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 مقاله پژوهشی 

 
 نقش آموزش در افزایش اهدای خون و ارتقاء سالمت خون اهدایی 

 های شهر زاهدان دانشجویان دانشگاهدر بین 

 
 5، ریحانه خالقی مقدم4، فریبا حیدری2، مسعود زوری3محدثه وحدانی، 1سهیال خسروی

 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

 یخون و کاهش خطر اهدا ینقشی اساسی در آگاهی بخشی جامعه و در نتیجه افزایش تمایل به اهدا ،آموزش
خعون در   یبه بررسی نقش آموزش و رفع  موانع  اهعدا    ،خون ناسالم دارد. در همین راستا، در مطالعه حاضر

 های شهر زاهدان پرداخته شد. سالمت خون در دانشجویان دانشگاه یافزایش میزان اهدا و ارتقا
 ها مواد و روش

آموزش عالی شهر زاهدان انجعام شعد.   سسه ؤدانشگاه و م 5در  ای بود و از نوع توصیفی مداخله مطالعه حاضر
خون در بین دانشجویان مشخص شد. سپس تالش شد تعا از رریع     یموان  اهدا ،در آغاز به وسیله پرسشنامه

های فوق مبادرت به  ههای اصلی دانشجویان مرتف  گردد. در نهایت با اعزام تیم سیار به دانشگا آموزش، دغدغه
هعای   با اهداکنندگان دانشگاه ،های اهدایی ن بار اول و نیز سالمت خونآوری خون شد. درصد اهداکنندگا جم 

 شهر زاهدان پیش از مداخله مقایسه شدند.
 ها يافته

%( و نداشتن وقت 8/44دانشجو، ترس از به خطر افتادن سالمت) 3744خون در میان  یعوامل اصلی عدم اهدا
%( زن مبعادرت بعه   3/14)173 و %(8/85معرد)  1329 شاملنفر  1311%( بود. پس از ارائه آموزش،7/32کافی)
 (. >p 31/3)داری داشعت ااخعتال  معنع   ،های سیار اعزامی پیش از مداخله خون کردند که نسبت به تیم یاهدا
چنین تعداد اهداکنندگان بار اول نسبت به اهداکنندگان بار اول پیش از مداخله و نیز سالمت خون در بعین   هم

 (.>p 331/3)بیشتر بود یدارابه رور معن ،پیش از مداخله کنندگانابه اهدکل اهداکنندگان نسبت 
 ينتيجه گير

 خون و ارتقاء سالمت خون دارد. یدهد که آموزش نقش مهمی در افزایش میزان اهدا مطالعه حاضر نشان می

 خون یانتقال خون، آموزش، اهدا: ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 

 4/6/89: تاريخ دريافت
 9/4/88: تاريخ پذيرش

ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان ـ زاهدان ـ  MPHمؤلف مسئول: پزشک عمومی و  -1
  89189-616 ايران ـ صندوق پستی:

 های عفونی و گرمسیری ـ پژوهشکده سل مقاوم ـ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ـ زاهدان ـ ايران کارشناس ارشد شیمی ـ مرکز تحقیقات بیماری -2
 طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان ـ زاهدان ـ ايران کارشناس روابط عمومی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی -8
 هدان ـ ايرانکارشناس ارشد روانشناسی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان ـ زا -4
علوم آزمايشگاهی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان ـ زاهدان ـ  کارشناسی دانشجوی -9

 ايران
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 سهیال خسروی و همکاران                                                                                       افزايش اهدای خون و سالمت خون اهدايی ،آموزش

 

 

 

  مقدمه 
ـ  ،انتقال خون     سـزايی در مـديريت بسـیاری از    ه نقش ب

داشته و نیز نقش مهمـی در  اجتماعی  -های پزشکی بحران
دهنـده از بییـل همـوفیلی،     های خـونريزی  مديريت بیماری

