مقاله پژوهشي

دوره  71شماره  4زمستان )959-969( 99

سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاههای یزد در مورد اهدای خون
فاطمه اخوان تفتي ،7هایده جوادزاده شهشهاني
چكيده
سابقه و هدف

یکي از اهداف مراکز انتقال خون برای تأَ مین ذخایر خوني سالم و کافي ،ایجاد انگیزه و تشویق جوانان از بین
جمعیتهای کم خطر برای اهدای داوطلبانه و مستمر خون است .از آن جا که در شهر یزد مطالعهای در مورد
دانشجویان انجام نشده است ،این مطالعه با هدف تعیین آگاهي ،نگرش و عملکرد دانشجویان شهر یزد در مورد
اهدای خون طراحي شد.
مواد و روشها

مطالعه از نوع مقطعي بود و اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمد .روش نمونهگیری به صورت
تصادفي بوده و از آمار توصیفي و آزمونهای مجذور کا T ،و  ANOVAبرای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده
شد.
يافتهها

در مجموع  7299پرسشنامه تکمیل شد و میانگین سن افراد  99/1 ± 4/4سال بود .آگاهي دانشجویان در 694
( )%59/9نفر ضعیف )%22/8( 449 ،نفر متوسط و  )%74( 786نفر خوب بود .نگرش نسبت به فواید و مضرات
اهدای داوطلبانه خون در  )%27/8( 499نفر ضعیف )%59/7( 692 ،نفر متوسط و  )%76/7( 974نفر خوب بود.
در مجموع  11نفر از دانشجویان آگاهي و نگرش خوبي نسبت به انتقال خون و اهدای خون داشتند .از نظر
بررسي عملکرد نسبت به اهدای خون ،در مجموع  )%71( 996نفر از دانشجویان مورد مطالعه که  )%79( 82نفر
از خانمها و  )%94( 742نفر از آقایان بودند و  )%20/1( 409نفر از دانشجویان ،یکي از افراد خانوادهشان
حداقل یک بار خون اهدا کرده بودند.
نتيجه گيري

بر طبق نتایج این مطالعه ،آگاهي ،نگرش و عملکرد دانشجویان نسبت به اهدای خون مطلوب نیست و نیاز به
بهبود دارد.
كلمات كليدي :دانشجویان ،آگاهي ،نگرش ،اهداکنندگان خون

تاريخ دريافت99/2/ 6 :
تاريخ پذيرش99/3/22 :
 -1کارشناس ارشد میکروبیولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون يزد ـ يزد ـ ايران
 -2مؤلف مسئول :متخصص آسیبشناسي ـ دانشیار مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون يزد و مرکز
تحقیقات خون و انکولوژی ـ دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي ـ يزد ـ ايران ـ کد پستي1913913991 :

Downloaded from bloodjournal.ir at 19:48 +0330 on Thursday March 4th 2021

9

فاطمه اخوان تفتي و هايده جوادزاده شهشهاني

آگاهي دانشجويان يزد از اهدای خون
مقدمه

و بیماریهای منتقله از راه خـون و فـرآوردههـای خـوني،

خون سالم ،نجاتدهنده زندگي است و همـه روزه ،در

امری ضروری اسـت .در مطالعـههـای مختلـف ،آگـاهي و
 .)9لذا بايد برنامهريزی مناسب بر اساس فرهنگ هر جامعه
و هماهنگ با خصوصیات آن جامعه طراحي شود تـا مـؤثر

به موازات افزايش میزان مصرف خـون و فـرآوردههـای آن
افزايش يابد .از طرف ديگر تامین خون سالم و کافي ،نیمي

واقــگ گــردد .از آن جــا کــه در شــهر يــزد مطالعــهای کــه

از چالشهای عمده در تمامي سازمانهای انتقـال خـون در
سراسر دنیا ميباشد .به طور کلي اگر خون سالم و کـافي از

دانشجويان را مورد بررسي قرار دهد انجام نشده است ،اين
مطالعه با هدف تعیین آگاهي ،نگرش و عملکرد دانشجويان

طريق اهدای خون داوطلبانه تأمین نگردد ،سالمت خـون و

شهر يزد در مورد اهدای خون طراحي شد.

گرفت(.)3-3

مواد و روشها

با به کارگیری معیارهای دقیقتر انتخاب اهداکننـدگان و
انجام آزمايش های حساستر برای شناسايي عوامل عفـوني

در ي مطالعه مقطعي ،اطالعات مورد نیاز شـامل سـن،
جنس ،نام دانشگاه ،مقطـگ تحصـیلي ،آگـاهي و نگـرش و

جديد در جهت افزايش ضريب ايمني و سالمت خونهـای

عملکــرد افــراد بــا اســتفاده از پرسشــنامه جمــگآوری شــد.

اهدايي ،در آينده درصد معافیـت از اهـدای خـون افـزايش

طراحي پرسشنامه بر اساس مطالعـههـای گذشـته از جملـه

خواهد يافت .از سوی ديگر با افزايش جمعیـت و امیـد بـه
زندگي ،توسعه شـهرها ،افـزايش حـوادو و انجـام اعمـال

طرح بررسـي نگـرش ،آگـاهي و عملکـرد جامعـه شـهری
درباره انتقال خون صورت گرفت( .)12روائي پرسشنامه بـا

جراحي تخصصي نیازمند خـون ،میـزان مصـرف خـون در

نظر سنجي از  3نفر از اساتید فن تائید شد و پايائي آن نیـز

حال افزايش است( .)6در میان افراد واجد شرايط اهدا ،تنها

در بررسي مقدماتي با  22نمونه سنجیده شـده و در نهايـت

 %32ايــن

با آلفای کرانباخ  %16مورد تائید قرار گرفت .آگاهي نسـبت

اهداکننـــدگان هرگـــز بـــرای اهـــدای بعـــدی مراجعـــه
نمينمايند( .)9افزايش سطح آگاهي و ايجاد نگـرش مببـت

به اهدای خون با سؤاالتي در زمینة آشنايي با سازمان انتقال
خون و وظايف آن و شرايط اهداکنندگان ،هم چنین نگرش

نسبت به اهدای خون در جامعه ،از مهـمتـرين برنامـههـای

دانشجويان با مطرح کردن جمالت خبــری که به صـورت

ملي انتقال خون در دنیا است و هدف از اجرای اين برنامه،

صحیح يا غلط پاسخ داده شـده و باورهـای افـراد را مـورد

افــزايش شــمار اهداکننــدگان مســتمری اســت کــه از میــان
گروههای کم خطر جامعه انتخاب شده و از روی حس نوع

سنجش قرار ميداد ،آزمايش شد .عملکـرد دانشـجويان بـا
سؤاالتي در مورد سابقه اهدای خون توسط فـرد و خـانواده

دوستي خون خود را اهدا ميکنند .در آسیا تعداد معـدودی

او و تمايل به اهدای خون در آينده سنجیده شـد .محـدوده

در نتیجــه ســالمت جامعــه مــورد تهديــد قــرار خواهــد

حــدود  %3خــون اهــدا مــيکننــد و نزديــ

از کشورها وارد دوران سـالخـوردگي جمعیـت شـدهانـد.

