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تاریخ دریافت1395/11/10 :

تاریخ پذیرش1396/2/25 :

چکیده
هدف :اینترنت به یک منبع مهم اطالعات سالمت تبدیل شده است و به طور بالقوه مزایای بسیاری برای سالمت انسانها و
حیوانات ارائه میکند .افرادی که به حیوانات خود احساس وابستگی ،مسئولیتپذیری و عالقه دارند در جستجوی اطالعاتی
دربارۀ نگهداری و حفظ سالمت آنها هستند .از این رو ،این پژوهش به دنبال ارزیابی رفتار اطالعیابی صاحبان حیوانات خانگی
در جستجوی آنالین اطالعات سالمت حیوانات خانگی است.
دادههای مورد نیاز ،از نوع پژوهش
روش پژوهش :این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر چگونگی گرداوری 
خانگی ،برگرفته از پرسشنامه کوگان و دیگران ()2012

پیمایشی است .ابزار پژوهش پرسشنامۀ رفتار اطالعیابی سالمت حیوانات
است که از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت .واحد مطالعه در پژوهش حاضر به صورت هدفمند ،یک درمانگاه
دامپزشکی در مرکز شهر تهران است که با مشارکت مراجعهکنندههای آن درمانگاه در محدودۀ زمانی مشخص صورت
شامل  311نفر از صاحبان حیوانات خانگی مراجعه کننده به درمانگاه به پرسشنامۀ محقق ساختۀ رفتار
تصادفی 

ای
پذیرفت.نمونه 
اطالعیابی سالمت حیوانات خانگی در اینترنت پاسخ دادند.
یافتهها :اکثر مراجعان از اینترنت برای جستجوی اطالعات سالمت حیوان خانگی خود ،از جمله مسائل رفتاری و تربیتی (80
درصد) ،نوع تغذیه و رژیم غذایی (68درصد) و حفظ سالمت و پیشگیری از بیماریها ( 67درصد) ،استفاده میکنند .آنها
اینترنت را منبعی مکمل در کنار دامپزشک میدانند و حدود بیش از  80درصد از صاحبان حیوانات خانگی برای ارزیابی صحت
اطالعاتی که یافتهاند با دامپزشک مشورت میکنند .حدود  60درصد از آنها موافق بودند که اطالعات سالمت حیوانات در
اینترنت بر درکشان از وضعیت سالمت حیوان خانگی ،افزایش توانایی در گفتگو با دامپزشک ،و تصمیمگیری بهتر دربارۀ
سالمت حیوان خانگی تأثیر داشته است.
 .نویسنده رابط:

niloo.solh@gmail.com
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نتیجهگیری :با توجه به رفتار اطالعیابی سالمت صاحبان حیواناتخانگی در اینترنت و تاثیر آن در خدمات دامپزشکی
توصیههایی از جمله تشویق به همکاری میان کتابداران با جامعه دامپزشکان برای طراحی خدمات اطالعاتی ارائه شده است.
دامپزشکی

کلیدواژه :رفتار اطالعیابی سالمت ،صاحبان حیوانات خانگی ،اینترنت ،درمانگاه

مقدمه
در جوامع امروزی حیوانات خانگی گروهی از جامعه هستند .مسئله نگهداری حیوانات خانگی ،به عنوان یک پدیدۀ نو در
کشور ما نیز پذیرفته شده است .متاسفانه در ایران آمار دقیقی از تعداد حیوانات خانگی ،وضعیت نگهداری از آنها و میزان هزینهای
که افراد ساالنه برای درمان و حفظ سالمت حیوانات خود هزینه میکنند در دسترس نیست؛ اما با توجه به اخبار سازمان دامپزشکی
کشور بر اساس فروش واکسیناسیون ،تعداد حیوانات اهلی و حیوانات خانگی در کشور رو به افزایش است .تغذیه ،نگهداری،
بهداشت و آموزش این حیوانات از جمله اهدافی است که صاحبان آنها دنبال می نمایند .در پژوهشهای بسیاری تاثیر پیوند انسان و
حیوان نیز بر سالمت هر دوی آنها بررسی شده است (ملسون 1و ملسون2009 ،؛ طاهری میرقائد1392 ،؛ ولز .)2009 ،2تحقیقات نشان
داده است که افراد ،حیوانات خانگی خود را عضوی از خانواده یا به عنوان دوستی صمیمی تلقی میکنند (قمریان ،1379 ،سرپل،3
 .)1996توجه به پیوند انسان و حیوانات خانگی در این پژوهش از آن رو قابل تأمل است که افرادی که به حیوانات خود احساس
وابستگی ،مسئولتپذیری و یا عالقه دارند در جستجوی اطالعاتی دربارۀ نگهداری ،تغذیه و حفظ سالمت آنها هستند.

شکل  .1روند کاربرد کلیدواژۀ «حیوانات خانگی» در حوزۀ سالمت در منطقه جغرافیایی ایران ،استخراج شده از گوگل ترندز در مهر 1395

در پژوهش ) (Hofmeister et al., 2008مراجعین دامپزشکیها اینترنت را به عنوان سومین منبع پرکاربرد برای بازیابی اطالعات
سالمت حیوان خانگی بعد از پزشکان عمومی و دامپزشکان متخصص ،و پیش از دوستان و فامیل و سایر رسانهها بیان کردهاند.
در گزارش پژوهشهای) (Kogan et al., 2010, 2012منابع اینترنتی برای اکثر صاحبان حیوانات خانگی اطالعاتی است اضافه
بر اطالعاتی که در مشاوره و مراجعه به دامپزشکان بدست میآورند ،به طوری که در این پژوهش مراجعان از مشورت با
دامپزشک دربارۀ اطالعات آنالین تجربۀ مثبتی را گزارش کردهاند.
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عالوه بر شواهد ارائه شده در تحقیقات گذشته ،با جستجو کلیدواژۀ «سالمت حیوان خانگی» به زبان فارسی در موتور جستجوی
گوگل بیش از  800هزار نتیجه بازیابی میشود که نشان از ارزش اطالعات آنالین این حوزه است .در شکل ( )1با ابزار گوگل
ترندز 1آمار جستجوی کاربران در موتور گوگل دربارۀ حیوانات خانگی در حوزۀ موضوعی سالمت در مهرماه  1395استخراج شده
است .روند جستجوی کلیدواژههای مرتبط با سالمت حیوان خانگی (از جمله نام بیماریهای رایج در گربه و سگ) در کشور ایران
در  5سال گذشته صعودی است که اهمیت اطالعات سالمت برای صاحبان حیوانات و کاربرد اینترنت در جستجوی اطالعات
سالمت حیوانات خانگی را نشان میدهد.