ــتال ت     ــاير اخ ــی و س ــی پالکت ــی و کیف ــتال ت کم اخ
(. عـالوه بـر ايـ ،    1دهنده ارثی و اکتسابی دارد) خونريزی

هـايی   فرآيند انتقال خون نقش مهمی در مـديريت بیمـاری  
ائم به تزريق خون های با نیاز د مانند تا سمی و ساير آنمی

می  خون کـافی و در عـی    أت ،به همی  دلیل (.2)دارا است
های مهم مراکز انتقال  حال سالم از وظايف اصلی و دغدغه

های  می  مستمر خون سالم نیاز به فعالیتأباشد. ت خون می
اجتماعی و آگاهی بخشـی بـی  عامـه جامعـه و بـا بردن      

بـا بـا  بـردن     گاهی ابشار مختلف جامعـه دارد. آدانش و 
 یفرهنـ  اهـدا   یتوان به ارتقـا  می ،آگاهی عمومی جامعه

گـاهی  آسزايی کرد و از سويی بـا افـزايش   ه خون کمک ب
 ،جامعه و بـه خوـوا افـرادی کـه اهـدای خـون دارنـد       

های خـونی و در   توان به سالمت بیشتر خون و فرآورده می
 نتیجه کاهش بار ناشی از انتقال عوامل عفونی بـه بیمـاران  

 (.8-9)نیازمند تزريق خون کمک کرد
 یکه درصد با يی از جامعه شـرايط اهـدا   با وجود اي     

 یخون را دارند، جمعیت بسـیار کمـی میـادرت بـه اهـدا     
کنند. بسیاری از افـرادی کـه بـرای نخسـتی  بـار       خون می

 یبـه د يـل مختلـف از اهـدا     ،دهند خون انجام می یاهدا
شناسايی موانع اصـلی   .(6)کنند مجدد خون صرف نظر می

خـون   یخون در يک جمعیت و يا د يل عدم اهدا یاهدا
سزايی در شناسايی و  هتواند نقش ب مجدد اهداکنندگان، می

خون داشـته باشـد. بـا شناسـايی موانـع       یرفع موانع اهدا
خون در يک جمعیت و نیز با  بردن آگـاهی   یاصلی اهدا

خـون و   یفرهن  اهـدا  یتوان به ارتقا می ،عمومی جامعه
نیز بهیود سالمت خون کمک کرد. مطالعه حاضر با در نظر 

خون در استان سیسـتان   یگرفت  مشکالت مربوط به اهدا
و بلوچستان، به ارزيابی میزان آگاهی دانشجويان از فرآيند 

خـون در بـی     یانتقال خون و شناسايی موانع اصلی اهـدا 
ــا ار  ــه ب ــه و در ادام ــراد پرداخت ــ  اف ــه آمــوزشاي هــای  ائ

 یبه بررسی تاثیر آموزش بـر ارتقـا   ،اختواصی و محیطی
هـای اهـدايی در    خون و نیز سالمت خـون  یفرهن  اهدا

موزش عالی شـهر  آسسات ؤها و م بی  دانشجويان دانشگاه
 است. هزاهدان پرداخت

 

 ها مواد و روش
ای حاضر پس از توويب طرح  مداخله توصیفی مطالعه    

پژوهش سازمان انتقال خون ايران، بـر روی  توسط شورای 
دانشگاه و مرکز آموزش عـالی اصـلی شـهر     9دانشجويان 

زاهدان، شامل دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم 
پزشکی زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز تربیت معلم و 

ای کـه در مجمـوج جمعیتـی بـال  بـر       مرکز فنـی و حرفـه  
دهند صورت گرفت. در مرحلـه   ینفر را پوشش م 22222

نخست مطالعه، میزان آگاهی دانشـجويان مراکـز فـوق در    
ها و موانع اصـلی   رابطه با فرآيند انتقال خون و نیز دغدغه

خون توسط پرسشنامه مورد ارزيابی برار  یآنان برای اهدا
هـای   گرفت. در ادامه، پـس از شناسـايی موانـع و دغدغـه    

