8.1% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

34% از کل رشکــت کننــدگان دارای دیپلــم یــا فــوق دیپلــم بودنــد. در ایــن گــروه، 11.8% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

42% از کل رشکــت کننــدگان دارای تحصیــات دانشــگاهی بودنــد. در ایــن گــروه، 15.6% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

در ایــن مطالعــه حــدود نیمــی از افــراد )42%( رسپرســت خانــوار بودنــد. 41.2% از افرادیکــه مخالــف رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   •

ــتند. ــوار را داش ــت خان ــش رسپرس ــد، نق بودن

غالــب افــراد )94%( بــا همــر و/یــا فرزنــدان و/یــا والدیــن و/یــا دوســتان و آشــنایان زندگــی مــی کردنــد. از افرادیکــه کــه مخالــف   •

ــد    ــی کردن ــنایان زندگــی م ــتان و آش ــا دوس ــن و/ی ــا والدی ــدان و/ی ــا فرزن ــر و/ی ــا هم ــد، 93.7% ب ــیون بودن ــه واکسیناس رشکــت در برنام
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49.3% از رشکت کنندگان آقا بودند. 12.3% از اقایان و 13.6% از خامنها متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.   •

بیشرتین دلیل عدم متایل برای رشکت عدم اطمینان به واکسن بود )در 53% از خامنها و 46% از اقایان( سایر دالیل به ترتیب   

 در خامنهــا: و احتــال ضعیــف ابتــا بدلیــل رعایــت کامــل اصــول پیشــگیرانه )16.8%(، تخصیــص واکســن بــه گروههــای پرخطــر )9.1% (، ترجیــح 

بــرای گرفــن ویــروس و ایجــاد ایمنــی طبیعــی )6.3%(، عــدم تــوان پرداخــت واکســن )%4.9(

 و در آقایــان: برخــورداری از سیســتم ایمنــی قــوی )16.8%( و احتــال ضعیــف ابتــا بدلیــل رعایــت کامــل اصــول پیشــگیرانه )11.2%(، عــدم 

ــی  ــی طبیع ــاد ایمن ــروس و ایج ــن وی ــرای گرف ــح ب ــای پرخطــر )11.2%(، ترجی ــه گروهه ــص واکســن ب ــوان پرداخــت واکســن )11.2%(، تخصی ت

)7.2%(، ســایر دالیــل ماننــد اعتقــاد بــه قســمت مقــدر )%6.8(

گروه سنی:  •

ــه  ــت در برنام ــرای رشک ــی ب ــنی 12.3% متایل ــروه س ــن گ ــد. در ای ــال بودن ــنی 18-44 س ــروه س ــدگان در گ ــت کنن 70.1% از کل رشک  o

نداشــتند. واکسیناســیون 

20% از کل رشکــت کننــدگان در گــروه ســنی 60-45 ســال بودنــد. در ایــن گــروه ســنی 14.8% متایلــی برای رشکــت در برنامه واکسیناســیون   o

نداشــتند.

ــه  ــت در برنام ــرای رشک ــی ب ــنی 13.8% متایل ــروه س ــن گ ــد. در ای ــال بودن ــاالی 60 س ــنی ب ــروه س ــدگان در گ ــت کنن 9.9% از کل رشک  o

نداشــتند. واکسیناســیون 

گروه سنی میانسال که بیشرتین حضور را در جامعه دارند   

سطح سواد رشکت کنندگان:  •

3% از کل رشکت کنندگان فاقد تحصیات بودند. در این گروه، 22.4% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

21% از کل رشکــت کننــدگان دارای تحصیــات زیــر دیپلــم بودنــد. در ایــن گــروه، 8.1% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

34% از کل رشکــت کننــدگان دارای دیپلــم یــا فــوق دیپلــم بودنــد. در ایــن گــروه، 11.8% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

42% از کل رشکــت کننــدگان دارای تحصیــات دانشــگاهی بودنــد. در ایــن گــروه، 15.6% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

در ایــن مطالعــه حــدود نیمــی از افــراد )42%( رسپرســت خانــوار بودنــد. 41.2% از افرادیکــه مخالــف رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   •

