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مقدمة:

ىف  التطعيامت  برامج  سامهت  حيث  العامل،  مستوى  عىل  العامة  الصحة  إنجازات  أبرز  أحد  والتطعيامت  اللقاحات  تعترب 
انخفاض معدل الوفيات وانتشار األمراض املعدية، وُيعزى إليها الفضل ىف القضاء عىل بعض األمراض منها شلل األطفال 
ىف األمريكتني، ومرض اجلدرى ىف مجيع أنحاء العامل. وتعتمد سياسات التطعيم واللقاحات عىل النسب املرتفعة ىف تلقى هذه 
اللقاحات، باإلضافة إىل احلامية املبارشة لألفراد الذين تلقوا التطعيم، وجتنب اآلثار اجلانبية للمرض، لذا فإن ارتفاع معدالت 
تغطية التطعيم باللقاحات املختلفة حتفز احلامية غري املبارشة للمجتمع ككل، أو ختلق ما يسمى »مناعة القطيع«، وذلك عن 

طريق إبطاء انتقال VPD، وبالتاىل تقليل خطر اإلصابة بني أولئك الذين ال يزالون عرضة لإلصابة ىف املجتمع)1(.
وحتورات  موجاهتا  بمختلف  كورونا  جائحة  انتشار  من  للحد  األمهية  بالغ  أمرًا  يعد   19 كوفيد  ضد  التطعيم  فإن  هنا،  من 
أعراضها، لكن ال يعنى ذلك العمل عىل تطوير وتوفري اللقاحات ضد كوفيد 19 فقط، بل من الرضورى أن يكون هناك عدد 
كاٍف من األفراد مستعدين لتلقى هذا التطعيم، فعىل مستوى نسب كبرية من السكان ىف مجيع أنحاء العامل فإن هناك تردًدا ىف 

تلقى اللقاح، مما جيعل من األمهية حتديد وتفسري العوامل املرتبطة بقبول اللقاح لدى األفراد أو التخوف والرتدد ىف تلقيه.
فعىل الرغم من االعرتاف به باعتباره أحد أكثر تدابري الصحة العامة نجاًحا، إال أن عدًدا متزايًدا من األفراد يعترب التطعيم 
غري آمن وغري رضورى. كام أن عدم الثقة ىف اللقاحات تشكل هتديًدا لنجاح برامج التطعيامت. باإلضافة إىل أن القلق املرتبط 
بـلقاحات كوفيد 19 واملخاوف املتعلقة بالصحة واآلثار اجلانبية املختلفة التى ظهرت لبعض اللقاحات ارتبطت بنسب تردد 

أو قبول اللقاحات، ىف حني أظهر اخلوف من العواقب االجتامعية واالقتصادية والنفسية النتيجة نفسها)2(.
يمكن  والتى  عامة،  بصفة  واألوبئة  األمراض  تفشى  خطر  وزيادة  اللقاح  تغطية  تقليل  عن  مسئول  اللقاحات  جتاه  فالرتدد 
 19 الوقاية منها بتلقى التطعيم ضدها، األمر الذى يثري عدة تساؤالت منها: إىل أى مدى يظل الرتدد جتاه لقاحات كوفيد 
سائًدا ومؤثًرا عىل نسب تلقى السكان له؟، وما هى العوامل املؤثرة ىف ظهور هذا الرتدد لدهيم؟، وهل الرتدد مرتبط بعوامل 
اجتامعية أو اقتصادية أو نفسية أو دينية أو عوامل أخرى؟، وهل لعبت وسائل التواصل االجتامعى عرب شبكات اإلنرتنت 

دوًرا ىف ظهور هذا الرتدد؟.
والعوامل  التفسريات  ورصد  عامة  بصفة  اللقاحات  الرتدد جتاه  مفهوم  الضوء عىل  إلقاء  الدراسة  السياق، حتاول  هذا  وىف 
اللقاح واملعلومات املتاحة حوله، ودور وسائل  الثقة ىف  املختلفة املرتبطة بالقلق جتاهه، وذلك من خالل عدة عوامل منها 
التواصل االجتامعى، والسياقات االجتامعية والثقافية والدينية، والصحة العامة وسياسات اللقاحات وغريها من العوامل، 

هذا بجانب توفري تفسريات مهمة للدراسات والتدخالت املستقبلية. 