خـون، از طريـق    یاهـدا  اصلی اي  بشـر از جامعـه بـرای   
میزان آگاهی اي  افـراد   ،های اختواصی و عمومی آموزش

 .های آنان شد با  برده شده و سعی در رفع دغدغه

ای کـه در اختیــار دانشـجويان بـرار گرفــت     پرسشـنامه     
مربوط بـه سیسـتم   اول بخش  ؛دارای سه بخش اصلی بود
ال ؤس 6خون که در برگیرنده  یانتقال خون و شرايط اهدا

ا ت مربوط به ؤای بود، بخش دوم در برگیرنده س گزينه 4
 یخون و خطرات بالقوه مربـوط بـه اهـدا    یهدف از اهدا

خون از جمله ضعف و  غری ناشی از خون، و خطرنـا   
ال که بـا دو  ؤس 9ها و دارای  خون برای خانم یبودن اهدا

در ، بـود.  شدند اده میپاسخ د "مخالفم"و  "موافقم"گزينه 
 یبسمت نهايی پرسشنامه در مورد علل اصلی عـدم اهـدا  

ال شده بود. پاسخ دانشجويان بـه هـر بسـمت از    ؤخون س
بنـدی   پرسشنامه به صورت خوب، متوسط و ضعیف طیقـه 

بیشـتر    متوسط و 19تا  12ضعیف،  8/8تا  2شد. امتیاز  می
 شد. خوب در نظر گرفته می 22تا  19از 
ضريب آلفا کرونیاخ بـرای بررسـی بابلیـت اعتمـاد يـا          

 پرسشنامه طراحی شده مورد استفاده برار گرفت.   پايايی
در مرحله بعد بر اساس نتايج حاصل از مرحله نخست     

مـورد مراحـل و    ی آموزشـی در اطرح، ابدام به تهیه محتو
هـای   شرايط اهدای خون و نیاز استان به خـون و فـرآورده  
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هـای منتقلـه از طريـق     چنی  در مورد بیمـاری  خونی و هم
های عفونی پـرداختیم.   کمون بیماری خون و دوره پنجره و

آموزش دانشجويان به صورت اختواصی و محیطی انجام 
جلسـه آموزشـی     22 آموزش اختواصی با برگـزاری  شد.

انجام شد و آموزش محیطی و عمومی از طريق نوب يک 
چنی   وتاه تاثیرگذار و همهای ک و نمايش پیام LEDتابلوی 

هـای فـوق و توزيـع     نوب بنر تیلیغاتی در سطح دانشـگاه 
های دانشجويی  رسانی در سطح خوابگاه بروشورهای اطالج

هــای مختلــف  بوردهــای آموزشــی در ســطح دانشــکده و
تر بـا همکـاری    چنی  در سطحی وسیع . همگرفت صورت

کیـد  أخون در استان مـورد ت  یضرورت اهدا ،صدا و سیما
های سیار در  برار گرفت. در مرحله سوم ابدام به اعزام تیم

تیم سیار در طول مطالعـه   96دانشگاه فوق شد و  9سطح 
به اي  مراکز اعزام شده کـه ابـدام بـه خـونگیری از افـراد      

  داوطلب نمودند.
های سیار اعزامی به  نتايج حاصل از مطالعه با نتايج تیم    

مداخله مقايسه شـدند. بـه دلیـل    های فوق بیل از  دانشگاه
فقدان اطالعات مربوط به سالمت خون دانشجويان پـیش  

های پس از مداخله، با پايگـاه   سالمت خون تیم ،از مداخله
 اصلی مقايسه شدند.