ــتند. ــوار را داش ــت خان ــش رسپرس ــد، نق بودن

غالــب افــراد )94%( بــا همــر و/یــا فرزنــدان و/یــا والدیــن و/یــا دوســتان و آشــنایان زندگــی مــی کردنــد. از افرادیکــه کــه مخالــف   •

ــد    ــی کردن ــنایان زندگــی م ــتان و آش ــا دوس ــن و/ی ــا والدی ــدان و/ی ــا فرزن ــر و/ی ــا هم ــد، 93.7% ب ــیون بودن ــه واکسیناس رشکــت در برنام
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از نظر شغلی: )بدلیل چند شغلی بودن برخی افراد جمع جری بیشرت از 100% میشود(  •

17% از رشکت کنندگان دانشجو یا رسباز بودند. در این گروه 14.6% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.   o

18% از رشکت کنندگان شغل دولتی داشتند. در این گروه 12.5% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.    o

35% از رشکت کنندگان شغل آزاد داشتند. در این گروه 13.4% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.    o

7% از رشکت کنندگان بازنشسته بودند. در این گروه 11.8% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.   o

25% از رشکت کنندگان خانه دار بودند. در این گروه 13.1% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

4.6% از رشکت کنندگان شغلی نداشتند. در این گروه 20% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند  o

از کل رشکــت کننــدگان 13.5% در بخــش بهداشــت و درمــان مشــغول بــه کار بودنــد. در ایــن گــروه 8.9% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه   •

واکسیناســیون نداشــتند

بر اساس اظهارات رشکت کنندگان:  •

در 34.6% از رشکــت کننــدگان درامــد و هزینــه هــا متناســب بــود. در ایــن گــروه 12.6% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند.   نداش

در 62.5%  از خانوارها هزینه ها بیشرت از درامد بود. در این گروه 13.1% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

2.9% درامد بیشرت ا هزینه ها بود. در این گروه 15% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

وضعیت اجتاعی- اقتصادی از دیدگاه رشکت کنندگان:   •

ــه  ــت در برنام ــه رشک ــی ب ــروه 11.5% متایل ــن گ ــتند. در ای ــی دانس ــاال م ــادی ب ــی- اقتص ــطح اجتاع ــه س ــق ب ــود را متعل 11.3% خ  o

نداشــتند. واکسیناســیون 

ــه رشکــت در برنامــه  ــی ب ــن گــروه 14.7% متایل ــه ســطح اجتاعــی- اقتصــادی متوســط مــی دانســتند. در ای ــق ب 50.3% خــود را متعل  o

واکسیناســیون نداشــتند.

ــه  ــت در برنام ــه رشک ــی ب ــروه 11.1% متایل ــن گ ــتند. در ای ــی دانس ــن م ــادی پایی ــی- اقتص ــطح اجتاع ــه س ــق ب ــود را متعل 38.4% خ  o

نداشــتند. واکسیناســیون 

وضعیت درامدی رشکت کنندگان:  •

4.2% هیچ درامدی نداشتند، در این گروه 11.6% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

درامــد ماهیانــه در 27.4% از رشکــت کننــدگان کمــرت از 3 میلیــون تومــان در مــاه گــزارش شــد. در ایــن گــروه 12% متایلــی بــه رشکــت در   o

برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.
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ــه رشکــت در  ــی ب ــن گــروه 12.7% متایل ــون تومــان در مــاه گــزارش شــد. در ای ــدگان، 3-6 میلی ــه در 45%  از رشکــت کنن درامــد ماهیان  o

ــتند. ــیون نداش ــه واکسیناس برنام

درامــد ماهیانــه در 17.3% از رشکــت کننــدگان بیــن 7-10 میلیــون تومــان در مــاه گــزارش شــد. در ایــن گــروه 13.7% متایلــی بــه رشکــت   o

در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.

ــه  ــت در برنام ــه رشک ــی ب ــروه 18.3% متایل ــن گ ــد. در ای ــزارش ش ــاه گ ــان در م ــون توم ــرت از 10 میلی ــه در  6.1% بیش ــد ماهیان درام  o

نداشــتند واکسیناســیون 

در خصوص وضعیت بیمه ای رشکت کنندگان  •

82.3% از رشکــت کننــدگان حداقــل یکــی از انــواع بیمــه پایــه را داشــتند. در ایــن گــروه 11.7% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

نداشــتند.

