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چکيد ه 
    موسسه رازي يکي از بزرگترين و قديمي ترين توليدکنندگان واکسن هاي دامپزشکي بوده و نقش عظيمي در تأمين بهداشت 
و ســامت دارد. در راستاي بحث مشتري مداري و ارايه ي محصوالت با کيفيت و استقرار نظام استاندارد ايزو، مطالعه ي مقطعي 
حاضر با هدف تعيين ســطح رضايت و نگرش دامداران درباره ی واکسن هاي بروسلوز، شاربن و تب برفکی در سطح 5 استان، 
تهران، البرز، آذربايجان شرقي، اصفهان و خراسان رضوي صورت گرفت. روش جمع آوري داده ها پرسشنامه هاي محقق ساخته 
بود. روايي محتواي پرسشنامه توســط متخصصين امر و پايايي دروني آن در طي  يک مطالعه ي آزمايشي بوسيله اندازه گيري 
آلفاي کرونباخ ، تاييد شــد. رضايت و نگرش بشــکل متغيرهای کمي وکيفي - رتبه اي ارزيابي شد. رضايت به شکل کلي و در 
حيطه هاي اثربخشــي، بي ضرري و دسترسي ارزيابي شد. روش انتخاب دامداران، نمونه گيري در دسترس از دامداران شاغل در 
گاوداري هاي صنعتي باالي 100 راس دام بود. 428 دامدار از همين تعداد گاوداری وارد مطالعه شــدند. ميانگين ســطح رضايت 
کلي دامداران 11.2±80.6 وسطح رضايتمندي از حيطه ي دسترسي به واکسن از ساير حيطه ها باالتر بود. 86 درصد از دامداران 
شــرکت کننده سطح رضايت مطلوبي از حوزه ي دسترسي به واکسن داشــتند. 94 درصد از شرکت کنندگان در مطالعه داراي 
نگرش کلي مثبت در زمينه ي واکسيناسيون دام داشتند. سطح رضايت مندي و نگرش دامداران در حوزه ي بي ضرري واکسن هاي 

دامي مورد مطالعه کمتر از ساير حيطه ها بود. 
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Razi vaccine and serum research Institute is known as the oldest and biggest manufacturer of the livestock vaccines. 
This Institute has an important role in general hygiene and public health. In the ground of customer satisfaction, of-
fering of high quality products and establishment of ISO system in Razi Institute, we accomplished farmer´s satisfac-
tion and their attitude about RAZI Brucellosis , Anthrax and FMD Vaccines in five provinces : Tehran, Alborz, East 
Azarbaijan , Esfehan  and Khorasan Razavi. Data collection was done with researcher – made questionnaire .Content 
validity was confirmed by specialists and internal reliability of the questionnaire was determined by Alfa coronbagh 
coefficient in a pilot study. Satisfaction and attitude were evaluated in two forms of quantitative and ordinal qualitative 
variables. Satisfaction was evaluated ineffectiveness, safety and acceptability items. Farmers were selected in the form 
of available sampling from industrial cattle with more than 100 cows. 428 farmers were enrolled. Farmers´ mean sat-
isfaction level was 80.6± 11.2 and satisfaction level about availability of the vaccine was higher than the other area, so 
that 86% of participating ranchers had desirable satisfaction level of access fields. 94% of participants had total positive 
attitude regarding to the livestock vaccination. Attitude and Satisfaction level of farmers about safety of these studied  
livestock vaccines was less than the other fields. 

Key words: customer  satisfaction, livestock vaccines ,Razi Institute , attitude, farmer 

مقدمه
واکسیناســیون موثرتریــن و قابل دســترس ترین راه بــراي کنترل 

بیماري هاي قابل سرایت عفوني در حوزه دامپزشکي مي باشد. )5(
استفاده از واکســن در علم دامپزشکی از قرن 16 بدنبال تلقیح آبله ی 
گوســفندی به بره ها شروع شــد و در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین 
اســتراتژی های جهانی کنترل بیماری دام محســوب می شود  و تا به حال 
نتایج مهم آن در ریشه کنی طاعون گاوی ، کنترل بیماری هاری، تب برفکی 
و بســیاری دیگر از بیماری ها نمود پیدا کرده اســت.)2( واکسیناسیون دام 
عــاوه بر تامین ســامت دام، تضمیني براي افزایــش محصول و تولیدات 
دامي، کاهش نابــاروري در دام، کاهش هزینه هاي درماني، مصارف دارویی 
و تلفــات دامی و بدنبال آن کاهش باقی مانده ی دارو در فرآورده های دامی 
و در نهایــت موجــب صرفه ي اقتصادي و کاهش هزینه هــاي دامداري و با 

جلوگیري از انتقال بیماري از دام به انســان، در تامین بهداشــت و سامت 
عمومي جامعه نقش مهمي ایفا مي کند.)5( برای کنترل بیماری  با استفاده 
از واکسیناســیون، واکســن مورد نظر عاوه بر اثربخشی مناسب الزم است 
دارای ایمنی کافی و فایده- اثربخشــی مناسب باشد)2(. از سوی دیگر یکی 
از شناخته شده ترین و مهم ترین اقدامات در خصوص کسب اطاعات کافی، 
شناخت مشکات، فرصت ها و تهدیدات در خصوص تولیدات با میزان و مدت 
مصرف طوالنی، تحقیقات بازار و از جمله بررســی رضایت مندی مشــتریان 
می باشد. )1( از نقطه نظر مدیریت تولید، در جهان پر تحول امروز شرکت ها 
و مؤسســاتي موفق خواهند بود که نگاه دقیقي به تحوالت ســریع جهاني، 
وضعیت رقبــا، فن آوري هاي جدید و مدیریت بازار و مشــتري در حوزه ی 
کاری خود داشــته باشــند)3(. در ادبیات جدید مدیریت، کیفیت: "میزان 
برآورده ســاختن عملکردهاي مورد انتظار مشتري از محصول و یا خدمت" 

