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برای اهدای خون
وحید مثمر ،7عبدالناصر مقدم دیزج هریک ،2بهناز شکوئي ،3سمیه داداشي ،4محمد اصغری جعفرآبادی،2
6

شهرزاد اردبیلي زاده ،7اکرم حسینپور ،7پریسا لطفينژاد
چكيده
سابقه و هدف

برای ترغیب زنان به اهدای خون ،باید باورها و عواملي که مانع اهدای خون در آنها ميشود شناسایي و
بررسي گردد .هدف از این مطالعه؛ بررسي مشارکت زنان در اهدای خون با طرح پرسشنامه ميباشد که نتایج
حاصل ميتواند جهت آموزش بهتر بانوان و رفع موانع بر سر راه اهدای خون آنها مؤثر واقع شود.
مواد و روشها

در یک مطالعه مقطعي ،پرسشنامه توسط 222نفر از شرکتکنندگان تکمیل و اطالعات وارد نرمافزار 26
شد .با استفاده از آزمونهای همبستگي پیرسون ،تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون ،تجزیه و تحلیل آماری
انجام شد.
SPSS

يافتهها

 %93/6افراد ،مشارکت در نجات جان بیماران را عامل مؤثر در امر اهدای خون و  %27/2افراد ،ابتال به کم
خوني را به عنوان موانع عدم مشارکت عنوان نمودند .متغیر آگاهي از شرایط اهدای خون با عوامل مؤثر در
اهدای خون رابطه معکوس و معناداری داشت ولي امتیاز موانع با مشارکت رابطه معناداری نداشت(.)p=2/223
بر اساس نتایج آزمون  Tمستقل ،ارتباط وضعیت تأهل با امتیاز آگاهي ،امتیاز موانع عدم مشارکت در اهدای
خون و امتیاز عوامل مؤثر در مشارکت در اهدای خون با تاهل ارتباط معناداری نداشتند .نتایج تحلیل واریانس
نشان داد سطح تحصیالت با امتیاز آگاهي ارتباط معناداری نداشت اما با امتیاز موانع عدم اهدای خون رابطه
معکوس و معناداری نشان داد(.)p=2/271
نتيجه گيري

با توجه به موانع اعالم شده و روابط حاصل در یافتههای این مطالعه برای مشارکت در امر اهدای خون،
فرهنگسازی صحیح پیرامون فرآیند اهدای خون ميتواند راهکار مناسبي جهت ترغیب بیشتر و بهتر بانوان
باشد.
كلمات كليدي :اهدای خون ،زنان ،نگرش ،اهداکنندگان خون

تاريخ دريافت82/11/82 :
تاريخ پذيرش88/ 4/11 :
 -1پزشک عمومی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون آذربايجان شرقی ـ تبريز ـ ايران
 -8متخصص بیهوشی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون آذربايجان شرقی ـ تبريز ـ ايران
 -3کارشناس ارشد بیوشیمی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون آذربايجان شرقی ـ تبريز ـ ايران
 -4کارشناس ارشد ايمونولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون آذربايجان شرقی ـ تبريز ـ
ايران
 -5متخصص آمار و اپیدمیولوژی ـ دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبريز ـ تبريز ـ ايران
 -1مؤلف مسئول PhD :ايمونولوژی ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز و مرکز تحقیقات ايمونولوژی ـ تبريز ـ ايران ـ جنب بیمارستان شهید قاضی
طباطبايی ـ کد پستی5115115211 :
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عوامل مؤثر بر نگرش کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مشارکت

دوره  ،17شماره  ،3پايیز 88
مقدمه

خون سالم ،از منابع ملی هر کشوری در راستای اهـدا

و ايثارگر که بدون چشمداشت به طور مسـتمر خـون اهـدا
میکنند ،ضروری است .نیاز به خون نیـاز حیـاتی و دائمـی

نیمی از جمییت کل کشور را تشکیل دادهاند ،با ايـن حـال
مشارکت آنها به عنوان اهداکننده خون بسـیار پـايینتـر از
حد انتظار است .زنان در مقايسـه بـا مـردان ،جمییـت کـم
خطر جامیه محسو میشوند زيرا که احتمال رفتارهای پر
خطر و آلودگیهای ويروسی در ارتباط با مواجهات شـللی

