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 مقاله پژوهشي 

 

  اردبیل نقش روابط عمومی سازمان انتقال خون در ایجاد مشارکت شهروندان

 اهدای خون  در
 

 6، علي جعفری6اله وسیله روح
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

کافي برای بیماران است. با پیشرفت علم و و های سالم  رسالت اصلي سازمان انتقال خون، تهیه خون و فرآورده
مشارکت افراد در از طرف دیگر فناوری، هنوز هیچ جایگزین مناسبي برای خون انساني ساخته نشده است. 

 کارکرد نهادهای مختلفي مثل روابط عموميهای اجتماعي از جمله اهدای خون داوطلبانه، تحت تاثیر  فعالیت
شهر  شهروندان مشارکت جادیا در خون انتقال سازمان يعموم روابط نقشبررسي  ،هدف این پژوهش است.
 .بود خون یاهدا در اردبیل

 ها مواد و روش
نفر از شهروندان باالی  393 بر روی ای مرحله چند یا خوشه گیری ا روش نمونهمقطعي بـ این مطالعه توصیفي 

ها توسط آزمون رگرسیون و با استفاده از  یافتهصورت گرفت.  پرسشنامه با استفاده از سال شهر اردبیل و 69
 تجزیه و تحلیل شدند. 66نسخه  SPSSافزار  نرم

 ها يافته
روابط که میانگین نقش  بودهای تحقیق حاکي از آن  . یافتهسال قرار داشتند 10تا  69اهداکنندگان در رده سني 

)انحراف  10/3ياطالع(، نقش 36/0)انحراف معیار  26/3 ياقناع(، نقش 93/0)انحراف معیار  11/3ي عموم
(، نقش 39/0)انحراف معیار  31/3 یا مشاوره(، نقش 16/0)انحراف معیار  66/3له أمس حل(، نقش 31/6معیار 

( 13/0)انحراف معیار  12/6 يعموم آموزش( و میانگین نقش 12/0)انحراف معیار  90/6روابط  تیریمد
 مشروط یا رفتارگرایانه(، مشارکت 33/0)انحراف معیار  66/3ها میانگین مشارکت شهروندان  .طبق یافتهباشد مي
 66/3 گرا توسعه( و مشارکت 23/0)انحراف معیار  31/3 گرا انسجام(، مشارکت 16/0)انحراف معیار  31/3

 .بود( 29/0)انحراف معیار 
 ينتيجه گير

 سازمان( و آموزش عمومي روابط تیریمد ،یا مشاوره له،أمس حل ،ياطالع ،ياقناع نقش)يعموم روابط ابعاد
 .دارد یمعنادار مثبت ریتأث لیاردب شهروندان در میان خون یاهدا در مشارکت جادیا در خون انتقال

 انگیزهاهدای خون، روابط عمومي،  :ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2/89/ 7  :تاريخ دريافت
 22/4/89:  تاريخ پذيرش

مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و  وواحد اردبیل  کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ـ دانشگاه آزاد اسالمی -1
 ـ اردبیل ـ ايران اداره کل انتقال خون اردبیل

 1211771127 ـ اردبیل ـ ايران ـ صندوق پستی: دکترای علوم ارتباطات ـ استاديار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل مؤلف مسئول: -2
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  مقدمه 
ین مأتـ یسازمان انتقال خون ايران به عنـوان تنهـا متـول    

تـا   کنـد  می همواره تالش کشوری خون یها خون و فرآورده
جامعـه بـه مشـارکت مسـتمر در      بیـ با جلب اعتماد و ترغ

ــدا ـــار   یاه ــه ک ــا ب ــه و ب ــون داوطلبان ـــري یرگیخ ن آخ
ــروز دن یعلمــ یدســـتاوردها ــت اســتانداردها ای  یو رعاي

مراکــز   اریدر اخت یکاف زانیرا به م نخو ترين سالم ،یجهان
 (.1)قرار دهد مارانیو ب یدرمان
اهمیت انتقال خون و نقش آن در سیستم درمانی بر هیچ     

کـه بقـای حیــات    ا بیمـارانی  سـ کس پوشیده نیست. چـه ب 
هــای ســلولی و    فــرآورده  عخـود را مرهون انتقـال انــوا  