رضايت و نگرش دامداران گاوداری های صنعتی ...
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تعریف شده است. لذا وقتي مي توان اذعان داشت که کیفیت محصول تامین 
شده، که مشتري رضایت بیشتري از محصول داشته باشد. در دنیاي رقابتي 
کنوني کیفیت و نگرش مشــتري مداري و کســب رضایت مشتري از اصول 
الینفک کســب و کار و تولید مي باشــد. )20(. ارایه خدمت و یا محصول با 
کیفیت، شــاید از مهم ترین عناصري باشد که موجب جلب رضایت مشتري 
مي گردد و فقط مؤسســاتي مي توانند این خدمت را به طور مســتمر ارائه 
دهند که در مورد مشــتري از نگرش جامع و کاملي برخوردار بوده و تعهد 
عمیقي به آنان داشــته باشــند.)3( در دنیاي اقتصادي امروز هر موسسه ي 
تولیدي و خدماتي، بدون توجه به مشــتري و دیدگاه هاي ایشان سرنوشتي 
بجز فنا و نابودي نخواهد داشــت. بقا و تداوم کاري شــرکت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي به وســیله ي برآورده شدن و تامین نیازها، خواسته ها و تقاضاهاي 
مشــتریان تضمین مي گــردد)6(  از رضایت مندي در منابــع متعدد معتبر 
تعاریف مختلفي شده اســت. بطور کلي آن را مي توان به واکنش احساسي 
مشــتري که از تعامل با ســازمان عرضه کننده ي محصول حاصل مي شود، 
تعبیر نمود، که از فرآیند درک و ارزشــیابي مشتري بعد از مصرف محصول 
و ناشــی از تفاوت بین توقعات و عملکرد درک شده بدنبال مصرف محصول 
حاصل مي شــود. اســتاندارد ایزو 9000 ، ویرایش 2000 رضایت مندي را 

"تلقي مشتري از تامین نیازمندي هاي مشتري مي داند." 
هدف اصلي بررسي رضایت مندي، دریافت بازخورد از مشتریان با هدف 
حفظ مشتري و برقراري رابطه ي دراز مدت با او مي باشد و البته انگیزه هاي 
متعدد دیگر، از جمله رقابت جهاني، رقابت درون اصناف، افزایش سودآوري، 
افزایش سهم بازار، دریافت گواهینامه هاي ایزو و الزامات نظام هاي مدیریت 
کیفیت، کاهش شــکایات، ادامه ي بقاي سازمان و رفاه سازماني و اطاع از 
مشــکات  مي باشــد.)12( تحقیقات متعدد خارجي و داخلي در زمینه ي 
رضایــت مشــتري در بنگاه هاي مختلــف اقتصادي از موسســات تولیدي 
گرفتــه تا خدماتي، صورت گرفته اســت، از جملــه مخبرالصفا و همکاران 
)1388( مطالعه اي به منظور بررسي رضایت مندي مشتریان از واکسن هاي 
مورد مصرف پزشــکي را در اســتان تهران انجام داد و نشــان داده شد که  
رضایت کلي انبارداران  از واکســن ها 11±74.8 و رضایت واکســیناتورها 
11.9±73.26 درصــد بود. )14( در طي ســال هاي 82 تــا 84 مطالعه اي 
بــا حمایت بانک صنعت و معدن به منظور شــناخت عوامل مؤثر بر رضایت 
مشــتریان و ارائه راهکارهایي براي افزایش رضایت مشتریان صورت گرفت 
)7(. مطالعه پیمایشــي دیگر توســط ایزدي و همکاران بر روي 348 نفر از 
دانشــجویان ورودي کارشناسي سال هاي 82-83-84 در دانشگاه مازندران 
صورت گرفت و میانگین مشــتري محوري دانشــگاه مازندران 49/11 بود.
)10(. کوزه چیــان و همــکاران )1388( مطالعه ي رضایتمندي مشــتریان 
را در باشــگاه هاي بدن ســازي خصوصي و دولتي مردان شهر تهران انجام 
دادنــد)13(. در مطالعه اي دیگر توســط حقیقي نســب و عابدین رضایت 
مشــتریان در رابطه با دفاتر خدمات ارتباطي سنجیده شد. )6( درخصوص 
انگیزه ها، نگرش و عملکرد مرغداران و دامداران در خصوص واکسیناســیون  
گله مطالعات معدودی در ســایر نقاط دنیا صــورت گرفته از جمله پیترز و 
همــکاران )2012( در دو شــهر در کنیا در طی ســال های 2008-2007 
نگرش و عملکرد 558 نفر از دامداران ســنتی و روســتایی را در خصوص 
درمان، پیشــگیری و تشخیص بیماری های دام بررســی کردند و کمتر از 
نصف شرکت کنندگان به موثر بودن واکسن در خصوص بیماری های دامی 