است و نجات جان بسیاری از بیماران تاالسمی ،هموفیلی و
ساير بیماران نیازمند بـه خـون و فـرآوردههـای خـونی ،در

سوی ديگر از آن جا کـه زنـان بـیش از نیمـی از جمییـت

آن جا مشخص میشود که خون و فرآوردههای خونی بايد

جامیه را به خود اختصاص مـیدهنـد ،لـذا ترغیـب بیشـتر
ايشان در اقدام به اهدای خـون ،امـری ضـروری محسـو

سايه تأمین خون کافی و سالم است .اهمیت اهدای خون از
به طور مستمر و به میزان کافی در اختیار بیماران نیازمند به
خون قـرار گیـرد .بنـابراين انتخـا اهداکننـدگان سـالم و
آگاهی آنها در رابطه با اهمیت اين موضوع ضروری است،
زيرا بدون مشارکت ايشـان ،تـأمین خـون و فـرآوردههـای
خونی سالم امری غیر ممکن است(.)1

در آنها در مقايسه با مردان به نسبت کمتر اسـت( .)5 ،1از

میشود .اين در حالی است که در آذربايجـان شـرقی زنـان
تنهــا  %8/73از اهداکننــدگان خــون را شــامل مــیشــوند و
میانگین کشوری نسبت مشارکت زنان در امر اهـدای خـون
به مردان 1 ،به  8است ،در حالی که در کشـورهای توسـیه
يافته ،میزان مشارکت تا  %55میرسد( .)3 ،7بنابراين قبل از

با توجه به اهمیت خون سالم به عنوان يک ثروت ملـی
و نقش بیبـديل آن در درمـان و تـأمین سـممت بیمـاران،

بیشتر بانوان در امر اهدای خون ،ابتدا بايد وضییت آگـاهی،

دسترسی مؤثر بـه فـرآوردههـای خـونی ،تربیـت داوطلبـان

نگرش ،باورها و عواملی کـه مـانع اهـدای خـون در آنهـا
مــیشــود شناســايی و بررســی گــردد .لــذا بــه کــارگیری

تمش مستمر و همه جانبه در راستای تأمین خـون سـالم و
اهدای خون آگاه و ايثارگر و حفـ جمییـت اهداکننـدگان
مستمر خون ،ضـرورت دايمـی اسـت .بنـابراين مهـمتـرين
هــد ســازمان انتقــال خــون ،فــراهم آوردن خــون و
فرآوردههای خونی سالم و کافی و به کارگیری راهکارهـايی
جهت کاهش خطر عفونتهای منتقله از طريق انتقال خـون
میباشد( .)8علـیرغـم آزمـايش هـای غربـالگری بـر روی
کیسههای خون اهدايی از نظـر وجـود بیمـاریهـای قابـل

سرمايهگذاری و تدوين برنامههای بلند مدت جهت ترغیب

برنامههای دقیق و طوالنی مدت در عرصه جـذ

و حفـ

اهداکنندگان سالم در اين استان نیاز اسـت تـا مطالیـه هـای
بنیادين و پايه در سطح جامیه صورت پذيرد و با شناسـايی
نقايص احتمالی و مشـکمت موجـود در گـام نخسـت ،در
صدد رفع آنها برآيیم.
مواد و روشها

انتقال از طريق خون و فرآوردههای خونی همچون هپاتیت،

پژوهش حاضر يک مطالیه مقطیی بود که بر روی 852

ايدز و سیفلیس ،احتمال منفی بـودن نتـاي آزمـايش هـا در

نفراز کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی تبريز در محـدوده

زمانی که فرد اهداکننده در هنگام اهدای خون در فاز پنجره

سنی  84تا  57سـال انجـام شـد .مییـار ورود بـه مطالیـه،

از مرحله ابتم به بیماری باشد ،وجود دارد .بنـابراين عـموه
بــر میاينــه و مشــاوره ،گــزينش اهداکننــدگان از میــان

کارمند خانم شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبريز بـود کـه
مايل به شرکت در مطالیه باشند .نحـوه جمـعآوری دادههـا

جمییتهای کم خطر جامیه اهمیت بسزايی دارد( .)3لذا به

در مطالیه ،بـه صـورت سرشـماری بـود و همـه کارمنـدان

مهم

خانمی که مايل به شـرکت در مطالیـه بودنـد ،وارد شـدند.