عمومیت یافتن این نوع جستجو از سویی و وجود اطالعات فراوان در اینترنت از سوی دیگر ،چالشهای فراوانی را ایجاد کرده
است .تنوع صاحبان حیوانات خانگی ،نیازها و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی ،چالشهایی را فرا روی پژوهشگران وتصمیمسازان
قرار میدهد و سبب شکلگیری زمینههای پژوهشی چون رفتار اطالعیابی صاحبان حیوانات خانگی شده است.
رفتار اطالعیابی سالمت به روشهای گستردهای گفته میشود که افراد از طریق آن اطالعاتی در مورد سالمت ،بیماری ،ارتقاء
سالمت و خطرهایی که سالمتی را تهدید میکنند به دست میآورند ) .(Lambert, Loiselle, 2007بررسی رفتار اطالعیابی جوامع
گوناگون در گسترۀ وسیعی از رشتهها از جمله علوم بهداشتی و علوم اطالعات و دانششناسی تاکید شده است؛ زیرا جستجوی
اطالعات سالمت به صورت فردی به عنصری حیاتی در تعیین رفتارهای بهداشتی تبدیل شده است .به طور گسترده ،افراد ،مستقل از
پزشکان و دامپزشکان ،بین انواع منابع اطالعات ،از جمله منابع نسبتا جدید ،گزینش و سپس با استفاده از آنها دربارۀ گزینه های
سالمت ،پیشگیری و درمان خود و دیگران تصمیمگیری میکنند .

این واقعیتی است که دسترسی به اطالعات سالمت آنالین بر سالمت افراد تاثیر میگذارد و گاهی بدون اینکه اعتبار این
اطالعات را مورد سؤال قرار دهند از آن در زندگی روزمرۀ خود استفاده میکنند .افراد گاهی قبل از مراجعه به دامپزشکی ،از
اینترنت اطالعاتی را دربارۀ تشخیص و درمان بیماری حیوان خود مییابند که میزان صحت و قابلیت اعتماد به این اطالعات مسئله
مهمی است ) (Burkeet al., 2010؛ ) .(Oxley & Kogan, 2017از سوی دیگر ،وبسایتهای فراوانی به زبان فارسی در حوزۀ
سالمت وجود دارند ،اما کیفیت و سطح خوانایی این منابع و اطالعات ارائه شده در آنها بسیار متفاوت است (قالوند و دیگران
 .)1391مسئله این است که استفاده از اینترنت برای صاحبان حیوانات خانگی مزایای بسیاری به همراه داشته ،از جمله دسترسی به
موقع به اطالعات سالمت ،تنوع در اطالعات و امکان ارتباط سریع با دامپزشک ) (Oxley & Kogan, 2017؛ اما معایب بالقوۀ
دسترسی به اطالعات آنالین در حوزۀ سالمت حیوان خانگی ،از جمله دسترسی به اطالعات ناقص و نامعتبر و تأثیرات مرتبط آن بر
رفتار صاحبان حیوان خانگی ،مسئلۀ مهمی است (صلحجو و دیگران.)1396 ،
در نتیجه ،با وجود زمینه رو به رشد تحقیقات مربوط به سالمت انسان و اینترنت ،تحقیقات کمی دربارۀ بررسی استفاده از
اطالعات سالمت آنالین در حوزۀ حیوانات خانگی وجود دارد

) Murphy, 2006; Hofmeister, 2010; Kogan et al., 2010,

 .(2012درک کاملی نسبت به مسائل اساسی مانند «صاحبان حیوانات خانگی چگونه از اینترنت برای پیدا کردن اطالعات سالمت
حیوانات خانگی استفاده میکنند؟» و «دستاوردها و پیامدهای مرتبط با آن چیست؟» وجود ندارد .از آنجایی که جستجوی اطالعات
آنالین در حوزه سالمت حیوانات ،چالشهای بسیاری برای سالمت حیوانات و انسانها (همچون بیماریهای مشترک انسان و
حیوان) ،خدمات دامپزشکی کشور و رابطۀ صاحب حیوان با دامپزشک به همراه دارد ،با شناخت رفتار اطالعیابی سالمت آنالین،
میتوان انگیزه افراد از جستجو در اینترنت را شناسایی کرد و آنها را تشویق به جستجوی اطالعات صحیح و قابل اعتماد نمود .بنا بر
این ،این پژوهش به دنبال ارزیابی رفتار اطالعیابی مراجعهکنندگان دامپزشکیها در جستجوی آنالین اطالعات سالمت حیوانات
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خانگی است و جنبه های متفاوت آن از جمله میزان جستجو اطالعات ،موضوعات مورد جستجو ،داللیل جستجو اطالعات،
واکنشهای احساسی نسبت به ی افتن اطالعات ،میزان درک اطالعات ،میزان اعتماد به اطالعات ،ارزیابی اطالعات و کاربرد
اطالعات مورد بررسی قرار گرفته است.

روششناسی پژوهش
شپیمایش و ابزار استاندارد استفاده شد که دارای سه دسته پرسشهای باز (آزاد)،
دادهها از رو 
در این پژوهش برای گردآوری 
پرسشهای بسته ،و پرسشهای درجهبندی شده است .دالیل استفادۀ پرسشنامۀ الکترونیکی در این پژوهش کاهش احتمال خطای
انسانی هنگام ورود دادهها به نرمافزار تحلیل آماری ،تماس آسانتر با پاسخدهندگان ،و امکان شخصیسازی طراحی پرسشنامه بود.
منظور از شخصیسازی آن است که بر اساس پاسخ به دو پرسش ابتداییِ «چقدر از اینترنت در خانه یا بیرون از خانه استفاده
میکنید؟» و «چقدر از اینترنت برای پیدا کردن اطالعات دربارۀ سالمت و بهداشت حیوانات خانگی استفاده میکنید؟» باقی
سؤاالت را به پاسخدهنده ارائه میکند .برای نمونه ،از کسانی که به آن دو پرسش پاسخ «هیچوقت» میدهند تنها اطالعات
جمعیتشناختی و دلیل یا دالیل استفاده نکردن از اینترنت پرسیده میشود.

پرسشنامۀ الکترونیکی طراحی شده برای بررسی رفتار اطالعیابی آنالین در حوزۀ سالمت حیوانات خانگی است .نسخۀ اولیۀ
پرسشنامه به صورت کاغذی بر اساس تحقیقات کوگان و دیگران ( )2012در  47گویه تهیه شد و در نهایت با اعمال نظر
دامپزشکان و متخصصان اطالعات نسخۀ نهایی در  49گویه تدوین شد .پرسشنامۀ الکترونیکی تحت وب در بستر فرمنگار گوگل در
 9بخش (صفحات جداگانه و دارای پیوند به یکدیگر) و  49گویۀ آن در  18سؤال شبکۀ چندگزینهای  ،مقیاس خطی ،چک باکس،
و پاسخ کوتاه طراحی شد .همچنین ،یک بخش پرسشنامه مربوط به معرفی تحقیق و ذکر حقوق پاسخدهنده و یک بخش راهنمای
پاسخگویی به پرسشنامۀ الکترونیکی با تلفن همراه هوشمند یا رایانه بود.
در این پژوهش برای بررسی رفتار اطالعیابی صاحبان حیوانات از درمانگاه دامپزشکی آران با مشارکت مراجعهکنندههای آن
(صاحبان حیوانات به همراه سگ و گربهشان که در این درمانگاه دارای پرونده هستند) در محدودۀ زمانی مشخص استفاده شد .این
مرکز از میان درمانگاههای اختصاصی دامپزشکی دام کوچک ثبت شده در فهرست ادارۀ کل دامپزشکی استان تهران ( )1395که
در محلههای مرکزی شهر تهران 1قرار دارند پس از بررسی وبسایت دامپزشکیها ،تماس تلفنی با مدیریت یا دامپزشکان مرکز و
بازدید حضوری از آنها به صورت هدفمند انتخاب شد .معیارهای انتخاب این مورد عبارتند از )1 :داشتن سابقۀ فعالیت درمانی برای
سگ و گربه بیش از یک سال )2 ،داشتن حداقل  1000پروندۀ پزشکی سگ و گربه )3 ،داشتن وبسایت آموزشی روزآمد)4 ،
داشتن خدمات آموزشی و اطالعرسانی برای مراجعان (به صورت نسخه اطالعاتی ،بروشور یا مقاله کوتاه که حین یا بعد از معاینه به
مراجعهکننده داده میشود) ،و  )5عالقمندی دامپزشکها و کارکنان مرکز برای همکاری در این پژوهش .سپس به مطالعه موردی
یک نمونه تصادفی از مشتریان درمانگاه دامپزشکی آران در طول سه ماه (خرداد تا شهریور  )96پرداختیم .تعداد مراجعان پروندهدار
در این درمانگاه  4300نفر است که در سه ماه مذکور  830مشتری به همراه گربه یا سگ به درمانگاه مراجعه کردهاند .در کل
محدودیتی در انتخاب مراجعان جز انگیزۀ شخصی خود صاحبان حیوانات برای مشارکت در پژوهش وجود نداشت .در نهایت 311
نفر ( ٪37/46از مراجعان سه ماهۀ درمانگاه) پرسشنامه را تکمیل کردند که مطابق با جدول مورگان حجم نمونه برای جامعۀ مورد
نظر مطلوب است .پرسشنامه برای تعیین روایی صوری و محتوایی بین  4متخصص علم اطالعات و دانششناسی در دانشگاه تهران،

