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 خون در مراجعين سازمان انتقال خون شيراز  يهاي اهدا انگيزهبررسي  

 3131طي نيمه اول سال 
 

 2يدكتر سيد اردشير تراب جهرم،  1ليال كسرائياندكتر
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

ن خو يآگاهي از فاكتورهايي كه مردم را به اهدا ،براي آماده كردن خون سالم و كافي جهت تأمين نياز بيماران
با توجه به اهميت  .كند امري ضروري است ها از چرخه اهدا جلوگيري مي كند و از خروج آن دعوت مي
به هاي مثبت و منفي مراجعين  برآن شديم تا به بررسي انگيزه ،خون به عنوان تنها منبع خون اهداكنندگان

 .سازمان انتقال خون در شيراز بپردازيم
 ها و روش دامو 

هاي مثبت و  نامه چهارجوابي به منظور بررسي انگيزه لعه مقطعي بود كه با استفاده از پرسشيك مطامطالعه اين 
بر روي مراجعين سازمان انتقال خون شيراز كه براي گرفتن كارت  3131خون در نيمه اول سال  يمنفي اهدا

 .خون به سازمان انتقال خون مراجعه كرده بودند انجام گرفت
گيري تصادفي سيستماتيك  گيري براساس نمونه نفر تعيين شد ونمونه31111ات قبليحجم مطالعه براساس مطالع

كلي درمورد  نظرات -2 خصوصيات دموگرافيك اهداكنندگان -3 :قسمت بود نامه شامل سه پرسش .انجام گرفت
 .استفاده شد ها داده تجزيه و تحليلآزمون كاي دو جهت  از. خون  يهاي اهدا انگيزه -1  خون ياهدا
  ها يافته

هرا متأهرل    آن% 2/78ها مررد و   آن% 1/92بود كه  7/22±6/9هاي مثبت  داراي انگيزه اهداكنندگانمتوسط سن 
جهرت  % 9/4 ،آزمايش از نظر بررسي سالمتي% 9/12كمك به ديگران، % 2/66هاي مثبت اهدا در  انگيزه. بودند

 .خون بود يحس كنجكاوي نسبت به اهدا% 8و  اثر مثبت اهدا روي سالمتي% 9/4تأمين نياز خود يا خانواده، 
 .ها متأهل بودند آن% 2/22ها مرد و  آن% 7/22بود كه  22/26±68/7داراي انگيزه منفي  اهداكنندگانمتوسط سن 

تررس از ايجراد   % 2/27در  ، وجود آمدن سرگيجه و ضعف ترس از به% 6/86ها در  ترين انگيزه منفي در آن مهم
خون و  يترس از ابتال به عفونت به دنبال اهدا% 6/18 ،ترس از سوزن% 8/14در  ،خون يبيماري به دنبال اهدا

 .نداشتن وقت كافي بود% 6/8در 
هاي  ميانگين سن افراد داراي انگيزه(. >56/5p)ها بيشتر از آقايان بود  داري در خانم طور معني هاي منفي به انگيزه
وضعيت تحصيل و تأهل ربطي به  .(>56/5p)هاي منفي بود  اي انگيزهداري باالتر از افراد دار طور معني مثبت به
 .هاي اهداي خون نداشت انگيزه

 نتيجه گيري 
دوستي بود كه اين مطلر  بسريار مهرم     نوع و حس نوع ترين انگيزه مثبت اهدا، كمك به هم در اين مطالعه مهم

خون كرده بودنرد كره ايرن مطلر      اهداي به افراد با انگيزه بررسي سالمتي اقدام % 9/32در اين مطالعه  .است
 .هاي خوني را به مخاطره بيندازد تواند سالمت خون و فرآورده مي
خون بود كه اين  يترس از ابتال به بيماري يا ايجاد سرگيجه و ضعف به دنبال اهدا ،ترين انگيزه منفي اهدا مهم

 .شود خون برطرف مي ياهدا طي اهداكنندگانو مراقبت از  اهداكنندگانمطل  با آموزش مناس  
 ، انگيزهاهداكنندگانخون،  ياهدا  :كليدي كلمات

 
  :تاريخ دريافت 
 : تاريخ پذيرش 

 
 
 شيراز انتقال خون اي آموزشي پايگاه منطقه -استاديار مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران -متخصص پزشكي اجتماعي :مؤلف مسؤول  -1
   شيراز انتقال خون اي آموزشي پايگاه منطقه -ت سازمان انتقال خون ايرانمركز تحقيقا -يعموم پزشك  -2
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1- Validity 
2- Reliability 

 مقدمه
جهات بارآورد نيااز     ،جهت تأمين خون كاافي و ساال       

مساتمر و داولبا     اهداكنندگانوجود تعداد ثابت  ،بيماران
اماري راروري اسات و باراي      ،خطار  از بين جمعيات كا   