36.6% بیمه تکمیلی نیز داشتند. در این گروه 14.1% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

بخش دوم: تاریخچه طبی

اظهار نظر رشکت کنندگان درخصوص وضعیت سامت جسانی خودشان:  •

71.7% وضعیــت ســامت جســانی خــود را خــوب گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 14.1% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

26.1% وضعیــت ســامت جســانی خــود را متوســط گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 10% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

ــتند. نداش

ــیون  ــه واکسیناس ــت در برنام ــه رشک ــی ب ــروه 10.9% متایل ــن گ ــد. در ای ــزارش کردن ــد گ ــود را ب ــانی خ ــامت جس ــت س 2.2% وضعی  o

نداشــتند.

اظهار نظر رشکت کنندگان درخصوص ابتا به حداقل یکی از انواع بیاریهای مزمن غیر واگیر  •

ــن  ــای مزم ــک از بیاریه ــچ ی ــه هی ــواده درجــه اول ایشــان ب ــراد خان ــا اف ــه خودشــان ی ــان داشــتند ک ــدگان اذع 51.2% از پاســخ دهن  o

ــتند. ــیون نداش ــه واکسیناس ــت در برنام ــه رشک ــی ب ــروه 15.1% متایل ــن گ ــتند. در ای ــا نیس ــر مبت غیرواگی

o  12.3% از پاســخ دهنــدگان درگیــری حداقــل یکــی از انــواع بیاریهــای مزمــن غیرواگیــر در خــود گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه %13.7 

متایلــی بــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.

o  36.5% از پاســخ دهنــدگان درگیــری حداقــل یکــی از انــواع بیاریهــای مزمــن غیرواگیــر در حداقــل یکــی از بســتگان درجــه اول خــود 

ــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند. ــی ب ــن گــروه 9.7% متایل ــد. در ای گــزارش کردن

اظهار نظر رشکت کنندگان در پاسخ به اینکه فرد رشکت کننده چقدر ویروس کرونا را خطرناک میداند:  •

ــیون  ــه واکسیناس ــت در برنام ــه رشک ــی ب ــروه 40.9% متایل ــن گ ــه در ای ــد ک ــزارش کردن ــم گ ــا را ک ــروس کرون ــر وی ــراد خط 4.3% از اف  o

نداشــتند.
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20.5% از افــراد خطــر ویــروس کرونــا را متوســط گــزارش کردنــد کــه در ایــن گــروه 13.6% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

نداشــتند.

ــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون  ــی ب ــن گــروه 11.2% متایل ــد کــه در ای ــاد گــزارش کردن ــا را زی ــروس کرون ــراد خطــر وی 75.2% از اف  o

ــتند. نداش

اظهار نظر رشکت کنندگان در پاسخ به اینکه فرد رشکت کننده چقدر خود را در معرض ابتا به ویروس کرونا میداند:  •

ــا را کــم گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 24.5% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه  11.3% از پاســخ دهنــدگان خطــر ابتــا بــه ویــروس کرون  o

ــتند. ــیون نداش واکسیناس

39.6% از پاســخ دهنــدگان خطــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا را متوســط گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 11.1% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه   o

واکسیناســیون نداشــتند. 

49.1% از پاســخ دهنــدگان خطــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا را زیــاد گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 10.8% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه   o

ــتند. ــیون نداش واکسیناس

همچنین رشکت کنندگان در معرض ابتا بودن اعضای خانواده شان را به رشح زیر گزارش منودند:  •

13.4% از پاســخ دهنــدگان خطــر ابتــا افــراد خانــواده را بــه ویــروس کرونــا کــم گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 23.6% متایلــی بــه رشکــت   o

در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.

42.4% از پاســخ دهنــدگان خطــر ابتــا افــراد خانــواده را بــه ویــروس کرونــا متوســط گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 10.7% متایلــی بــه   o

ــتند ــیون نداش ــه واکسیناس ــت در برنام رشک

44.2% از پاســخ دهنــدگان خطــر ابتــا افــراد خانــواده را بــه ویــروس کرونــا زیــاد گــزارش کردنــد. در ایــن گــروه 10.8% متایلــی بــه رشکــت   o

در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند

•   در خصوص تاریخچه حداقل یکبار ابتا به ویروس کرونا: 

77.6% پاسخ منفی دادند. در این گروه 13.3% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

3.9% ســابقه بســرتی بدلیــل ابتــا بــه ویــروس کرونــا را گــزارش منودنــد. در ایــن گــروه 4.9% متایلــی بــه رشکــت در برنامــه واکسیناســیون   o

نداشــتند.