1

محالت مرکز تهران بر اساس وبسایت مدیریت محلههای شهرداری تهران ) (mytehran.irشامل یوسفآباد ،امیرآباد ،عباسآباد ،فاطمی ،زرتشت،

کشاورز ،بهارشیراز ،بهجت آباد ،مطهری ،و سهروردی است.
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 5دامپزشک 5 ،صاحب حیوان خانگی در درمانگاه دامپزشکی آران و یک زبانشناس توزیع گردید .برای روایی صوری سطح
دشواری ،میزان عدم تناسب ،ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی کلمات مشخص شد .برای روایی محتوایی از دامپزشکان و
متخصصان اطالعات خواسته شد تا پس از مطالعه دقیق ابزار ،دیدگاههای اصالحی خود را به صورت کتبی ارائه کنند .همچنین
موارد رعایت دستور زبان ،استفاده از کلمات مناسب ،اهمیت سؤاالت ،قرارگیری و توالی درست سؤاالت در جای مناسب اصالح
شد .همچنین با آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .بدین صورت که پرسشنامه الکترونیکی طراحی
شده بین  30نفر از مراجعان درمانگاه پخش و توسط آنها تکمیل شد و سپس دادهها وارد نرمافزار اسپیاساس گردید و ضریب
آلفای کرونباخ 0/795محاسبه شد (یعنی ابزار پژوهش از پایایی مطلوب برخوردار است) .شایان ذکر است که تمام مراحل این
مطالعه را معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تصویب و تایید کرده است.
سپس پرسشنامه الکترونیکی به سه روش توزیع شد )1 :انتشار لینک دسترسی به پرسشنامه در وبسایت و شبکههای اجتماعی
درمانگاه دامپزشکی آران؛  )2نصب پوسترهای دعوت از مشتریان برای مشارکت در پژوهش در اتاق انتظار درمانگاه به همراه کیو
آر کد دسترسی مستقیم به پرسشنامه  )3پیامک لینک پرسشنامه به شماره تماس مشتریانی که در سه ماهۀ اجرای این تحقیق به
درمانگاه مراجعه کردند .برای تحلیل دادهها از نرمافزار ( SPSSنسخه  )22به منظور آمار توصیفی ،بررسی پایایی و مقایسۀ میانگینها
(با آزمون فریدمن) استفاده شد.
 50سال و باالتر

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری

 40تا  49سال

سن
 30تا  39سال

۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰

تعداد زنان شرکت کننده

۰

۱۰۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰ ۲۰ ۱۰

 20تا  29سال

تعداد مردان شرکت کننده

شکل  2توزیع جامعۀ پژوهش بر اساس جنسیت ،سن و تحصیالت

یافتهها
تشناختی صاحبان حیوانات خانگی در این پژوهش به تفکیک جنسیت
یهای جمعی 
دادههای توصیفی ویژگ 
ابتدا به ارائۀ 
تشناختی ،متغیرهایی نظیر جنسیت ،سن ،مقطع تحصیلی ،نوع حیوان خانگی و مدت زمان نگهداری
پرداختهایم .در اطالعات جمعی 
بررسی شده است 58 .درصد از افراد شرکت کننده در پرسشنامه زن و  42درصد آنها مرد هستند .به طور کلی اکثر افراد (حدود 47
درصد) بزرگساالن  30تا  39ساله و دارای لیسانس ( 52درصد) هستند .برای اطالعات کاملتر دربارۀ توزیع جامعۀ پژوهش به شکل
 2مراجعه شود.
همچنین ،حدود نیمی از جامعۀ مورد پژوهش ( 48درصد) از گربه ،و نیمی از آنها ( 46درصد) از سگ و  6درصد از هر دو
نگهداری میکنند .به ترتیب بیشترین مدت نگهداری از حیوانات خانگی یک تا پنج سال ( 44درصد) ،کمتر از یک سال (20
درصد) ،پنج تا ده سال ( 20درصد) و بیشتر از ده سال ( 16درصد) است.
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میزان استفاده صاحبان حیوانات خانگی از اینترنت
در این مطالعه صاحبان حیوانات خانگی عمدتا ( 93درصد) چند بار در روز و باقی افراد یک بار در روز از اینترنت استفاده
میکنند و تنها سه نفر اعالم کردند که کمتر از ماهی یکبار از اینترنت استفاده میکنند .یعنی به طور کلی جامعه مورد پژوهش
روزانه به اینترنت دسترسی دارند و از آن استفاده میکنند.

حدود نیمی ( 65درصد) از صاحبان میزان استفاده از اینترنت در رابطه با اطالعات سالمت حیوان خانگی را حداقل ماهی یکبار
اعالم کردند و تعداد قابل توجهی (32درصد) نیز هر هفته از اطالعات سالمت آنالین در رابطه با حیوانات خانگی استفاده میکنند.
در جدول  1میتوانید آمار دقیق نسبت استفاده از اینترنت به طور کلی و استفاده از اینترنت برای اطالعات سالمت حیوانات خانگی
را ببینید .میزان استفاده از اینترنت در میان همۀ اعضای نمونه مشابه و به طور روزانه است ،اما میزان استفاده از اینترنت برای اطالعات
سالمت حیوانات خانگی متنوع (روزانه= ،%16هفتگی= ،%32ماهیانه= )%17گزارش شده است و عمدتا افرادی که روزانه از اینترنت
استفاده میکنند به صورت هفتگی اطالعات سالمت حیوان خانگی را در اینترنت جستجو و استفاده میکنند.
جدول 1جدول متقاطع میزان استفاده افراد از اینترنت به طور کلی و میزان استفاده از اینترنت برای اطالعات سالمت حیوان خانگی خود
میزان استفاده از اینترنت برای اطالعات سالمت مربوط به حیوانات خانگی