تبديل فرد غيار  ريزي و تعيين استراتژي مناس  جهت  لرح
اهداكننده به اهداكننده خون و تباديل اهداكنناده خاون باه     

از چرخاه اهادا،    هاا  آناهداكننده مستمر و كااه  خارو    
خون دعاوت   يآگاهي از فاكتورهايي كه فرد را جهت اهدا

كناد اماري    كند و باه فظاو و نگهاداري او كماك ماي      مي
 دگاناهداكننترين پشتوانه سازمان،  رروري است، زيرا مه 
، خوني وجود ندارد تا جهت نياز ها آنخون هستند و بدون 

اقادا  باه    ،آماده شود و تا از مارد  خواساته نشاود    انبيمار
 (.1)كنند  خون نمي ياهدا
هااي   الاال  دقيقاي از انگيازه    قبل از انجا  اين تحقيق،    

مثبت و منظي اهداكننادگان خاوني كاه در نيماه اول ساال      
خاون   يل خون شيراز اقدا  به اهادا در سازمان انتقا 1131

 .كرده بودند وجود نداشت
باار روي جمعياات   1001اي كااه در سااال   در مطالعااه    

تارين   مها   ،هند انجا  شاد  اهداكنندگانو غير  اهداكنندگان
ناو  و   كماك باه ها     اهداكننادگان خاون در   يانگيزه اهدا

تأمين نياز خاون جامعاه و بيشاترين انگيازه منظاي در غيار       
 يترس از كاه  هموگباوبين باه دنباال اهادا     ندگاناهداكن

خون، ترس از ابتال به بيماري به دنبال اهدا و نداشتن وقت 
 (.1)خون بود يكافي جهت اهدا

هاي مثبت و منظي  ن شدي  تا با تعيين انگيزهآبنابراين بر     
 يگيري فرد جهت اهدا عوامل مؤثر در تصمي  ،اهداكنندگان

گاا    ،ريازي آموزشاي مناسا     برناماه  خون را دريابي  تا با
هااي مثبات و    مؤثري در جامعاه در جهات تقويات انگيازه    

هاي منظي بارداري  و بتاواني  باا اساتظاده از      مبارزه با انگيزه
هاااي تببيتاااتي مااؤثر جهاات جباا  و نگهااداري      روش

سطح سالمت جامعه  يمستمر و سال ، به ارتقا اهداكنندگان
 .نمايي با تأمين خون سال  و كافي كمك 

 
 ها مواد و روش

اين مطالعه يك مطالعه مقطعاي باود كاه باا اساتظاده از          
نامه چهار جاوابي بار روي كبياه ماراجعين ساازمان       پرس 

جهات   1131انتقال خون شايراز كاه لاي نيماه اول ساال      
جهت بيمار خود به اين مركاز مراجعاه    ،گرفتن كارت خون

ات قبباي فجا    با توجه به مطالع .كرده بودند انجا  گرفت
گيااري براساااس  نظاار انتخاااب شااد، نمونااه 10000نمونااه 
صورت  ينا هب. گيري تصادفي سيستماتيك انجا  گرفت نمونه

شد كه نظر  مراجعه كننده از يك نظر پرسيده مي 5كه از هر 
 .خون چيست ياو نسبت به اهدا

خون داشاتند فار  انگيازه     ياگر اين افراد تمايل به اهدا    
ناماه   خون نداشتند پرس  ياگر تمايل به اهدا مثبت اهدا و

 .گرفت ها قرار مي انگيزه منظي در اختيار آن
در اين مطالعه انگيزه مثبات باه هار عاامبي كاه فارد را           

شاامل   ،شاد  نمود الالق ماي  خون ترغي  مي يجهت اهدا
، اثر مثبات  سالمتي نو ، آزماي  از نظر بررسي كمك به ه 

خود و خاانواده، فاك كنجكااوي    اهدا روي سالمتي، نياز 
فرد را كه خون و انگيزه منظي به هر عامبي  ينسبت به اهدا
دارد و شاامل تارس از راعف و سارگيجه،      از اهدا باز ماي 

وجود آمدن بيمااري، تارس از ساوزن، تارس از      هترس از ب
انگيازه مثبات و   . عظونت و نداشتن وقت كافي بود ،آلودگي

الت و مطالعاه پيباوت و   منظي اهدا براساس مروري بر مقاا 
 .دست آمد خون به يمشورت با پزشكان وافد اهدا

اين مطالعه با مشورت متخصصين همااتولويي و   1روائي    
ايان   1خاون اثباات گردياد و پاياايي     يپزشكان وافد اهادا 

. تأيياد شاد   p=03/0مطالعه براساس انجا  مطالعه پيبوت با 
خصوصاايات  -1: نامااه شااامل دو قساامت بااود    پرساا 

