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که پس از طی فرایند  استمقاله « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت  ،داوری، برای چاپ

و قبل از فرایند ویراستاری صورت آنالین ه کوتاهی پس از اعالم پذیرش ب

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ». نشریه سالمند گزینه شودمی منتشر

ترین سریعها در دهد تا نتایج آنه میبه نویسندگان ارائ یعنوان خدمت

. پس از آنکه باشد دسترس درزمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی 

 نسخه، از فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند یامقاله

 نشریهسایت وبدر  یک شماره مشخص درخارج و  «از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

یراستاری فنی باعث ایجاد وصفحه آرایی و است  شایان ذکرشود. منتشر می

ی آن تأثیر بر محتوا ممکن است شود کهمی مقاله تغییرات صوری در متن

 .خارج است مسئولیت دفتر نشریه از حیطه این امر و بگذارد

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Sadri M, Taheri-Kharameh Z, Koohpaei A. [Factors Affecting COVID-19 Vaccination Acceptance in 

the Older People: Application of Theory of Planned Behavior (Persian)]. Salmand: Iranian Journal 

of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3487.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3487.1 
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Abstract 

Background & Aim: Today COVID-19 is a global pandemic and vaccination is effective in 

preventing this disease. The aim of this study was to determine the factors affecting vaccine intake 

using the Theory of Planned Behavior (TPB) in the older adult's members of Qom retirement 

center.  

Methods & Materials: In this correlation study, 200 older people were selected from a retirement 

center random sampling method. Data collection tools included demographic questionnaire and 

TPB constructs scale. The data were analyzed using descriptive statistics and structural equation 

modeling by SmartPLS software. 

Results: The mean (SD) age of the participants 62.8 (5.8) and 80.1% of them were male. 49.7% 

received the dose of vaccine boosters. There was a significant positive relationship between 

intention to receive the vaccine and vaccination behavior (β=0.597, P-value< 0.05). Also, there 

was a significant relationship between fear of vaccine complications (β=0.162, P-value< 0.05) 

attitude (β=0.356, P-value< 0.05) and perceived behavioral control (β=0.171, P-value< 0.05) with 

intention to receive the vaccine. The fitness indexes of the model were good and the model could 

predict 34% of the changes in vaccine receive.  

Conclusion: The results indicated that attitude, fear of vaccine complications and behavioral 

control were the factors affecting the Acceptance of COVID-19 Vaccines. The results of this study 

can be used in developing educational programs to increase the rate of vaccination among older 

people.  

Keywords: Vaccination, COVID-19, Planned Behavior, Aging
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 چکیده

ح بوده پاندمي جهاني مطررت به صو 91-امروزه بیماری کووید :زمینه و هدف

و واکسیناسیون در پیشگیری از این بیماری مؤثر است. هدف از مطالعه 

دریافت واکسن با استفاده از تئوری رفتار حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر 

 قم است.شهر برنامه ریزی شده در سالمندان عضو کانون بازنشستگی 

سالمند عضو کانون بازنشستگی  322 ،همبستگیی  در این مطالعه روش بررسی:

گیری تصادفی انتخاب شدند.  با استفاده از روش نمونه 9422در سال قم شهر 

شناختی و مقیاس  شامل پرسشنامه اطالعات جمعیت ها ابزار گردآوری داده

ها با استفاده از های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. داده سازه

افزار آماری اسمارت پی ال  آمار توصیفی، معادالت ساختاری در محیط نرم

 اس تجزیه و تحلیل شد.

بود و  8/23± 8/5 معیار سن شرکت کنندگان میانگین و انحراف ها:یافته

درصد دوز بوستر  7/41 .دادند درصد از ایشان را مردان تشکیل می 9/82

رابطه مثبت معنادار بین قصد دریافت واکسن  .واکسن را دریافت کرده بودند

(25/2 >P-value 517/2و=β با رفتار واکسیناسیون وجود داشت. همچنین بین )

و  P-value<25/2رش )( و نگβ=-923/2و P-value< 25/2ترس از عوارض واکسن  )

252/2=β(  و کنترل رفتاری )25/2 >P-value 979/2و=β با قصد دریافت واکسن )

های برازش مدل مطلوب بود و مدل در  رابطه معنادار وجود داشت.  شاخص

 بینی کند. درصد از تغییرات دریافت واکسن را پیش 24مجموع توانسته 

عوارض واکسن و کنترل  ترس ازها نشان داد که نگرش،  یافته گیري:نتیجه

از نتایج بودند.  91-رفتاری از عوامل مؤثر بر دریافت واکسن کووید

های آموزشی به منظور افزایش میزان  مطالعه حاضر میتوان در تدوین برنامه

  د.دریافت واکسن در سالمندان استفاده نمو

 سالمندانرفتار برنامه ریزی شده،  ،91-واکسیناسیون، کووید ها: کلیدواژه
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 مقدمه:

( یک چالش بزرگ Covid-91گیر ناشی از کرونا ویروس ) امروزه بیماری همه

ها تا پیش از سال  (. کرونا ویروس9بهداشت عمومی با تأثیر جهانی است )

های خفیفی  داشتند که عفونت CoV229Eو  CoVOC42، دو نوع شناخته شده 3223

دارای نقص سیستم ایمنی ایجاد میکردند؛ اما در طول دو دهه در افراد 

, 3گیری سه نوع کرونا ویروس خطرناک بوده است ) گذشته جهان شاهد همه

تا به امروز اکثر نقاط جهان را  91-کووید(. پاندمی بیماری نوپدید 2

میلیون نفر  298درگیر کرده و شمار مبتالیان جهانی این بیماری از مرز 

(. در ایران نیز طبق آخرین گزارش وزارت بهداشت تا تاریخ 4ست )گذشته ا

هزار مورد مرگ ناشی از  923بیش از شش میلیون ابتال و  9422دی ماه  32

اکثر افراد جامعه مستعد ابتال به ویروس (. 4این بیماری ثبت شده است )

ای  های زمینه باشند؛ اما سالمندان به علت داشتن بیماری می 91-کووید

های قلبی عروقی، در معرض خطر ابتال  همچون دیابت، فشارخون باال و بیماری

(. همچنین مطالعات 5های ویژه هستند ) شدیدتر و بستری در بخش مراقبت

 22دهنده افزایش قابل توجه میزان مرگ و میر در سالمندان باالی  نشان

کامال  (. از سوی دیگر، تا کنون درمان2سال نسبت به سایر افراد است )

(. از آنجایی که خطر 7اثربخش برای این بیماری به جهان عرضه نشده است )

، به ویژه شدت بالقوه آن، برای افراد جوان با افراد این بیماریابتال به 

مسن متفاوت است، ممکن است سالمندان بیشتر نیازمند انجام رفتارهای 

توان به  ننده می(. از مهمترین رفتارهای پیشگیری ک9پیشگیرانه باشند )

(. 8تزریق واکسن، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی اشاره کرد )

-Covidبالفاصله پس از شناسایی سندرم حاد تنفسی ناشی از ویروس کرونا  )

 تولیدهای دارویی شروع به (، بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی و شرکت91

ابی ایمنی و اثربخشی آنها های بالینی برای ارزیها و انجام آزمایشواکسن

برای  بر علیه این بیماری ها واکسن، ده3232(. در دسامبر 1کردند )

(. برخی از 92سازی در کشورهای مختلف مورد تایید قرار گرفتند )تجاری

و  Pfizer–BioNTech، Moderna، Janssen، Sinopharm-BBIBP، Sputnik V، CoviVacآنها شامل 

Covaxin ( از سوی دیگر افزایش جهانی مرگ و میر ناشی از این 99بودند .)

(. مطالعات 93ها در جهت تولید واکسن شد ) بیماری باعث تشدید فشار دولت

دهند متوسط زمان مورد نیاز برای در دسترس بودن واکسن جدید  نشان می

 وعبا توجه به اهمیت موض ( این در حالی است که92سال است ) 95تا  92بین 
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کمتر از یک  91-کوویداین بازه زمانی در ارتباط با برخی از واکسنهای  

 سال بوده است. 

هاي قابل پیشگیري با  سازي حفاظت فرد و جامعه در برابر بیماريهدف ایمن

از نظر میزان اثر  تایید مرجع جهانیهاي مورد  واكسن است. اگرچه واكسن

ناچیز دارند اما بطور كلي هیچ بخشي مورد اطمینان هستند و عوارض جانبي 

(. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت 94واكسني بدون عارضه نیست )

های فردی  را می پذیرند. پذیرش به انگیزه 91-کوویدبیشتر افراد واکسن 

برای واکسیناسیون، تأثیرات اجتماعی و شغلی و در دسترس بودن بستگی 

سیناسیون مدت هاست که وجود داشته (. مسائل مربوط به پذیرش واک94دارد )

نیز  91-کووید(. ممکن است بی اعتمادی در مورد واکسیناسیون 92, 95است )

در سراسر  91-کوویدوجود داشته باشد و متعاقباً سرعت پذیرش واکسیناسیون 

(. تردید در مورد واکسن به عنوان یکی از ده تهدید 97جهان را مختل کند )