بنابراين وجود يـ  تـالش جمعــی    (. 2هستند) پالسـمايی
بانـ  خون برای افزايش تعداد افرادی که به طـور   طتوسـ

نیازمنـد يـ  فعالیـت     ،کننـد  خون اهدا می منظم و مسـتمر
تـرين   هـم م (.7)ريزی شده اسـت  اجتماعی منسـجم و برنامه

سـازی برای انتقـال   توانند در زمینه فرهنگ ابزارهايی که می
هــا هسـتند.    ترديــد رســانه   بـی  ،خون ايفـای نقـش کننـد

تواننـد تعامـل بسـیار مناســبی بــا       های جمعـی مـی   رسانه
سازمان انتقال خون برای جلب مشـارکت مـردم در اهـدای  

 .خون داشته باشند
بخش ذهنی و رفتاری تقسیم شده کنش مشارکتی به دو     

هـای فـردی را در بـر    ذهنی، تمايالت و گـرايش  که بخش
داوطلبانـه   هـای گیرد و بخـش رفتـاری، انجـام فعالیـت     می

 (. 4جمعی را مد نظر دارد )
هـا زنـدگی    بنا به عقیده هانتینگتون، جـوامعی کـه در آن      

گسـترش زيـادی ندارنـد،     هـای جمعـی   گروهی و فعالیـت 
با کاهش مشارکت همـراه اسـت. بـه ايـن ترتیـب      نوسازی 
هـا،  های نخبگان و وضع انجمن ها و اولويت نگرش بايستی

هـای مشـارکت   زمینـه  های واسط را از پـیش نهادها و گروه
 (.  1اجتماعی برشمرد)

بـا اهـدای خـون در  طتحقیقات متعـددی نیـز در ارتبـا    
ی و همکاران نور الثطـور م. به کشور انجـام گرفتـه اسـت

میزان بازگشـت مجـدد اهداکننـدگان خـون بـا      در تحقیقی 
 معافیت موقت، طی سه سال بعد از معافیت در شـهر تبريـز  

سیفی طرقی و همکاران در تحقیقـی   (.2را بررسی نمودند)
تاثیر معافیت موقت اهداکنندگان خون بـر میـزان   به بررسی 

هـای   ور طـی سـال  ـح کشـ ـا در سطـ ـه دد آنـبازگشت مج
 (.1پرداختند) 1787-1781
مننتظری تختـی و همکـارانش در تحقیقـی بـه بررسـی          

تبلیغات سازمان ارزيابی ديدگاه اهداکنندگان خون نسبت به 
 (.7پرداختند)انتقال خون شهر بندرعباس 

العه ارزيـابی  طوهشی به مژدر پ هاشمی طیر و همکاران    
 طدانشـجويان و اسـاتید خـانم دربـاره شـراي     هیمیزان آگـا

 (.9)اهدای خون سالم پرداختند
بررسـی میـزان   بزاز عطايی و همکـاران در تحقیقـی بـه        

 17آمـوزان بـا ی    آگاهی و ديدگاه معلمین خـانم و دانـش  
های دخترانه استان اردبیـل در مـورد اهـدای     سال دبیرستان

 (.8پرداختند)خون 
ای بـه بررسـی میـزان     مطالعـه در ايل بیگی و همکـاران      

الب آموزشی ارايه شده در زمینـه  طاز م اهداکنندگان آگاهی
 (.10ند)اهـدای خون سالم در تبريز پرداخت

هـا و   بررسـی نگـرش  دماری و همکاران در تحقیقی بـه      
کننده از اهدای خون داوطلبانه مـردم سـه    باورهای ممانعت

 ن و بلوچســتان و خوزســـتان اســتان هرمزگــان، سیســتا   
 (.11د)نپرداخت
شمس مشهدی و کفاشی در پژوهشی که با عنوان تـاثیر      

کیـد بـر مشـارکت    أهای ملی بر سرمايه اجتماعی بـا ت  رسانه
بـه ايـن نتیجـه رسـیدند کـه نـوع        ،شهروندی انجام دادنـد 

های نمايش داده شده و میزان زمـان صـرش شـده از     برنامه
 يعنـی مشـارکت اجتمـاعی    چهـار بعـد  سوی تماشاگران بر 