نمره آگاهي از ي

انتظار مي رود ساير کشورها نیز تا سال  2232به اين مرحله

به آگاهي و زير شاخه های آن بود (به جز سـوال  :2نحـوه

از گــذار جمعیتــي وارد شــوند و يــا حــداقل در آســتانه
سال خوردگي جمعیت قـرار گیرنـد( .)2 ،1دانشـجويان بـه

آشنايي) در صورت پاسخ صحیح  1نمره و غلط صفر و بـه
سؤال  3که درباره ارائه خدمات بـود 1 ، 2 ،و  2امتیـاز داده

دلیل قرار داشتن در رده سني مناسب برای اهـدا و قابلیـت

شد ،لذا جمگ نمره آگاهي  2تا  22بود(کمتر از  12ضعیف،

سرمايهگذاری در اين قشر از جامعه به منظور اهدای خـون

 12-12/99متوسط و بیشتر از  13خـوب) .در مـورد نمـره

مســتمر ،در طــي ســالهــای متمــادی از اهمیــت ويــژهای
برخوردارند .به عالوه آموزش زنـدگي سـالم بـدون رفتـار

نگرش حداقل نمره  1و حداکبر آن  22بود .سؤاالت  13تـا
 23هر کدام بین  2تا  )2 ، 1 ، 2( 2امتیاز گرفته که سؤاالت

پرخطر به اين قشر از جامعه جهت کاهش فاکتورهای خطر

 22 ، 19 ، 11 ، 13و  22معکــوس بــودهانــد(کمتر از 11
262

تا  22بود .سؤاالت  1تا  12کـه مربـو
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سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآوردههای خوني
نیاز دارند( .)1 ،2بنابراين بايد تعداد اهداکنندگان خون نیـز

نگرش مردم نسبت به اهدای خون متفاوت بوده است(-11

دوره  ،19شماره  ،2زمستان 99

عملکرد محدوده نمره از صفر تا  23بود 2 .سؤال در رابطـه

ترتیــب  )%2/2( 31نفــر )%61/6( 192 ،نفــر)%9/1( 122 ،

با اقدام بـه اهـدای خـود توسـط خـود فـرد و يـا اع ـای

نفر )%2/6( 32 ،نفــر و  )%11/6( 222نفـر از افـراد مـورد

خانوادهشان در پرسشنامه موجود بود که پاسخها به صورت
بلي ـ خیر بود ،لذا امتیازدهي مانند نگرش و آگـاهي نبـوده

مطالعــه در مقاطــــگ تحصیلـــي کاردانـــي ،کارشناســـي،
کارشناســي ارشــد ،دکتــرا و گــروه پزشــکي (پزشــکي،

ولي در آنالیزها پاسخ افـراد بـه سـؤاالت فـو بـر اسـاس

دندانپزشکي ،داروسازی) مشغول تحصـیل بودنـد .متوسـط

پارامترهای مختلف تجزيه و تحلیل شد .مصاحبه با افراد در

نمره آگاهي  9/3 ± 2/9و متوسـط نمـره نگـرش 12 ± 2/1

ترمهای مختلف تحصیلي و در دانشگاههای مختلف توسط

بود .از نظر آگـاهي نسـبت بـه اهـدای خـون ،جمعـا 632

دو پرسشگر از ابتدا تا انتهای سال  1393انجام شد و سپس
دادههای حاصل از پرسشـنامههـا وارد کـامپیوتر گرديـد .از

( )%32/9نفر آدرس سازمان را نميدانسـتند)%36/6( 692 .
نفر نحوه آشنايي با سازمان انتقال خون را از طريق راديـو و

جهت تجزيه و تحلیـل دادههـا اسـتفاده

تلويزيون )%3/9( 21 ،نفر از طريق مطبوعات)%29/1( 322،

شد و آنالیز آماری بـا اسـتفاده از آزمـونهـای کـای مربـگ،

نفر از طريق دوستان و  )%11/6( 122نفر از طريق تبلیغـات

 ANOVAو  t-testتا پايان سال  1392انجام شد.
با توجه به مطالعههای مشـابه و فـرا ايـن کـه میـزان

سازمان ذکر نمـودهانـد )%32/2( 912 .نفـر تـأمین خـون و
فـرآوردههــای مــورد نیـاز بیمــاران )%2/1( 32 ،نفــر انجــام

آگاهي و نگرش  %32دانشـجويان در مـورد اهـدای خـون

آزمايش های تخصصي مبل ايـدز و هپاتیـت را از خـدمات

مطلوب باشد ،با اطمینـان  %93و میـزان خطـای  %3/3و بـا

سازمان انتقال خون ميدانسـتند و  )%2/1(222نفـر هـر دو

توجه بـه نمونـهگیـری خوشـهای از دانشـجويان و اعمـال

مورد مذکور را به عنوان خدمات ارائه شـده توسـط انتقـال

ضريب خوشه  ، 1/6تعـداد نمونـه الزم  1326نفـر بـرآورد
شد p=2 /23( .و  d =3/3و اطمینان .)%93

خون ذکر کردند.
 )%29/6( 362نفر موارد مصرف خون و فـرآوردههـا را

روش نمونهگیری به صورت چند مرحلـهای بـوده و در

نمــيدانســتند و  )%22/6( 293نفــر بیمــاران تحــت عمــل

هر دانشگاه(دانشگاه يـزد -دانشـگاه آزاد -دانشـگاه علمـي

جراحي )%2/3( 39 ،نفر بیماران تاالسـمي )%1/2( 11 ،نفـر

کــاربردی -دانشــکده پیراپزشــکي و بهداشــت -پــرديس
دانشــگاه علــوم پزشــکي شــهید صــدوقي يــزد -دانشــکده