نظرة عامة حول مفهوم التردد جتاه اللقاحات

يعترب الرتدد جتاه اللقاح سلوًكا فردًيا يتأثر بمجموعة من العوامل، مثل املعرفة أو التجارب السابقة. كام أنه نتيجة لتأثريات 
التارخيى والسياسى واالجتامعى والثقاىف الذى حيدث فيه التطعيم. كام جيب أن  إليه دائاًم ىف ظل السياق  النظر  أوسع جيب 
توضع الثقة ىف النظام الذى يقدم اللقاحات، سواء ىف املهنيني الصحيني الذين يوصون باللقاحات ويديروهنا، أو ىف صانعى 
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السياسات الذين يتخذون قراًرا بشأن برامج التطعيم وىف األنواع املختلفة من املعلومات حول اللقاحات التى يتم نقلها عرب 
وسائل اإلعالم فكلها عوامل هلا تأثريات متباينة عىل تردد اللقاح)3(.

ويركز  واملقاومة،  للقبول  نامذج مقرتحة  التطعيم عن عدة  بشأن  القرار  اختاذ  تتناول حمددات  التى  الدراسات  أسفرت  وقد 
معظمها عىل اختاذ القرار األبوى. حيث حدد Gust واملتعاونون معه مخسة أنواع من مواقف الوالدين فيام يتعلق بالتطعيم، 

برتتيب إجيابى تنازىل: )دعاة التطعيم، املىض قدًما للتعايش، دعاة الصحة، املربيات، والقلقون()4(. 
كام ميز كني واملتعاونون معه أربعة مالمح من الوالدين: اآلباء »املؤمنون باللقاح« الذين كانوا مقتنعني بالفائدة من التطعيم، 
اآلباء »احلذرون« املتورطون عاطفًيا مع طفلهم والذين جيدون صعوبة ىف مشاهدته أثناء تلقيحه، اآلباء »املسرتخون« الذين 

متيزوا ببعض التشكك ىف اللقاحات، واآلباء »غري املقتنعني« الذين ال يثقون بالتطعيامت وسياسة التطعيم)5(. 
أما بينني واملتعاونون معه فصنفوا املشاركني ىف دراستهم بناًء عىل جمموعة من ترصفات ومواقف األمهات إىل أربع فئات: 
التطعيم ولكن لدهيم خماوف كبرية  قبلوا  الذين  اللقاح«  التطعيم، »املرتددون ىف  أو مل يشككوا ىف  الذين وافقوا  »املتقبلون« 
بشأن تطعيم أطفاهلم، »امللقحني املتأخرين« الذين عّطلوا عمدًا التطعيم أو اختاروا بعض اللقاحات فقط و«الرافضون« الذين 

رفضوا التطعيم كلًيا)6(.
وتوضح االختالفات بني هذه النامذج املختلفة صعوبة تصنيف املواقف حول التطعيم، نظًرا ألن هذه النامذج غالًبا ما تكون 
متجذرة ىف الدراسات الفردية وبسبب التفاعل املعقد للعوامل االجتامعية والثقافية والسياسية والشخصية املختلفة ىف قرار 
األرضية  فإن  ذلك،  ومع  التطعيم.  حول  املحتملة  املواقف  ملجموعة  واضحة  صورة  عىل  احلصول  الصعب  فمن  اللقاح، 
املشرتكة بني هذه النامذج هى حقيقة أن املواقف جتاه التطعيم جيب أن ينظر إليها ىف سلسلة متصلة ترتاوح من الطلب النشط 
عىل اللقاحات إىل الرفض الكامل جلميع اللقاحات. وبشكل عام، األفراد املرتددون ىف اللقاح هم جمموعة غري متجانسة ىف 
منتصف هذه السلسلة املتصلة. فقد يرفض األشخاص الذين يرتددون ىف تلقى اللقاحات بعض اللقاحات، لكنهم يوافقون 
عىل البعض اآلخر؛ وقد يؤخرون اللقاحات أو يقبلون اللقاحات وفًقا للجدول الزمنى املوىص به، لكنهم غري متأكدين من 

القيام بذلك.
وقبل عرض العوامل املختلفة املرتبطة بالرتدد إزاء اللقاح، يمكن اإلشارة إىل بعض اإلحصاءات اخلاصة بالسكان عرب مجيع 
https:// العامل  للقاحات عىل مستوى  اآلىل  التعداد  موقع  19، وذلك عرب  كوفيد  اللقاحات ضد  تلقوا  الذين  العامل  بلدان 

./covidvax.live

االرتفاع  ومدى  العامل،  دول  مستوى  عىل   19 كوفيد  ضد  املختلفة  اللقاحات  تلقى  تطور  اجتاهات  التاىل  الشكل  ويمثل 
واالنخفاض ىف تلقى هذه اللقاحات عىل مستوى يومى خالل شهر يوليو 2021.
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وتشري اإلحصائيات املختلفة إىل أن اجلرعات اليومية للقاح كوفيد 19 عىل مستوى العامل بلغت )36.713.969( وفًقا آلخر 
حتديث 5 يوليو 2021 متام العارشة مساء، حيث بلغ عدد األفراد الذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد 19 )3.267.693.559( 

بنسبة 16.25 % من إمجاىل سكان العامل.