ثیر أگیری، مشارکت داشتن و رضايتمندی تـ  آگاهی، تصمیم
هـدش  چه بیان شـد،   آن بر بنا(. 12چشمگیری داشته است)

روابـط   ال اسـت کـه  ؤپژوهش حاضر پاسخگويی به اين س
 مشـارکت شـهروندان   جاديسازمان انتقال خون در ا یعموم

       دارد؟ یخون چه نقش یدر اهدااردبیلی 
 

  ها روشمواد و 
عــی  طمق - العـه توصــیفی  طوهش انجام شده يـ  م ژپ    
بـا ی   شهروندان. جامعه آماری اين پژوهش را تمامی بـود
 حجـم  نیـی تع یبـرا . دادنـد  تشکیل می لیاردب شهرسال  19

با اطـالع از حجـم    .شد استفاده مورگان جدول از زین نمونه
جامعه آماری)مطابق با آخرين سرشماری نفـوس و مسـکن   
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نفـر   794 برابـر مناسـب   یآمار نفر(، حجم نمونه 111000
گیـری   نمونه .آمد دسته ب)حداکثر نمونه آماری مورد نیاز( 

انجـام شـد     ای مرحلـه  چند یاخوشه گیری به روش نمونه
تقسـیم   بدين صورت که شهر اردبیل به سه منطقـه شـهری  

 9محله انتخـا  و از هـر محلـه     2شد. سپس از هر منطقه 
کوچه به طور تصادفی انتخا  شد. متناسـب بـا وسـعت و    

خانه به عنـوان نمونـه    7تا  2ها از هر کوچه  جمعیت کوچه
 یبـرا نمونه به دست آمـد.   794انتخا  شدند و در نهايت 

 .شـد  استفاده محقق ساخته پرسشنامه از اطالعات یگردآور
بخش اول  :پرسشنامه مذکور از دو بخش تشکیل شده است

ســـؤال مربـــوط بـــه اطالعـــات دموگرافیـــ    2شـــامل 
هـل، تحصـیالت، پايگـاه    أاهداکننده)جنس، سن، وضعیت ت

 واجتماعی و سابقه مشارکت در اهـدای خـون(    -اقتصادی
هـای   ل جهـت سـنجش نقـش   ؤاس 14بخش دوم نیز شامل 

ــاعی،     ــی، اقن ــومی)نقش اطالع ــط عم ــل مســ رواب له، أح
ای، مديريت روابط و آموزش عمومی( و مشـارکت   مشاوره

 گرا( گرا و توسعه شهروندان)رفتارگرايانه يا مشروط، انسجام
 2هـا بـا    باشد کـه هـر کـدام از آن   در زمینه اهدای خون می

ای  ال و با استفاده از طیف لیکرت با پاسـخ پـنگ گزينـه   ؤس
 سنجش شد. 

خیلی کـم تـا خیلـی زيـاد بـه      های  به هر کدام از گزينه    
امتیاز تعلق گرفت. بـرآورد اعتبـار پرسشـنامه     4تا  0ترتیب 

صـورت گرفـت     Face validity نیز از طريق اعتبار صـوری 
به اين ترتیب که با ارائه پرسشنامه بـه تعـدادی از اعيـای    

هـا در مـورد    آن ها و خبرگان، نظـرات  ت علمی دانشگاهئهی
رای سنجش هر يـ  از متغیرهـا   هايی که ب معتبر بودن گويه

 آمده، لحاظ گرديد. 
 از نیـز  همسانی درونی پرسشــنامه  تعیین پايايی وبرای     

د. ايــن مقــدار بــرای ضــريب آلفــای کرونبــاا اســتفاده شــ
و بـرای مشـارکت    72/0های روابط عمومی برابـر بـا    نقش

نشـان از پايـايی    کـه  دست آمـد به  91/0شهروندی برابر با 
از  هـا رای تجزيه و تحلیـل داده ب باشد. مناسب پرسشنامه می

برای آزمون فرضـیات از  و  22نسخه  SPSSافزار آماری  نرم
 01/0ر از ـکمتـ  pوارد ـمـ  د.شـ آزمون رگرسـیون اسـتفاده   