17.9% سابقه درمان بصورت رسپایی را داشتند. در این گروه 13.5% متایلی به رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

ــل بــه رشکــت در  ــد. در ایــن گــروه همــه  افــراد متای همچنیــن 11 نفــر )0.5%( در زمــان پرسشــگری در حــال درمــان رسپایــی بودن  o

ــد. ــیون بودن ــه واکسیناس برنام
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طبــق اظهــار نظــر رشکــت کننــدگان، ســابقه ابتــا بــه کوویــد-19 در بســتگان آنهــا بــه رشح زیــر بــود: )بدلیــل انتخــاب چنــد گزینــه جمــع   •

جــری بیشــرت از 100% اســت(

60.6% از رشکــت کننــدگان اذعــان داشــتند کــه هیــچ یــک از بســتگان انهــا بــه کوویــد-19 مبتــا نشــده انــد. در ایــن گــروه 13.3% متایلــی   o

بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.            

39.4% از رشکــت کننــدگان اذعــان داشــتند کــه حداقــل یــک نفــر از بســتگان آنهــا ســابقه ابتــا بــه کوویــد-19 را دارد. در ایــن گــروه   o

ــتند.               ــیون نداش ــه واکسیناس ــت در برنام ــرای رشک ــی ب 10.8% متایل

ــه  ــا ب ــل ابت ــتان بدلی ــرتی در بیارس ــابقه بس ــا س ــتگان آنه ــر از بس ــک نف ــل ی ــه حداق ــتند ک ــان داش ــدگان اذع ــت کنن 9.2% از رشک  o

کوویــد-19 را دارد. در ایــن گــروه 10.8% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.              

ــان  ــدون درم ــا ب ــا شــده، با/ی ــد-19 مبت ــه کووی ــا ب ــر از بســتگان آنه ــک نف ــل ی ــدگان اذعــان داشــتند کــه حداق 30.2% از رشکــت کنن  o

ــتند.             ــیون نداش ــه واکسیناس ــت در برنام ــرای رشک ــی ب ــروه 11.1% متایل ــن گ ــت. در ای ــه اس ــود یافت ــی بهب رسپای

1.7% )35 نفــر( از رشکــت کننــدگان اذعــان داشــتند کــه حداقــل یــک نفــر از بســتگان آنهــا بــه دلیــل ابتــا بــه کوویــد-19 در حــال حــارض   o

تحــت درمــان اســت. در ایــن گــروه 5.7% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.            

3.6% )75 نفــر( از رشکــت کننــدگان اذعــان داشــتند کــه حداقــل یــک نفــر از بســتگان بــه دلیــل ابتــا بــه کوویــد-19 فــوت کــرده اســت.   o

در ایــن گــروه 8% متایلــی بــرای رشکــت در برنامــه واکسیناســیون نداشــتند.            

بخش سوم: متایل و تقاضا برای واکسن کووید-19

در خصوص متایل افراد جهت رشکت در برنامه واکسیناسیون علیه کووید-19 )در صورت دسرتسی آزاد(  •

58.1% متایل زیادی برای رشکت در برنامه واکسیوناسیون داشتند.  o

20.1% متایل کمی برای رشکت در برنامه واکسیوناسیون داشتند.  o

12.9% متایلی برای رشکت در برنامه واکسیناسیون نداشتند.  o

8.9% از افراد تصمیم نگرفته بودند.  o

از افرادیکه متایل داشتند در برنامه واکسیناسیون ملی رشکت منایند:  •

17.3%  فقط در صورت وجود واکسن خارجی در برنامه واکسیناسیون رشکت می کنند.  o

11.1، فقط در صورت وجود واکسن تولید داخل در برنامه واکسیناسیون رشکت می کنند.  o

58.5% هر نوع واکسنی )به رشط اثربخشی( را تزریق می کردند.   o

13.1% در خصوص جزییات تصمیم نگرفته بودند.  o
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دالیل رشکت در برنامه ملی واکسیناسیون )چند گزینه ای(