ساا ك . هاااي اهااداي خااون انگياازه -2موگرافيااك افااراد  د
آوري شده، كدبندي و وارد رايانه شاد و   ها جمع نامه پرس 
 ماورد دو  آزمون كاي با استظاده ازو  SPSSافزار آماري  با نر 

 .تجزيه و تحبيل آماري قرار گرفت
 

 ها يافته

نظر انتخاب شاد كاه    10000اين مطالعه فج  نمونه در     
خون انگيازه مثبات    ينظر نسبت به اهدا 0300تعداد از اين 

يان مطالعاه مياانگين    در ا. نظر انگيزه منظي داشاتند  1100و 
 سازمان انتقال خون شايراز كاه نسابت باه     سن مراجعين به 
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 ،ساال باود   01/11±69/9خون انگيزه مثبت داشاتند  ي اهدا
 55و فداكثر آن  10كه فداقل سن فرد داراي انگيزه مثبت 

 .ودسال ب
افراد داراي انگيازه مثبات مارد و    % 1/91از لحاظ جنك     
هاا   آن% 0/15هاا مجارد و    آن% 1/04ها زن بودند،  آن% 9/0

% 5/11سااواد،  بااي% 1از لحاااظ تحصاايبي . متأهاال بودنااد
باااالتر از دياا ب  % 19دياا ب  و % 5/56ابتاادايي، تحصايالت  

 ساابق   ،افراد داراي انگيازه مثبات  % 1/07(. 1جدول)بودند 
باار،   ساالي ياك  % 0/10خون داشتند كه از اين افراد  يداها
سالي چهاار  % 1/4 ،سالي سه بار% 0/11سالي دوبار، % 5/15

 .خون كرده بودند يگاهي اوقات اقدا  به اهدا% 3/10بار و 
خاون   يدنبال اهدا افرادي كه خون داده بودند به% 3/96    

ن در خاو  يانگيازه مثبات اهادا   . دچار مشكبي نشده بودند
انجاا  آزمااي  و   % 9/12ناو ،   افراد كماك باه ها    % 3/65

نيااز  % 9/8اثر مثبات روي ساالمتي،   % 9/8 ،بررسي سالمتي
 يفاك كنجكااوي نسابت باه اهادا     % 4خود يا خانواده و 

 (.2جدول)خون بود 
تار،   خون با انگيزه فك كنجكاوي در سنين پائين ياهدا    

نكارده بودناد   مجردين و افرادي كه تا به فال خاون اهادا   
نو  در سنين باالتر  انگيزه كمك به ه . بيشتر از سايرين بود

 ياهادا . و متأهبين بيشتر از سنين پائين و افراد مجارد باود  
تار و   منظور آزماي  از نظر سالمتي در سنين پاايين  خون به

 (.>55/5p)مجردين بيشتر از سايرين بود 
بود  22/25±54/7ميانگين سني افراد داراي انگيزه منظي     

 45و فاداكثر آن   17كه فداقل سن فرد داراي انگيزه منظي 
هاا زن بودناد،    آن% 3/77هاا مارد و    آن% 7/22سال بود كه 

از لحااظ  . ها متأهال بودناد   آن% 8/31ها مجرد و  آن% 2/68
داراي تحصاايالت % 2/18ساواد،   هاا باي   آن% 5/4تحصايبي  
  بودنااد باااالتر از دياا ب % 1/59دياا ب  و  2/18ابتاادايي، 

 (.1جدول)
فاال خاون اهادا     افراد داراي انگيزه منظي تاا باه  % 8/81    

هايي كه خون اهادا كارده بودناد،     آن% 7/22نكرده بودند و 
ترين انگيزه منظي  مه . دنبال اهدا دچار مشكل شده بودند به
 يموارد ترس از رعف و سرگيجه به دنبال اهدا% 5/45در 
وجود آمدن بيماري بعاد از   موارد ترس از به% 27در  ،خون
ترس از سوزن، افسااس باد ناشاي از ديادن     % 2/18اهدا، 
نداشاتن  % 5/4ترس از آلودگي و عظونت و در % 5/4خون، 

ترين عبت عاد  مراجعاه و    مه (. 3جدول )وقت كافي بود 
هايي كه قباًل خون اهادا كارده بودناد در     انگيزه منظي در آن

افسااس راعف و   % 4/36لوالني بودن زمان اهدا، % 8/31
عد  فراه  شدن فرصت % 8/31به دنبال اهدا و در نارافتي 

 .خون بود يمناس  و تسهيالت الز  جهت اهدا
ميانگين ساني افاراد داراي انگيازه مثبات باا اخاتال         -

داري باالتر از ميانگين ساني افاراد داراي انگيازه     معني
 .منظي بود

اري د انگيزه مثبات اهادا در ماردان باا اخاتال  معناي       -
انگيزه منظي در زنان بيشتر از مردان . بيشتر از زنان بود

دار بااود  بااود و اياان اخااتال  از لحاااظ آماااري معنااي
(55/5p<.) 