منطقــه ی خود باور داشــتند)jemberu)18.  و همکاران در ســال 2015 
ادراکات و تمایــات 293 دامــدار را در خصوص کنترل بیماری تب برفکی 
در اتیوپی بوسیله پرسشنامه بررسی کردند و 99 درصد از شرکت کنندگان 
تقاضای انجام برنامه ی واکسیناسیون بصورت رایگان برای دام ها را داشتند. 
اکثریت افراد شرکت کننده اهمیت واکسیناسیون را برای این بیماری درک 
کرده بودند و شــدت عوارض و مشکات بدنبال واکسیناسیون تب برفکی را 

در حد پایین گزارش کردند. )11(
Oluwole )2012( مطالعــه اي درIbadan از شــهرهاي ایالت Oyo در 
نیجریه نگــرش و عملکرد مرغداران را درخصوص واکسیناســیون بر علیه 
بیماري نیوکاســل و آنفوالنزاي پرندگان به وســیله ي پرسشنامه انجام داد. 
46.4 درصــد از مرغــداران از برنامه هاي ملي واکسیناســیون طیور اطاع 
داشتند. 100 درصد پاسخ دهندگان از واکسن نیوکاسل استفاده مي کردند 

و تنها 16.7درصد از واکسن آنفوالنزاي پرندگان استفاده میشد.)16( 
با عنایت به اینکه موسســه ي تحقیقات واکســن و سرم سازي رازي از 
بزرگترین تولیدکنندگان واکســن هاي مورد مصرف دامپزشــکي در ایران 
مي باشــد و با قدمت 90 ســاله در تولید فرآورده هاي بیولوژیک و بخصوص 
فرآورده های دامپزشکی، عاوه بر این که نقش عظیمي در تأمین بهداشت و 
ســامت دام و به تبع آن سامت جامعه ایفا مي کند، بعنوان یک بنگاه مهم 
اقتصــادي، باید محصول با کیفیت و قابل رقابت با محصوالت خارجی تولید 
نموده و براي حفظ بقاي اقتصادي، الزامات مدیریت کیفیت و استقرار نظام 
استاندارد ایزو و در راستاي بحث مشتري مداري و توجه به نیازها و انتظارات 
مشــتریان و اعمال نظرات آن ها گام بردارد. عــاوه بر الزامات و موارد ذکر 
شــده از دیدگاه مدیریتی، یکی از روش های غیرمستقیم بررسی اثربخشی 
و بی ضرری واکســن در بازار مصرف، نظرســنجی و بررســی نقطه نظرات 
و باورهای ایجاد شــده ی مشــتریان در طول زمان مصرف می باشد، بدین 
منظور  مطالعه ي پیمایشي حاضر با  بررسي سنجش رضایتمندي دامداران 
از واکســن هاي بروسلوز، شاربن و تب برفکی ساخت موسسه ي رازي  و نیز 
نگرش دامداران در خصوص واکسیناسیون گله در سطح استان هاي تهران، 
البرز، آذربایجان شــرقي، اصفهان و خراســان رضوي در سال هاي 93-94 

صورت گرفته است. 

روش انجام کار
این مقاله قسمتي از نتایج یک مطالعه ي پیمایشي رضایت مندي مشتریان 
از تعدادی از واکســن هاي مورد مصرف دامپزشــکي تولید موسســه رازی 
مي باشــد. در این قسمت از مطالعه رضایت و نگرش دامداران گاوداري هاي 
صنعتي باالي 100 راس دام، در 5 اســتان تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان 
شرقي، خراسان رضوي در زمینه ي واکسن های بروسلوز، شاربن و تب برفکي 

در سال هاي94-93 بررسي شد. 
 حجم نمونه از فرمول شماره 1 محاسبه شد.

فرمول 1-تعیین حجم نمونه 

 Za: ضریب اطمینان ، p  : پیش فرضی از میزان صفت مورد اندازه گیری 
 q : 1-p، ) رضایت و نگرش(
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 50=p ، دقــت مطالعــه  و  با در نظر گرفتن خطــاي 5 درصد :d=0/1
درصد،   و دقت p=0.1 تعداد نمونه ها 384 تعیین شــد و با در نظر گرفتن 
10 درصد ریزش احتمالي و با استفاده از فرمول 2 حجم نمونه 425 تعیین 
شــد. )در این مطالعه، دامدار به کســی اطاق می شد که صاحب دام باشد، 
خواه مالک دامداری و خواه دارای دامداری اســتیجاری باشد.( بعلت اینکه 
از هر گاوداری یک دامدار انتخاب می شــد بدین منظور تعداد گاوداری های 
انتخاب شده با تعداد دامداران برابر بود. الزم به ذکر است در صورت متعدد 
بودن دامــداران در یک گاوداری مالک اصلی دام که  دارای ســابقه کاری 

باالتری بود، مورد پرسشگری قرار می گرفت. 
فرمول 2- محاسبه ریزش نمونه ها

  : حجم نمونه اصاح شده، p در فرمول p 2:پیش بینی درصد داده های 
از دست رفته، n : حجم نمونه اولیه 