که همان دستیابی به سممت خون میباشد و در پی انتخا
و حف اهداکنندگان سالم تأمین میگردد ،از اولويـتهـای

پرسشنامه شامل سؤاالتی در زمینه عوامل مؤثر در مشارکت
در اهدای خون ( 5سؤال) ،موانـع موجـود در مشـارکت در

اساسی سازمانهای انتقال خون مـیباشـد( .)4مطالیـه هـای

امـر اهـدای خـون( 12سـؤال) و هـمچنیـن سؤاالتـی کـه

کارگیری روشهای صحیح جهت رسیدن به اين هد
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درمانی مـیباشـد .بـرای اطمینـان از تـأمین خـون سـالم و
دسترسی مؤثر به فرآوردههای خونی ،وجود داوطلبان آگـاه

آماری نشان میدهند علیرغم اين که بانوان تقريباً بـیش از

وحید مثمر و همکاران

نگرش کارمندان زن دانشگاه و اهدای خون

پس از کسب رضايت کتبی از طريق تکمیل رضـايتنامه،
شرکت کنندگان وارد مطالیه شدند .در اين مطالیه اطمعات
شخصی شرکتکنندگان وارد مطالیه نشد و صرفاً اطمعات

ارزيابی عوامل مؤثر در مشارکت زنان در امر اهدای خـون،
به سوال "مشارکت در نجات جان بیماران و نیازمنـدان بـه
خون به عنوان عملی انسان دوستانه" در صورت پاسخ بلی،

کلی مورد مطالیه قرار گرفت و شـرکتکننـده در صـورت
عــدم تمايــل بــه ادامــه مطالیــه در هــر مرحلــه از مطالیــه
میتوانست از مطالیه خارج

امتیــاز  1و در صــورت پاســخ خیــر ،امتیــاز  2داده شــد و
همچنین در بخش ارزيـابی موانـع موجـود در امـر اهـدای
خون نیز در صورتی که شرکتکننده به هر يک از سـؤاالت
پاسخ بلی داده باشـد ،امتیـاز  1و در صـورت پاسـخ خیـر،
امتیاز  2تخصیص داده شد .در بخش ارزيابی میزان آگاهی،
به ازای هر پاسخ صحیح ،امتیاز  1و هر پاسخ غلط ،امتیاز 2
تیلــق گرفــت .ســپس جهــت محاســبه امتیــاز متلیرهــای
مشارکت ،موانع و آگاهی ،میانگین سؤاالت مرتبط با هريک
از اين حیطهها بـه دسـت آمـد کـه در دامنـه  2تـا  1قـرار

گردد.

پــس از توزيــع پرسشــنامههــا و جمــعآوری اطمعــات
اسـتخراج شــده از سـؤاالت ،دادههــا وارد نـرمافــزار

SPSS

نســخه  81شــد .بــرای بررســی رابطــههــا ،از آزمــونهــای
همبستگی پیرسون ،تی مستقل ،تحلیل واريانس يک طرفه و
رگرســیون اســتفاده گرديــد .در همــه تحلیــلهــا2/25 ،

<p

مینادار در نظر گرفته شد.
يافتهها

اين مطالیه بر روی  852نفر از کارمندان زن دانشـگاه
علوم پزشکی تبريز انجام گرفت که میانگین سنی آنها بـین
 38/3 ± 8/7سال بود .از اين تیداد  172نفر( )%71/8متأهل