وفيام يتعلق بتلقى اللقاحات املختلفة عىل مستوى دول العامل، يتضح أن اإلمارات العربية املتحدة من أعىل معدالت الدول ىف 
تلقى اللقاح، إذ بلغت معدالت اجلرعات اليومية )65.780(، بإمجاىل عدد اجلرعات )15.586.500( بنسبة 157.59 % 
لكل 100 شخص، ووصلت نسبة التطعيم فيها إىل 70 % من إمجاىل عدد السكان. وتعترب دولة اإلمارات من أوائل الدول التى 

وصلت ملعدالت تطعيم مرتفعة بلغت 70 % وهى النسبة املطلوبة لتحقيق »مناعة القطيع« للحامية من الفريوس.

تليها مالطا، التي بلغت معدالت اجلرعات اليومية فيها )4.618( جرعة يومًيا، بإمجاىل عدد اجلرعات )690.731( بنسبة 
156.44 % لكل 100 شخص، كام وصلت نسبة التطعيم فيها إىل 70 % من إمجاىل عدد السكان. وجاءت أيسلندا من ضمن 
الدول التى يتبقى هلا يومان فقط ىف معدالت التطعيم لتصل بعدد سكاهنا لنسبة 70 % من السكان، حيث بلغ إمجاىل عدد 

اجلرعات )456.350( بنسبة 133 % لكل 100 شخص.

كام برزت البحرين ىف نسبة التطعيم لشعبها، حيث يتبقى هلا 12 يوًما فقط لتصل نسبة التطعيم لدهيا 70 %، وبلغ إمجاىل عدد 
اجلرعات )2.161.100( بنسبة 127 % لكل 100 شخص وذلك بمعدل )17.027( جرعة يومًيا. أما بريطانيا فبلغ معدل 
 100 بنسبة 116.14 % لكل  بإمجاىل عدد اجلرعات )79.316.800(  يومًيا،  اليومى لدهيا )291.403( جرعة  التطعيم 
شخص، ويتبقى 53 يوًما لتصل نسبة التطعيم لدى سكاهنا 70 %. يف حني بلغ معدل التطعيم اليومي يف الواليات املتحدة 
شخص،   100 لكل   %  100 بنسبة   )331.456.400( اجلرعات  عدد  بإمجاىل  يومًيا،  جرعة   )1.039.560( اإلمريكية 

ويتبقى أمامها 126 يوًما لتصل نسبة التطعيم لدهيا 70 %.  

بنسبة 92.99%  بإمجاىل عدد اجلرعات )77.912.125(  نسبًيا،  أملانيا بمعدل تطعيم يومى )701.988( مرتفع  وجاءت 
لكل 100 شخص، ويتبقى أمامها 56 يوًما لتصل نسبة التطعيم لدى سكاهنا إىل 70%.   

ومتيزت الصني بمعدل تطعيم يومى مرتفع جًدا بلغ )17.101.714( جرعة يومًيا، بإمجاىل )1.319.600.555( بنسبة 
91.68 % لكل 100 شخص، يتبقى أمامها 40 يوًما لتصل نسبة تطعيم السكان هبا إىل 70%.

وتوضح القراءة اآلنية لإلحصاءات واجتاهات تلقى التطعيامت ضد كوفيد 19 ارتفاع املؤرشات واإلحصاءات عىل مستوى 
دول العامل ىف تلقى اللقاح، ووصول بعض الدول إىل تطعيم نسبة 70 % من سكاهنا، لكن هذا ال يمنع من تردد البعض جتاه 
اللقاحات عىل مستوى مجيع البلدان ىف العامل، حيث أهنا ظاهرة مرتبطة بالعديد من العوامل التى يمكن رصدها ىف الدراسة.