روش گردآوري اطاعات، پرسشــنامه ي محقق -ســاخته مشــتمل بر 
تعدادي سواالت دموگرافیک، تعدادی ســواالت باز و نیز دو گزینه اي )بله، 
خیر در خصوص استفاده از واکسن هاي  دامي اجباري رازي( و مدت استفاده 
از آن ها بود. سواالت در زمینه رضایت شامل 9 سوال که در مقیاس لیکرت 
5 قســمتي از کاما موافق تا کاما مخالف )در حوزه های اثربخشی واکسن، 
دسترسي و عوارض ناخواسته بدنبال واکسن( طراحي شده بود و 11 سوال 
نگرشي )در زمینه اثربخشي، بي ضرري و صرفه اقتصادي واکسن در صنعت 
دامداری( و در مقیاس لیکرت 5 قســمتي )17( طراحي شــده بود. پایایي 
دروني پرسشــنامه در طي یک مطالعه ي آزمایشــي بر روي 10 دامدار در 
استان تهران ارزیابي شد، که با محاسبه ی ضریب آلفاي کرونباخ 5 0.8 براي 
ســواالت نگرشي و با ضریب 0.89 براي ســواالت رضایت مندي مورد تایید 
قرار گرفت. در مورد روایي محتوي از نظر متخصصین امر استفاده شد. روش 

انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیري در دسترس بود.
جهت اجرای طرح بعد از مراحل فوق و نهایی شــدن پرسشــنامه ها و 

هماهنگي های الزم با ســازمان دامپزشــکي که طی جلسات متعدد صورت 
گرفت، از هر اســتان یــک نفراز واحد مبارزه با بیماري هــاي دام به عنوان 
هماهنگ کننده انتخاب شد. سپس بعد از آموزش هاي الزم به افراد انتخاب 
شده، پرسشنامه ها توسط ایشان به واکســیناتورهای آموزش داده شده در 
زمان واکسیناســیون تب برفکي، در بین دامــداران گاوداري هاي صنعتي 
باالي 100 راس دام در اســتان هاي مورد مطالعه که در نمونه گیري انتخاب 
شــده بودند توزیع مي شــد و بعد از توضیح در زمینه ي محتواي پرسشنامه 
و نحوه ي پاســخ دهي و بعد از کسب رضایت شفاهي، پرسشنامه ها، تحویل 

دامداران مي شد و بعد از تکمیل بدون نام جمع آوري مي شد. 
از نرم افزار spss-22 جهت آنالیز داده ها استفاده شد. داده هاي توصیفي 
توسط جداول مناسب با ارایه ي فراواني نسبي و مطلق پاسخ دامداران به هر 
گزینه و همچنین محاســبه ي میانگین و انحراف معیار متغیرهاي ذکر شده  
ارایــه و از آزمون هاي ناپارامتري مــن - ویتني، کروس کالوالیس، فرید من، 

ضرب همبستگي اسپیرمن براي آنالیزو آمار تحلیلي استفاده شد.
 P<   0/05  بعنوان ســطح معني داري در نظر گرفته شد. رضایت مندي 
یک بار بطورکلي و همچنین در حوزه هاي مختلف اثربخشــي ، بي ضرري و 
دسترســي به واکسن ارزیابی شــد. نحوه ی نمره دهی به سواالت در جهت 
رضایت مطلوب و در مورد سواالت نگرشی به سمت نگرش مطلوب از امتیاز 
بــرای کاما موافق 5، موافق 4، بی نظر 3، مخالف 2 و 1 برای کاما مخالف 
امتیازبندی انجام شــد )17( و تنها در مورد گزینه ی )در گاوداري هایي که 
تلفات ناشــي از بیماري واگیر کم اســت نیازي به واکسیناســیون نیست.( 
از مجموعه ســواالت نگرشــی )جدول4( بر عکس نمره دهی شد. سپس با 
محاسبه ي جمع جبري ســؤاالت هر حیطه و تقسیم آن  بر حداکثر نمره ي 
آن حیطه  و محاسبه در مبناي 100 بشکل متغیر کمي ارزیابي و بر اساس 
نمره کسب شده با اســتفاده از میانگین و انحراف معیار ارایه شد، بار دیگر 
به شکل متغیر کیفی - رتبه اي به این طریق که بر اساس سطح نمره ای که 
به روش باال محاسبه شد، نمره ی کسب شده مساوي یا بیشتر از 70 درصد 
بعنوان رضایت مطلوب، امتیاز بین     70-50 درصد  رضایت نســبي و کمتر از 
50 درصــد رضایت کم یا نامطلوب رتبه بندي و قرار داد شــد.  در خصوص 

جدول 1- رضايت دامداران در خصوص ابعاد مختلف واکسن هاي بروسلوز، شاربن و تب برفکی موسسه رازي

موضوع
میانگین 

انحراف از معیار 
p-valueرضایت نامطلوبرضایت نسبي رضایت مطلوب

1.3%14.4%84.3 % )11.2(80.6رضایت کلي

P=0.000
2.1%27.4%70.5% )12.9(76.79رضایت از اثربخشي

8.3%4.8%86.9% )17.9(83.6رضایت از دسترسي

6.4%17.8%75.8% )15.9(78.2رضایت از عوارض ناخواسته

رضايت و نگرش دامداران گاوداری های صنعتی ...
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جدول2-سطح نگرش دامداران در خصوص واکسيناسيون گله هاي دامي 