چون مطمئنم این واکسن تاثیرگذار است و از مرگ ومیر ناشی از کرونا جلوگیری می کند  %45.4

چون با ایمن شدن خودم از انتقال بیاری به دیگران جلوگیری خواهم کرد  %42.5

34.7%           چــون بــا واکســن زدن ازهزینــه هــای اقتصــادی ناشــی از ابتــا بــه بیــاری )مثــل ازدســت دادن شــغل ، کــم شــدن درآمــد ، 

هزینــه هــای مســتقیم ناشــی ازخــود بیــاری ویــا درمــان آن( مــی توانــم جلوگیــری کنــم

چون از بیاری کرونا می ترسم  %19.2

چون از بسرتی شدن ناشی از ابتا به کرونا در بیارستان می ترسم  %17.4

چون فکر می کنم انجام دادن این کار، بهرت از دست روی دست گذاشن و منفعل بودن است  %11.3

من به آنچه که در زمینه اثرات واکسن گفته می شود اعتقاد قلبی دارم وهمین برای من کافی است  %5.2

چون می خواهم بقیه بفهمند که چقدر ریسک پذیر هستم  %0.9

سایر دالیل  %0.4

دالیل عدم رشکت در برنامه ملی واکسیناسیون )چند گزینه ای( ]268 نفر، %12.9[

چون اثرات جانبی واکسن هنوز در سطح جامعه،کاما مشخص نیست  %57.8

چون واکسن، مخاطرات و عوارض جانبی خود را دارد   %44

چون به صورت کامل نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتاعی را رعایت می کنم  %14.2

چون واکسیناسیون، اثربخشی ندارد  %14.2

چون بدن من از سیستم ایمنی قوی برخوردار است  %13.4

من ترجیح می دهم اگر واکسن بحد کافی در دسرتس نباشد ، اولویت را به گروههای پرخطر بدهم  %10.1

چون اگر واکسن رایگان نباشد توان پرداخت هزینه آن را ندارم   %10

چون ویروس کرونا می تواند هر کسی را آلوده کند، واکسن زده باشد یا نزده باشد  %7.5

من ترجیح می دهم ایمنی طبیعی ) بدنبال ابتاء به کرونا ( در بدنم ایجاد شود تا در نتیجه تزریق واکسن  %6.7

اصوال من ازهر نوع تزریقی اعم از واکسن یا غیر واکسن سابقه ذهنی خوبی ندارم و می ترسم  %4.5

فعا اولویت زندگی من کرونا نیست  %4.5

چون از نظر من، مرگ و زندگی دست خداست  %4.1

من یکبار کرونا گرفته ام ونیازی به واکسن آن منی بینم  %3.7
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من بیاری یا رشایط بدنی دارم ویا داروهایی مرصف میکنم که نباید واکسن کرونا بزنم  %1.5

سایر دالیل  %13.4

ــرای  ــد کــم ب ــد مبلغــی هــر چن ــا حارضی ــه نشــود، آی ــگان ارای ــه صــورت رای ــه ایــن ســوال کــه »چنانچــه ایــن واکســن ب در پاســخ ب  •

ــود:  ــر ب ــه رشح زی ــدگان ب ــت کنن ــخهای رشک ــد؟« پاس ــن بپردازی ــت واکس دریاف

19.4% از رشکت کنندگان اذعان داشتند فقط در صورتی در برنامه واکسیناسیون رشکت خواهند کرد که رایگان باشد.      o

19.9% از رشکت کنندگان اذعان داشتند در هر رشایط در برنامه واکسیناسیون رشکت می کنند.      o

49.7% از رشکــت کننــدگان اذعــان داشــتند در صورتیکــه تــوان پرداخــت هزینــه واکســن را داشــته باشــند در ایــن برنامــه رشکــت مــی   o

کننــد.  