(. همچنین عدم تمایل، ممکن است 98اخته شده است )برتر بهداشت جهانی، شن

 مدت مانند تب باال یا درد دستهای نامطلوب کوتاهنسبت به تحمل واکنش

 (. در نتیجه، برای ارائه دهندگان مراقبت98ها باشند )ناشی از واکسن

های بهداشتی و سیاست گذاران مهم است که عوامل کلیدی را که قصد فرد 

(. با توجه 97دهد، درک کنند ) را توضیح می 91-کوویددن برای واکسینه ش

در  91-کوویدهای انجام شده، در خصوص تردید دریافت واکسن  به بررسی

 (.91اطالعات اندکی وجود دارد )کشورهای با درآمد کم یا متوسط 

آنچه واضح است این است که رفتار  انسان  بازتابي از عوامل مختلف است 

 های مطالعه رفتار را در برنامه ها و تئوری مسئله نقش مدل(. این 32)

هایي كه بطور گسترده در  کند. یكي از تئوري های بهداشتی مشخص می ریزی

ریزي  تحقیقات مربوط به رفتار سالمتي بكار رفته است تئوري رفتار برنامه

. مورد بررسی قرار می دهدشده است، كه رابطه بـین انگیزش و رفتار را 

ر طبق مفروضات این تئوري، تصمیم در انجام هر رفتاري برخاسته از یك بـ

 فرآیند هدفگراست و از توالي منطقي برخوردارست. مهمترین عامل تعیین

قصـد نمایانگر  انجـام آن رفتـار اسـت. كننده هر رفتاري قصـد فـرد در

 انگیزه فرد، یا برنامه هوشـیارانه یـا تصـمیم بـراي انجـام عملـي

تئوري، قصد فرد در انجام هر رفتاري به مفروضات این بر اساس اسـت. 

، رفتارنوبه خـود تحـت تـاثیر سـه عامل موثر دیگر شامل نگرش نسبت به 

به  ، هنجار ذهنیاحساس کلی تمایل یا تنفر نسبت به یک رفتار مشخص یعنی
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 کنندیمباور شخص در مورد اینکه بیشتر افراد مهم در زندگی وی فکر معنای 

 و احساس کنترل رفتار بپردازد موردنظراو باید یا نباید به انجام رفتار 

مطابق با رفتار مشخص  کندیمبیانگر این است که شخص چقدر احساس که 

مندان حال باتوجه به اینکه سال (.33, 39)، استندینمایمبرخورد  شدهوضع

هستند از این رو مطالعه حاضر   91-کوویدهای هدف دریافت واکسن  از گروه

 در بین سالمندان  91-کوویدبا هدف شناسایی عوامل موثر بر دریافت واکسن 

 اجرا شد. عضو یک کانون بازنشستگی در شهر قم

 روش بررسی

 9از روش الگویابی علی با استفاده است که از نوع همبستگیپژوهش حاضر 

ري پژوهش را  سالمندان عضو کانون ماآ. جامعه انجام شده است 9422 در سال

بزرگترین  این مرکز، دادند.تشكیل ميقم شهر تامین اجتماعی بازنشستگی 

عضو می باشد که اقشار مختلف  2222با بیش از بازنشستگی شهر قم کانون 

و  تصادفی سادهگیری  روش نمونه بهانتخاب نمونه  شغلی را پوشش می دهد.

برای انجام شد. و جدول اعداد تصادفی  با استفاده از لیست اعضا کانون

 32تا  5تعداد نمونه پژوهش های مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری  حجم

بنابر این با در  . (32) متغیر پیشنهاد شده استشرکت کننده به ازای هر 

د وارد مطالعه شدند. سالمن 322نظر گرفتن حداکثر حجم نمونه تعداد 

های بازنشستگی، معیارهای ورود به مطالعه شامل سالمندان فعال در کانون

سال، حداقل سواد خواندن و نوشتن و تمایل به شرکت در مطالعه  22سن باالی 

همچنین عدم تکمیل کامل پرسشنامه و همکاری نکردن با تیم تحقیق بود. 