موضوع
میانگین 

انحراف از معیار 
p-valueنگرش نا مطلوبنگرش مثبت

6.2%93.8%)9.7(81.5نگرش کلي

P=0.000
10%90%)10.3(80.82نگرش نسبت به اثر بخشي واکسن در دامها

4.6%95.4%)12.3(86.7نگرش در خصوص صرفه اقتصادي واکسنهاي دامي

23%77%)14.3(78.8نگرش در خصوص عوارض و خسارات واکسن

سؤاالت نگرشــي بعد از محاسبه ي امتیاز ) به روش توضیح داده شده براي 
محاســبهي رضایت(، نمره باالتر و مساوي 70 درصد بعنوان نگرش مثبت و 
کمتر از آن بعنوان نگرش نامناسب رتبه بندي و قرارداد  شد. )این رتبه بندی 
قراردادی می باشد و بر اســاس فاصله ی نمرات کسب شده تقسیم بندی و 
برای توزیع متعارف نمره به محدوده ی متوســط از دوسه ی موافق و مخالف 

صورت پذیرفته است.( 

نتايج
تعدادکل دامداران گاوداري هاي صنعتي که پرسشــنامه ها را پر کردند 
428 نفر بودند که 115 دامدار از استان اصفهان، 83 نفر از استان آذربایجان 
شــرقي، 122 مورد از استان البرز، 68 مورد از اســتان تهران و 40 دامدار 
از خراســان رضوي بودند. میانگین ســابقه ي کاري آن ها در دامداري هاي 
صنعتي11± 16.9 ســال بــود. حدود 31.1 درصد آنهــا زیر دیپلم، 41.8 
درصد دیپلم و یا فوق دیپلم و بقیه لیسانس و باالتر بودند. در نظر سنجي به 
عمل آمده 36.9 درصد از دامداران به دنبال واکسن تب برفکي، 14.7درصد 
به دنبال مصرف واکســن بروسلوز و 9.6 درصد آنها به دنبال مصرف واکسن 
شــاربن در طول ســابقه ي کاري خود در گاوداري، عارضه ي شدید)یکی از 
موارد تلفات، لنگش دائمی، ســقط جنین تایید شــده  متعاقب واکســن و 
شــوک های آنافیاکتیک( را مشاهده  کرده بودند. ارتباط آماري معني داري 
بین سطح تحصیات و مدت زمان اشتغال در شغل دامداري با سطح نگرش 
و رضایت دامداران از واکســن هاي بروسلوز، شاربن و تب برفکی موسسه ي 
رازي نشــان داده نشد.)p < 0/05(. با استفاده از آزمون ناپارامتري فریدمن 
تفاوت معني دار آماري بین ســه حیطه رضایت با باالترین میزان رضایت از 
 (P=0.000) .حوزه ي دسترســي با میانگین17.9  ±  = 83.6 مشاهده شد

)جدول 1(.
94 درصــد از شــرکت کنندگان در مطالعه داراي نگــرش مثبتي در 

زمینه ي واکسیناسیون دام داشتند )جدول 2(.
نظرات دامداران در خصوص جنبه هاي مختلف واکســن هاي بروسلوز، 
شــاربن و تب برفکــی موسســه رازي و نیز دیــدگاه آن هــا در زمینه ي 

واکسیناسیون گله بطور کلي در جداول 3 و 4 آمده است.

بحث و نتيجه گيری
از 428 دامدار شــاغل درگاوداري هاي صنعتي، با میانگین 17 ســال 
سابقه کار، که در 5 استان )تهران، اصفهان، البرز، آذربایجان شرقي، خراسان 
رضوي( پرسشنامه ها را تکمیل نمودند، در مورد مشاهده ی عارضه ی شدید 
در گله بدنبال  مصرف واکسن های شاربن، بروسلوز و تب برفکی از دامداران 
سوال شــد، که  تنها 9.6 درصد از دامداران بدنبال مصرف واکسن شاربن، 
14.7درصد آن ها بدنبال مصرف واکســن بروســلوز و 36.9 درصد از آن ها 
بدنبــال مصرف واکســن تب برفکــي در گاوداری های خــود، عارضه قابل 
ماحظه را در طی مدت اشــتغال ذکر کرده بودند. همانطور که در این نظر 
سنجي ماحظه مي شود نظرات دامداران در مورد مشاهده ي عوارض جانبي 
بدنبال واکســن تب برفکي نسبت به ســایر واکسن هاي مورد مصرف دامي 
بیشتر است، البته این موضوع با آمارهاي جهاني و برآوردهاي ارایه شده در 
خصــوص میزان قابل انتظار از عوارض به دنبال واکســن تب برفکي تطابق 
دارد. میزان شــوک آنافیاکسی بدنبال واکسن تب برفکی در کتاب رفرانس 
دامپزشــکی 0.005 درصد از گاوهای واکسینه عنوان شده است. همچنین 
اســتفاده از واکسن تب برفکی در دام های باردار با ریسک باالی سقط  بیان 
گردیده اســت )19(. میانگین سطح رضایت کلي دامداران در خصوص سه 
واکسن بروســلوز، شاربن و تب برفکی موسسه رازي 11.2± 80.6 بود و از 
بین حوزه هاي مختلف مورد بررســي رضایت از دسترســي باالترین میزان 