 SPSSافـزار   در نهايت نتايج به دست آمده توسـط نـرم      
مورد آنالیز آماری برار گرفتند. نتايج به صـورت   16نسخه 
( بـرای متغیرهـای کمـی، و    SDانحراف معیـار)  ±  میانگی

بندی شده گزارش شـد. بـرای    درصد برای متغیرهای طیقه
دو مـورد   مسـتقل و آزمـون کـای    tمقايسه متغیرها، آزمون 

( CI) %89چنی  فاصـله اطمینـان    استفاده برار گرفت و هم
 در 29/2 ،مطالعـه  ايـ   دار درادر نظر گرفته شد. سطح معن

   شد.نظر گرفته 

 

ها يافته
تـا   88ماه)از دی مـاه   4مدت  طی در مطالعه حاضر که    

دانشــجو  2644( بــه طــول انجامیــد، 84ارديیهشــت  مــاه 
 نفر از دانشگاه سیسـتان و بلوچسـتان،   996%( 8/82شامل)

 996دانشگاه علوم پزشـکی زاهـدان،    از نفر %486( 8/19)
ــگاه آزاد، %(8/82) ــر از دانشـ ــر  884 %(2/12) نفـ از  نفـ

از مرکـز   نفـر  222 %(8/6) ای و های فنی حرفـه  آموزشگاه
تربیت معلم پرسشنامه مورد نظر را تکمیل کردند. میانگی  

تـا   18سال با دامنه سنی  6/28سنی جمعیت مورد مطالعه 
% 6/66 از جمعیت مورد مطالعه زن و %4/28 سال بود. 46

 مرد بودند. 
د سیستم انتقال خون ان در موريمیانگی  آگاهی دانشجو    
 (:CI% 89، 96/14-22/16)99/14خـون   یينـد اهـدا  آو فر

% آگـاهی  4/89% آگاهی خـوب،  2/62در اي  بی   بود، که
% آگاهی ضعیف داشتند. میزان آگاهی زنـان  4/4متوسط و 

نسیت به مردان در اي  مورد بیشتر بـود و ايـ  تفـاوت از    
 (.>p 221/2)دار بودانظر آماری کامال معن

% 82بسمت دوم پرسشنامه مشـخ  کـرد کـه حـدود         
 ،شـد  دانشـجو مـی   949جمعیت مورد مطالعـه کـه شـامل    

بر اي  بـود کـه خـون دادن موجـب ضـعف و       شانتوور
% افـراد مـورد   22گردد. از سويی ديگر، بیش از   غری می

خـون بـرای زنـان     یکردنـد کـه اهـدا    توـور مـی   ،مطالعه
 ،% ايـ  افـراد  22 زخطرنا  است. عالوه بـر ايـ ، بـیش ا   

خــون  یای جهــت اهـدا  سـالمت فــردی را انگیـزه   صـرفا  
 (.1معرفی کردند)جدول 

 
 های شهر زاهدان در مورد اهدای خون : نگرش دانشجویان دانشگاه1جدول 

 
 مخالف مواف  سؤال

 6/98 2461 8/12 298 شود اهدای خون باعث پا  شدن خون اهداکننده می
 8/98 2466 1/12 266 کنم خون کافی جهت اهدا ندارم فکر می
 2/68 1988 9/82 949 شوم دهم چون ضعیف و  غر می خون نمی

 6/69 2264 4/24 662 اهدای خون برای زنان خطرنا  است
 8/69 2169 1/21 968 کنم جهت حفظ سالمتی فردی خون اهدا می

 6/88 2686 8/2 9 کنم خون اهدا میبه جهت انجام آزمايش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

lo
od

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
6 

] 

                               3 / 7

https://bloodjournal.ir/article-1-1301-en.html


 

 سهیال خسروی و همکاران                                                                                       افزايش اهدای خون و سالمت خون اهدايی ،آموزش

 

 

 

بررسی جمعیت مورد مطالعه مشخ  کـرد کـه علـت        
خون، ترس از به خطر افتـادن سـالمتی    یاصلی عدم اهدا

% افـراد،  6/26 . اي  در حالی بود کهاست%( 9/44جسمی)
خون معرفی  ینداشت  وبت کافی را علت اصلی عدم اهدا