میگرفت .برای ارزيابی بهینهتر از نمرات ،نیاز بود که دامنه
نمرات برای گزارشدهی در محـدوده  2-122قـرار گیـرد،
مــثم امتیــازات مربــوط بــه متلیرهــای مشــارکت ،موانــع و
آگاهی ،در گزارش آنها در محدوده  2-122گزارش شـود.
برای اين منظور ،امتیازات خام(در دامنه  )2-1در عدد 122
ضر شد که در اين صورت دامنه حاصل بـرای امتیـازات
بین  2تا  122قرار گرفت.
برای تنظیم پرسشـنامه از پرسشـنامه مطالیـه جـوادزاده
شهشهانی استفاده شد که روايی و پايايی آن تأيید شده بـود

و مابقی مجـرد بودنـد 38 .نفـر( )%15/1دارای تحصـیمت
فوق ديپلم و پايینتر 182 ،نفر( )%51/8لیسـانس و  23نفـر
( )%33/8فــوق لیســانس يــا دکتــرا بودنــد .هــی کــدام از
شرکتکنندگان مطالیه سابقه اهدای خـون نداشـتند(جدول
 .)1به اين صورت که بیشتر افـراد يینـی  834نفـر()%83/1

"مشارکت در نجات جان بیماران و نیازمندان بـه خـون بـه

عنوان عملی انسان دوسـتانه" را بـه عنـوان عامـل مـؤثر در
مشارکت در امر اهدای خون عنوان کردند و تیداد کمتـری
يینی  118نفر(" )%47/1ارتقای وضییت جسـمی خـود" را

ولی از آن جا که چند سـؤال حـذ و چنـد سـؤال ديگـر
اضافه شد ،لذا مجدداً روايی و پايايی پرسشنامه در بررسـی
با  82نمونه سنجیده شد و با  αکرونبـا  %12 ، %18و %15
به ترتیب برای مشارکت ،موانع و آگاهی مـورد تايیـد قـرار

به عنوان عامل مؤثر در مشارکت در امر اهدای خون عنـوان
کردند .به عموه بر اساس اظهارات شـرکتکننـدگان ،هـی
يک از آنها سابقه اهدای خون نداشتند.

گرفت(.)2
برای تییین حجم نمونه ،اطمعـات اولیـه بـرای هـد
اصلی مطالیه شامل؛ رابطه آگاهی و موانـع موجـود در امـر
اهدای خون با مشارکت در اهـدای خـون بـر اسـاس يـک
مطالیه مقدماتی با  32نمونه به دست آمـد(کمتـرين مقـدار

کمترين افـراد يینـی  71نفـر(" )%32/4عـدم دسترسـی بـه

همبستگی برابر  2/8میادل بیشترين تیداد نمونه) .با در نظر
گرفتن ضريب اطمینـان  %85و تـوان آزمـون  ،%82حـداقل
حجم نمونه تقريباً حدود  852مورد برآورد شد.

بیشتريـن میـزان آگاهـی در خصوص "حجم يک واحد

همچنین در رابطه بـا ارزيـابی فراوانـی پاسـخدهـی بـه
سؤاالت پیرامون موانع عدم مشارکت در امر اهـدای خـون،

بیشتر افراد يینی  823نفر(" )%21/8ابتم به کـم خـونی" و

پايگاههای انتقال خون" را به عنوان موانـع عـدم مشـارکت
عنوان نمودند(جدول .)8

882
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مشخصکننده آگاهی جامیه مورد مطالیه از شرايط اهـدای
خون میباشد( 2سؤال) بود .نحوه نمـرهدهـی بـه سـؤاالت
پاسخ داده شده بدين صورت بود که به عنـوان مثـال بـرای
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خون کامل اهـدايی"در  125نفـر ( )%48و کمتـرين میـزان

جدول  :3بررسي سطح آگاهي بانوان از شرایط اهدای خون

خونهای اهدايی انجام میشـود"  12نفـر ( )%7/8ارزيـابی
گرديد(جدول

.)3

اهداکننده مستمر به چه کسی گفته میشود؟
حداقل سن مناسب اهدای خون چه قدر
است؟
حداکثر سن مناسب اهدای خون چه قدر