بیماران هموفیلي )%2/9( 9 ،نفر بیماران کلیوی)%1/1( 12 ،
نفر بیمـاران سـرطاني )%2/3( 6 ،نفـر سـاير مـوارد و 322

پرستاری مامايي) به صورت تصادفي پرسشـنامههـا تکمیـل

( )%21/6نفـــر هـــر  3مـــورد نـــامبرده را از گـــروههـــای

شد .اين مطالعه توسط کمیته اخال مؤسسه عالي آموزشـي

مصرفکننده خون اعالم کردند )%99/2( 1311 .نفر میـزان

و پژوهشــــي طــــب انتقــــال خــــون بــــه شــــماره

مصرف خون و فرآوردههای خوني استان را نميدانستند.
 )%33( 929نفر از دانشجويان چگونگي تأمین خون
مورد نیاز بیماران را اهدای خون داوطلبانه ميدانستند321 .
( )%23/9نفر چگونگي تأمین خون مورد نیاز بیماران را
نميدانستند و به ترتیب )%2/6( 33 ،نفر )%1/3( 19 ،نفر6 ،
( )%2/3نفر و  )%12/9( 192نفر تأمین خون از طريق اقوام
بیمار ،خريد خون و وارد کردن از خارج از کشور و ترکیبي
از روشهای باال را از روشهای تأمین خون مورد نیاز
بیماران ميدانستند )%12(1239 .نفر دانشجو مطلگ بودند که
خونهايي که سازمان ميگیرد ،جهت اطمینان از سالم بودن
مورد آزمايش قرار ميگیرند .به ترتیب  )%66/1( 111نفر،

نرمافزار 11

SPSS

 IR.TMI.REC.1394.048تائید گرديد.
يافتهها

در مجمـوع  1329پرسشـنامه تکمیـل شـد کـه شــرکت
کنندگان در مصاحبه  11تا ( 23میانگین  )22/9 ± 2/2سـال
بودند و به ترتیـب  )%21( 321نفـر )%9/1( 99 ،نفـر223 ،
( )%19/2نفر )%19/2( 221 ،نفـر در دانشـگاه يـزد ،علـم و
هنر ،دانشگاه آزاد و علوم پزشکي شهید صـدوقي در حـال
تحصــیل بودنــد .در مجمــوع  )%32( 923نفــر از شــرکت
کنندگان در مطالعه خانم و  )%23( 399نفر مرد بودند و در
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ضعیف 11-13/99 ،متوسط و باالی  16خوب) و در مـورد

 29مورد جنسیت در پرسشـنامه مشـخص نشـده بـود .بـه

فاطمه اخوان تفتي و هايده جوادزاده شهشهاني

آگاهي دانشجويان يزد از اهدای خون

سابقه رفتارهای جنسي پر خطر برای اهدای خون ثبت نام
نميشود.
 )%92( 913نفر حداقل سن برای اهدای خـون خـود را
نميدانستند و  )%19(221نفر پاسخ درست بـه ايـن سـؤال
دادند (سن  11سال) و سايرين سن  12تا  23سـال را ذکـر

دانشجويان مورد بررسي داشتند .نحـوه آشـنايي بـا اهـدای
خون با آگاهي دانشجويان ارتبا معنـاداری داشـت(2/223
= .)pافرادی که از طريق تبلیغات سازمان بـا اهـدای خـون
آشنا شده بودند ،آگاهي بهتری نسبت بـه سـايرين داشـتند.
همچنین افرادی که در سازمان ،اهدای خـون نمـوده بودنـد

نمودند )%19/9(232 .نفر مطلگ بودند که چند بـار در سـال
مــيتــوان اهــدای خــون نمــود و  )%66/9( 119نفــر از
دانشجويان نميدانستند که در سال چند بار ميتوان اهـدای
خون داشت و سايرين پاسخ اشتباه داده بودند.
در ايــن تحقیــق جمعــا  12س ـؤال مربــو بــه آگــاهي
دانشجويان در مورد اهدای خون بود که طبـق توضـیحات
متغیرها در بخش مواد و روشها ،به هـر سـؤال نمـره داده
شد و جمگ ايـن نمـرات نمـره آگـاهي را تشـکیل داد کـه
مي توانست از  1تا  22باشد .میانگین نمرات در اين مطالعه
 9/3 ± 2/3و میانه و مد  9بـود .آگـاهي دانشـجويان مـورد
بررسي درباره سازمان انتقال خون و خدمات آن بـه جامعـه
وضرورت های اهدای خون در محدوده  )%32/2( 692نفر
ضعیف )%33/1( 229 ،نفر متوسط و  )%12(116نفر خوب
بود .ارتبا بین آگـاهي دانشـجويان مـورد بررسـي دربـاره
سازمان انتقال خون و خدمات آن به جامعه و ضرورتهای
اهدای خون برحسب دانشگاه محل تحصـیل بـا p= 2/222
معنادار بود همچنـین آگـاهي زنـان مـورد بررسـي دربـاره
سازمان انتقال خون و خدمات آن به جامعه و ضرورتهای
اهدای خون نسبت به مردان معنادار نبود.
آگاهي دانشجويان مورد بررسي دربـاره سـازمان انتقـال
خون و خدمات آن به جامعه و ضرورتهای اهـدای خـون
برحسب مقطگ تحصیلي به اين صورت بود کـه بـه ترتیـب
 %16/2 ،%12/1 ،%26/3 ،%9/9و صفر درصـد ،دانشـجويان
دوره پزشکي ،دکترا ،ارشد ،کارشناسـي و کـارداني ،آگـاهي
خوبي نسبت به انتقال خون داشـتند .هـمچنـین بـه ترتیـب