 (.2کردند)جدول 
 

: عوامل اصلی عدم اهدای خون در بین دانشجویان 3جدول 
 های شهر زاهدان دانشگاه

 
 درصد تعداد  علت عدم اهدای خون

 6/26 688 نداشت  وبت کافی
 6/16 496 ترس از سوزن و خون

ترس از کم خونی و به خطر افتادن 
 سالمتی

1228 9/44 

 6/28 649 نداشت  شرايط اهدا
 9/14 426 های انتقال خون عدم دسترسی به پايگاه

 
ــا آمــوزش      هــای عمــومی و  در مرحلــه دوم مطالعــه، ب

اختواصی و نیز رفع موانع انتقال خون با اعزام تـیم سـیار   
ثیر مداخلـه آموزشـی   أمیزان تـ  ،ها و مراکز فوق به دانشگاه

سـطح  تیم سـیار بـه    96مورد ارزيابی برار گرفت. با اعزام 
 1288نفـر شـامل    1211ها و مراکز آموزشی فوق،  دانشگاه
 ± 2/12%( زن با میـانگی  سـنی   2/14)162 %( و9/99مرد)
خون مراجعه کردند. نتايج مطالعه  جهت اهدایسال  8/29

خـــون بیـــل از  یحـــاکی از افـــزايش میـــانگی  اهـــدا
اهدای خون به ازای هر تیم سـیار( بـا    18مداخله)میانگی  

اهدای خون بـه ازای هـر تـیم     22له)میانگی  بعد از مداخ
خـدمت، اخـتالف    يکسـان ارائـه   و مکان ساعات سیار( با

 ،در بی  اهداکننـدگان خـون  (. >p 221/2)داری داشتامعن
ايـ  تعـداد    اخـتالف  اول بودنـد.  بـار  % اهداکنندگان8/96

اهداکننده بار اول در مقايسه بـا تعـداد اهداکننـده بـار اول     
%( از نظـر آمـاری   1/42از مداخلـه)  هـای سـیار پـیش    تـیم 
ســت کــه تعــداد ا . ايــ  در حــالی(=p 28/2)دار بــودامعنــ

نیز سـالمت خـون در دو جـنس     اهداکنندگان مرد با زن و
داری را نشـان  ادر گروه مورد مداخله تفـاوت آمـاری معنـ   

 اصلی مرکز با خون اهداکنندگان سالمت چنی  هم. داد نمی
  از یـحاک هـک دـشدن هـمقايس ونـخ یاهدا جهت سازمان

 اصـلی  مرکـز  بـه  نسـیت  هـا  نمونـه  ايـ   دارامعنـ  المتـس
   (.8 جدول)( >p 221/2)بود

 
های شهر  درصد انواع هپاتیت بین دانشجویان دانشگاه: 2جدول 

 زاهدان با اهداکنندگان مرکز اصلی انتقال خون زاهدان
 

 پایگاه اهدای خون
HBsAg 
درصد 
 مثبت

HCVAb 
درصد 
 مثبت

HIVAb 
درصد 
 مثبت

مرکز اصلی پايگاه 
 زاهدان

86/2 26/2 2 

های سیاری  تیم
 مستقر در دانشگاه

29/2 2 2 

 
 بحث
 فرآيند انتقال خـون نـوعی فعالیـت اجتمـاعی و کـامال          

وابســته بــه مشــارکت اجتمــاج و ابشــار مختلــف جامعــه  
توانند فرآينـد انتقـال خـون و     باشد. عوامل متعددی می می
خون را در يک جامعه تحت تاثیر برار دهند. میزان  یاهدا

آگــاهی افــراد از فرآينــد انتقــال خــون، فوايــد و م ــرات 
تواننـد   مـی  ،احتمالی اهدا و نیز تسهیل شرايط انتقال خون

 ثیر بـرار أخون و نیز سالمت خون را تحت ت یمیزان اهدا
در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آمـوزش بـر   (. 6، 9)دهند