جدول  :7عوامل مؤثر در مشارکت در امر اهدای خون
درصد

تعداد

مشارکت در نجات جان بیماران و نیازمندان
به خون به عنوان عملی انسان دوستانه

است؟
حداقل وزن مناسب اهدای خون چه قدر

83/1

834

میباشد؟

به عنوان انجام وظیفه دينی میدانم

13/8

152

به عنوان انجام وظیفه ملی میدانم
احساس آرامش روحی و روانی دارم
به دلیل ارتقای وضییت جسمانی خودم

18/1
72/2
47/1

174
187
118

جدول  :2موانع عدم مشارکت در امر اهدای خون
درصد

تعداد

دچار کم خونی میشوم

21/8

823

مخالفت والدين يا همسر

38/8

82

ترس از سرنگ و آمپول و فرآيند اهدای خون

52/2

185

عدم اطمع از شرايط اهدای خون

54/2

135

عدم دسترسی آسان به پايگاههای انتقال خون

37/8

71

ترس از عوارض جانبی اهدای خون

33/1

24

ترس از ابتم به ايدز

52/2

145

11/4

111

سیکل ماهانه مانیی در امر اهدای خون است

15/8

113

ترس از نتاي آزمايشهای قبل از اهدای خون

11/4

83

به عقیدهام اهدای خون منجر به ضیف بدنی
میشود

امتیازات مشارکت ،موانع و آگاهی ،میانگین(انحرا

مییار)

88/8

73

31/2

88

18/8

42

حجم يک واحد خون کامل اهدايی چه قدر
میباشد؟

48/2

125

چه آزمايشهايی که بر روی خونهای
اهدايی انجام میشوند؟

7/8

12

37/1

84

مدت زمان متوسط خونگیری چه قدر
میباشد؟
دفیات اهدای خون توسط بانوان در سال چه
تیداد میباشد؟

نتاي

81

15

تحلیل رگرسیون نشان داد که متلیر آگاهی با

عوامل مؤثر در مشارکت در اهدای خون رابطه میکوس و
میناداری داشت( )p=2/223ولی متلیر موانع با مشارکت
رابطه میناداری نداشت(جدول  .)4عموه بر اين نتاي نشان
داد که سطح تحصیمت با مشارکت رابطه مستقیم و
میناداری داشت(.)p=2/218
جدول  :4رابطه عوامل مؤثر در مشارکت در اهدای خون با موانع
عدم مشارکت ،آگاهي جامعه مورد مطالعه و سطح تحصیالت
)B (SE

p
value

)2/218( 2/24

2/515

آگاهی جامیه مورد مطالیه

)2/215( -2/184

2/223

سطح تحصیمت

)8/125( 5/322

2/218

موانع عدم مشارکت در اهدای خون

هم چنین بر اساس يافتههای توصیفی مربوط به

18/2

32

اين متلیرها به ترتیب )88/8( 52/8 ،)88/1( 72/1و 81/4
( )11/7به دست آمد .به عبارت ديگر امتیاز عوامل مؤثر در

نتاي حاصـل از آزمـون  Tمسـتقل ،در بررسـی ارتبـاط

مشارکت افراد باالتر از حد متوسط(باالتر از  ،)52امتیاز

وضییت تأهل با امتیاز آگاهی ،امتیاز موانع عـدم مشـارکت

موانع در امر اهدای خون در حد متوسط و امتیاز آگاهی

در اهدای خون و امتیاز عوامل مؤثر در مشارکت در اهدای
خون نشان داد که هـی کـدام بـا تأهـل ارتبـاط مینـاداری

پايینتر از حد متوسط

بود.
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آگــاهی در مــورد ايــن کــه "چــه آزمــايشهــايی بــر روی

درصد

تعداد

وحید مثمر و همکاران

نگرش کارمندان زن دانشگاه و اهدای خون

نداشتند .همچنین بر اساس نتاي تحلیل واريانس ،ارزيـابی
رابطه سطح تحصیمت با امتیاز آگـاهی نشـان داد کـه ايـن
متلیر با امتیاز آگاهی ارتباط میناداری نداشت .اما بـا امتیـاز
حاصل از ارزيابی موانع عدم اهدای خون رابطه میکوس و
میناداری نشان داد( .)p=2/217بر اسـاس نتـاي حاصـل از
اين مطالیه ،بیشتر افراد ترس از ابتم به کم خونی را مـانیی