العوامل املختلفة املرتبطة بالتردد جتاه اللقاحات

كام اتضح سابًقا، فإن مفهوم الرتدد إزاء اللقاح هو سلوك فردى مرتبط بخصائص الفرد ومدى معلوماته عن اللقاح، ومدى 
ثقته ىف النظام الصحى والسياسات الصحية املتبعة ىف دولته جتاه التطعيامت واللقاحات، كام يرتبط أيًضا بالسياق االجتامعى 
اللقاحات  19 وتطوير  انتشار كوفيد  مثلام حدث ىف  اللقاح ضده،  املرض وتطوير  فيه  يظهر  الذى  والتارخيى  واالقتصادى 
املختلفة حوله، ففى الدول املتقدمة ارتبط تردد اللقاح لدى األفراد بفكرة احلرية والليربالية التى يعتنقوهنا ىف ممارسة حياهتم 
وحرياهتم الشخصية، فعندما انترش كوفيد 19 وفرضت احلكومات إجراءات التباعد االجتامعى وشددت عىل اإلجراءات 
االحرتازية والغلق اجلزئى أو الكىل بادروا باملظاهرات جتاه هذه اإلجراءات وأبدوا عدم االلتزام هبا، ونفس الشئ ظهر أيًضا 
عندما طورت هذه الدول اللقاحات املختلفة التى حتمى من اإلصابة بكوفيد 19، فاحلرية املطلقة التى يعيشها السكان ىف هذه 
البلدان جعلتهم يرفضون فكرة اإللزام والتطعيامت اإلجبارية حتى وإن كانت متثل هلم النجاة من األمراض. وهذا يفرس جزًءا 
من الرتدد جتاه اللقاح وعدم قبوله لدهيم، بجانب عوامل أخرى مرتبطة بالثقة ىف فاعلية اللقاحات ضد كوفيد 19، وآثاره 
اجلانبية، والسياق املجتمعى والظروف والعوامل الشخصية لألفراد، ومصادر معلوماهتم حول اللقاحات، وخرباهتم السابقة 

مع اللقاحات وغريها من العوامل والظروف التى تتسبب ىف ظهور الرتدد لدهيم.  

ويوضح املخطط التاىل جمموعة العوامل التى تشكل تردد اللقاحات لدى األفراد ومدى تداخلها مًعا، وتأثريها عىل اختاذهم 
القرار جتاه اللقاح، بني القبول أو الرتدد أو الرفض. وُأعد هذا املخطط من خالل نتائج جمموعات النقاشات البؤرية حول 
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االجتامعية  )العلوم  املجاالت  خمتلف  من  خبري   40 حواىل  التقى  حيث  كندا،  ىف  اللقاح  ىف  للرتدد  والدينية  الثقافية  اجلذور 
واإلنسانية والصحة العامة والعلوم الطبية احليوية( لتبادل وجهات نظرهم إزاء تردد اللقاح ىف السياق الكندى)7(. 

Figure 1. Conceptual model of Vaccine Hesitancy. Adapted from the Schema summary of discussions 
held during the Workshop on the cultural and religious roots of vaccine hesitancy: Explanations 
and implications for the Canadian healthcare. Accessible online: http://www.usherbrooke.ca/dep-
sciences-sante-communautaire/fileadmin/sites/dep-sciences-sante-communautaire/documents/
HesitationVaccination/AfficheMG-anglais.pdf

املهمة  العوامل  بنا رصد  السابق، جيدر  املخطط  اللقاحات كام يوضحه  بالرتدد جتاه  املرتبطة  املختلفة  العوامل  لتداخل  نظًرا 
واملؤثرة ىف اختاذ القرار جتاه اللقاحات، وذلك كالتاىل:

1 - السياق االجتامعى والثقاىف والتارخيى السائد
أظهرت أبحاث العلوم االجتامعية أن اختاذ قرار التطعيم جيب أن ُيفهم ىف سياق اجتامعى ثقاىف أوسع ىف الواقع، فالتطعيم هو 
جزء من »عامل اجتامعى أوسع« مما يعنى أن العوامل املختلفة قد تؤثر عىل عملية اختاذ القرار فيام يتعلق باللقاح مثل )التجارب 
واخلربات السابقة مع الصحة، نوعية اخلدمات، تاريخ العائلة، مشاعر السيطرة والقلق، املحادثات مع األصدقاء، وما إىل 

ذلك()8(. 
إن فكرة احلرية السائدة ىف اختاذ القرار فيام يتعلق بالتطعيم لدى األفراد ىف الدول املتقدمة ظهرت نتيجة الرتكيز عىل تعزيز 
الصحة عىل نمط احلياة والعمل الفردى ونمو »االستهالك« ىف الرعاية الصحية، وحتسن اخلدمات الصحية، وإتاحة الفرصة 
ملشاركة املرىض ىف قراراهتم الصحية، األمر الذى أدى لتزايد عدد األشخاص الذين يشككون ىف أمهية التطعيم. بل قد يكون 

تردد اللقاحات نتيجة لذلك أيًضا.
التطعيم هو قاعدة اجتامعية  أن  إدراك األقران وأفراد األرسة  براون واملتعاونون معه أن  إثنوجرافية قام هبا  أظهرت دراسة 
يتقبلها أفراد املجتمع حلامية أنفسهم وجمتمعهم جتعل األرس تؤيد اللقاحات، كام يمكن أن تشكل القاعدة االجتامعية أيًضا 
ضغوًطا جمتمعية لقبول التطعيم. من وجهة نظر أخرى، يمكن أيًضا ربط املسئولية االجتامعية، أو رؤية التطعيم كواجب عىل 