داري  از لحاظ ورعيت تحصيل و تأهل اختال  معناي  -
 .بين افراد داراي انگيزه مثبت و منظي وجود نداشت

 
 انگيزه منفي و مثبت  توزيع فراواني خصوصيات دموگرافيك افراد داراي: 3جدول 

 3131در مراجعين سازمان انتقال خون شيراز در نيمه اول سال 
 

خصوصيات 
 دموگرافيك

 (درصد)تعداد 
 تحصيل تأهل جنس سن

حداقل  ميانگين سن (درصد)تعداد 
 سن

حداكثر 
باالتر از  ديپلم ابتدايي سواد بي متأهل مجرد زن مرد سن

 ديپلم

 0134 55 10 01/11±69/9 انگيزه مثبت
(1/91)% 

016 
(9/0)% 

5095 
(1/04)% 

1005 
(0/15)% 

03 
(1)% 

1311 
(5/11)% 

4400 
(5/56)% 

1431 
(19)% 

 499 48 13 11/15±54/0 انگيزه منفي
(0/11)% 

1001 
(1/00)% 

755 
(3/11)% 

1555 
(1/68)% 

100 
(5/4)% 

455 
(2/13)% 

400 
(2/18)% 

1355 
(1/59)% 
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خون در مراجعين  يهاي مثبت اهدا انگيزهتوزيع فراواني : 2جدول 
 3131سازمان انتقال خون شيراز در نيمه اول سال 

 
 درصد انگيزه مثبت

 %1/65 نو  كمك به ه 
 %9/11 سالمتي انجا  آزماي  از نظر

 %9/3 اثر مثبت اهدا روي سالمتي
 %9/3 نياز خود يا خانواده

 %4 فك كنجكاوي
 

منفي اهدا خون در مراجعين هاي  توزيع فراواني انگيزه: 1جدول 
 3131سازمان انتقال خون شيراز در نيمه اول سال 

 
 درصد انگيزه منفي

 %5/45 ترس از رعف و سرگيجه
 %10 ترس از بوجود آمدن بيماري

ترس از سوزن و افسااس باد   
 %1/3 ناشي از ديدن خون

 %5/4  ترس از آلودگي و عظونت
 %5/4  نداشتن وقت كافي

 
 

 بحث
اي تأمين خون سال  و كافي جهت تأمين نياز بيماران، بر    

داولب  و مستمر امري راروري   اهداكنندگاندسترسي به 
خاون   اهداكننادگان ترين پشتيبان ساازمان،   چون مه  ،است

وجود نادارد تاا جهات     هستند و بدون اهداكنندگان، خوني
ريزي جهت جب  مرد  باه   بيماران آماده شود و براي برنامه

 يون آگاهي از فاكتورهايي كه مرد  را جهت اهداخ ياهدا
هاا كماك    كند و باه فظاو و نگهاداري آن    خون دعوت مي

براي تأمين ذخاير كافي خاون  . كند امري رروري است مي
ريزي ه  در جهت افزاي  تعداد اهداكننادگان و   بايد برنامه

 .انجا  شود اهداكنندگانخون در  يه  افزاي  دفعات اهدا
، جمعيت هماويني نيسات و   اهداكنندگانت چون جمعي    

اي باه جامعاه ديگار متظااوت      خون از جامعاه  يداليل اهدا
توانااد بااه  خااون مااي يهاااي اهاادا اساات آگاااهي از انگياازه

هااي مثبات و مباارزه باا      ريزي جهت تقويت انگيازه  برنامه
 .هاي منظي جامعه كمك مؤثري نمايد انگيزه
خاون كماك باه     ياترين انگيزه اهاد  در اين مطالعه مه     
 يافراد به ايان دليال اقادا  باه اهادا     % 3/65نو  بود كه  ه 

در باناك   1985اي كه در سال  در مطالعه. خون كرده بودند
خااون  يتاارين انگيازه اهاادا  انجااا  شاد مهاا   دوياا خاون  
 (.3)دوستي و س ك آزماي  از نظر سالمتي بود  نو 
اي در كشاوره  2551تاا   1976در مطالعاتي كه از ساال      

خاون فاك    يتارين انگيازه اهادا    مختبف انجا  شد مها  
 (.8، 7 ،6 ،5، 4، 2)دوستي بوده است  نو 
انجاا  شاد    1991اي كه در انگبيك در ساال   در مطالعه    

خاون آگااهي از    ينشان داد كه بيشترين انگيزه مثبت اهادا 
 اهميت خون، نياز بيماران و تارس از نيااز خاود در آيناده     