 انجام از قبل است ذکر به الزم. دشدن معیارهای خروج از مطالعه محسوب می

عه و پس از تصویب طرح توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم مطال

جهت تعیین وقت مناسب تامین اجتماعی ، موافقت کانون بازنشستگی قمپزشکی 

 از کتبی رضایت اخذ بر عالوه ضمناً  شد، کسب ها برای تکمیل پرسشنامه

پس . شد داده اطمینان اطالعات بودن محرمانه مورد در هاآن به سالمندان

شده و اقدام به تکمیل از آن افراد با رضایت آگاهانه وارد مطالعه 

نمودند. الزم به ذکر است این مطالعه مصوب شورای پژوهشی و پرسشنامه 

با شناسه اخالق  قمکمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی 

IR.MUQ.REC.1400.134 .است 

                                                           
1  Casual modeling   

http://ethics.research.ac.ir/IR.MUQ.REC.1400.134
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که از طریق  شدده ستفاچندبخشی اپرسشنامه ت از یک طالعاآوري اجمعاي بر

ط مربوبخش اول  .تکمیل شد گزارش دهی مصاحبه با سالمندان و به روش خود

سن، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت درآمد، جمعیتشناختي شامل ت طالعاابه 

و سابقه ابتال به  تحصیالت، سابقه بیماری زمینه ای، سابقه دریافت واکسن

های  و بخش دوم مربوط شامل پرسشنامه محقق ساخته سازه بیماری کرونا

نگرش نسبت به د. در این بخش سازه تئوری رفتار برنامه ریزی شده بو

و نگرانی نسبت به ایمن و اثربخش بودن واکسن با  91-دریافت واکسن کووید

در کاهش خطر عوارض ناشی از بیماری  91واکسن کوویدبرای مثال: ) سوال 8

( تا 9گزینه ای از کاماًل مخالفم )نمره  5، با طیف لیکرت (موثر است.

التر نشان داشتن نگرش ( سنجیده شد. کسب نمره با5کاماًل موافقم )نمره 

سازه هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده  مثبت نسبت به دریافت واکسن بود.

 یکه برا یافراد شتربی برای مثال:) سئوال 2با  91-دریافت واکسن کووید

سؤال انگیزش  4و ( .شوند یم نهیواکس 91کووید در برابرمن مهم هستند 

متخصصان علم را که  یخواهم همان کار یمن مبرای مثال: ) برای پیروی

 92در مجموع  (.انجام دهم ندکن یم توصیه 91در مورد واکسن کووید پزشکی

( تا کامالً موافقم 9گزینه ای از کامالً مخالفم )نمره  5سؤال با طیف لیکرت 

( سنجیده شد. کسب نمره باالتر نشان داشتن هنجار انتزاعی مثبت 5)نمره 

سازه کنترل رفتاری درک شده نسبت به دریافت  . بودکسن نسبت به دریافت وا

 91دریافت یا عدم دریافت واکسن کوویدبرای مثال: ) سؤال 2واکسن شامل 

گزینه  5با مقیاس لیکرت  (.کامال به نظر و تمایل شخصی خودم بستگی دارد

شد. کسب  ( سنجیده5الً موافقم )نمره ( تا کام9ای از کامالً مخالفم )نمره 

ه باالتر نشان داشتن کنترل رفتاری درک شده مثبت نسبت به دریافت نمر

من ) نیز با یک سوال 91-قصد رفتاری دریافت واکسن کووید د. بوواکسن 

گزینه ای از کامالً مخالفم  5 (.کنم افتیرا در 91کوویدقصد دارم واکسن 

( سنجیده شد. کسب نمره باالتر نشان 5( تا کامالً موافقم )نمره 9)نمره 

 تعداد دفعات. بخش آخر شامل د مثبت نسبت به دریافت واکسن بودداشتن قص

 بود. 91-دریافت واکسن کووید

متخصصان آموزش از  نفر 92از  ،پرسشنامه روایی محتواجهت ارزیابی  

های اصالحی خود را شد پس از مطالعه دقیق ابزار، دیدگاهدرخواست  تبهداش

به صورت کتبی ارائه نمایند. همچنین تاکید شد که در ارزیابی کیفی روایی 

محتوا، موارد رعایت دستور زبان، استفاده از کلمات مناسب، اهمیت سواالت، 

طراحی شده را قرارگیری سواالت در جای مناسب خود، زمان تکمیل ابزار 
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ها از طریق  ثبات درونی سازهجهت ارزیابی پایایی،  .مدنظر قرار دهند

های  برای سازه 19/2تا  28/2ی  محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در محدوده

 مورد مطالعه تأمین شد.

رت سماار افزم ابا نرو جزئی ت قل مربعااحدها از روش  برای تحلیل داده

یب اضري لگو شاخصهاازش ایابی براي ارز. برشدده ستفاا 2نسخه ال اس پی 

ضریب مسیر شدند. سی رنگی بروفزاشاخص و ضریب تعیین ، مسیرادار معن

ین شاخص ار اهرچه مقد  ست.ایگر دبر متغیر ي تأثیر متغیران نشانگر میز

معرفی ل قل قابل قبواحد 9/2ار ما مقداست ابهتر ازش، بر، باشدبزرگتر 

و آن را باشد نادار مع، یب مسیراضرار مقد اینکهبر وط مشر؛ سته اشد

بطه راصحت ن از نشا، باشد 12/9از بیش ار ین مقداتیکه رصودرتأیید کند. 