نسبت به افرادی که در مراکز ثابت و سیار اهدا کرده بودند،
نگرش و آگاهي بهتـری نسـبت بـه اهـدای خـون داشـتند.
ارتبـا بــین محــل اهــدای خــون بــا آگــاهي فــرد معنـادار
بود( ،)p= 2/222ولي ارتبا نگرش با محـل اهـدای خـون
معنادار نبود .افرادی که حداقل ي بار برای اهـدای خـون
اقدام نموده بودند ،به طور معناداری آگاهي بهتـری نسـبت
به اهدای خـون و شـرايط آن داشـتند .افـرادی کـه آگـاهي
بهتری نسبت به اهدای خون و شرايط آن داشـتند بـه طـور
معناداری نگرش بهتری هم نسبت به انتقال خون داشتند.
در مقابل اين سؤال که اهدای خون در سالمتي چه اثری
دارد؛  )%96/1( 1211نفر معتقد بودند که اهدای خون برای
سالمتي اهداکننده مفید است و تنها  )%2/9( 12نفـر معتقـد
بودند که اهدای خـون بـرای سـالمتي م ـر اسـت و 326
( )%23نفر نظر خاصي در اين زمینـه نداشـتند و يـا معتقـد
بودند در سالمتي فرد اثری ندارد که نگـرش نسـبتا خـوب
جامعه را نسبت به اهدای خون نشان ميدهد.
فوائد اهدای خون از ديدگاه جامعه مورد بررسي شـامل
 )%22/1( 396نفر کاهش در غلظـت خـون)%32/1( 233 ،
نفر کاهش فشار خـون )%32/2( 233 ،نفـر کـاهش چربـي
خون و  )%32/1( 233نفر افزايش طول عمـر و سـالمتي و
شادابي بوده است .افرادی که اظهار داشتهاند اهـدای خـون
ضرر دارد ،ضررهای آن را ضعف بدن و م ر بـودن بـرای
بانوان عنوان کردهاند.
در پاسخ به سؤال «کدام يـ از روشهـای کـم کـردن
خون بهتر است» به ترتیب  )%61/1( 162نفر اهدای خـون،
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 )%29/9( 391نفر )%26/6( 619 ،نفر )%23/3( 339 ،نفر،
 )%21/3( 332نفر )%22/3( 323 ،نفر و  )%22/2( 362فرد
مطلگ بودند که از معتادين تزريقي ،کساني که مصرف دارو
داشتند ،افراد مبتال به بیماریهای عفوني(ويروسي) ،افرادی
که حجامت کردند ،زنان حامله يا شیرده ،کساني که سابقه
جراحيهای بزرگ در ي سال گذشته داشتند و افراد با

 %19/1 ،%32/3 ، %23/1 ، %33/3 ،%23/2آگاهي ضـعیف و
 %12/9 ، %29/3 ، %26/1 ، %31/2 ، %21/1آگاهي متوسطي
نسبت به اهدای خون داشتند.
ارتبا بیـن مقطـگ تحصیلي با آگاهي دانشجويان نسبت
به اهدای خون با  p< 2/221معنادار بود و دانشجويان دوره
 ، PhDبهترين آگـاهي را نسـبت بـه اهـدای خـون در بـین

دوره  ،19شماره  ،2زمستان 99
جدول  : 7فراواني نسبي مراجعه دانشجویان در یک سال گذشته به مراکز انتقال خون جهت اهدای خون بر حسب دانشگاه

تعداد دفعات
اهدای خون
خود فرد

دانشگاه آزاد
دانشگاه یزد

دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي

دانشگاه علم

دانشکده

دانشکده

دانشکده

پزشکي

پرستاری

)32( 32

)12/9( 19

)32( 32

)66/9( 123

و هنر

سایر رشتهها

علوم پزشکي

حداقل ي

بار

)31/1( 39

)13/3( 61

)9/1( 6

)33/1( 32

)6/2( 11

بیش از ي

بار

)61/9( 62

)16/3( 232

)92/6( 622

)66/9( 123

)93/1( 169

پیراپزشکي و
بهداشت

 )%11/2( 232نفر حجامت و  )%1/2( 11نفر فصد را ذکر

خون و خدمات آن به جامعه و ضرورتهای اهـدای خـون

کردند و  )%1/1( 121نفر هیچ کدام از روشهای فو را

برحسب دانشگاه محل تحصیل با  p< 2/221معنادار بـود و

مفید ندانستند و  )%3/2( 22نفر هر سه روش را مفید

دانشـجويان پزشــکي( %19خـوب %33/9 ،متوســط%21/9 ،

ميدانستند.
اختالف بین نگرش دانشجويان رشتههـای گونـاگون در

ضــعیف) و پیراپزشــکي و بهداشــت( %22خــوب%39/3 ،
متوســط %21/9 ،ضــعیف) کــه يـ دوره کــارآموزی ي ـ

دانشگاههای مورد بررسي با  p< 2/221معنادار بـود%92/3 .

هفتهای را در انتقال خون طـي مـينماينـد ،نگـرش بهتـری

بانوان و  %66/1آقايان اعتقاد داشتند که اهدای خون بهترين

نسبت به سايرين داشتند.

روش کم کردن خون است( .)p= 2/222در مقاطگ تحصیلي
کارداني ،کارشناسي ،کارشناسي ارشـد PhD ،و پزشـکي بـه

نگرش دانشـجويان ،فوايـد و م ـرات اهـدای خـون و
اهدای داوطلبانه خون بر حسـب مقطـگ تحصـیلي بـه ايـن

ترتیــب  %12/3 ، %92/2 ، %61/2 ، %66/1 ، %33/2اعتقــاد

صورت بود که به ترتیـب %13/1 ، %19/6 ، %1/1 ، %19/1

داشتند که اهدای خون بهترين روش کم کردن خون اسـت

و  % 9/9از دانشـــجويان دوره پزشـــکي ،دکتـــرا ،ارشـــد،

و اخــتالف نگــرش مقــاطگ تحصــیلي مختلــف معنــادار

کارشناسي و کارداني نگرش خوبي نسبت بـه انتقـال خـون

بود( %93 .)p< 2/221افرادی که حـداقل يـ بـار اهـدای
خون داشتند و  %69/9افرادی کـه اهـدای خـون نداشـتند،

داشــتند .هــم چنــین بــه ترتیــب ، %36/9 ، %31/1 ، %32/1
 %33/1و  %21/9نگــــرش ضــــعیف و ، %32/2 ، %29/3

اعتقاد داشتند که اهدای خون بهترين روش کم کردن خـون

 %31/1 ،%32/3و  %21/2نگرش متوسطي نسبت به اهـدای

است( .)p= 2/21به ترتیـب  %91/1 ،%93و  %33/2افـرادی

خــون داشــتند .ارتبــا بــین مقطــگ تحصــیلي بــا نگــرش

که آگاهي خـوب ،متوسـط و ضـعیف و  %92/2 ، %99/1و
 %36/6که نگرش خوب ،متوسط و ضعیف داشـتند ،اعتقـاد

دانشجويان نسبت به اهدای خون معنادار نبود.
نگرش و آگاهي  %22/2دانشـجويان نسـبت بـه اهـدای

داشتند کـه اهـدای خـون بهتـرين روش کـم کـردن خـون

خون ضعیف %36/3 ،متوسط و  %21خوب بود.