میزان استفاده از
اینترنت بهطورکلی

چند بار در

یک بار در

حداقل هفتهای

حداقل ماهی

کمتر از ماهی

روز

روز

یک بار

یک بار

یک بار

چند بار در روز

%6

%10

%29

%14

%13

%14

یک بار در روز

0

0

%3

%3

%1

%7

%14

مجموع

6%

%10

%32

%17

%14

%21

%100

هیچوقت

مجموع
%86

چگونگی جستجو دربارۀ اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت
وقتی از صاحبان حیوانات خانگی درباره چگونگی جستجوی اطالعات سالمت حیوان خانگی در اینترنت سوال کردیم ،با توجه به
شکل  3معلوم شد که  42درصد آنها بیشتر اوقات از موتورهای جستجو ،مانند گوگل ،استفاده میکنند و  38درصد برخی اوقات
مستقیم به وبسایتی در حوزه بهداشت و سالمت حیوانات خانگی که از قبل میشناسند رجوع میکنند.
جستجوی مستقیم در وبسایتهایی که از پیش میشناسند

جستجو در موتورهای جستجو مانند گوگل
۴۵

%۴۲
%۳۸

%۳۶

۴۰
۳۵

%۲۳

۲۵
%۱۸

%۱۸
%۱۵

۲۰
۱۵
۱۰

%۶

%۴

۵

%۰

هیچوقت

۰

به ندرت

برخی اوقات

بیشتر اوقات

همیشه

شکل  3چگونگی جستجوی اطالعات سالمت آنالین حیوانات خانگی

درصد صاحبان حیوانات خانگی

۳۰
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وقتی از آنها به صورت سوال باز دربارۀ سایر روشها پرسیده شد ،پاسخهایی چون طرح پرسش در شبکههای اجتماعی ،جستجو
در کانالهای تلگرامی ،و استفاده از مراجع آنالین به زبان انگلیسی مطرح گردید .در زیر برخی از پاسخهای آنان آورده شده است:
" جستجو در کانالهای تلگرامی که اساتید و دامپزشکان در آن پاسخگو هستند".
" در گروههای آنالین از کسانی که سگ دارند سؤال میکنم".
" از شبکه های اجتماعی مرتبط با حیوانات که میشناسم استفاده میکنم".
" گاهی اوقات در اینترنت از طریق امکانات وبسایتهای دامپزشکی سؤال خود را به طور مستقیم از دامپزشک میپرسم".
" از مراجع معتبر بین المللی مثل دیموز برای یافتن سایتهای درست دربارۀ سالمت حیوانات خانگی استفاده میکنم".

" بیشتر سعی میکنم حضوری به پزشک مراجعه کنم و دربارۀ بهداشت و سالمت حیوانم کمک بگیرم".
میزان دشواری جستجوی اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت
به طور کلی بیش از 45درصد از صاحبان حیوانات خانگی معتقد بودند جستجو و بازیابی اطالعات سالمت حیوانات خانگی در
اینترنت آسان یا بسیار آسان است .تنها  13درصد معتقد بودند جستجو و بازیابی اطالعات سالمت آنالین سخت یا بسیار سخت
است .از میان  3درصد از صاحبان حیوانات خانگی که در این پژوهش اعالم کردند از اینترنت برای اطالعات سالمت استفاده
نمیکنند اکثرا دلیل خود را اینگونه بیان کردند که "ترجیح میدهم با دامپزشک مشورت کنم" و یا "عالقهای به جستجو در
اینترنت ندارم ".

موضوعات مورد جستجو از اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت
از صاحبان خواسته شد تا موضوعاتی را که در اینترنت دربارۀ حیوانات خانگی جستجو و استفاده میکنند ،به صورت پاسخ
چندگزینهای مشخص کنند که با توجه به شکل  4بیشترین و کمترین موضوع مورد توجه به ترتیب جستجو درباره بیماری یا مشکل
خاص حیوانات خانگی ( 81درصد)  ،و درمان و داروهای جایگزین ( 7درصد) برای حیوانات خانگی ( مانند آبدرمانی) است ،که
البته این گونه درمانها در کشور بسیار کم و برای صاحبان حیوانات خانگی ناآشناست .درصد پاسخ به سایر موضوعات را در شکل
 4میتوانید ببینید.
%۸۱

بیماری و مشکالت خاص حیوانات

%۸۰

مسائل رفتاری و تربیتی حیوانات
%۶۸

رژیم غذایی ،تغذیه ،ویتامین ها و مکمل های غذایی

%۶۷

پیشگیری و حفظ سالمتی حیوانات
%۳۸

درمان و داروهای دامپزشکی

%۳۷

اطالعات دربارۀ کلینیک های دامپزشکی
ورزش و تناسب اندام برای حیوانات

%۲۵

درمان و داروهای جایگزین برای حیوانات

%۷
۹۰

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

درصد صاحبان حیوانات خانگی
شکل  4موضوعاتی از سالمت و بهداشت حیوانات خانگی که افراد در اینترنت جستجو میکنند

اینترنت و سالمت حیوانات خانگی :مطالعۀ موردی رفتار اطالعیابی سالمت آنالین صاحبان حیواناتخانگی

8

دالیل استفاده از اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت
از صاحبان حیوانات خانگی خواسته شد تا دالیل و هدف خود را از استفاده از اطالعات سالمت آنالین مرتبط با حیوانات
خانگی خود مشخص کنند  .با توجه به شکل  5اکثرا ( 75درصد) اعالم کردند که کنجکاوی شخصی آنها موجب جستجو و
استفاده از اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت میشود 57 .درصد آنها اینترنت را منبعی مکمل در کنار اطالعاتی که
دامپزشک در اختیارشان قرار داده است می دانند و تعداد اندکی جستجوی اینترنتی را به دلیل موافق نبودن با گفتههای دامپزشک (5
درصد) یا اعتماد نداشتن به او ( 5درصد) اعالم کردهاند .البته اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترت تا  38درصد به
تصمیمگیری صاحبان برای مراجعۀ حضوری به دامپزشکی کمک کرده است .همچنین ،حدود  42درصد از افراد از اطالعات
سالمت آنالین استفاده میکنند تا از نظر عاطفی حمایت شوند .نمونهای که یکی از پاسخدهندگان در اینباره نوشته بود :

"وقتی دامپزشک تشخیص داد که گربهام دچار سرطان خون شده خیلی نگران بودم ولی با جستجو در اینترنت ،تاالر
گفتگویی را یافتم که همۀ صاحبانی که گربهشان مشکل مشابهی با گربه من داشتند دربارۀ تجربیات خود میگفتند،
چگونه با این بیماری مقابله میکنند و حتی فیلمهای روزانه از گربههای مریضشان به اشتراک میگذاشتند .این گروه
خیلی به روحیۀ من کمک کرد و من هم توانایی این را پیدا کردم تا از گربۀ مریضم مراقبت کنم".