صد در 15ن طمینااسطح زه در سادو بطه بین راتأیید فرضیه و ها زهبین سا

بخش ي و گیرازهندابخش دن متصل کراي ضریب تعیین برمعیار بعدی، ست. ا

تأثیر ن از نشارود و میر به کاري، ساختات الدامعزي لگوساري اساختا

ع ست با مجموابر این شاخص برزا دارد. ا ي درونبر متغیرزا  ونبري متغیر

ین شاخص ار اهرچه مقدزا.  درونبه یک متغیر وارده یب مسیر اضرور مجذ

ان بهعنو 27/2و  22/2، 91/2یر دما مقا؛ استابهتر ازش، بر، باشدبیشتر 

ر بعدی، ند. معیاا همعرفی شدي قوو متوسط ، یر ضعیفدقاماي برك مالار مقد

نایی اسی توربر، ین شاخصف اهدم دارد. نگی ناوفزاپیشبین یا شاخص ط تباار

قابل ازش برداراي لگوهایی که است. اچشمپوشی روش پیشبینی به در لگو ا

به ط مربوي باید قابلیت پیشبینی شاخصها، هستندري بخش ساختال در قبو

بیشتر ین شاخص ار اشته باشند. هرچه مقدرا دالگو زاي ا دروني هازهسا

بخش کلی ازش یابی براي ارزبردر نهایت، (. 33ست )ابهتر ازش، بر، باشد

این  22/2و  35/2، 29/2(. مقادیر 32ده شد )ستفااGoF 3) (ر معیااز لگو ا

به ترتیب نشانه برازش ضعیف، متوسط و قوی مدل هستند. این شاخص، شاخص 

مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضریب تعیین است و 

 د:  یر محاسبه میشول زفرمواز 

GoF =√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2  

 

                                                           
2 . The goodness of fit 
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 ها یافته

نفر پرسشنامه را تکمیل کردند )میزان پاسخگویی(.  989نفر  322از 

درصد از  9/82بود و  8/23±7/8کنندگان  معیار سن شرکت میانگین و انحراف

کننده تحصیالت  درصد افراد شرکت 2/37ایشان را مردان تشکیل میدادند. 

درصد درباره  7/17 درصد بیماری زمینه ای داشتند. 3/44 مبتدی داشتند.

بیماری کرونا اطالعات کسب کرده بودند که بیشترین منبع اطالعات رادیو و 

 درصد دوز بوستر واکسن را دریافت کرده بودند. 7/41تلویزیون بود. 

شده بر میزان دریافت ریزیهاي نظریه رفتار برنامه میزان سازه 9جدول 

ها، قصد دریافت  ر بین سازهكنندگان را نشان میدهد. د واکسن در بین شركت

درصد نمره میانگین از حداكثر نمره قابل اكتساب داراي  5/84واکسن با 

درصد نمره میانگین از  4/22بیشترین فراوانی و نگرانی از عوارض واکسن 

حداكثر نمره قابل اكتساب داراي كمترین فراوانی بدست آمدند. همچنین 

شده در ریزیی نظریه رفتار برنامهها ، وضعیت سازه9های جدول  طبق یافته

 حد مطلوب ارزیابی شد. 

( برای متغیرهای اصلی قصد دریافت واکسن و رفتار 2Rشاخص ضریب تعیین )

بود. به عبارتی مقدار  245/2و  272/2واکسیناسیون به ترتیب برابر با 

2R دهنده این مفهوم است که مدل در مجموع توانسته  برای متغیر رفتار نشان

بینی کند.  درصد از تغییرات انجام رفتار واکسیناسیون را پیش 24ودحد

درصد قصد دریافت واکسن توسط سازه های تئوری رفتار برنامه  27همچنین 

 ریزی تبیین میشد.

بین ط تبات ارهد که مبین شددمین نشارا یب مسیر اضر 3و جدول  9 شکل

بر اساس نتایج جدول، رابطه مثبت معنادار بین قصد دریافت ست. امتغیرها 

( با رفتار واکسیناسیون مشاهده شد. همچنین β=517/2و P-value< 25/2واکسن )

 P-value<25/2( و نگرش )β=-923/2و P-value< 25/2بین ترس از عوارض واکسن  )

( با قصد دریافت β=979/2و P-value< 25/2( و کنترل رفتاری  )β=252/2و 

واکسن رابطه معنادار وجود داشت. اما سازه هنجارهای انتزاعی و انگیزش 

، کیفیت نگیوفزاشاخص پیروی با قصد دریافت واکسن رابطه معنادار نداشت. 