است(.)p< 2/221

سطح نگرش و آگاهي دانشجويان که از طريق تبلیغـات

از  12سئوال نگرش مطرح شده در پرسشنامه ،میـانگین

انتقال خون با سازمان و اهدای خون آشنا شدند بـه ترتیـب

نمرات در اين مطالعه  12 ± 2/1و میانه و مد  13و 12بـود.
نگرش دانشجويان در زمینه فوايد و م رات اهدای خون و

نگرش  )%11/3( 26نفر و آگاهي  )%19/9( 21نفر خـوب،
نگرش  )%32/9( 92نفر و آگاهي  )%31/3( 129نفر متوسط

اهدای داوطلبانه خون به ترتیب در  )%31/1( 222ضـعیف،

و نگــرش  )%32/9( 22نفــر و آگــاهي  )%23/1( 62نفــر

 )%32/1( 693متوسط و  )%16/1( 212خوب بـود .ارتبـا

ضعیف بود .سطح نگرش و آگاهي دانشجويان که از طريـق

بین آگاهي دانشجويان مورد بررسي درباره سـازمان انتقـال

راديو تلويزيون با سازمان و اهدای خون آشنا شدند ،نگرش
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نام دانشگاه

فاطمه اخوان تفتي و هايده جوادزاده شهشهاني

آگاهي دانشجويان يزد از اهدای خون

( )%21/9نفر و آگاهي  )%39/3( 11نفر متوسط ،نگرش 22
( )%2/9نفــر و آگــاهي  )%33/1( 21نفــر ضــعیف ،ســطح
نگرش و آگاهي دانشجوياني که از طريق دوستان با سازمان
و اهدای خون آشنا شدند بـه ترتیـب نگـرش )%19/1( 31
نفر و آگاهي  )%19/9( 69نفر خوب ،نگرش )%33/3( 112

اهدا نمودهاند که تفاوت از نظر آماری معنـادار بـود(2/221
<.)p
بیشــترين علــت عــدم مراجعــه بــرای اهــدای خــون در
سايرين به ترتیـب( 221 )%21/1نفـر بـدون علـت خـا ،
( 132 )%13/2نفر بيتوجهي و تعلل به اهمیت اهدای خون

نفــر و آگــاهي  )%31/3( 129نفــر متوســط ،نگــرش 122
( )%29/2نفــر و آگــاهي  )%21/1(166نفــر ضــعیف بــود.
نگرش افرادی که از طريق تبلیغات سازمان با اهدای خـون
و ضروت آن آشنا شده بودند بهتر از سايرين بود ولي ايـن
ارتبا معنادار نبود .ارتبا معناداری بـین روش آشـنايي بـا
سازمان و عملکرد دانشجويان در مراجعه برای اهدای خون
مشاهده شد( .)p< 2/221از نظر بررسي عملکرد نسبت بـه
اهدای خون ،در مجموع  )%19(226نفر از دانشجويان و در
مــورد  )%32/9( 229نفــر از دانشــجويان ،يکــي از افــراد
خانواده آنها حداقل ي بار خون اهدا نموده بودند.
بین دانشگاههای مورد بررسي اختالف معناداری از نظـر
فراواني مراجعه جهت اهدا خون مشـاهده نشـد(جدول .)1
به ترتیب دانشجويان پزشـکي ،دکتـرا ،ارشـد ،کارشناسـي،
کـــارداني ()%19/3( ،23 )%23/3( ،13 )%26/9( ،12 )%3/2
 1 )%23/1( ،163حـــداقل يــ بـــار و (19 ،21 )%92/6
( 692 )%12/9(، 93 )%92/3( ،)%33/1و ( 23 )%92/2بیش
از ي بار برای اهدای خون مرجعه نمودند .اختالف میـزان
مراجعه دانشجويان در ي سـال گذشـته بـه مراکـز انتقـال
خون جهت اهدای خون بر حسب مقطگ تحصـیلي معنـادار
بود( )%29/1( 61 .)p< 2/221نفر از دانشجوياني کـه بـرای
اهدای خون حداقل ي بار مراجعـه نمـوده بودنـد آگـاهي
ضــعیف و  )%39( 19و )%31/1( 91بــه ترتیــب آگــاهي
متوسط و خوبي داشتهاند .با ( )p<2/221نسبت بـین میـزان
آگاهي و اقدام بـه اهدای خون در پاسخگويان معنادار بـود.
 )%26/3( 62نـفر از دانشجويانـي کــه بـرای اهـدای خون

( 122 )%12/2نفر تـرس از اهـدای خـون و (126 )%12/1
نفر نداشتن وقت کافي ذکر شده است.
در مورد ساير علــل تبلیغات ناکـافي در زمینـه اهـدای
خون ،دوری راه يا عدم دسترسي به مراکز خونگیری ،عـدم
اعتقاد به فوايد اهـدای خـون و عـدم اعتقـاد بـه ضـرورت
اهدای خون را ذکر نمودهاند.
انگیزه ( 293 )%21/9نفر از افراد شرکتکننده در مطالعه
کم به هـم نـوع 29 )%9/2( ،نفـر حفـ سـالمتي خـود،
( 23 )%6/9نفر احساس بهتر و سبکي(12 )%2/1نفر پس از
اهدای خون بوده است .ساير انگیزههـای ذکـر شـده بـرای
اهدای خون ،انجام آزمـايش هـای رايگـان( 11 )%2/9نفـر،
کم به آشنايان نیازمند خون ( 1 )%1/2نفر ،بـدون انگیـزه
( 12 )%2/1نفر ،درمان فشار و غلظـت خون( 9 )%1/1نفـر،
درمان چربي خون( 3 )%2/3نفر ،درمان چاقي( 1 )%2/1نفر،
درمان جوش صورت( 2 )%2/2نفر ،تصفیه خـون (6 )%2/9
نفر و ساير موارد بوده است.
 1233نفر از افراد مورد بررسي اهدای خـون نداشـته و
طبعا نمره عملکرد آنها صفر بوده است و لـذا میانـه نمـره
عملکرد نیز صفر ميباشد.
افرادی که از طريق راديو و تلوزيون و تبلیغات سـازمان
با اهدای خون و ضرورت آن آشـنا شـده بودنـد ،عملکـرد
بهتری نسبت به سايرين داشتند(.)p< 2/221
آخرين سؤال پرسشنامه مربو بــه هـر گونـه پیشـنهاد
پاسخگويان برای جذب بیشتر اهداکننـدگان بـه ســـازمان
انتقال خـون بـود .در ايـن مـورد 1122نفـر ( )%12/9هـیچ
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 )%16/2( 112نفر و آگاهي  )%11/6( 12نفر خوب ،نگرش
 )%33( 369نفر و آگاهي  )%33/1( 221نفر متوسط ،نگرش
 )%32/1( 213نفــر و آگــاهي  )%32/6( 362نفــر ضــعیف،
سطح نگرش و آگاهي دانشجوياني که از طريـق مطبوعـات
با سازمان و اهدای خون آشنا شـدند بـه ترتیـب نگـرش 1
( )%16/9نفر و آگـاهي  )%2/2( 2نفـر خـوب ،نگـرش 22