خون و نیز سالمت خون در بی  دانشـجويان   یهدامیزان ا
های شهر زاهدان پرداخته شد. نتايج مطالعه حاضر  دانشگاه

حاکی از نقش تاثیرگذار آموزش در افـزايش آگـاهی و در   
کمی میزان انتقال خون در میـان دانشـجويان    ینتیجه ارتقا

قـش  نمطالعـه حاضـر حـاکی از    نتـايج   ،بود. عالوه بر اي 
بر افزايش سالمت خون در بی  دانشـجويان  ثر آموزش ؤم

سسات آموزش عـالی شـهر زاهـدان بـود.     ؤها و م دانشگاه
باشـند کـه شناسـايی     متعددی حاکی از اي  می های همطالع

ـ    مـی  ،خـون  یعوامل و موانع اصلی اهـدا  ه توانـد نقـش ب
 یاهـدا  یهای مناسب جهـت ارتقـا   ريزی سزايی در برنامه
لعه حاضر در مرحلـه اول  در مطا(. 6-18)خون داشته باشد

بــه بررســی عوامــل اصــلی و موانــع اصــلی انتقــال خــون 
گاهی و تـرس از بـه   آپرداخته شد و مشخ  شد که عدم 

موانع اصلی  ،خظر افتادن سالمت و نیز نداشت  زمان کافی
باشـند. در   خون در بی  دانشجويان شهر زاهدان می یاهدا
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مـومی  بر روی جمعیـت ع  2218دو مطالعه مجزا در سال 
بــر روی جمعیــت عمــومی  2214 %( و در ســال49هنـد ) 

%( که بـه صـورت توـادفی انتخـاب     92عربستان سعودی)
عامـل اصـلی    ،گاهیآشده بودند نیز مشخ  شد که عدم 

، 12)باشـد  خون در بـی  مـردم مـی    یعدم میادرت به اهدا
دانشجو  422بر روی  2222ای که در سال  در مطالعه(. 11

مشخ  شد که تـرس علـت اصـلی     در تايلند انجام شد،
چنی  اي  مطالعـه   . هماستخون در اي  افراد  یعدم اهدا
 خون لزومـا   یکه آگاهی بیشتر از فرآيند اهدا داشتاذعان 

. در مطالعـه  (14)شـود  خـون نمـی   یمنجر به افزايش اهدا
% از دانشجويان بـه دلیـل   6/16حاضر نیز مشخ  شد که 

کننـد.   جتنـاب مـی  خون ا یترس از سوزن و خون از اهدا
خـون در بـی     یعالوه بر ايـ ، علـت اصـلی عـدم اهـدا     

ترس از بـه خطـر افتـادن سـالمت      ،جمعیت مورد مطالعه
گاهی دانشـجويان  آفردی بود. در مطالعه حاضر با افزايش 

هـای   و نیز رفع موانع انتقال خون از جمله تخوـی  تـیم  
آوری خون اهداکنندگان دانشگاهی، بیش  سیار جهت جمع

ــدت    1122از  ــون در م ــد خ ــجويان   4واح ــاه از دانش م
% اي  دانشجويان، افرادی بودند کـه  96آوری شد، که  جمع

کردند. اي  امر  خون می یبرای بار نخست میادرت به اهدا
هـا و موانـع    ثیر مثیت آموزش و نیز رفع نگرانیأحاکی از ت

خون در بـی    یفرهن  اهدا یانتقال خون در جهت ارتقا
باشد. در مطالعه حاضر ماننـد بسـیاری    هی میافراد دانشگا

مشـخ  شـد کـه میـزان رغیـت بـه        ،ديگر های هاز مطالع
باشد که اي  موضـوج   خون در زنان بسیار پايی  می یاهدا

های پیش روی سازمان انتقـال خـون ايـران     يکی از چالش
تـر زنـان ايرانـی بـه      عالوه بر رغیت پايی (. 11، 18)است
خون مراجعـه   یکه جهت اهدا خون، درصد زنانی یاهدا

شـوند نیـز نسـیت بـه      خون نمـی  یکرده اما موفق به اهدا
 مردان بیشتر است که اي  موضوج اغلـب بـه دلیـل پـايی     

فقـر آهـ  در بـی  زنـان      به دنیـال بودن سطح هموگلوبی  
های آه  به  . عالوه بر آموزش، تجويز مکمل(19)باشد می

ون در زنــان خـ  ینـرخ اهــدا  یتوانــد بـه ارتقــا  زنـان مـی  
 بیانجامد. 