%۷۵

دربارۀ اطالعات بهداشت و سالمت حیوانات خانگی کنجکاو هستم
%۵۷

فهم بهتر اطالعاتی که دامپزشک در اختیارم گذاشته است
%۴۲

از تجربه دیگرانی که برای حیوان خانگیشان مشکل مشابه پیش آمده استفاده کنم

%۴۱

نظرات دیگر متخصصان را بدانم

%۳۸

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

در تصمیم گیری دربارۀ مراجعه به دامپزشک کمکم کند

۳۰

۲۰

%۵

با اطالعاتی که دامپزشک در اختیارم گذاشته است موافق نیستم

%۵

به اطالعاتی که دامپزشک در اختیارم گذاشته است اعتماد ندارم

۱۰

۰

درصد صاحبان حیوانات خانگی
شکل  5دالیل استفادۀ صاحبان حیوانات خانگی از اطالعات سالمت آنالین

میزان فهم و درک اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت
در بررسی رفتار اطالعیابی در پژوهشهای پیشین دربارۀ میزان درک افراد از اطالعات سالمت آنالین نگرانیهای بسیاری ابراز
شده است و معتقدند افراد به دالیل گوناگونی (از جمله سطح سختی و تخصصی بودن متن ،و آمادگی نداشتن افراد برای دریافت
اطالعات) فهم مناسبی نسبت به آنچه در اینترنت میخوانند ندارند (مایر2008 ،1؛ مرفی .)2006 ،در این پژوهش از صاحبان
حیوانات خواسته شد از ( 1خیلی سخت و غیرقابل فهم) تا ( 5خیلی آسان و قابل فهم) امتیاز دهند و به ترتیب  40و  30درصد از
صاحبان حیوانات خانگی امتیاز ( 3متوسط) و ( 4آسان) را انتخاب کردند .همچنین ،وقتی از آنها پرسیدیم چقدر اطالعات سالمتی
که در اینترنت می یابند باعث سردرگمی آنها میشود  36درصد معتقد بودند هیچ وقت 30،درصد به ندرت و تنها کمتر از 10

Mayer

1
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درصد افراد گفتند همیشه دچار سردرگمی میشوند .البته بیش از  25درصد از صاحبان حیوانات خانگی برخی اوقات به دلیل حجم
زیاد اطالعات در اینترنت گیج و مستأصل میشوند.

واکنشهای احساسی افراد نسبت به اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت
در تعامل افراد با اطالعات نکتهای که بسیار قابل توجه و بر کاربرد این اطالعات در ارتقای سطح سالمت آنها موثر است واکنش
احساسی و درک آنان از اطالعات است .منظور از این واکنش داشتن حس تسکین ،ترس یا سردرگمی نسبت به اطالعات در
دسترس است .به همین دلیل ،ما از صاحبان حیوانات خانگی خواستیم احساس خود را نسبت به اطالعات سالمتی که در اینترنت
مییابند بیان کنند و درصد پاسخ آنان به هر یک از واکنشهای احساسی در شکل  6به نمایش درآمده است.برای نمونه ،در این
پژوهش حدود  30درصد معتقد بودند اطالعات سالمت آنالین بیشتر اوقات به آنها انگیزۀ مشورت با دامپزشک را میدهد و حدود
 40درصد حداقل بیشتر اوقات یا بیشتر از داشتن اطالعات سالمت آنالین احساس آرامش کردهاند .به طور کلی ،میان میانگین
رتبههای پاسخ به هر یک از انواع واکنشهای احساسی با آزمون فریدمن اختالف معناداری ( )p>0.001مشاهده شد و نتایج آن در
جدول گزارش شده است .در این آزمون دو زیرمجموعۀ همگن از واکنشهای احساسی مشخص شد شامل واکنشهای مثبت و
واکنشهای منفی .اطالعات سالمت اینترنتی به ترتیب بیشتر اوقات به مراجعان دامپزشکیها احساس اطمینان خاطر نسبت به
تصمیمی که راجع به سالمت حیوان خانگی خود گرفتهاند ،احساس آرامش به خاطر یافتن اطالعات موردنظر ،انگیزه مشورت با
دامپزشک ،و اشتیاق برای به اشتراک گذاشتن اطالعات می دهد ،و بالعکس ،به ندرت از نیافتن اطالعات ناامید و سرخورده ،از
حجم زیاد اطالعات سردرگم ،و از جدی و خطرناک بودن اطالعاتی که یافتهاند نگران و هراسان میشوند.

هیچوقت

به ندرت

بعضی اوقات

بیشتر اوقات

همیشه
۴۵
۴۰

درصد صاحبان حیوانات خانگی

۳۵
۳۰
۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵

احساس سردرگمی و درک نکردن اطالعاتی که یافتهام

نگران و هراسان از احتمال خطرناک و جدی بودن
اطالعاتی که یافتهام

گیج و مستأصل به سبب حجم زیاداطالعات در اینترنت

ناامید و سرخورده به سبب نیافتن اطالعات مورد نظر

مشتاق برای به اشتراک گذاشتن اطالعاتی که یافتهام

ایجاد انگیزه برای مشورت با دامپزشک

احساس تسلی و آرامش به سبب اطالعاتی که یافتهام

شکل  6واکنشهای احساسی صاحبان حیوانات خانگی نسبت به اطالعات سالمت آنالین

ایجاد اطمینان خاطر نسبت به تصمیمی که برای درمان
بیماری یا حفظ سالمتی حیوانم گرفتهام

۰
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جدول  2.مقایسه میانگین رتبه های واکنشهای احساسی صاحبان حیوانات خانگی نسبت به اطالعات سالمت آنالین با آزمون فریدمن

گیج و مستأصل بخاطر حجم زیاداطالعات در اینترنت

311

3.67

2.24

1.079

1

5

مشتاق برای به اشتراک گذاشتن اطالعاتی که یافتهام

311

4.30

2.52

1.168

1

5

ایجاد انگیزه برای مشورت با دامپزشک

311

5.41

2.99

1.156

1

5

احساس تسلی و آرامش بخاطر اطالعاتی که یافتهام

311

5.90

3.28

1.084

1

5

311

5.91

3.31

1.084

1

5

N

ایجاد اطمینان خاطر نسبت به تصمیمی که برای درمان بیماری یا حفظ
سالمتی حیوانم گرفتهام