رضایت مطلوب را داشت )86.9 درصد(.
84 درصد دامداران از زمان مناســب دسترســي و میزان کافي واکسن 
رضایــت کامل داشــتند. )جدول 3( البته قابل ذکر اســت که دسترســي 
به واکســن و تامین بــه موقع و با میزان کافي آن بــه دامداري ها متضمن 
هماهنگي بین تولیدکننده، توزیع کننده و شــبکه ي نگهداري واکســن در 
دامپزشکي مي باشد و صد البته تنها به کارکرد تولیدکننده بر نمي گردد ولي 
اگر تولیدات موسســه رازي با میزان تعهدات به سازمان دامپزشکي تطابق 
داشــته باشد امکان دسترســي در زمان و به مقدار مناسب را فراهم خواهد 
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جدول3-نقطه نظرات دامداران در خصوص واکسن هاي بروسلوز، شاربن و تب برفکی موسسه رازي )به تفضيل(

موضوع
کامًاموافق

فراواني نسبي )مطلق(
موافق

فراواني نسبي )مطلق(
بي نظر

فراواني نسبي )مطلق( 
مخالف

فراواني نسبي )مطلق(
کامًامخالف

فراواني نسبي )مطلق(

واکسن هاي دامي موسسه رازي در زمان 
مناسب در اختیار گاوداري قرار مي گیرد.

8(1.9%()31(7.5%)21(5.0%)178(42.8ر)178(%42.8

واکسن هاي دامي موسسه رازي به میزان کافي 
در اختیارگاوداري قرار مي گیرد .

%44.1)182(%40.7)168(%6.5)27(%7.5)31(%1.2)5(

بعد از تزریق واکسن بروسلوز رازی  گله به این 
بیماري مقاوم مي شود.

%24.0)97(%42.1)170(%22.8)92(%7.9)32(%3.2)13(

بعد از تزریق واکسن شاربن رازی گله به این 
بیماري مقاوم مي شود.

%38.2)154(%47.5)192(%11.1)45(%2.5)10(%0.7)3(

بعد از تزریق واکسن تب برفکي رازی گله به 
این بیماري مقاوم مي شود.

%18.9)78(%43.8)181(%16.9)70(%15.3)63(%5.1)21(

خسارت ناشي از تزریق واکسن شاربن در مقابل 
فواید آن قابل چشم پوشي است.

%32.2)131(%41.4)168(%18.5)75(%6.4)26(%1.5)6(

خسارت ناشي از تزریق واکسن بروسلوز در 
مقابل فواید آن قابل چشم پوشي است.

%31.78)127(%46.0)184(%15.5)62(%5.3)21(%1.5)6(

خسارت ناشي از تزریق واکسن تب برفکي در 
مقابل فواید آن قابل چشم پوشي است.

%27.3)112(%39.7)163(%17.8)73(%12.0)49(%3.2 )13(

موسســه رازی نقش مهمــي در کاهش بیماري 
هاي دامي دارد.

%35.8)147(%49.6)204(%11.9)49(%1.7)7(%1.0)4(

رضايت و نگرش دامداران گاوداری های صنعتی ...
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جدول 4-نگرش دامداران درخصوص واکسيناسيون و ايمن سازي دام ها) به تفضيل(

کامًامخالفمخالفبي نظرموافقکامًاموافقموضوع

)24(5.9%50(12.2%()54(13.2%)189(46.1%)93(22.6%خسارات ناشي از تزریق واکسن قابل چشم پوشي است.

)3(0.7%)8(1.9%)21(5.0%)192(45.8%)195(46.6%انجام واکسیناسیون سامت گله را تضمین مي کند .

)2(0.5%)4(1.0%)23(5.4%)200(48.1%)187(45.0%با انجام واکسیناسیون ضررهاي اقتصادي کاهش پیدا مي کند .

)3(0.7%)6(1.4%)27(6.5%)204(49.0%)176(42.4%واکسیناسیون گله با صرفه اقتصادي در صنعت دامپروري همراه است.

)5(1.2%)20(4.8%)40(9.6%)169(40.8%)181(43.6%واکسیناسیون دام بي ضرر ترین اقدام دامپزشکي مي باشد .

واکسیناسیون دامها احتمال ابتاي به بیماري هاي خطرناک و 
کشنده را کاهش مي دهد 

%51.0)212(%41.8)174(%5.8)24(%1.2)5(%0.2)1(

واکسنیاسیون دام اقدام مناسب و بهداشتي براي سامت  گله به 
حساب مي آید.

%49.7)205(%43.7)180(%4.9)20(%1.5)6(%0.2)1(

در گاوداري هایي که تلفات ناشي ازبیماري واگیر کم است نیازي به 
واکسیناسیون نیست.

%16.9)70(%18.7)77(%16.9)70(%29.1)120(%18.4)76(

عوارض جانبي بدنبال استفاده از واکسن نسبت به فواید آن بسیار 
ناچیزاست.

%26.9)110(%49.6)203(%15.9)65(%6.1)25(%1.5)6(

بهتر است از واکسن هاي دامي داخلي نسبت به مشابات خارجي 
استفاده شود .

%19.9)82(%33.7)139(%23.3)96(%16.5)68(%6.6)27(

با انجام واکسیناسیون ،گله هاي گاوي در مقابل بیماري هاي واگیر 
مقاومت پیدا مي کنند .