حداقل ي بار مراجعـه نمـوده بودنـد ،نگـرش ضـعیف و
( 122 )%32/2و ( 22 )%19/3به ترتیب نگـرش متوسـط و
خوبي داشتهاند .با ( )p= 2/22نسبت بـین میـزان نگـرش و
اقدام به اهدای خون ،در پاسخگويان معنادار بود.
از کل مردان مورد بررسي ( 123 )%22و از زنـان مـورد
بررسي ( 13 )%12نفر ادعا نمودند که حداقل ي بار خون
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اهداکنندگــان و ارســال کارت اهدا بـرای اهداکنندگـــان
خون را عنوان نمودند.
بحث

نتايج مطالعه حاضر نشان داد میانگیـن نمــرات آگـاهي
دانشجويان در اين مطالعه 9/3 ± 2/3و میانـه و مـد  9بـود.
میانگین نمره نگرش در اين مطالعه  12 ± 2/1و میانه و مـد
 13و 12بود .حدود  %19/1از دانشـجويان بیـان کردنـد در
گذشــته حــداقل ي ـ بــار اهــدای خــون داشــتند .آگــاهي

افراد مورد مطالعه آگاهي کافي در رابطه بـا سـن و شـرايط
اهدای خون نداشتند ولي %22/6از افراد مورد مطالعه سابقه
اهدای خون داشتند و آگاهي و عملکرد اين افراد نسبت بـه
اهدای خون به صورت معناداری از سايرين بهتر بـود(.)13
در ي

مطالعه در اسپانیا نشان داده شده اسـت کـه افـرادی

که سابقه اهدای خون داشتهاند ،نگـرش بهتـری نسـبت بـه
سايرين داشته و نگـرش افـرادی کـه سـابقه اهـدای خـون
نداشتند نسبت به اهدای خون مطلوب نبود( .)12در مطالعه
دورگش در سال  122 ، 2219اينترن و دانشـجوی پزشـکي
با متوسط سن  23سال مورد بررسي قرار گرفتند %29/9 .از
افراد مورد بررسـي سـابقه اهـدای خـون و  %11/9بعـد از
اهدای خون احساس بهتری داشتند .در اين مطالعه نگـرش
مردان به اهدای خون به صورت معناداری بهتر از خـانمهـا
بود(.)13

دانشجويان مـورد بررسـي دربـاره سـازمان انتقـال خـون و

در مطالعه حاضر ارتبا بین مقطگ تحصـیلي بـا آگـاهي
دانشجويان نسبت به اهدای خون ،نحوه آشـنايي بـا اهـدای
خون (افرادی که از طريق تبلیغات سازمان با اهـدای خـون
آشنا شده بودند آگاهي بهتری نسبت بـه سـايرين داشـتند)،
محل اهدای خون(افرادی که در سازمان اهدای خون نموده
بودند نسبت به افرادی که در مراکـز ثابـت و سـیار اهـدای
خون نموده بودند ،نگرش و آگاهي بهتری نسبت به اهـدای
خون داشتند) معنادار بود .مطالعهای که در بین دانشـجويان
تايلندی انجام شد نشان داد آگاهي بیشتر در مـورد اهـدای
خون منجر به عملکرد بهتر در امر اهدای خون نشده بود و
نتیجه گرفته شد تالش ويژهای برای تبديل آگاهي و نگرش
مببت به عملکرد بايد صورت بگیرد( .)9در مطالعه گروتـرز
و همکارانش هم اعالم شد که بـرای طـرحريـزی و تعیـین
اسـتراتژی مناسـب جهـت تبـديل فـرد غیـر اهداکننـده بــه
اهداکننده خون و تبديل اهداکننده خون به اهداکننده مستمر
و کاهش خروج آنها از چرخه اهدا ،آگاهي از عواملي کـه
فرد را در جهت اهدای خون دعوت ميکنـد و بـه حفـ و
نگهداری او کم ميکند ،ضروری اسـت( .)16در مطالعـه

ارشد %13/9 ،کـارداني و مـابقي در مقطـگ دکتـرا در حـال

صالح الدين در سال  ، 2211آگاهي و نگـرش دانشـجويان
مورد بررسي قرار گرفت و  %62/1آگاهي خوبي نسـبت بـه
اهدای خون داشتند .از اين تعـداد  %29/3آشـنايي بـا علـل

خدمات آن بـه جامعـه و ضـرورتهـای اهـدای خـون در
محــدوده  )%32/3( 692نفــر ضــعیف )%33/1( 229 ،نفــر
متوسـط )%16/1( 212 ،نفــر خــوب و نگــرش دانشــجويان
نسبت به فوايد و م رات اهدای خون و اهـدای داوطلبانـه
خون بـه ترتیـب  )%31/1( 222نفـر )%32/1( 693 ،نفـر و
 )%16/1( 212نفر ضعیف ،متوسط و خوب بود .در مجموع
 )%11/1( 99نفــر از دانشــجويان آگــاهي و نگــرش خــوبي
نسبت به انتقال خون و اهدای خون داشـتند و ارتبـا بـین
سطح آگاهي و نگرش دانشجويان نسبت بـه اهـدای خـون
معنادار بود( .)p< 2/21بین آگاهــي ،نگـرش و عملکـــرد
ارتبــا مستقیمــي مشاهده شد و نشان داد که با افـزايش
سطح آگاهي افـراد ،نگـرش آنهـا بهتـر و میـزان عملکـرد
آنهــــا در اه ــدای خ ــون افــزايش پیــدا کــرده بــود .در
مطالعههای ديگر نیز ارتبا قوی بین سطح آگاهي و نگرش
افــراد وجــود داشــت( .)12در مطالعــه دکتــر صــافيزاده و
همکاران در سال  2229در کرمان 211 ،نفر با متوسط سـن
 22سال بررسي شدند که  %63/9در مقطگ کارشناسـي%9 ،
تحصیل بودند .از اين تعداد  %3/3رشته هنـر %12/3 ،علـوم
انســــاني %33/3 ،پزشــــکي و پیراپزشــــکي و  %22/6در
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پیشنهاد و ايدهای بـرای ايـن کـار ارائـه نکردنـد139 ،نفـر
( ) %11/9افزايش تبلیغـات از طريـق تهیـه بروشـور ،ايـراد
سخنراني و تشويق و ترغیـب مـردم 13 ،نفـر( )%1افـزايش
واحــدهای ســیار 2 ،نفــر( )%2/2رســیدگي بیشــتر بــه
اهداکنندگان ،افزايش دقت در انجام آزمايشها ،قـدرداني و
تشکر از اهداکنندگان ،برخورد بهتــر کارکنان سازمــان بـا