عالوه بـر ايـ ، در مطالعـه حاضـر مشـخ  شـد کـه            
تواند موجب ارتقاء سالمت خـون نیـز گـردد.     آموزش می

گاهی آمتعددی حاکی از اي  بودند که افزايش  های همطالع
تواند يکی از عوامل  می ،جامعه و کاهش رفتارهای پرخطر

 (. 2، 8سالمت خون باشد) یاصلی جهت ارتقا
مختلـف حـاکی از ايـ      هـای  هکه مطالع با توجه به اي     

ــزان عــدم اســتمرار اهــدا  ــی   یاســت کــه می خــون در ب
ــی   ــا  م ــیار ب ــار اول بس ــدگان ب ــتمرار   اهداکنن ــد، اس باش

(، NGOهای مردم نهاد) آموزشی توسط سازمان های فعالیت
توانـد نـرخ عـدم     صدا و سیما و سازمان انتقال خـون مـی  

اهداکننـدگان بـار اول را کـاهش     خـون مجـدد در   یاهدا
  (.16-19)دهد

 
گيري نتيجه
 ،نتیجه مطالعه حاضر حاکی از اي  اسـت کـه آمـوزش       

خـون و نیـز    یفاکتور بسیار مهمی در جهت افزايش اهـدا 
باشد. بنـابراي    سالمت خون در بی  اهداکنندگان خون می

 ،سـازی عمـومی   های گسترده و آگاه با به کارگیری آموزش
خون را در جمعیـت عمـومی نیـز بـه      یتوان نرخ اهدا می

طور بابل توجهی افزايش داد و بـر بسـیاری از مشـکالت    
فعلی در کمیود ذخاير خون در برخی نقاط کشور از جمله 

 استان سیستان و بلوچستان فائق آمد.
 

 تشکر و قدردانی
که ما  یدانیم از تمامی همکاران در انتها بر خود  زم می    

کمـال تشـکر و    ،انجام ايـ  پـرو ه يـاری رسـاندند    را در 
 بدردانی را داشته باشیم.
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Abstract 
Background and Objectives 

Education has an essential role in the community awareness that could increase the blood 

donation tendency and reduce the risk of unsafe blood donation. The present study assessed the 

role of education and removal of blood donation barriers in increasing blood donation and 

promoting blood safety among students of Zahedan universities. 

 

Materials and Methods 

This Descriptive-interventional study was conducted in five universities and high education 

centers in Zahedan City. At the beginning, the questionnaire was used to identify the main 

barriers of blood donation among these students. Then we tried to resolve the students' major 

concerns through education. Finally, the mobile blood collection teams were sent to these 

universities. The percentage of first-time blood donors and the safety of donated blood units 

were compared with those of the main blood transfusion center. 

 

Results 

The main reasons for lack of blood donation among the 2744 students were fear of 

endangering their health (44.8%) and lack of enough time (26.7%). After the education was 

provided, 1211 individuals including 1039 (85.8%) men and 172 (14.2%) women donated 

blood, The number was much higher than that in the main blood transfusion center of Zahedan 

City (p < 0.01). The number of the first-time donors as well as the rate of blood safety were 

significantly higher (p < 0.001) among these donors than those in the main blood transfusion 

center of Zahedan (p < 0.001). 

 

Conclusions   

The present study showed that education plays a very important role in increasing blood 

donation rate and promoting blood safety. 
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