ه به مقدار ضریب نشان میدهد که با توج 2مدل ساختاری را در جدول 

 ها کیفیت مدل ساختاری مطلوب است. تغییرات شاخص افزونگی در بین سازه



 

2 
 

همچنین برای بررسی برازش مدل کلی، معیار به نام آزمون نیکویی برازش 

(GoF استفاده شد. شاخص )GoF بینی رفتارهای محافظتی  مدل مطالعه در پیش

 (.2ل حکایت داشت )جدول به دست آمد که از مطلوبیت برازش کلی مد 472/2

 بحث :

-کوویدمطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر دریافت واکسن علیه 

عضو  ریزی شده در بین سالمندان با استفاده از تئوری رفتار برنامه 91

های  اجرا شد. باتوجه به نتایج، وضعیت سازه کانون بازنشستگی شهر قم

بینی میزان دریافت واکسن از سوی  پیشریزی شده در  تئوری رفتار برنامه

کنندگان در پژوهش در حد مطلوب ارزیابی شد، یافته حاضر با مطالعه  شرکت

و قصد  91-کووید( که به بررسی ترس از ابتال به 97یاحقی و همکاران )

شده پرداخته ریزیایرانیان برای واکسینه شدن بر اساس تئوری رفتار برنامه

 بودند، همخوانی دارد.

 ریزی شده، سازه های تئوری رفتار برنامه نتایج نشان داد در بین سازه

ی قصد دریافت واکسن دارای بیشترین فراوانی بود. این یافته با مطالعه 

Timothy Callaghan ( که به بررسی همبستگی و نابرابری در قصد 34و همکاران )

و  Anthea Rhodesپرداخته بودند و مطالعه  91-کوویدواکسیناسیون علیه 

در استرالیا  91-کووید( که به بررسی قصد واکسیناسیون علیه 35همکاران )

( 97پرداخته بودند همخوانی دارد. اما با مطالعه یاحقی و همکاران )

ی از تفاوت سنی گروه ناش تواندیم جیتفاوت در نتا نیا همخوانی ندارد.

نتایج  گذار باشد.های مورد بررسی در مطالعه به عنوان یک عامل تاثیر 

مطالعه حاضر نشان داد نگرانی از عوارض واکسن دارای کمترین فراوانی 

( که یک 32و همکاران ) Syed Alwiست که در مطالعه ا بود؛ این درحالی

 در میان مالزیایی 91-کوویدنظرسنجی در مورد پذیرش و نگرانی واکسن علیه 

ش در خصوص عوارض احتمالی درصد شرکت کنندگان در پژوه 12ها بود، بیش از 

واکسن نگرانی داشتند؛ نتایج این مطالعه با مطالعه حاضر همخوانی ندارد؛ 

های  های جمعیت شناختی و نوع واکسن این تفاوت میتواند ناشی از تفاوت

 مورد استفاده و تائید شده در کشورهای مورد مطالعه باشد. 

رفتارهای انسانی به  ریزی شده در توضیح اثربخشی تئوری رفتار برنامه

(. 31-37های پیشین مورد مطالعه قرار گرفته است ) طور گسترده در پژوهش

 ریزی شده های تئوری رفتار برنامه در پژوهش حاضر نیز، در مجموع سازه
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درصد از  27رفتار واکسیناسیون و تغییرات درصد از  24پیش بینی کننده 

ست که در مطالعه ا این درحالی ؛بودند واکسیناسیونقصد انجام تغییرات 

درصد از  27ی ه بینی کنند های تئوری پیش ( سازه97یاحقی و همکاران )

تواند ناشی از تفاوت در متغیرهای جمعیت  قصد رفتار بودند؛ این تفاوت می

 شناختی اثر گذار بر قصد دریافت واکسن باشد.