رشتههای رياضي و فني در حال تحصـیل بودنـد %11/3.از

فاطمه اخوان تفتي و هايده جوادزاده شهشهاني

آگاهي دانشجويان يزد از اهدای خون

ضعیفترين اطالعات را در زمینه عوارا اهـدای خـون و
مراحل و زماني کـه يـ اهداکننـده خـون بايـد طـي کنـد
داشتند .تنها آگاهي نسبت به موارد معافیت از اهدای خـون
خوب بود .آگاهي افراد به محل زندگي ،گروه سني ،میـزان
تحصیالت ،وضعیت معیشت و شغل آنان وابسته بود(2/23

عدم اهدای خون در بررسي فعلي در بیشتر موارد دلیـل
خاصي نداشته است ،بيتوجهي ،تعلل ،فراموشـي و کمبـود
وقت از علل آن بوده است .ترس از اهدای خون در حدود
 %11افراد ،مانگ اهدای خون شـد .در حـالي کـه در بیشـتر
مطالعهها ترس از عوارا اهدای خون ،ترس از بیمارستان،

< .)pبر خالف آگاهي ،نگرش در غالب موارد بررسي شـده
مناسب بود( .)11در مطالعـه علـي سـابین در سـال ، 2211
 132دانشجوی پزشکي و غیر پزشکي مـورد بررسـي قـرار
گرفتنـد %19 .از افـراد مـورد مطالعـه سـابقه اهـدای خـون
داشتند %23/9 .آگاهي خوبي نسبت به اهدای خون داشتند.
نگرش نسبت به اهدای خون در هر دو گروه پزشکي و غیر
پزشـــکي خـــوب بـــود .بـــه ترتیـــب  %16/3و  %13/3از
دانشجويان پزشکي و غیر پزشکي ،از حجم خـون اهـدايي
اطالع داشـتند .بـه ترتیـب  %61/6و  %63/6از دانشـجويان
پزشکي میزان هموگلوبین مجاز و فشار خـون مجـاز بـرای
اهدای خون را مـيدانسـتند در حـالي کـه  %31/9و %32/3
فقط از دانشجويان غیـر پزشـکي در ايـن زمینـه اطالعـات
داشـــتند( .)19در مطالعـــه پـــاراش در ســـال 233 ،2219
دانشجو( 231پزشکي 222 ،غیر پزشـکي) مــورد بــررسي
قـرار گـرفتند و در ايـن مطـالعــه
اختالف آگاهي دانشجويان پزشکي و غیر پزشکي در رابطه
با حداقل سن ،فشار خون ،هموگلوبین و وزن برای اهـدای
خون معنادار بـود( .)22در مطالعـه دادوانـي رومـا در سـال
 2219در بین  161دانشجوی سال اول دانشگاه در پاکستان،
به ترتیب  %69/9و  %61از حداقل وزن و فشار خون مجـاز
برای اهدای خـون آگـاهي داشـتند .بـه طـور کلـي آگـاهي
 %62/9از دانشــجويان نســبت بــه اهــدای خــون مناســب
بود(.)21
بررسي نگرش و میزان آگـاهي افـراد و بـه ويـژه قشـر
دانشــجو و تحصــیلکرده جامعــه در مــورد اهــدای خــون،

عدم آگاهي و اعتقادات مذهبي مهمترين علل عـدم اهـدای
خون بوده است( .)9 ،12 ،22-23در مطالعه صالحالدين در
سال  ، 2211علت عدم اهدای خون  %23/2نداشـتن وقـت
کافي %22/1 ،آگاهي ناکافي و  %12/3ترس از اهدای خـون
عنوان شده است( .)19در مطالعه دورگش در سـال ، 2219
علل عدم اهدای خـون در  %69احسـاس نداشـتن شـرايط
فیزيکي و پزشکي مناسب برای اهدای خون %12/3 ،تـرس
از اهــدای خــون و در  %6/9عــدم رضــايت والــدين بــوده
است( .)13بنابراين به نظر ميرسـد کـه علـل عـدم اهـدای
خون تنها با انجام تبلیغات بیشتر و يادآوری در مورد اهدای
خون قابل حل است .به طور کلي با مد نظر قرار دادن علل
عدم مراجعه برای اهدای خون ،ميتوان پیامهای مناسـبي را
در مواقگ مناسب طراحي نمود و بدين وسـیله دانشـجوياني
که حتي قبال جزو اهداکننـدگان نبـودهانـد را بـرای اهـدای
خون بسیج کرد .در زمینه کمبود وقت يا نداشـتن وقـت بـا
بازنگری زمانها و مکـانهـای خـونگیری و طراحـي يـ
برنامه قابل انعطاف که ساعت کاری اهداکنندگان را در نظر
داشته باشد ،مشکل را مـي تـوان برطـرف نمـود .در مـورد
فراموشي و تعلـل ،بـا تبلیغـات و ابـالا پیـامهـای صـحیح
ميتوان بسیاری از اهداکنندگان بالقوه را برای اهدای خـون
فراخواند.
سطح آگاهي و نگرش دانشجويان زن و مرد در بررسـي
حاضر تفاوت قابل توجهي نداشت و دانشجويان مرد بیشتر
خون اهدا کردند .در مطالعهای که در سطح جامعه شهــری
يزد انجام شد ،سطح آگاهي و عملکرد زنان مورد بررسي به
266
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تزريق خون و نیاز بـه خـون در بیمـاران نداشـتند %13 .از
افراد مورد مطالعه اهدای خون نداشتند و از  %13که سـابقه
اهــدای خــون داشــتند %39 ،مــرد بودنــد( .)19در مطالعــه
شاکری در مشهد در سال  1132 ،2229نفر غیـر اهداکننـده
که در  3سال گذشـته خـون اهـدا نکـرده و دارای شـرايط
عمومي اهدای خون بودند ،مورد بررسي قرار گرفتند .افـراد