 (.9)د اشب مي
انجا  شد نشان داد  1992در مطالعه ديگري كه در سال     
باه  % 8دوساتي،   با انگيازه فاك ناو     اهداكنندگان% 85كه 

 يبدون وجود انگيزه خاصي اقدا  به اهدا% 7داليل ديگر و 
 (.15)خون كرده بودند 

 اهداكننادگان در اين مطالعه ه  باالترين انگيزه اهادا در      
نو  بود كاه باا سااير     ه  دوستي و كمك به خون، فك نو 

مطالعات در كشورهاي ديگر مطابقت داشت كه اهدا خاون  
با اين انگيزه بسيار مه  است و بايد مرد  را تشاويق نماود   

 .خون نمايند يكه تنها با اين انگيزه اقدا  به اهدا
تارس از   ،تارين انگيازه منظاي اهادا     در اين مطالعه مها      
وجاود آمادن    هاز با  وجود آمدن رعف و سرگيجه، ترس هب

بيماري بعد از اهدا، ترس از سوزن، افسااس باد ناشاي از    
ديدن خون، ترس از ايجااد آلاودگي و عظونات و نداشاتن     

 .وقت كافي بود
 دويا  در باناك خاون    1985اي كه در ساال   در مطالعه    

ترين انگيزه منظي اهدا، مشكالت  انجا  شد نشان داد كه مه 
 يدنباال اهادا   مدن عارراه باه  وجود آ پزشكي و ترس از به

 (.3)خون است 
باار روي دانشااجويان  1997اي كااه در سااال  در مطالعااه    

ترين انگيازه منظاي در    استراليايي انجا  گرفت نشان داد مه 
ترس از ايجاد بيماري و عاد  رافتاي    ،مستمر اهداكنندگان

 اهداكننادگان ترين انگيزه منظاي در غيار    خون و مه  ياهدا
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هاا   د بيماري، ترس از ساوزن، نخواساتن از آن  ترس از ايجا
خون و عد  داشاتن   يخون، عد  رافتي اهدا يجهت اهدا
 (.11) باشد ميوقت كافي 

بر روي دانشجويان  1993در مطالعه ديگري كه در سال     
انجاا  گرفات نشاان داد     سااراتوگا شهر  اسكيدموردانشگاه 
آمادن  وجاود   هبا خاون تارس از  ي انگيزه منظي اهدا بيشترين
اهادا ازلحااظ    ، مناسا  نباودن باراي   ادنبال اهاد  عارره به

 (.8)پزشكي، فكرنكردن درباره آن ونداشتن وقت كافي بود 
انجا  شد نشان داد  1992در مطالعه ديگري كه در سال     

خاون در   اهداكننادگان خاون در غيار    يكه عبت عد  اهدا
 %25ترس از بوجود آمدن عارره باه دنباال اهادا، در    % 33
عاد  آگااهي   % 21واسطه عاد  داشاتن وقات كاافي، در      به

موارد % 5ها و در  خواسته نشدن از آن% 5/18درباره آن، در 
 (.12)فكر نكردن درباره آن بود 

و  اوهااايودر  1992در مطالعااه ديگااري كااه در سااال       
 يفبوريدا انجا  شد نشان داد كه بيشترين انگيزه منظي اهادا 

به دنبال اهدا و عد  آگاهي در  خون ترس از ايجاد عوارض
 (.14، 13)مورد آن بود 

بر روي غيراهداكننادگان   1996اي كه در سال  در مطالعه    
خون  يها به اهدا ترين دليل عد  تمايل آن انجا  گرفت مه 

هااي گونااگون باود و نگارش كباي       عد  آگااهي و تارس  
 اهداكننادگان خون بدتر از  يغيراهداكنندگان نسبت به اهدا

 (.15)بود 
انجا  شد، نشان داد كاه   1976اي كه در سال  در مطالعه    
خاون تارس از ساوزن،     يهاي منظاي اهادا   ترين انگيزه مه 

دنباال   وجود آمدن رعف به ترس از ديدن خون، ترس از به
اهدا، مناس  نبودن باراي اهادا از لحااظ پزشاكي و عاد       

 (.5)خون بود  يرافتي اهدا
در كشاورهاي   2552تاا   1995ساال   در مطالعاتي كه از    

 ،ترين انگيزه منظي اهادا  نشان داد كه مه  ،مختبف انجا  شد
خاون، عاد     يوجود آمدن عارره به دنبال اهدا ترس از به

اعتماد مرد  به سازمان انتقال خون، ترس از ابتال به ايادز و  
 (.16-19)خون بود  يترس از اهدا

توان با  خون را مي يهداهاي منظي ا رسد انگيزه نظر مي به    
خطر بودن اهدا و عاد  وجاود    آموزش مناس  در زمينه بي