خون رابطه میکـوس و مینـاداری نشـان داد .سـاير روابـط
مورد بررسی در اين مطالیـه مینـادار نبودنـد .اگـر چـه در
مطالیه شهشهانی و همکاران ،نتاي مطالیه نشـان داده بـود
که بین عملکرد بـانوان و متلیـر آگـاهی ارتبـاط مسـتقیمی
وجود داشت که با افزايش آگـاهی ،تیـداد دفیـات اهـدای

در مشارکت در اهـدای خـون عنـوان کردنـد و هـمچنـین
ضیف بدنی بـه دنبـال اهـدای خـون و يـا تـرس از نتـاي
آزمايش ها(نگرانی از احتمال مثبت شـدن آزمـايش هـايی از
قبیل ايدز و )...به ترتیب ديگر مـوانیی بـود کـه از سـوی
بانوان به عنوان مانع مشارکت آنهـا در امـر اهـدای خـون

خون نیز افزايش میيابد(.)8
همچنین يافتههای اين پژوهش نشـان داد کـه  834نفـر
(" )%83/1مشارکت در نجات جان بیماران و نیازمنـدان بـه
خون به عنوان عملی انسـان دوسـتانه" را بـه عنـوان عامـل
مؤثـــر در مشارکت در امر اهدای خون عنوان کردند و در
مقابل افراد کمتری "ارتقای وضییت جسـمی خـود" را بـه
عنوان عامل مؤثر در اهـدای خـون مطـر نمودنـد .نتـاي
حاصل از اين بخش به میزان زيادی با مطالیه عنايـت الهـی
و همکارانش منطبق بود زيرا که در مطالیه آنها مهـمتـرين
انگیزه اهــدای خون ،نوع دوستی برآورد شـده بـود( .)8بـر
اســاس نتــاي موجــود مــیتــوان گفــت اعتقــاد بیشــتر
شرکتکنندگان به عملـی انسـان دوسـتانه بـودن اسـت در
حالی که هی يک از افراد شرکتکننده ،سابقه اهدای خـون
نداشتند .به نظر میرسد داليل مهـم ديگـری در ارتبـاط بـا
عدم اهدا وجود دارد که احتمال میرود شامل عدم آگـاهی
از فرآيند اهدای خون و يا ساير موانـع و عوامـل بازدارنـده
موجود در مشارکت بانوان در اهدای خـون باشـد .مطالیـه
حسـنزاده و همـکاران در اين رابطه نشـان داده است کــه
نوع نگـرش افراد به مقوله اهدای خون بــا قصــد اهـدای
خون ارتباط مینـاداری دارد( .)12از ديگر عوامـل مـؤثر در
اهدای خون میتوان به نتاي حاصل از مطالیـه نريمـانی و
همکارانش اشاره کرد کـه بیـانگر حـس مسـئولیتپـذيری
اجتماعی بوده و اين نتاي تا حدودی در مقوله نوع دوستی
موازی با نتـاي مطالیـه مـا بـود( .)11هـر چنـد در برخـی
مطالیههای ديگر ،انگیزه و نگرش اهداکنندگان به مذهــب،

عنوان گرديد.
بحث

از آن جايی که با مسأله افـزايش احتمـال عفونـتهـای
منتقله از راه انتقال خون مواجه هستیم ،لذا تمش در جذ
اهداکنندگانی که از اين نظر در میرض خطر کمتری هستند،
هد

اصلی در راستای تامین منابع خونی سـالم محسـو

میشود .در اکثر کشورها زنان جامیه منابع بـزر ،،سـالم و
بالقوه مؤثر و ارزشمندی در زمینه اهدای خون هستند ،لـذا
شناسايی و ترغیب آنها بـه اهـدای خـون بايـد از اهـدا
اصلی و کمن سازمانهای انتقال خون محسو شود.
به طور خمصه ،اين مطالیه نشان داد کـه بیشـتر افـراد،

"مشارکت در نجات جان بیماران و نیازمندان بـه خـون بـه

عنوان عملی انسان دوستانه" را به عنوان عامـل مـؤثری در
مشارکت در امر اهدای خون عنوان کردند .و تیداد کمتـری

"ارتقای وضییت جسمی خود" را به عنوان عامل مـؤثر در
مشارکت در امر اهدای خون عنوان

کردند.