رتبه

نگران و هراسان از احتمال خطرناک و جدی بودن اطالعاتی که یافتم

311

3.80

2.22

1.042

1

5

معیار تصمیم

میانگین

احساس سردرگمی و عدم درک اطالعاتی که یافتهام

311

3.55

2.14

1.085

1

5

>0.001

میانگین

انحراف معیار

مینیمم

ماکسیمم

ناامید و سرخورده به سبب نیافتن اطالعات مورد نظر

311

3.45

2.13

0.994

1

5

واکنشهای احساسی

ارزیابی صحت و درستی اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت
نکته مهم دیگر در رفتار اطالعیابی آنالین صاحبان حیوانات خانگی چگونگی ارزیابی اطالعات و میزان اعتماد آنها به اطالعات
سالمت آنالین است .بنا بر این ،برای توصیف آن ،عالوه بر طرح سؤال درباره میزان بررسی صحت و درستی اطالعات ،چندین
گویۀ متفاوت در ابزار پژوهش طراحی شد ،از جمله اینکه از آنها دربارۀ میزان بررسی هویت فرد یا سازمانی که اطالعات را در
اینترنت تولید یا منتشر کرده اند پرسیدیم .همچنین ،چگونگی ارزیابی اطالعات سالمت آنالین توسط صاحبان حیوانات خانگی و
میزان اعتماد آنها به منابع اطالعاتی متفاوت بررسی شد.
یافتهها نشان میدهد  50درصد از افراد «تقریبا همیشه» صحت و درستی اطالعات سالمت مرتبط با حیوانات خانگی برگرفته از
اینترنت را بررسی میکنند و  47درصد به هویت فرد یا سازمان تولید کننده یا انتشار دهندۀ اطالعات توجه دارند .تنها به ترتیب 14
درصد «به ندرت» به هویت فرد انتشاردهنده اطالعات توجه میکنند گزارش روشهایی که صاحبان حیوانات خانگی برای بررسی
صحت و درستی این اطالعات به کار میبرند در شکل  7نشان داده شده است.از همه بیشتر روش مشورت با دامپزشک درباره
اطالعات ( 83درصد) و از همه کمتر مقایسه اطالعات با سایر منابع اطالعاتی غیر اینترنتی ( 13درصد) را اعالم کردهاند.

شکل  7چگونگی ارزیابی صحت و درستی اطالعات سالمت آنالین حیوانات خانگی
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همچنین ،از جامعه پژوهش خواسته شد درجه اهمیت عوامل موثر برای اعتماد به صحت و درستی اطالعات سالمت حیوانات
خانگی در اینترنت را از ( 1بسیار کم) تا ( 5بسیار زیاد) مشخص کنند .در آزمون فریدمن میان میانگین رتبههای پاسخهای آنها
اختالف معناداری ( )p >0.001دیده شد .به ترتیب اهمیت هر یک از عوامل به صورت زیر مشخص شد:

 .1دارای تأییدیه توسط یک سازمان دولتی یا تخصصی دامپزشکی (میانگین رتبه= )5/27
 .2نقل شده از منبع یا نویسندهای معتبر (میانگین رتبه= )5/10
 .3داشتن محتوایی که به راحتی قابل درک باشد (میانگین رتبه= )4/66
 .4بازیابی شده از وبسایتی که به طور منظم روزآمد میشود (میانگین رتبه= )4/13
 .5دارای تأییدیه شرکتهای تجاری دامپزشکی مانند تولیدکننده غذا یا داروهای دامپزشکی (میانگین رتبه= )3/70
 .6بازیابی شده در وبسایتی که رابط کاربر و قالبی زیبا و مناسب دارد (میانگین رتبه= )2/66
 .7ازیابی شده در وبسایتی که تبلیغات مرتبط با دامپزشکی دارد (میانگین رتبه=)2/48
در یافتههای درجهبندی میزان اعتماد به منابع متفاوت اطالعاتی مرتبط با سالمت حیوانات خانگی از ( 1بسیار کم) تا ( 5بسیار
زیاد) مشخص شد که وبسایتهای دامپزشکی همچون منابع اطالعاتی معتبری چون خود دامپزشکان برای صاحبان حیوانات خانگی
قابل اعتماد است و همچنین با اینکه رسانههای اجتماعی از نظر اعتماد پذیری پایینترین رتبه را گرفت اما صاحبان حیوانات خانگی
نسبت به آن اعتماد نسبی دارند (با میانگین  .)2.87گزارش کامل میزان اعتماد صاحبان حیوانات خانگی به منابع متفاوت به ترتیب
زیر تعیین شد:

.1

دامپزشکان و متخصصان این حوزه (میانگین رتبه=)4/81

.2

وبسایتهای دامپزشکی (میانگین رتبه=)4/79

.3

کتابها و مجلههای دامپزشکی (میانگین رتبه=)3/46

.4

برنامههای تلویزیونی و رادیویی (میانگین رتبه=)2/98

.5

خانواده و دوستان (میانگین رتبه=)2/55

.6

رسانههای اجتماعی (میانگین رتبه=)2/40

کاربرد اطالعات سالمت آنالین
از جامعه مورد پژوهش خواسته شد تا درجه موافقت خود را با انواع کاربردهای حاصل از استفاده اطالعات سالمت آنالین ( از
جمله درک بهتر از وضعیت سالمت حیوان خانگی ،تغییر رفتار در مدیریت بیماری حیوان خانگی ،بهبود سالمت حیوان خانگی و
بهبود رابطۀ دامپزشک و صاحب حیوان) مشخص کنند .در شکل  8نتایج کاربردهای اطالعات سالمت برای صاحبان حیوانات
خانگی را مشاهده میکنید .حدود نیمی از افراد موافق بودند که اطالعات سالمت حیوانات خانگی در اینترنت بر درک آنها از
وضعیت سالمت حیوان خانگی ،طرح مسئلهای جدید و افزایش توانایی در گفتگو با دامپزشک ،و تصمیمگیری بهتر دربارۀ سالمت
حیوان خانگی خود تأثیر داشته است .کمترین میزان موافقت (حدود  30درصد) دربارۀ تاثیر اطالعات بر تغییر رفتار سالمت صاحبان
حیوانات خانگی چون چگونگی مراقبت و درمان حیوان خانگی اعالم شده بود.
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کامال مخالفم

مخالفم

موافقم

ممتنع

کامال موافقم
%۷۰

59

56
49

%۵۰

43

%۴۰
%۳۰
%۲۰

درصد صاحبان حیوانات خانگی

51

58

59

56

%۶۰

%۱۰

رفتار کلی من را نسبت به نگهداری و حفظ سالمت
حیوانخانگیام تغییر داده است.

بر بردن یا نبردن حیوانخانگیام به درمانگاه دامپزشکی
تأثیر گذاشته است.

بر نحوه درمان بیماری حیوان خانگیام تأثیر گذاشته
است.

باعث شده است نظرات متفاوت سایر دامپزشکان را
بدانم.

به من کمک کرده است تا تصمیم بهتری دربارۀ حفظ
سالمتی حیوان خانگیام بگیرم.

به توانایی من در گفتگو با دامپزشک دربارۀ وضعیت
سالمتی حیوانخانگیام کمک کرده است.

باعث شده است تا از دامپزشک سؤاالت جدیدی
دربارۀ مشکل حیوانم بپرسم.

درک من را از وضعیت سالمت حیوانخانگیام بهتر
کرده است.