عارره بر ورعيت سالمتي فرد برلار  نماود و از لار     

 ،گيري باه كاركناان   ديگر بايد با آموزش روش مناس  خون
در هنگا  سوزن زدن شده و با مراقبت از باعث كاه  درد 
وجااود آماادن عاررااه در فاارد اهداكننااده  هاهداكننااده از باا
 .جبوگيري نمود

 32در اين مطالعه ميانگين سني افراد داراي انگيزه مثبت     
دهنده وجود انگيزه مثبت در افاراد جاوان    سال بود كه نشان

خون در قشار جاوان    ياست و انگيزه مثبت نسبت به اهدا
 .جامعه بسيار مه  است

كنگ انجا  شاد   در هنگ 2551اي كه در سال  در مطالعه    
 9/28نشان داد كه ميانگين سني افاراد داراي انگيازه مثبات    

سال بود كه از ميانگين سني افراد داراي انگيزه مثبت كشور 
 (.25)ما كمتر بود 

انجاا  شاد نشاان داد     1996اي كاه در ساال    در مطالعه    
اي  در مطالعه(. 16)سال بود  8/37 اهداكنندگانمتوسط سن 

انجا  شد نشان داد كاه ميازان تمايال در     2554سال  كه در
 49تا  35 سال و در مردان 29تا  25زنان جوان در رده سني

 (.21)خون بيشتر است  يسال براي اهدا
در دهبي نو انجاا    2551در سال كه در مطالعه ديگري     

خون در سنين باالتر بيشتر  يشد نشان داد تمايل براي اهدا
 يرسد آموزش در زمينه اهميت اهدا ر مينظ كه به(. 2)است

 تا جوانان بيشاتر  خون، بايددر دوران تحصيل صورت گيرد
 .خون عالقمند شوند و به اين امر مبادرت ورزند يبه اهدا

در اين مطالعه ميانگين ساني افاراد داراي انگيازه منظاي         
اي كاه در   در مطالعاه . ساال باود   25خون  ينسبت به اهدا

كنگ انجا  شد نشاان داد كاه مياانگين     گدر هن 2551سال 
سال بود كه از مياانگين   6/32سني افراد داراي انگيزه منظي 

 (.25)سني افراد داراي انگيزه منظي ما باالتر بود 
انجا  شد نشاان داد كاه    1996اي كه در سال  در مطالعه    

خاون   يمتوسط سن افراد داراي انگيزه منظي نسبت به اهدا
ه از ميانگين سني افراد داراي انگيزه منظاي  سال بود ك 8/39

 2554اي كاه در ساال    در مطالعاه (. 15)كشور ما باالتر بود 
سااله   35-49ماردان جاوان و زناان    انجا  شد نشان داد كه 

 (.21)تمايل كمي براي اهدا دارند 
 ،پايين بودن سن افراد داراي انگيزه منظي اهدا در جامعاه     
جوانان در مورد اهميت اهاداي  دهنده اهميت آموزش  نشان

 .باشد خون و عد  وجود عارره آن بر سالمتي مي
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هاي مثبت اهدا در  تمايل به اهدا و انگيزهدر اين مطالعه     
اي  در مطالعاه . ها بود داري بيشتر از خان  لور معني آقايان به

در دهبي نو انجا  شد نشان داد كه تمايل  2552كه در سال 
زنان است كه با يافته مطالعه مردان باالتر از در بين  ،به اهدا

 .(2) ما مطابقت داشت
  2551تااا  1991هاااي  اي كااه در بااين سااال در مطالعااه    

 انجا  گرفت نشان داد كاه تمايال باه اهادا در باين ماردان       
 بيشااتر از زنااان اساات كااه بااا يافتااه مطالعااه مااا مطابقاات   

 .(23، 21، 25، 12، 7) داشت
بار روي جمعيات    1982ي كه در ساال  در مطالعه ديگر    

انجا  گرفت نشاان داد كاه    اهداكنندگانو غير  اهداكنندگان
 (.22)خون در زنان بيشتر از مردان است  يتمايل به اهدا

انجا  شد نشاان داد كاه    1996اي كه در سال  در مطالعه    
ها بيشتر از آقايان است ولاي   خون در خان  يتمايل به اهدا

 (.15)دار نبود  لحاظ آماري معنياين اختال  از 
دهناده   باالتر بودن نسبت زنان داراي انگيزه منظاي نشاان      

جهت جب  و آموزش زنان، جهت اهدا  ريزي برنامهاهميت 
جهت تجويز قرص آهان باراي    ريزي برنامهباشد و بايد  مي

خاوني   گياري از كا    منظاور پاي    زنان در سنين باروري به
ها انجاا  گيارد و باياد زميناه      فقرآهن و جب  همكاري آن