پیرامون موانع عدم مشارکت در امر اهدای خون ،بیشـتر

افراد "ابتم به کم خونی" و کمترين افراد "عدم دسترسی به
پايگاههای انتقال خون" را به عنوان موانـع عـدم مشـارکت

عنوان نمودهاند .بیشترين میزان آگاهی در خصوص "حجـم
يک واحد خون کامل اهدايی" و کمترين میـزان آگـاهی در
مورد "چه آزمايش هايی بر روی خونهـای اهـدايی انجـام
میشود" ارزيابی گرديد .عوامـل مـؤثر در مشـارکت افـراد

باالتـر از حـد متوسط (باالتـر از  ،)52امتیـاز موانـع در امر
888
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اهدای خـون در حـد متوسـط و امتیـاز آگـاهی از شـرايط
اهدای خون پايینتر از حد متوسط بود.
نتاي نشان داد که متلیر آگاهی از شرايط اهدای خون با
عوامل مؤثر در مشارکت در اهدای خون رابطه میکـوس و
سطح تحصیمت بـا مشـارکت رابطـه مسـتقیم و مینـاداری
داشت .همچنین سطح تحصیمت با امتیاز موانع عدم اهدای
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پـس در نظـر گـرفتن امـر اهـدای خون به عنوان عملی
انسـان دوسـتانه ،خـود عامـل مهمـی در ترغیـب افـراد بــه

اهدای خون داشتهاند در مقايسه با زنانی که سـابقه اهـدای
خون نداشتند ،به مراتب باالتر بوده است( .)17همچنـین در

مبادرت به اهدای خون میباشد زيرا که تیالی رو بشـری

مطالیــه مشــابه ديگــری کــه بــر روی شــرکتکننــدگان
(دانشجويان دانشگاه هنگ کنگ چین) انجـام شـده ،نتـاي

اين جنبه میتواند کمک بسـیار زيـادی در افـزايش جـذ

نشان داد که داشتن آگاهی بیشتر در رابطه با اهـدای خـون

اهداکنندگان سالم در جمییت بانوان داشته باشد.
در اين مطالیه و ارزيابی موانـع موجـود در امـر اهـدای

به مراتب موجب انگیزه بیشتر در افراد جهت مشـارکت در

در کمک به همنوع و نوع دوستی است لذا متمرکز شدن بر

امر اهدای خون میشود( .)12اما در مطالیه حاضر هر چنـد

خون ،بیشتر افراد ترس از ابتم به کـم خـونی را بـه عنـوان

که از  852نفر شرکتکننده ،هی کدام سابقه اهـدای خـون
نداشتند ولی در پاسخ دادن به سؤاالت پرسشنامه ،جوا ها

منطبق بر نتاي مطالیههای مشـابه در ايـن زمینـه اسـت .در

به گونـهای بـوده کـه نشـاندهنـده ارتبـاط مسـتقیم سـطح

مطالیه منتشر شده ،بیشتر افراد کـم خـونی را مـانیی بـرای

تحصیمت با تمايل بـه اهـدای خـون در شـرکتکننـدگان

عدم اهدای خون میدانسـتند و نشـاندهنـده ايـن موضـوع

است.