األفراد من أجل احلفاظ عىل مناعة القطيع، بقبول اللقاح وعدم الرتدد جتاهه)9(.
وترتبط فكرة رفض التطعيم أحياًنا باملعتقدات الفلسفية أو املعتقدات األخالقية فيام يتعلق بالصحة واحلصانة، مثل تفضيل 
األدوية »الطبيعية« عىل األدوية »االصطناعية الكيميائية«. كام تم ربط رفض اللقاحات بمعتقدات دينية قوية. فالربوتستانت 
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األرثوذكس ىف هولندا واألميش ىف الواليات املتحدة جمتمعات دينية معروفة برفض التطعيم ألسباب دينية. ففكرة أن التطعيم 
ال يتوافق مع االعتبارات الدينية فيام يتعلق بـ«أصل املرض، واحلاجة إىل اختاذ إجراءات وقائية والبحث عن عالج«، كلها 

عوامل ترتبط بفكرة رفض اللقاحات والتى ظهرت مع لقاحات كوفيد 19)10(.
ومن كل ما سبق يتضح أن فكرة احلرية ىف اختاذ القرار فيام يتعلق بقبول التطعيم أو رفضه أو الرتدد جتاهه ترتبط بشكل كبري 
بالسياق املجتمعى السائد أثناء التطعيم، ورضورة استيعاب وفهم متغريات هذا السياق وظروف األفراد ومعتقداهتم الدينية 
واألخالقية والثقافية، ومدى قدرهتم عىل التكيف مع الوضع الوبائى السائد ىف ظل كوفيد 19، والتوازن بني ميوهلم الفردية 

وحرياهتم ومسئوليتهم جتاه املجتمع.

2 - دور وسائل التواصل االجتامعى
أظهرت الكثري من الدراسات أن وسائل اإلعالم التقليدية والشبكية عرب اإلنرتنت لعبت دوًرا فعااًل جتاه تلقى اللقاحات، 
اللقاحات، حيث أتاحت شبكة اإلنرتنت فرصة للناشطني  بالسلبية جتاه قبول  الدور قد يتسم باإلجيابية وقد يتصف  وهذا 
الصوتيني املناهضني للتلقيح لنرش رسالتهم، فريى الكثريون أن الوجود الكىل للمحتوى املضاد للتلقيح عىل شبكة الويب 
العاملية قد ساهم ىف نرش أوسع وأرسع للتطعيم، كام أن اإلشاعات واألساطري واملعتقدات »غري الدقيقة« فيام يتعلق باللقاحات 
كان هلا تأثري سلبى عىل قبول اللقاح ىف الواقع، فقد أصبحت شبكة اإلنرتنت عنرًصا أساسًيا ألهنا تتيح للمستخدمني إنشاء 
 ،)Wikipedia أو   YouTube أو   Twitter أو   Face book )مثل  االجتامعية  الشبكات  باستخدام  حمتوى ومشاركته 
ويمكن لألفراد مشاركة جتارهبم الشخصية ىف التطعيم، حيث تضيف هذه الروايات ُبعًدا جديًدا للمعلومات الصحية من 
خالل نظرة شخصية ومتجسدة لألمراض التى يمكن الوقاية منها باللقاحات، واللقاحات وعواقبها املحتملة وكلها حمتويات 

غالًبا ما تكون ذات توجه سلبى أو إجيابى لدى البعض جتاه تلقى التطعيم)11(.  
وقد أظهرت الدراسة التى قامت هبا كاتا أن املواقع اإللكرتونية املضادة للتلقيح تشرتك ىف خصائص مشرتكة واستخدمت 
حجًجا واسرتاتيجيات متشاهبة لنرش رسالتها، فعىل سبيل املثال، جتادل معظم مواقع التطعيم ضد سالمة التطعيم وفائدته، 
باستخدام احلجج مثل وجود »خدمات اخلط الساخن« عن »اللقاحات أو وجود السموم ىف اللقاحات واستخدام نداءات 

عاطفية مثل القصص الشخصية عن تلف اللقاح. وكل هذه الرسائل حتمل توجًها مضاًدا لقبول اللقاح)12(.
عن  للبحث  ملحوظ  بشكل  عرضة  أكثر  هم  رفضوها  أو  اللقاحات  عىل  احلصول  ىف  تأخروا  الذين  األفراد  أن  لوحظ  كام 
بيتش واملتعاونون معه هذه  التى أجراها  النطاق  التجريبية واسعة  الدراسة  نتائج  اللقاح عىل اإلنرتنت. وأكدت  معلومات 
املالحظة، حيث أن التصفح عىل أحد مضادات التطعيم ىف موقع الويب ملدة 5-10 دقائق كان له تأثري سلبى عىل تصورات 
املخاطر املتعلقة بالتطعيامت وعىل اختاذ قرار التطعيم. ومع ذلك، هناك حاجة إىل مزيد من البحث لتقييم ما إذا كان األفراد 
كانت عمليات  إذا  ما  أو  اإلنرتنت  معلومات عىل  للبحث عن  أكثر عرضة  التطعيم هم  بشأن  بالفعل خماوف  لدهيم  الذين 