11% در خصوص رشکت در برنامه واکسیناسیون غیر رایگان هنوز تصمیم نهایی نگرفته بودند.     o

دالیل عدم متایل به پرداخت از دیدگاه گروهی که این گزینه را انتخاب کرده بودند:  •

دالیل 403 نفر 

چون پیشگیری از بیاری و تامین سامت جامعه، وظیفه دولت است   %54.2

به دلیل عدم توانایی مالی، امکان پرداخت ندارم   %32

به دلیل نااطمینانی در خصوص اثربخشی و عوارض جانبی واکسن، کا متایلی به انجام واکسیناسیون ندارم   %26.5

پرداخت و یا عدم پرداخت هزینه واکسن بعهده رسپرست من است و نقشی در این زمینه ندارم   %9.9

سایر دالیل  %2.6

در پاســخ بــه ســناریوهای ارائــه شــده در خصــوص واکســن هــا ی مختلــف نظــر رشکــت کننــدگان بــه رشح زیــر بــود: )مبنــا 1803 نفــر   •

ــی باشــد( ــتند م ــه واکسیناســیون داش ــت در برنام ــه رشک ــل ب ــه متای ــدگان ک ــت کنن از رشک

واکسن تولید داخل  

گزینه 1803 نفر 

متایلی برای تزریق این واکس ندارم   %31

در صورتی تزریق می کنم که رایگان باشد.  %27.1

در صورتی تجویز می کنم که بخشی از هزینه ی آن را دولت بدهد.  %25.3

حتی اگر الزم باشد هزینه ی آن را کاما از جیب خانواده ام پرداخت کنم، تزریق می کنم.  %16.7
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واکسن سینووک ساخت کشور چین  

گزینه 1803 نفر 

متایلی برای تزریق این واکس ندارم  %39.7

در صورتی تزریق می کنم که رایگان باشد.  %26.4

در صورتی تجویز می کنم که بخشی از هزینه ی آن را دولت بدهد.  %21.6

حتی اگر الزم باشد هزینه ی آن را کاما از جیب خانواده ام پرداخت کنم، تزریق می کنم.  %12.4

واکسن اسپوتنیک ساخت کشور روسیه  

گزینه 1803 نفر 

متایلی برای تزریق این واکس ندارم   %32

در صورتی تزریق می کنم که رایگان باشد.  %29.9

در صورتی تجویز می کنم که بخشی از هزینه ی آن را دولت بدهد.  %23.5

حتی اگر الزم باشد هزینه ی آن را کاما از جیب خانواده ام پرداخت کنم، تزریق می کنم.  %14.6

واکســن وارداتــی کــه بــر مبنــای تولیــد آن مولکولــی اســت کــه تاکنــون در هیــچ واکســنی کاربــرد نداشــته اســت امــا اثربخشــی آن   

ــد شــده اســت  تایی

گزینه 1803 نفر 

متایلی برای تزریق این واکس ندارم  %30.9

در صورتی تزریق می کنم که رایگان باشد.  %26.7

در صورتی تجویز می کنم که بخشی از هزینه ی آن را دولت بدهد.  %24.8

حتی اگر الزم باشد هزینه ی آن را کاما از جیب خانواده ام پرداخت کنم، تزریق می کنم.  %17.6

در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه » چنانچــه قــرار باشــد در هــر خانــواده، فقــط بــه یــک نفــر واکســن اختصــاص یابــد، اولویــت شــا، کــدام   •

ــود ــر ب ــه رشح زی اســت؟« پاســخها ب

یکی از اعضا خانواده ام )می تواند همرس، پدر، مادر، خواهر یا برادر شا باشد(:  %72.3  .1

فرزند   %15.3  .2

خودم   %12.5  .3
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در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »در صــورت کمیابــی واکســن در مــاه هــای اول ورود آن بــه ایــران شــا کدامیــک از گــروه هــای زیــر را   •

ــود: ــر ب ــه رشح زی ــخها ب ــد؟« پاس ــی دانی ــری م ــت باالت در اولوی

گزینه 2071 نفر 

افراد با بیاری های زمینه ای   %63

کادر درمان کشور  %44.4

ساملندان  %29.7

خانم های باردار  %14.6

کودکان  %9.1

افراد در گروهای محروم جامعه مانند کودکان کار، کارتن خواب ها   %6.6

کارکنان بخش تولید و خدمات کشور  %3.2

مدیران ارشد سازمان ها و ادارات دولتی و غیر دولتی  %1.1

سایر گروه ها  %0.6

در پایــان امیــد اســت نتایــج پژوهــش حــارض راهگشــای سیاســتگذاران ســامت در راســتای اتخــاذ راهکارهــای الزم در زمینــه تهیــه و توزیــع 

بهینــه واکســن کرونــا باشــد.