%29.6)123(%56.9)236(%9.6)40(%2.7)11(%1.2)5(

نمود. همانطور که در جدول یک نشان داده شد با استفاده از آزمون فریدمن 
.)p < 0/05(.بین سطوح مختلف رضایت تفاوت معني دار مشاهده شد

در مطالعه ي مشــابهي که توسط مرکز افکارســنجي دانشجویان ایران 
و به سفارش موسســه ي رازي در خصوص ارزیابي رضایت مندي مشتریان 
از واکســن هاي مورد مصرف طیور در سال 86 بر روي 903 مرغدار در 11 
استان صورت گرفت، نشــان داد که میزان رضایت مطلوب از مصونیت گله 
به دنبال مصرف واکســن آنفوالنزاي روغني کشته و نیوکاسل روغني کشته 
باالي 80 درصد، رضایت مطلوب از میزان مصون سازي به دنبال واکسن هاي 

نیوکاسل الســوتا و الرنگوتراکئیت 77 درصد و از واکسن پاستورلوز 71.4 
درصد و آبله ي طیور 67.8 درصد بود و از میزان دسترســي از واکسن هاي 
نیوکاســل B1، سویه ی السوتا و برونشیت طیورH120 باالي 70 درصد و از 
واکسن هاي آبله طیور و الرنگو تراکئیت 50 درصد رضایت مطلوب بود)9(. 
میزان رضایت مطلوب دامداران در مطالعه ي ما از اثربخشــي واکســن هاي 
دامــي حدود70 درصــد بود که از میــزان رضایت مطلــوب مرغداران در 
مطالعه ي مرکز افکارســنجي که بر روي واکســن هاي طیور صورت گرفته 
بود کمتر مي باشد، ولي سطح رضایت مطلوب از میزان دسترسي 86 درصد 
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نشان داده شد که از سطح رضایت مرغداران در مطالعه ي مرکز افکار سنجي 
بیشــتر بود، که البته باید در نظر داشت که توزیع واکسن هاي مورد مصرف 
طیور از طریق شــبکه ي خصوصي صورت مي گیرد و واکســن هاي اجباری 
دامي از طریق شــبکه ي دامپزشــکي و همچنین فاصله زماني بین دو نظر 
سنجي و فیلدهاي مختلف مصرف واکسن در تفاوت هاي مشاهده شده بین 
رضایت منــدي از واکســن ها در این دو مطالعه باید مــد نظر قرار گیرد. در 
مطالعه ي اخیر تعدادي سواالت نگرشــي که بطور غیر مستقیم دیدگاه هاي 
دامداران را در خصوص واکسیناســیون دام بیان مي نماید طراحي شده بود. 
باید خاطر نشــان کــرد، زماني که در درازمدت دامداران اثرات واکســن را 
در ســامت، پیشگیري از بیماري، سوددهي بیشــتر در دامداري، همراه با 
بي ضرري و ایمني واکســن به عینه لمس کرده باشــند مسلما در باورها و 
نگرش آن ها و بطور غیرمســتقیم میزان رضایت آن ها از واکسن هاي دامي 
مصداق خواهد کرد. در مطالعه ي حاضر میانگین سطح نگرش کلي دامداران 
در مــورد واکسیناســیون دام 9.7±81.5 بود. و 70 درصــد از دامدارن از 
اثربخشــی واکسن های مورد مطالعه رضایت مطلوب داشتند )جدول1( ولی 
در معدود مطالعات انجام شــده در خصوص نگرش دامداران در سایر نقاط 
که با واکســن های مورد مطالعه ما یکســان نمی باشــد و واکسن های مورد 
بررسی اختیاری بودند و نشــان داد که مثا در مطالعه ی پیترز و همکاران 
در کنیا کمتر از نصف پاســخ دهندگان به اثربخشی واکسن معتقد هستند. 
البته قابل ذکر است در این مطالعه کشاورزان سنتی روستا مورد پرسشگری 
 East Coast fever قــرار گرفته بودند و اغلــب آن ها بیماری های مهــم  را
Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) ,(ECF) می دانستند و 
در آنجــا مصرف این واکســن ها اختیاری و بهادار می باشــد. )18( و یا بعد 
از اپیدمی گســترده بیماری Bluetongue -8 در ســال های 2006 و 2007 
هلند یک برنامه ی واکسیناســیون اورژانســی و اختیاری را در سال 2008 
اجرا کرد و انگیزه ی عدم واکسیناســیون دامداران صنعتی بررســی شد  و 
علت های آن هزینه های واکسیناسیون، نبودن مشکات جدی بالینی در اثر 
این بیماری و ریســک کم ابتا می دانستند. )4( البته در سال هاي 88-90 
توســط مخبرالصفا و همکاران مطالعه ي رضایت مندي از فرآورده هاي مورد 
مصرف پزشکي در سطح استان تهران انجام شد این مطالعه بر روي 6 گروه 
هدف صورت گرفت. در همــه ي گروه ها رضایت کلي مطلوب از محصوالت 
پزشــکي باالي 70 درصد بود. میانگین درصد نمره نگرش مادران در زمینه 
واکسیناســیون 6.5± 80.7 و حدود 93 درصد آنهــا داراي نگرش موافق 
)مثبت( نســبت به ایمن ســازي  کودکان داشــتند، 96.5 درصد از مادران 
معتقد بودند که واکسیناســیون یک اقدام همگاني براي ســامت کودکان 
مي باشــد. 99.5 درصد معتقد بودند که واکســن براي ســامتي فرزندان 
مفید است. ولي 88.3 درصد واکسیناســیون را بي ضررترین اقدام پزشکي 