البحث عىل اإلنرتنت هى التى تثري خماوف بشأن التطعيم)13(.
وفيام يتعلق بالثقة ىف فعالية وأمان اللقاحات، لعبت وسائل التواصل االجتامعى دوًرا فعااًل ىف التشكيك ىف مأمونية اللقاحات، 
حيث وجدنا دعاًم لربط التضليل األجنبى بنشاط وسائل التواصل االجتامعى السلبى حول التطعيم. يتمثل التأثري اجلوهرى 
انتشار  فإن  وبالتاىل  الوسيط.  للبلد   15% بنسبة  اللقاح  السلبية عن  التغريدات  زيادة عدد  األجنبية ىف  املضللة  للمعلومات 

املعلومات املضللة األجنبية للقاحات له أمهية كبرية ىف التنبؤ بانخفاض متوسط تغطية التطعيم بمرور الوقت)14(. 
ومن كل ما سبق، يتضح أن وسائل التواصل االجتامعى لعبت دوًرا له طابع سلبى ىف جممل رسائلها جتاه اللقاح مما أثر بالسلب 

عىل اختاذ القرار بالتطعيم لدى الكثري من األفراد الذين خيافون من النواحى الصحية ويتشككون ىف فاعلية وأمان اللقاح.

3 - دور الصحة العامة وسياسات اللقاحات
التطعيم دوًرا رئيًسا ىف مكافحة األمراض والقضاء عليها، وبرزت كواحدة من  القرن احلادى والعرشين، لعبت برامج  ىف 
أكثر تدخالت الصحة العامة فعالية من حيث التكلفة، وكان وصول لقاحات جديدة موضع ترحيب دائاًم من ِقبل صانعى 
ٌتلزم اآلباء  البلدان قوانني  العامة، ومن أجل حتقيق تغطية عالية للقاحات، أدخلت بعض  القرار واألطباء ىف جمال الصحة 
التطعيم  فكرة  قبول  وعدم  التطعيامت  إلزامية  جتاه  بعد  فيام  اجلدل  من  الكثري  أثار  مما  املدرسة،  دخول  قبل  األطفال  بتلقيح 
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اإلجبارى لدى الكثري من األفراد، وهذا قد يرتبط بشكل كبري بتعزيز الصحة العامة ومتتع األفراد باحلرية املطلقة ىف اختياراهتم 
وسلوكهم ليس فقط جتاه ذواهتم بل جتاه أطفاهلم أيًضا)15(. 

وقد أدت الزيادة ىف عدد اللقاحات وما ترتب عىل ذلك من انخفاض ىف األمراض التى يمكن الوقاية منها من خالل التطعيم 
األمراض  ضد  التطعيم  برامج  لنجاح  نظًرا  وسالمته،  اللقاح  فوائد  عىل  األمور  وأولياء  الصحيني  املهنيني  انتباه  تركيز  إىل 
املعروفة، فأصبحت اآلثار اجلانبية هلا أقل انتشاًرا بني األفراد، أما ىف حالة األمراض احلديثة مثل فريوس كوفيد 19 فتواجه 
وبالتاىل  اللقاح وفوائده،  مأمونية  توفري معلومات عن  والقلق جتاهها بسبب عدم  التشكك  الكثري من  اللقاحات  سياسات 
يظهر التشكك والرتدد جتاه اللقاح ليس فقط من األفراد العاديني بل أيًضا من العاملني بالصحة واألطباء، فعىل الرغم من 
أن املهنيني الصحيني يعدوا بشكل عام من املؤيدين األقوياء للتطعيم، إال أن نتائج دراسة حديثة أجريت ىف كيبيك بكندا، 
540 الذين شملهم االستطالع لدهيم خماوف  البالغ عددهم  العاملني ىف جمال الرعاية الصحية  أظهرت أن نسبة مهمة من 