ض واکسن با معنی داری بین ترس از عوارمعکوس و بر اساس نتایج رابطه 

به عبارت دیگر با افزایش ترس از عوارض  قصد دریافت واکسن وجود داشت

و  Qiaoاین یافته با مطالعه  .واکسن، میزان قصد دریافت کاهش می یافت

( که به بررسی درک خطر، نگرش منفی نسبت به واکسیناسیون 22همکاران )

ارولینای جنوبی در بین دانشجویان ک 91-کوویدعمومی و پذیرش واکسن علیه 

( که یک بررسی 29و همکاران ) Gagneux-Brunonپرداخته بودند و مطالعه 

 در کارکنان مراقبت 91-کوویدمقطعی با عنوان قصد دریافت واکسن علیه 

و  Detocگیری بود و مطالعه  های بهداشتی فرانسه در طول موج اول همه

( که به بررسی قصد شرکت در کارآزمایی بالینی واکسن علیه 23همکاران )

راستا است، اما  گیری پرداخته بود؛ هم در فرانسه در طول همه 91-کووید

( که به بررسی 22و همکاران ) Wangهای مطالعه   نتایج مطالعه با یافته

 91-کووید ر انگیزه انجام واکسیناسیون علیهنقش منابع اطالعاتی موثر ب

با استفاده از نظریه انگیزش محفاظتی در بین دانشجویان در چین پرداخته 

پذیری درک شده تر، آنها دریافتند که آسیببود، تناقض دارد. بطور دقیق

)یعنی ساختاری شبیه به ترس در مطالعه حاضر( با قصد افراد برای واکسینه 

تواند ناشی از  می الاحتما این امرمرتبط نیست.   91-کوویدشدن علیه 

 جمعیت متغیرهای زمینه ای و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در تفاوت در

ارتباط بین آسیب ( 24)و همکاران  Wangبطوریکه . های مورد مطالعه باشد

و قصد واکسینه شدن را در بین دانشجویان  91-کوویدپذیری ادراک شده 

های کشور چین بررسی کردند اما مطالعه حاضر این ارتباط را در  دانشگاه

بین جمعیت سالمندان ایرانی بررسی کرده است. از آنجایی که شدت عفونت 

در دو کشور متفاوت است، ممکن است شرکت کنندگان در  91-کوویدناشی از 

و همکاران سطوح پایینی از درک آسیب پذیری داشته باشند که  Wangمطالعه 

تعاقبًا به ارتباط غیر قابل توجه با قصد واکسینه شدن منجر میشود. از م

 کنندگان در دو مطالعه نیز می سوی دیگر تفاوت در سن و آسیب پذیری شرکت

 تواند از دالیل این اختالف باشد. 
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به  نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین نگرش و کنترل رفتاری درک شده 

 شدهوضعشخص از اینکه چقدر  مطابق با رفتار مشخص عبارتی احساس کلی 

داری وجود  با قصد دریافت واکسن رابطه مثبت و معنی، ندینمایمبرخورد 

دارد به بیان دیگر با افزایش نگرش و کنترل رفتاری درک شده، قصد دریافت 

این یافته به خوبی با آنچه مطالعات قبلی  واکسن نیز افزایش می یابد.

(. به 28-24, 97د واکسیناسیون ذکر کرده بود مطابقت دارد )در خصوص قص

( دریافتند بزرگساالن آمریکایی که 28و همکاران )  Guidryعنوان مثال، 

نگرش مثبت تری را گزارش کرده  91-کوویدنسبت به واکسیناسیون علیه 

( 25بودند، تمایل بیشتری برای واکسیناسیون داشتند. ژانگ و همکاران )

نیز گزارش کردند کارگران چینی که کنترل رفتاری بیشتری داشتند، تمایل 

نشان دادند. اما در مطالعه  91-کوویدبیشتری برای واکسیناسیون علیه 

Chia-Wei Fan ( س21و همکاران ) ازه ی کنترل رفتاری درک شده پیش بینی کننده

 نبود. 91-کوویدقابل توجهی در مورد قصد جذب واکسیناسیون 

های هنجارهای انتزاعی و انگیزش پیروی با قصد  در مطالعه حاضر بین سازه

دریافت واکسن رابطه معناداری یافت نشد. این یافته با نتایج مطالعه 

Chia-Wei Fan ( ک21و همکاران ) ه به بررسی تئوری رفتار برنامه ریزی شده

در بین دانشجویان پرداخته  91-کوویددر توضیح قصد دریافت واکسن علیه 

 Guidry( و مطالعه 97راستا است اما با مطالعه یاحقی و همکاران ) بود هم

( تفاوت دارد. در مجموع با توجه به مقدار ضریب تغییرات 28و همکاران )

کیفیت مدل ساختاری  GoFشاخص  و میزان  ها ن سازهافزونگی در بیشاخص 

  مطلوب است.