%۰

شکل 8میزان موافقت با کاربردهای اطالعات سالمت آنالین حیوانات خانگی

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش به درک چگونگی جستجو ،یافتن ،ارزیابی و به کارگیری اطالعات سالمت آنالین مربوط به حیوانات
کمک بسیاری میکند .نتایج مطالعه حاضر نیاز اطالعاتی ،روشهای جستجو ،استفاده ،ارزیابی ،کاربرد و درک و استفاده از
اطالعات برای تصمیمگیری مناسب در حوزۀ سالمت حیوانات خانگی را توصیف کرد و نشان داد که این اطالعات بر درک آنها
از وضعیت سالمت حیوان خانگی ،تقویت رابطه مشتری با دامپزشک ،و تصمیمگیری بهتر دربارۀ سالمت حیوان خانگی تأثیر دارد.
تقریبا  65درصد از مراجعان دامپزشکی حداقل ماهی یکبار و بیشتر دربارۀ سالمت حیوانات خانگی در اینترنت جستجو میکنند .این
مقدار کمی باالتر از برآورد استفاده از اینترنت برای اطالعات سالمت انسان در تحقیقات داخل کشور و کمی پایینتر از استفاده از
اینترنت برای اطالعات سالمت حیوانات در تحقیقات خارج از کشور (در آمریکا  75درصد حداقل بعضی اوقات (کوگان دیگران،
 )2010و در انگلستان  80درصد از مراجعان دامپزشکیها ) )(Kogan et al., 2017است .در تحقیق بیگدلی و دیگران ( )1395در
شیراز  61درصد از جوانان حداقل ماهی یک بار در اینترنت به دنبال اطالعات سالمت هستند و در میان مراجعان درمانگاههای قم
 41درصد افراد دربارۀ سالمت خودشان از اینترنت استفاده میکنند (جعفری ندوشن و دیگران .)1395 ،در پژوهش حاضر اکثر
پاسخ دهندگان اظهار داشتند که عمدتا برای پیدا کردن نیازهای اطالعاتی خود از موتورهای جستجو استفاده میکنند و فقط 33
درصد از افراد به طور مستقیم به وبسایتهای خاصی که از قبل میشناسند مراجعه میکنند .این رفتار جستجو با نتایج تحقیقات
) ،(Kogan et al., 2010و ) (Volk et al., 2011مشابه است.
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در این پژوهش مراجعان دامپزشکی اغلب برای یافتن اطالعات دربارۀ بیماریها یا مشکالت خاص در اینترنت جستجو میکنند و
بعد از آن به ترتیب موضوعات مسائل رفتاری ،تغذیه و درمانهای دامپزشکی پرکاربرد است .فراوانی موضوعات مورد جستجو در
نمونۀ مطالعه شده با آنچه در نمونۀ مراجعان درمانگاههای دامپزشکی آمریکا گزارش شده است مشابه است ).(Kogan et al., 2010
همچنین ،مانند نتایج حاضر در پژوهش بیگدلی و دیگران ( )1395مهمترین دلیل جستجوی اطالعات سالمت انسانها در اینترنت
درک مشکل پزشکی یا بیماری خاص بود.

در این پژوهش صاحبان حیوانات گزارش دادند که بیشتر از همه به دلیل کنجکاوی و سپس برای دقیقتر شدن و فهم بهتر
اطالعاتی که دامپزشکان به آنها میدهند اطالعات سالمت آنالین را جستجو میکنند .این یافتهها با نتایج پژوهش سبزواری و
دیگران ( )1393دربارۀ جستجوی اطالعات سالمت زنان مشابه است و در پژوهش بیگدلی ( )1395و جعفری ندوشن ( )1395نیز
فهم بهتر اطالعاتی که پزشک ارائه نموده است دومین دلیل پراهمیت در جستجوی اطالعات آنالین در حوزۀ سالمت انسانهاست.
دلیل اول و دوم جستجوی اطالعات سالمت حیوانات در نمونۀ مطالعه شدۀ حاضر با آنچه در پژوهش

)(Kogan et al., 2010

گزارش شده یکسان است ،اما تنها 17درصد افراد در پژوهش کوگان برای دانستن تجربه و نظر سایر صاحبان حیوانات در اینترنت
جستجو میکنند .این نتیجه نشان میدهد که نمونۀ مطالعه شده در ایران بیش از مراجعان دامپزشکیهای آمریکایی دنباله روی دیگر
صاحبان هستند و تجربههای دیگران ،که اغلب افراد غیرمتخصصاند ،میتواند بر سالمت حیوانات خود تأثیر مثبت یا منفی داشته

باشد .همانطور که مشارکت کنندهای در پرسشنامه نوشته بود" :وقتی دامپزشک تشخیص داد که گربهام دچار سرطان خون شده
خیلی نگران بودم ولی با جستجو در اینترنت ،تاالر گفتگویی را یافتم که همۀ صاحبانی که گربهشان مشکل مشابهی با گربه من
داشتند دربارۀ تجربۀ خود میگفتند ،چگونه با این بیماری مقابله میکنند و حتی فیلمهای روزانه از گربههای مریضشان به اشتراک
میگذاشتند .این گروه خیلی به روحیۀ من کمک کرد و من هم توانایی این را پیدا کردم تا از گربۀ مریضم مراقبت کنم".
همچون نتایج ) ،(Kogan et al., 2010و ) (Hofmeister et al., 2008در این پژوهش نیز تنها درصد اندکی از صاحبان به دلیل
موافق نبودن یا اعتماد نداشتن به دامپزشک دربارۀ اطالعات سالمت حیوانات در اینترنت جستجو میکنند.
اکثر صاحبان واکنشهای احساسی مثبتی را در نتیجۀ جستجوی اطالعات آنالین گزارش کردند ،از جمله احساس تسکین
خاطر ،اطمینان ،و اعتماد به نفس برای بیان نگرانیهایشان به دامپزشک .در مقابل احساسات سردرگمی ،نگرانی ،سرخوردگی و
وحشتزدگی را خیلی کمتر گزارش دادند .در واقع ،بیشتر افراد اطالعات را به راحتی پیدا کرده و آنچه را که میخوانند درک
میکنند .این نتایج با پژوهش ) (Kogan et al., 2010همسوست .همچنین ) (Hofmeister et al., 2008نتایج مشابهی را نشان دادند،
به طوری که  78درصد از پاسخ دهندگان در استفاده از اینترنت به عنوان منبع اطالعات دامپزشکی احساس راحتی داشتند61 ،
درصد با آنچه که در اینترنت پیدا کرده بودند ،راضی و  80درصد احساس میکردند اطالعات آنالین به بهبود درک آنها کمک
کرده است .همچنین ،در حوزۀ اطالعات سالمت انسانی نیز با نتایج تحقیق زارع فراشبندی و دیگران ( )1395مشابه است که در
تحقیق دربارۀ بیماران دیابتی سردرگمی ،ترس و نگرانی حاصل از اطالعات پزشکی کمترین میانگین را در میان پاسخدهندگان
داشت؛ و در نتایج تحقیق دربارۀ جوانان نیز نگرش مثبت آنها نسبت به اطالعات سالمت بازیابی شده از طریق اینترنت را نشان داده
شد (بیگدلی و دیگران.)1395 ،