مي دانستند.)14و15(
در مطالعــه ي اخیــر94 درصــد دامــداران نگرش مثبت نســبت به 
واکسیناســیون دام نشــان دادند. )جدول 2(. 23 درصد آن ها در خصوص 
عوارض و خســارات واکسن، نگرش نامساعدي داشتند و 94.5 درصد آ ن ها 
داراي نگــرش مثبتي در خصوص صرفه ي اقتصادي واکســن داشــتند. با 
استفاده از آزمون فریدمن تفاوت معني دار آماري بین سطوح مختلف نگرش 
دامپزشکان وجود داشت و باالترین سطح نگرش مثبت به صرفه ي اقتصادي 
واکسن بود )جدول 2( البته قابل ذکر است مقایسه این دو از نظر اینکه نوع 

واکســن های مورد مطالعه ، زمان انجام ، گروه های مورد بررســی با هم قابل 
قیاس نیست ، منتطقی نخواهد بود.  

حدود 70 درصد دامداران بر این اعتقاد هســتندکه خســارات ناشي از 
تزریق واکسن هاي دامي در مقابل فواید آن قابل چشم پوشي است همچنین 
همانطور که در )جدول 4( مشــاهده مي شود، باالي 90 درصد از دامداران 
واکسیناسیون دام را تضمیني براي سامت دام و عامل مهمي براي کاهش 

ضررهاي اقتصادي دامداراري مي دانستند. 
حدود 85 درصد از دامداران بر این باور بودند که موسســه رازی نقش 

مهمی در کاهش بیماری های دام دارد.
بیش از  85 درصد آن ها معتقدند که واکسن شاربن در گله ها مقاومت 
خوبي در مقابل این بیماري ایجاد مي کند. 80 درصد دامداران به بي ضرري 
واکسیناســیون دام  اذعان دارند، حدود 90 درصد بر این باور هســتند که 
واکسیناسیون دام ها احتمال ابتاي آن ها را به بیماري هاي خطرناک کاهش 
مي دهد و نیز اقدام مناسبي براي سامت دام ها محسوب مي شود. همچنین 
باالي 90 درصد آن ها معتقدند که واکسیناسیون، گله هاي گاوي را در مقابل 
بیماري هاي واگیر مقاوم مي سازد. ولي متاسفانه حدود تنها نیمي از آنها به 
برتري واکسن هاي ایراني اعتقاد دارند. نکته ي قابل توجه اینکه تنها 6 درصد 
از دامداران نســبت به بي ضرري واکسیناســیون دام ها نظر مخالف داشتند.
میزان باالی نگرش مثبت شرکت کنندگان در مورد بی ضرری، سودمندی و 
اثربخشــی در مورد واکسیناسیون در واقع بطور غیرمستقیم از استفاده های 
قبلی و مشــاهده ی تاثیــرات و عوارض کم واکســن های دامی بوده که در 

باورهای مشتریان منجر به ایجاد نگرش مطلوب و مثبتی گردیده است.  

نتيجه گيري و پيشنهادات
با توجــه به اینکه 84.3 درصــد از دامدارن رضایت کلــي مطلوبي از 
واکسن هاي بروسلوز، شاربن و تب برفکی موسسه ي رازي داشتند و با عنایت 
به میزان نگرش مثبت کلي باالي93درصد نســبت به واکسیناسیون دام ها 
در بین دامداران ، مي توان اذعان داشــت که این موسسه توانسته با ارایه ي 
محصول با کیفیت در جلب رضایت مشــتري و تامین خواسته هاي آنان گام 
بر دارد و در نهادینه کردن امر ایمن ســازي گله، دیدگاه و باور درســتي در 
بین دامداران ایجــاد نماید. ولي در خصوص بي ضرري واکســن و افزایش 
رضایت مندي و بــاال بردن نگرش مثبت در خصوص بي ضرري و ســامت 

واکسن باید دقت نظر بیشتري صورت گیرد.
در مورد بي ضرري واکســن ، انجام مطالعات پس از فروش براي تعیین 
برآوردي از میزان عوارض متعاقب واکســن هاي دامــي بخصوص به دنبال 
واکسن تب برفکي پیشنهاد مي گردد و همچنین بهتر است موسسه ي رازي 
در کنار تولید و ارتقاء روزافزون کیفیت محصوالت و تطابق هر چه بیشــتر 
با اصول GMP  با ارایه ي تبلیغات بیشتر و استفاده از وسایل ارتباط جمعي 
در جهت فرهنگ ســازي و باال بردن اعتقــادات و باورهاي مردم و بخصوص 
دامداران در مورد ســامت و اثربخشي واکسن که هم براي دامداران از نظر 
صرفه ي اقتصادي سودمند است و هم از نظر سامت و بهداشت جامعه نقش 

مهمي دارد ، گام بردارد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از همکاران محترم در سازمان دامپزشکي و ادارات دامپزشکي 

رضايت و نگرش دامداران گاوداری های صنعتی ...
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در اســتان هاي البرز، تهران ، آذربایجان شرقي ، اصفهان ، خراسان رضوي که 
در  توزیع و جمع آوري پرسش نامه ها یاري نمودند و نیز از دامداران محترمي 

که نظرات خود را در اختیار ما قرار دادند تشکر و سپاسگزاري مي شود.
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