بشأن التطعيم.
 ويمكن تفسري ذلك من خالل وجهتى نظر: األوىل، ترجع إىل وجود استجابات عاطفية قوية لدى العاملني بالصحة ختشى 
إىل حاجة  والثانية، تشري  والقانونية.  الطبية  املخاوف  للخطر وبعض  يتعرضون  قد  الذين  باملرىض  الثقة ىف عالقتهم  فقدان 
العاملني بالرعاية الصحية إىل الدعم النفسى عند معاجلة خماوف املرىض بشأن التطعيم، فقد يصابوا باإلحباط واإلرهاق نتيجة 
تعاملهم مع املرىض، هذا بخالف التطور الرسيع ىف اللقاحات اخلاصة بكوفيد 19 الذى يتعني عىل العاملني توعية املرىض 
وطمئنتهم جتاهها مما يشكل ضغًطا نفسًيا عليهم، واخلوف من نزع الثقة بينهم وبني املرىض إذا أضافوا معلومات غري دقيقة 

عن اللقاحات)16(.   
فسياسات اللقاحات لعبت دوًرا مهام ىف مكافحة األمراض املختلفة املعروفة وذلك قد خيتلف من دولة ألخرى وفًقا لسياسات 
الصحة العامة السائدة فيها، أما ىف ظل انتشار فريوس كوفيد 19 فقد اختلف الدور اخلاص بالتطعيامت وفًقا لنمط وسياسات 
الصحة العامة ومدى متتع األفراد باحلرية ىف قبول أو رفض اللقاح، وهذا ما ظهر، حيث أن الرتدد إزاء اللقاح اخلاص بكوفيد 

19 قد يزداد ىف دولة ما عن أخرى وفًقا لسياسات الصحة العامة املتبعة لدهيا.

4 - الثقة ىف فاعلية اللقاح وأمانه 
الصحيني، ىف  املهنيني  الثقة ىف  بأفكار  وثيًقا  ارتباًطا  املخاطر  إدراك  يرتبط  ما  غالًبا  التطعيم،  بشأن  القرار  ىف دراسات صنع 
حجر  هو  الرعاية  ومقدمى  املرىض  بني  فالتفاعل  الفاعلني.  هؤالء  بني  والتفاعل  العامة  الصحة  مؤسسات  ىف  أو  احلكومة 
الزاوية للحفاظ عىل الثقة ىف التطعيم، لذا قدما براونىل وهوسون تعريًفا للثقة عىل أهنا »ممارسة عالئقية معقدة حتدث ىف سياق 

اجتامعى سياسى معني، وال تقوم الثقة عىل املعرفة فقط بل أيًضا عىل العالقة الوثيقة مع األطباء والعاملني بالصحة«)17(. 
فقد أظهرت الدراسات أن الثقة ىف اللقاح ىف كثري من األمراض ترجع ملعرفة واجتاهات العاملني باملجال الصحى وعالقتهم 
باملرىض مما يؤثر بدرجة كبرية عىل قبول املرىض للقاح، إذ تشري دراسة حول حمددات ممارسات املمرضات فيام يتعلق بالتطعيم 
ضد اإلنفلونزا إىل وجود عالقة بني املعرفة واملواقف وممارسات التطعيم، وأوضحت النتائج ارتباط املعرفة العالية واملواقف 
اإلجيابية جتاه التطعيم ضد اإلنفلونزا بشكل إجيابى بتغطية التطعيم بني املمرضات، كام كان هناك أيًضا ارتباط بني حالة تطعيم 

املمرضات وتروجيهن للتطعيم ملرضاهم)18(.
وبام أن املهنيني الصحيني يعتربوا املصدر األكثر ثقة للمعلومات حول التطعيم بالنسبة لغالبية املرىض، لذا تم تقديم العديد من 
األدوات والنصائح ملساعدة مقدمى اخلدمات ىف مناقشاهتم مع املرىض املرتددين ىف التطعيم أو الذين يرفضونه. وعىل الرغم 
من اختالف األساليب بني العاملني بالصحة وفًقا لكل دولة، إال أن هناك بعض اخلصائص املشرتكة مثل أمهية احلفاظ عىل 

عالقة جديرة بالثقة بني املريض ومقدم اخلدمة، وأمهية االستجابة مع خماوف وشكوك املرىض املحددة.

5 - عوامل مرتبطة بسامت الفرد وتردده جتاه اللقاحات:
تعد السامت الشخصية لألفراد معياًرا لقبول اللقاح أو رفضه أو الرتدد جتاهه، فعىل الرغم من أن اختاذ القرار الفردى بشأن 
اللقاح خيتلف وفًقا للسياق االجتامعى والثقاىف والظروف االجتامعية، إال أنه يمكن اعتبار عدد من العوامل الشخصية قد 

تؤثر ىف قرار الفرد اخلاص بقبول أو رفض اللقاح، وذلك كاآلتى)19(:
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أ - العوامل النفسية املرتبطة بالشخص وسامته التى تؤثر عىل قبول اللقاح أو رفضه.
ب - نقص الوعى حول أمهية اللقاح وفوائده ملكافحة املرض.