 .براي همكاري بيشتر زنان در سنين باروري فراه  شود
اي بين ورعيت تحصيبي ماراجعين   در اين مطالعه رابطه    

 خااون در  يهاااي اهاادا  سااازمان انتقااال خااون و انگياازه  
 .ها وجود نداشت آن
در كشاورهاي   2552تاا   1982در مطالعاتي كه از ساال      

هاي مثبات اهادا و    فت نشان داد كه انگيزهمختبف انجا  گر
ي كااه سااطوح تحصاايبي اهداكنناادگاندر مياازان بازگشاات 

، 2)باالتري نسبت به ساير افراد جامعه داشاتند بيشاتر باود    
18 ،22 ،23 ،24.) 
در آتن يونان انجا  شاد   1999اي كه در سال  در مطالعه    

در افراد هاي مثبت اهدا  نشان داد كه تمايل به اهدا و انگيزه
 (.23)با سطح تحصيبي پايين بيشتر بود 

عد  وجود رابطه بين ورعيت تحصيبي و تمايل به اهدا     
دهنده اهميات آماوزش افاراد تحصايل      در اين مطالعه نشان

 يها به اهادا  خون و دعوت آن يكرده جامعه در مورد اهدا
رساد باياد آماوزش در زميناه      نظار ماي   باشد و باه  خون مي

خطار باودن آن، در زماان     خون و باي  ياهدااهميت خون، 
لاوري كاه باعاث ايجااد افسااس       تحصيل، انجا  گيرد باه 

 .مسؤوليت در افراد با سطح تحصيبي باالي جامعه شود
در اين مطالعه تظاوتي از لحاظ انگيزه و وراعيت تأهال       

اي مبناي بار    وجود نداشت كه در ساير مطالعات نياز يافتاه  
 .خون و ورعيت تأهل يافت نشد يهاي اهدا ارتباط انگيزه

از افراد داراي انگيزه مثبت تاكنون % 3/76در اين مطالعه     
 .خون كرده بودند ياقدا  به اهدا

بار روي دانشاجويان در    1995اي كه در سال  در مطالعه    
Mabath    ياز افاراد اهادا  % 85انجا  گرفت نشاان داد كاه 

هاا خاون    آن% 5/17كردند ولي فقاط   خون را مه  تبقي مي
 (.25)اهدا كرده بودند 

در داكاااي باانگالدش  1997اي كااه در سااال  در مطالعااه    
از دانشاجويان در مااورد  % 82انجاا  گرفات نشاان داد كاه     

هاا خاون    آن% 16خون نظر مثبت داشتند ولي فقاط   ياهدا
نظر  به. كه از يافته مطالعه ما كمتر بود( 16)اهدا كرده بودند 

خاون در افاراد    يمناسا  جهات اهادا    رسد بايد زمينه مي
 .داراي انگيزه مثبت را فراه  نمود

از افراد داراي انگيزه منظي تاكنون % 8/81در اين مطالعه     
جاا   هاي نابه ترس ،كه عبت اين امر ،اهدا نكرده بودندخون 

خون و وجاود باورهااي غباط در     يدر مورد عوارض اهدا
وآموزش مناس  افراد  باشد كه اين امر با تببيتات جامعه مي

 .خون قابل برلر  كردن است يها به اهدا و تشويق آن
افراد باا انگيازه آزمااي  از نظار     % 8/12در اين مطالعه     

خون كرده بودند كه اهدا باه   يسالمتي و ايدز اقدا  به اهدا
را  هااي خاوني   فرآوردهتواند سالمت خون و  اين منظور مي

منظاور آزمااي  از نظار     باه اهادا خاون   . به مخالره بيندازد
 .تر و مجردين بيشتر از سايرين بود سالمتي در سنين پايين

در آمريكاا انجاا  شاد     1998اي كه در ساال   در مطالعه    
منظور آزماي  از نظر سالمتي و  خون به ينشان داد كه اهدا

هاااي مااذهبي،  سااال، اقبياات 25اياادز در افااراد كمتاار از  
 (.26)بار اول بيشتر بود  اهداكنندگانتحصيالت كمتر و 

بار روي اهداكننادگان    2555اي كاه در ساال    در مطالعه    
از ها باراي بررساي    آن% 8/2نرويي انجا  شد نشان داد كه 

خاون كارده بودناد كاه از      يايدز اقدا  به اهدانظر ابتال به 
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منظور در سازمان انتقال خون شايراز   ينا هدرصد افرادي كه ب
 .(27) رده بودند كمتر بودخون ك ياقدا  به اهدا

 
 گيري نتيجه
گياري فارد    رسد عوامال مختبظاي در تصامي     نظر مي به    

خاون ماؤثر اسات و باا توجاه باه اهميات         يجهت اهادا 
در تأمين خون سال  و كافي نيااز باه آماوزش     اهداكنندگان