مانیی در اهدای خون عنوان کرده انـد کـه ايـن مـورد نیـز

است که بايد توجه بیشتری برای تقويت آگـاهی در جهـت
تلییر نگرش زنان جامیه در خصوص اهـدای خـون سـالم
مبذول داشت( .)13 ،14در رابطه بـا موانـع اهـدای خـون،
مطالیههای مشابه نتاي مشابهی را نشان دادهاند که در آنها
عموه بر ترس از ابتم به کم خونی که دغدغه اصـلی زنـان
مورد مطالیه بوده ،ترس از سوزن و فرآيند خـونگیری نیـز

نتيجهگيري

با توجه بـه نتـاي حاصـل از ايـن مطالیـه ،پايـهريـزی
آموزشهايی بنیادين و اطمعرسانی و آموزش جهت حذ
باورهــای نادرســت در رابطــه بــا اهــدای خــون از طريــق
رسانههای ارتباط جمیی و فرهنگسـازی درسـت پیرامـون
فرآيند اهدای خون ،میتواند راهکار مناسبی جهـت ترغیـب

به عنوان عوامل مهم در ممانیـت از اهـدای خـون ،مطـر
شدهاند ( .)15 ،11در رابطه با آگاهی شرکتکننـدگان بايـد

بانوان به عنوان منابع سالم اهدای خون مطر شود.

گفت که متأسفانه آگاهی بانوان میانگین پـايینی داشـت کـه

تشكر و قدرداني

اين خود میتواند داليل متیـددی داشـته باشـد کـه جهـت

بدينوسیله از مؤسسه عالی آموزشـی و پژوهشـی طـب
انتقال خون به دلیل حمايت و تصويب اين مطالیـه بـا کـد

پیرامون ترغیب زنان به عنوان منـابع اهـدای خـون سـالم و
آموزش مباحث مربوط به اهدای خون سالم توسـط بـانوان

 IR.TMI.REC.1397.011و همچنـین از مسـاعدت

رئیس مرکز تحقیقات ايمونولوژی تبريز ،آقای دکتر برادران

بدون داشتن عوارض احتمـالی بیمـاری در آنهـا از طريـق

و همکاری میاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشـکی تبريـز

رسانههای ارتباط جمیی پرداخـت .در ايـن مطالیـه سـطح

در پیشبرد بهتر اين مطالیه و همچنین سـاير همکـاران کـه
مجــری و پژوهشــگران ايــن مطالیــه را يــاری نمــودهانــد،

ارتقای میزان آگـاهی مـیتـوان بـه فرهنـگسـازی اساسـی

تحصیمت با عوامـل مـؤثر در مشـارکت در اهـدای خـون
رابطه مستقیم و میناداری داشت که نتاي ما با نتیجه مطالیه
عنايت الهی و همکاران ملايرت داشت .نتاي مطالیه خدير

مصو

صمیمانه تشکر و قدردانی مینمايیم.
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فرهنگ و میزان سواد وابسـته اسـت(.)18

و همکاران نشان داده سـطح تحصـیمت زنـانی کـه سـابقه

وحید مثمر و همکاران

نگرش کارمندان زن دانشگاه و اهدای خون
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Abstract
Background and Objectives
To encourage women to embark on blood donation, the opinions and factors that impede blood
donation should be identified. The purpose of this study was to investigate factors affecting
participation of women in blood donation.
Materials and Methods
In this cross-sectional study, the questionnaires were completed by 250 female staff of Tabriz
University of Medical Sciences. Data were analyzed using Pearson correlation, one-way
ANOVA and regression analysis.
Results
93.6% of people claimed blood donation is a humanitarian act, and 81.2% claimed "anemia" is
barrier of blood donation. Regression analysis showed that there was a negative and significant
relationship between knowledge and motivating factors that have impact on blood donation
(p= 0.003), but barriers score did not show a significant correlation with women participation
(p= 0.515). Based on the results of independent T-test, the relationship of marital status was
not significant as compared with the knowledge score (p = 0.834), with the barriers score
(p= 0.434), and with that of motivating factors (p = 0.615). Education level has not
significantly correlated with the knowledge score (p = 0.510) but there was a significant
negative correlation with barriers variable in blood donation (p = 0.17).
Conclusions
According to the results, most of the participants in this study considered fear of anemia and
fear of test results as barrier of blood donation. Therefore, establishing basic education and
training programs to eliminate the wrong beliefs about blood donation would help encourage
women as healthy sources of blood donors.
Key words: Blood Donation, Women, Attitude, Donors
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