پاسخدهندگان اینترنت را به عنوان دومین منبع اطالعاتی قابل اعتماد ،بعد از دامپزشکان و قبل از خانواده و دوستان امتیاز دادند.
این نتایج در حوزۀ دامپزشکی با تحقیقات ) (Hofmeister et al., 2008) ،(Kogan et al., 2010و ) (Volk et al., 2011و در حوزۀ
پزشکی با نتایج بیگدلی و دیگران ( )1395همسوست.
اگرچه نزدیک به نیمی از صاحبان حیوانات گزارش دادند که همیشه صحت و درستی اطالعات را ارزیابی میکنند و به منبع
وبسایت توجه دارند ،تعداد قابل توجهی نیز به ندرت به روزآمدی و منبع اطالعات توجه نشان میدهند .بنابراین ،باید مهارتهای
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ارزیابی صحت و درستی اطالعات از جمله سواد اطالعاتی و سواد سالمت صاحبان حیوانات خانگی تقویت شود ،زیرا که عدم
توانایی ارزیابی اطالعات سالمت منجر به مشکالت بهداشتی و سالمتی بسیاری میشود (طاووسی و دیگران )1394،؛
) ،(Taylor et al., 2010و تاثیر منفی بر استفاده از اینترنت وکامپیوتر در جستجوی اطالعات سالمت و استفاده از خدمات آنالین
سالمت دارد ) .(Kim & Xie, 2017این مسئله به خصوص در حوزۀ بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان نیز قابل تأمل است.
نکته دیگر آنکه برخالف تحقیق ) (Volk et al., 2011که معتقد بودند اینترنت و اطالعات سالمت آنالین توانسته جای
دامپزشکان را بگیرد و موجب مراجعه کمتر صاحبان حیوانات به درمانگاههای دامپزشکی شود ،در این پژوهش ما نشان دادیم نه تنها
جستجوی اطالعات در اینترنت به دلیل موافق نبودن یا اعتماد نداشتن به دامپزشک نیست بلکه انگیزهای برای مراجعه به دامپزشکی،
طرح سوال از دامپزشک و تقویت رابطۀ دامپزشک با مشتری شده است و از این جهت با نتایج تحقیق ) (Kogan et al., 2012همسو
است .بنابر این نتایج ،دامپزشکان باید نقشی فعالتر در این باره ایفا کنند و دربارۀ تولیدکننده ،تاریخ انتشار و مراجع اطالعات
آنالین ،تفاوت محتوای واقعی و علمی از اظهارنظر افراد ،یا تفاوتهای وبسایت شرکتهای تجاری غذای حیوانات با وبسایت
دانشکدۀ دامپزشکی با مراجعهکنندگان خود صحبت کنند .اکثر صاحبان حیوانات خانگی اعتماد زیادی به اطالعات وبسایتهای
مراکز دامپزشکی یا اطالعات تأیید شده توسط یک سازمان مرتبط با دامپزشکی دارند و برای ارزیابی صحت اطالعاتی که یافتهاند
با دامپزشک مشورت میکنند ،بنابراین مراکز درمانی دامپزشکی میتوانند برنامهای را برای سواد سالمت صاحبان حیوانات خانگی،
به عنوان بخشی از خدمات خود ،در نظر بگیرند.
در نتیجه ،اطالعات آنالین نادرست یا گمراه کننده میتواند مشکالتی در درک و احساسات صاحب حیوان ،اعتماد به
دامپزشک و همچنین سالمت حیوان خانگی ایجاد کند .عموما از منابع آنالین به عنوان یک ابزار مفید برای فهم بهتر اطالعاتی که
دامپزشک ارائه میدهد استفاده میشود .از آنجایی که اکثرا از توصیههای دامپزشک دربارۀ اطالعات سالمت آنالین و وبسایتهای
معتبر پیروی میکنند ،فرصت خوبی را برای دامپزشکها فراهم میکند تا نقش مهمی در هدایت صاحبان حیوانات به اطالعات
معتبر و صحیح آنالین ایفا کنند و برنامههایی چون تجویز نسخۀ اطالعاتی یک راه عملی و مقبول است .در این میان متخصصان علم
اطالعات و دانششناسی با توجه به مهارتهایشان در موقعیتی منحصر به فرد برای همکاری با جامعه دامپزشکان برای کمک به
صاحبان حیوانات خانگی در جستجوی اطالعات آنالین معتبر و قابل اعتماد هستند .این اتحاد بین متخصصان اطالعرسانی با
دامپزشکان گسترشی طبیعی از ارتباطی است که در حال حاضر میان کتابداران و ارائه دهندگان خدمات پزشکی برای انسانها
وجود دارد .انگیزه و روشهای همکاری میان کتابداران و جامعه پزشکی در بسیاری از پژوهشها ثابت شده است (

MacDonald

 .)et al., 2010; Siegel et al., 2006گسترش این خدمات به علم دامپزشکی میتواند مزایای بسیاری برای دامپزشکان و همچنین
مشتریان و بیماران آنها داشته باشد به نمونه ،با شناخت رفتار اطالعیابی مراجعهکنندههای دامپزشکیها میتوان درمانی رابطهمحور را
ایجاد کرد تا با سؤال دربارۀ جستجوهای آنالین آنها و تشویقشان به مشارکت در این گفتگو با بهترین شیوۀ مداخالت اطالعاتی،
چون تجویز اطالعات ،به منابع با کیفیت آنالین راهنمایی شوند و در نهایت به خودکارآمدی جستجوی اطالعات سالمت حیوانات
در اینترنت کمک شود.
همچنین ،پیشنهاد میشود جهت آمادگی بیشتر دامپزشکان دربارۀ نیازها و رفتار اطالعاتی صاحبان حیوانات دو دسته برنامۀ
آموزشی شامل سواد اطالعاتی سالمت و مهارتهای ارتباطی در آموزش دامپزشکی گنجانده شود .این آموزشها در سطح
دانشگاهی و یا به صورت آموزشهای مادامالعمر میتواند با همکاری متخصصان اطالعات ارائه شود.
این مطالعه به صورت علمی اجرا شده است ،اما از لحاظ ماهیت رویکرد و روش محدودیتهایی برای تحلیل و تعمیم پذیری
دارد که البته خود فرصتی را فراهم میکند برای انجام پژوهشهای آینده در این حوزه .درمانگاه دامپزشکی مورد مطالعه در این
پژوهش در حوزۀ فراهمآوری اطالعات سالمت برای صاحبان حیوانات فعال است و وبسایت آموزشی روزآمدی دارد که نمیتواند
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 یافتههای این پژوهش ممکن است در درمانگاههایی که تنها خدمات.نمایندهای برای تمام درمانگاههای دامپزشکی ایران باشد
 این، از نظر مشارکتکنندگان نیز.درمانی به حیوان ارائه میدهند و توجهی به آموزش و اطالعرسانی صاحبان ندارد متفاوت باشد
 از این رو صاحبانی در آن شرکت کردهاند که به سالمت حیوان خانگیشان توجه.مطالعه در درمانگاه دامپزشکی اجرا شده است
. ممکن است رفتار اطالعیابی صاحبانی که اصال به درمانگاه دامپزشکی مراجعه نمیکنند متفاوت باشد.کافی دارند
 در آینده نیازمند. تکرار این پژوهش در نمونههای بزرگتر ناهمگن پیشنهاد میشود،جهت جامعتر شدن نتایج حاصل
 پژوهشهایی با دورههای زمانی طوالنی که،پژوهشهای گستردهتری برای بررسی رفتار اطالع یابی حوزه سالمت حیوانات
.رویکردی مداخلهگرایانه در بهبود رفتار اطالعاتی مراجعان دامپزشکیها دارند هستیم
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه تحت عنوان «بررسی رابطه تجویز اطالعات با رفتار اطالعیابی و سواد سالمت صاحبان
است که با حمایت دانشگاه تهران اجرا شده1396 حیوانات خانگی در درمانگاه دامپزشکی» در مقطع کارشناسی ارشد در سال
 مدیریت کلینیک دامپزشکی آران به خاطر همکاری در اجرای این، نویسندگان از دکتر امیر رضا عامری نائینی، همچنین.است
.تحقیق تشکر و قدردانی مینمایند
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