ميتواند سازمان را در جهت يافتن موضـوعاتي کـه بیشـتر
بايد آموزش داده شود و مورد توجه قرار گیرد کم کند تا
سازمان بتواند با سرمايه گذاری بـر روی آنهـا ،در جهـت
افــزايش ســطح آگــاهي افــراد و در نتیجــه افــزايش دادن
اهداکنندگان مستمر خون بـه عنـوان يکـي از مشـغلههـای
اصلي سازمان ياری رساند.
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و همکاران نشان داد که علت عـدم اهـدای خـون در غیـر

خدمات آن به جامعـه و ضـرورتهـای اهـدای خـون بـر

اهداکنندگان در  %21عـدم آگـاهي در مـورد اهـدای خـون

حسب دانشگاه محل تحصـیل معنـادار بـود و دانشـجويان

است( .)12در مطالعهای که در سال  1313توسط کسـرائیان
و همکاران انجام شد ،نشان داده شد که هیچگونه رابطـهای

پزشکي و پیراپزشکي و بهداشت که يـ دوره کـارآموزی
ي هفتهای را در انتقال خون طي مينمايند ،نگرش بهتری

بین وضعیت تحصیل و میزان تمايل به اهدای خون وجـود

نسبت به سايرين داشـتند .دانشـجويان دانشـکده پرسـتاری

ندارد بنابراين بايد آموزش در مورد اهمیـت خـون ،اهـدای

عليرغم اين که در طول دوره کـارآموزی خـود بـه انتقـال

خون و بيخطر بودن آن در زمان تحصیل انجام شـود(.)26

خون نیز مراجعه نموده و آموزش ميبینند ،نگرش ضـعیفي

مطالعه انـدلی و همکـاران کـه در سـال  ، 1999بـر روی
نگرش دانشجويان استرالیايي در مورد اهـدای خـون انجـام

دارند و لذا پیشنهاد ميگردد رونـد آمـوزش ايـن گـروه از
دانشجويان با توجه بـه نیازهـای شـغلي و تحصـیلي آنهـا

گرفت ،نشان داد که مهمترين انگیزه منفي در اهداکننـدگان

مورد بـازنگری قـرار گیـرد .نگـرش افـرادی کـه از طريـق

مستمر ،ترس از ايجاد بیماری و عدم راحتي اهدای خون و

تبلیغات سازمان با اهدای خون و ضـرورت آن آشـنا شـده

مهمترين انگیزه منفي در غیر اهداکنندگان ،تـرس از ايجـاد
بیماری ،ترس از سوزن ،نخواستن از آن هـا جهـت اهـدای

بودند ،بیشتر از سايرين بود ولي اين ارتبا معنادار نبـود از
طرفي ارتبـا معنـاداری بـین روش آشـنايي بـا سـازمان و

خون ،عـدم راحتـي اهـدای خـون و نداشـتن وقـت کـافي

عملکرد دانشجويان در مراجعه برای اهدای خـون مشـاهده

ميباشد( .)29در مطالعه ديگری که در سـال  1992توسـط

شــد ،افــرادی کــه از طريــق تبلیغــات ســازمان و راديــو و

رادوس در زمینه نگرش افراد در مورد اهدای خـون انجـام

تلويزيون بـا سـازمان آشـنا شـده بودنـد ،عملکـرد بهتـری

گرفت ،اعالم شد که  %13افراد با انگیزه حس نوع دوسـتي
به اين مقوله اقدام ميکنند( .)21در مطالعه دورگش در سال

داشتند.
لذا اگر پیامهای تبلیغاتي سازمان به جای ارائه بروشور و

 %99/3 ،2219با انگیـزه حـس نـوع دوسـتي و  %22/9بـا

روشهای مشابه از طريق رسانههـای تصـويری و در تمـام

هدف کم

به خويشاوندان و دوستان اقدام به اهدای خون

نموده بودند(.)13
نتيجهگيري

طول سال پخـش شـود ،تـاثیر بهتـری در جـذب و حفـ
اهداکنندگان خواهد داشت .پیشنهاد ميگردد در ايـن زمینـه
فیلمهای انیمیشن تبلیغاتي با زمان کوتاه تهیه و به صـورت
میان برنامه قبل از برنامههای پـر بیننـده تلويزيـوني پخـش

با توجه به نتايج ،بازنگری روند اهدای خـون در مراکـز

گردد .همچنین استفاده از ابزارهای روزآمد اطالعرسـاني و

ثابــت و ســیار خــونگیری و ارائــه بروشــورها و تابلوهــای

انگیزشي همچون سايتهای اينترنتي ،ف ـاهای مجـازی و

راهنمای اهدای خون به اهداکننده در اين مراکز ،مـيتوانـد
در باال بردن سطح آگاهي اهداکنندگان و جهتدهـي مببـت

شبکههای اجتماعي ،برای بهبود عملکرد و نگرش و آگاهي
اين قشر از جامعه ميتواند مؤثر باشد.

عملکرد و نگرش آنهـا مـؤثر باشـد .ارتبـا بـین آگـاهي
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Abstract
Background and Objectives
The most important aim of all blood transfusion centers is to motivate and recruit young blood
donors from low-risk population to donate blood voluntarily and regularly to ensure a safe and
continuous blood supply. There is a paucity of studies on awareness and attitude among
university students on voluntary blood donation in Yazd. The aim of this study was to
determine the knowledge, attitude and practice about blood donation among university
students.
Materials and Methods
A cross-sectional study was conducted among university students. The data were obtained
during 2014 through questionnaire. Data were coded in SPSS18 software and analysis was
done by using of Chi square, T-test, and ANOVA statistical tests.
Results
Totally 1329 cases were selected and asked by trained individuals to fill a specially formatted
questionnaire. Mean age of cases was 22.7±4.4. Knowledge levels of 694 (52.2%), 449
(33.8%), and 186 (14%) students were estimated to be weak, moderate, and good, respectively.
Attitude levels of 422 (31.8%), 693 (52.1%), and 214(16.1%) were stimated weak, moderate,
and good, respectively. 77 students had good knowledge and attitude towards blood donation.
Totally, 226 (17%) students, including 83 (12%) female and 143 (24%) male and in the case of
409 (30.7%) students, one of their family members donated blood at least once.
Conclusions
According to the results of this study, students' knowledge, attitude and practice about blood
donation were not desirable and need improvement.
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