 دهی جهت جمع آوری داده ها: در پژوهش حاضر از روش خود گزارش محدودیت

های روشی های اولیه استفاده شد. بنابراین، مطالعه حاضر دارای سوگیری

 ای، سوگیری یادآوری وآوری مانند سوگیری تک رتبهمرتبط با این نوع جمع

تنها سالمندان عضو یک کانون سوگیری مطلوبیت اجتماعی است. همچنین 

بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت که قابلیت تعمیم نتایج را تحت تاثیر 

مطالعه حاضر موانع مربوط به عدم تمایل به قرار می دهد. عالوه بر آن، 

نیست که را ارزیابی نکرد. بنابراین، مشخص  91-کوویدواکسینه شدن علیه 

آیا عوامل مهمی وجود دارد که ممکن است افراد را از دریافت واکسن باز 
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شود مطالعات آینده برای کشف  دارد یا خیر. در همین راستا پیشنهاد می

 طراحی شوند.  91-کوویدموانع واکسیناسیون علیه 

 نتیجه گیری

قصد ریزی شده برای درک مناسب از  مطالعه حاضر از تئوری رفتار برنامه

عضو کانون بازنشستگی  در بین سالمندان 91-کوویدپذیرش واکسنهای علیه 

رسد تئوری رفتار  استفاده کرد. باتوجه به نتایج، به نظر می شهر قم

ریزی شده یک مدل کارآمد با تمرکز بر نگرش، کنترل رفتاری درک  برنامه

 91-دکوویقصد سالمندان برای واکسیناسیون علیه   بیینشده و ترس در ت

و می توان با استفاده از روش های  تعدیل یا اصالح و کنترل سازه  باشد

جهت تاثیر بر قصد رفتاری برای  اقدام به واکسیناسیون  تئوریهای این 

 استفاده نمود.

کنار توزیع متناسب واکسن در جامعه، کارشناسان  در همین راستا باید در

نادرست در مورد اثربخشی و ایمنی بهداشت و درمان برای مقابله با اطالعات 

با رسد  های موثری داشته باشند؛ همچنین به نظر میهای موجود تالش واکسن

آموزشی مداخالت توجه به اینکه بیشترین میزان مرگ در بین سالمندان است 

 هدفمند در آینده برای افزایش قصد واکسن نیز مورد نیاز است.
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میانگین، انحراف معیار، محدوده نمره قابل اكتساب، درصد میانگین  -1 جدول

 شدهریزیهای نظریه رفتار برنامهاز حداكثر نمره قابل اكتساب سازه

 میانگین هاازهس
انحراف 

 معیار

محدوده نمره 

 قابل اکتساب

درصد میانگین از 

حداکثر نمره قابل 

 اکتساب

 %8/77 8-42 37/2 13/23 نگرش

ترس از عوارض 

 واکسن

27/4 49/3 92-3 4/22% 

 %3/82 2-22 44/2 35/35 هنجارهای انتزاعی

 %2/75 4-32 43/2 99/92 انگیزش پیروی

 %2/72 2-95 99/3 48/99 کنترل رفتاری

 %5/84 9-5 5/9 28/4  قصد دریافت واکسن
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 شدهریزینظریه رفتار برنامه هاینتایج آنالیز مسیر سازه -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 t-value ضریب مسیر مسیر
p-value  نتیجه

یدارمعنا  

 تأیید 221/2 238/3 252/2 قصد دریافت واکسن نگرش

قصد دریافت   ترس از عوارض

 واکسن

923/2- 128/9 252/2  تأیید 

قصد   هنجارهای انتزاعی 

 دریافت واکسن

 رد 584/2 548/2 259/2

قصد دریافت   انگیزش پیروی

 واکسن

232/2 424/2 225/2  رد 

قصد دریافت   کنترل رفتاری

 واکسن

 تأیید 239/2 299/3 979/2

رفتار   قصد دریافت واکسن

 واکسیناسیون

517/2 225/5 222/2  تأیید 
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 های برازش مدلنتایج شاخص -3جدول 

 شاخص سازه

 اشتراکی

 ریمقاد

 فزونگیا

ضریب 

 تعیین

 ---- 372/2 777/2 نگرش

ترس از عوارض 

 واکسن

133/2 713/2 ---- 

 ---- 233/2 721/2 هنجارهای انتزاعی

 ---- 233/2 273/2 انگیزش پیروی

 ---- 377/2 732/2 کنترل رفتاری

 272/2 222/9 222/9  قصد دریافت واکسن

رفتار 

 واکسیناسیون

222/9 222/9 237/2 
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 مدل ساختاری رفتار دریافت واکسن در حالت تخمین ضرایب مسیر -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ضرایب معنادارمدل ساختاری رفتار دریافت واکسن در حالت تخمین  -2شکل 

 مسیر
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