ناو ،   خون تنها با انگيزه كمك به ه  يجامعه در زمينه اهدا
آموزش مناسبي به افاراد جامعاه    دامري رروري باشد و باي
در نجاات   هااي خاوني   فارآورده در زمينه اهميت خاون و  

ها و وجود دوره پنجره و افتماال انتقاال بيمااري ياا      انسان
وجود انجا  آزمايشات غربالگري از لريق خون انجا  گيرد 

لوري كه در افراد ايجاد فك مساؤوليت ايجااد شاده و     به
 .خون نمايند يدا  به اهدادوستي اق تنها با انگيزه نو 

هااي   از لر  ديگر يك سري باورهااي غباط و تارس       
خون وجود دارد كه اين  يمختبظي در جامعه در زمينه اهدا

خطار باودن    امر نيز با آموزش مناس  جامعه در زميناه باي  
خون و مراقبت مناس  از اهداكنناده قابال برلار      ياهدا

 . باشد كردن مي

بار وراعيت    خون يه عد  تأثير اهداالز  است در زمين    
همچناين باياد   . هاي الز  انجا  گيارد  سالمتي فرد، آموزش
خون را در افاراد داراي انگيازه مثبات     يزمينه مناس  اهدا

فراه  آورد و اين امر با آموزش كاركنان بخا  خاونگيري   
مبني بر برخورد مناس  با اهداكنناده و مراقبات صاحيح از    

اكنناده و تشاكر از او باه دليال     وي، عد  اتال  وقات اهد 
 .شود خون ميسر مي ياهدا
خاون را از   يبايد آموزش و بستر سازي در زمينه اهادا     

زمان تحصيل شرو  نمود تا افراد جوان جامعه بيشتر اقادا   
خاون نمايناد و همچناين باياد خطارات انتقاال        يبه اهدا
 اهداكننادگان ها به عبت وجاود دوره پنجاره را باه     بيماري

به منظور بررسي سالمتي اقدا   اهداكنندگانشزد نمود تا گو
از لار  ديگار زميناه را باراي      .خاون ننمايناد   يبه اهادا 

خااون بااا جبااوگيري از بااروز  يمشاااركت زنااان در اهاادا
 .خوني در سنين باروري فراه  نمود ك 

 
 تشكر و قدرداني

وسيبه از كبيه كاركناان و پزشاكان محتار  ساازمان      بدين    
ون شيراز كه در تما  مرافال تحقياق ماا را يااري     انتقال خ

 .آيد عمل مي نمودند كمال تشكر و قدرداني به
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Abstract 

 
Background and Objectives 

To prepare safe and adequate blood supply to meet patients’ needs and ensure a sufficient 

number of regular blood donors, knowledge about factors encouraging people to donate blood 

regularly is essential. Considering its importance, we aimed to survey positive and negative 

motivation for blood donation. 

 

Materials and Methods 

This survey is a cross-sectional research with a multiple questionnaire to study the positive and 

negative motivation toward blood donation in the first half of 1382 (according to Iranian 

calendar) in Shiraz Blood Transfusion Center. 

 

Results 

This survey was conducted on subjects with positive motivation who referred to blood 

transfusion center at the mean age of 32.73 ± 9.6. 92.1% of the subjects were male, and 7.9 

female, and 74.3% married. Positive motivation for blood donation included altruistic causes 

(65.3%), check-up purposes (12.9%), income-earning goals (8.97), the positive impact of 

donation on health (8.9%), and curiosity about blood donation (4%). 

Positive motivation for blood donation was considered as a help to other people (65/3) 12/9% 

for check up of their health, 8/9% for supportings a family member and 8/9% for positive 

effect of blood donation in health, 4% for their curiosity toward blood donation. 

The mean age of the subjects with negative motivation was 25.22 ± 7.54. 22.7% were male, 

77.3 female, and 67.7% single. The most important negative motivation was dizziness and 

faint (45.5%), and lack of time (4.5%). Negative motivation in women was statistically more 

significant than men (p<0.05). 

 

Conclusions 

In this study, the main positive motivation for blood donation came out of altruistic reasons, 

which are considered to be very positive. 12.9% of people just donated for check up that can 

endanger blood safety.The most important negative motivation was fear of dizziness and faint 

or disease as a result of donation. This can be removed through holding educational programs 

and providing sufficient care for donors. 

 

 

Key words: Blood donors, Blood donation, Attitude 

 

Received:  

Accepted: 

 

Correspondence:  Kasraian L. , IBTO Research Center, Tehran 

Tel.: (+9821) ;  Fax : (+9821)  

E-mail:  @yahoo.com 

1- Necrosis 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 b
lo

od
jo

ur
na

l.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

6 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://bloodjournal.ir/article-1-95-fa.html
http://www.tcpdf.org