ج- الرضا عن املعلومات املتعلقة باللقاح وطرق التطعيم مرتبطة أيًضا بقرار التطعيم.
د - التجارب الشخصية السابقة مع التطعيامت وخدمات وجودة التطعيم قد تؤثر عىل اختاذ القرار املستقبىل بشأن التطعيم 

مرة أخرى.
هـ- التكاليف املبارشة وغري املبارشة للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية من املحددات املهمة ىف قبول أو رفض اللقاح.

و- اخلوف من األمل ووخز اإلبر بعد التطعيم »رهاب الثقاب« قد يؤثر عىل قبول اللقاح لدى بعض األفراد.  
ز- تفضيل املناعة الطبيعية والنظر إىل اللقاحات عىل أهنا مواد تزعج جهاز املناعة بداًل من تعزيزه أصبحت وجهة نظر تسود 

عىل مستوى كثري من األفراد ىف العامل.
ح- فكرة التحكم ىف التعرض للمرض بااللتزام باإلجراءات االحرتازية والعادات الشخصية والنظافة التى يمكن أن جتعل 

التطعيم غري رضورى من وجهة نظر بعض األفراد.
الفردى  القرار  اختاذ  فإن  أوضحنا،  اللقاح. كام  الرتدد ىف  نحو  اجتاًها  هناك  بأن  العامل  أنحاء  اخلرباء ىف مجيع  يقر  اخلتام،  وىف 
بشأن التطعيم معقد وينطوى عىل عوامل عاطفية وثقافية واجتامعية وروحية وسياسية بقدر العوامل املعرفية. وبالطبع، كان 
األفراد مرتددين أو غري متأكدين من التطعيم منذ أن تم توفري اللقاحات األوىل لفريوس كوفيد 19، لذلك، يمكن أن يزيد 
وعدم  اجلانبية،  وآثارها  للقاحات  املضللة  والشائعات  الفريوس،  وحتورات  العلمى  »التطور  خالل  من  اللقاح  إزاء  الرتدد 
فاعلية اللقاحات ضد كوفيد وإصابة الذين تلقوا اللقاح، وعدم توافر املعلومات حول أمان اللقاحات وفوائدها جتاه انتشار 

الفريوس. أو ما يطلق عليه »بيئات الوسائط«.
باإلضافة إىل العوامل التى تؤثر عىل قبول اللقاح عىل املستوى الفردى، فإن الفهم املدروس للرتدد إزاء اللقاح حيتاج إىل أسس 
ىف السياق التارخيى والسياسى واالجتامعى والثقاىف املحدد الذى حيدث فيه التطعيم. كام جيب أيًضا إيالء االعتبار للتأثريات 
األوسع عىل تردد اللقاح مثل دور الصحة العامة وسياسات اللقاح واالتصاالت واإلعالم واملهنيني الصحيني. فعملية صنع 
القرار الفردى فيام يتعلق بالتطعيم معقدة ومتعددة األبعاد. وقد تم حتديد العديد من العوائق التى حتول دون التطعيم مثل 
اللقاحات،  وفائدة  بفعالية  املتعلقة  واملعتقدات  للتلقيح،  الرعاية  اجلانبية، وعدم وجود توصية من مقدم  اآلثار  اخلوف من 
وعدم الثقة ىف الدوافع الكامنة وراء التطعيم، ونقص الوعى باحلاجة إىل التطعيم وغريها التى تؤثر عىل قرار الفرد بقبول أو 

رفض التطعيم.  
ونتيجة لتزايد معدالت تردد اللقاحات عىل مستوى العامل، اقرتحت العديد من الدراسات طرًقا ملواجهة الرتدد إزاء اللقاح 
عىل مستوى السكان، تشمل وضع اسرتاتيجية تتضمن »الشفافية ىف قرارات صنع السياسات املتعلقة بربامج التطعيم، وتوفري 
التثقيف واملعلومات للجمهور ومقدمى اخلدمات الصحية حول اإلجراءات التى تؤدى إىل املوافقة عىل اللقاحات اجلديدة 
لكوفيد 19، ومراقبة التسويق لألحداث املتعلقة باللقاح والشائعات املضللة عرب اإلنرتنت، باإلضافة إىل ذلك رضورة الرتكيز 
بشكل إضاىف عىل االستامع إىل املخاوف وفهم تصورات اجلمهور وإدماج وجهات النظر العامة ىف ختطيط سياسات اللقاحات 
وبراجمها، واحلاجة إىل مزيد من البحث لتقىص وفهم أسباب استمرار الرتدد والشك لدى بعض األطباء والعاملني بالصحة 

والعلوم الطبية فيام يتعلق بسالمة وفاعلية اللقاح ومدى استجابته لتحورات الفريوس«)20(. 
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