 د.ـی گرديـادار تلقـمعن
 

 ها يافته
% 2/7دهد که  های توصیفی پژوهش نشان می يافته     

% 1/1نیز مرد بودند. طبق نتايگ،  %4/82پاسخگويان زن و 
سال  28تا  20پاسخگويان با کمترين فراوانی در گروه سنی 

سال  78تا  70% با بیشترين فراوانی در گروه سنی 9/10و 
% پاسخگويان با کمترين 4/8قرار داشتند. طبق نتايگ 

% نیز با بیشترين 2/11فراوانی تحصیالت زير ديپلم و 
% پاسخگويان با 1/77اوانی تحصیالت لیسانس داشتند. فر

% نیز 4/88کمترين فراوانی جوا  خیر به مشارکت دادند و 
% پاسخگويان با 2/11با بیشترين فراوانی جوا  بله دادند. 

% 4/72کمترين فراوانی پايگاه اقتصادی ـ اجتماعی پايین و 
و  1 ز با بیشترين فراوانی پايگاه متوسط دارند)جداولـنی
2.)  
 

 های مرکزی متغیرهای روابط عمومي و ابعاد آن : شاخص6جدول 
 

آماره
 

ط عمومي
رواب

 

ش اقناعي
نق

ش اطالعي 
نق

 

ش حل 
نق

مسأله
ش  

نق
مشاوره
 

ای
 

ش مدیر
نق

ت 
طی

رواب
 

ش 
نق

ش 
آموز

عمومي
 

 17/2 90/2 41/7 11/7 20/7 72/7 22/7 میانگین
انحراش 
 معیار

94/0 41/0 42/1 11/0 49/0 17/0 27/0 

 

، 22/7ی روابـط عمـوم  میـانگین   ،طبق نتايگ جدول فوق    
له أمسـ  حـل ، نقـش  20/7 یاطالع، نقش 72/7 یاقناعنقش 
و   90/2روابط  تيريمد، نقش 41/7 یا مشاوره، نقش 11/7

 بود. 17/2 یعموم آموزشنقش 
 

و ابعاد  مشارکت شهروندانهای مرکزی متغیرهای  : شاخص6جدول 
 آن

 

آماره
ت  

مشارک
شهروندان

رفتارگرایانه  
یا مشروط

 

انسجام
 

گرا
 

توسعه
 

گرا
 

 22/7 72/7 71/7 21/7 میانگین
انحراش 
 معیار

77/0 11/0 77/0 79/0 
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طبق نتايگ جدول فـوق میـانگین مشـارکت شـهروندان         
و  72/7 گـرا  انسـجام ، 71/7 مشـروط  يـا  رفتارگرايانه، 21/7

 به دست آمد. 22/7 گرا توسعه
سازمان انتقال خـون   یروابط عمومدهد  ها نشان می يافته    
خـون شـهروندان    یمشارکت شهروندان در اهـدا  جاديدر ا
 .(7)جدول تأثیر معناداری دارد ،لیاردب
 

: خالصه مدل رگرسیون نقش روابط عمومي سازمان انتقال 3جدول 
 خون در ایجاد مشارکت شهروندان

 

 ضریب تعیین ضریب همبستگي
تعدیل  ضریب تعیین
 شده

70/0 10/0 10/0 
 

روابـط  ضريب همبسـتگی بـین    ،طبق نتايگ جدول فوق    
 مشـارکت شـهروندان   جاديسازمان انتقال خون در ا یعموم
اسـت کـه نشـان     10/0و ضريب تعیین نیز برابر  70/0 برابر
را مشـارکت شـهروندان    جـاد يا 10/0 ،دهد متغیر وابسته می

 باشد.   متغیرهای ديگر میکند و بقیه مربوط به  تعیین می
 

: نتایج تحلیل رگرسیون بین نقش روابط عمومي سازمان 3جدول 
 انتقال خون در ایجاد مشارکت شهروندان

 

 ها مؤلفه
ب  ضرایب غیر استاندارد

ضری

استاندارد 


 

T p-
value 

 
انحراف 

 معیار

207  017/0 189/2 مقدار ثابت
/

41
 

001
/0

 <
 

روابط 
عمومی 
سازمان 
 انتقال خون

279/0 014/0 70/0 270
/

18
 

001
/0

 <
 

 

 pمیـزان   ،شود طور که در جدول فوق مشاهده می همان    
دار اسـت و نتـايگ نشـان    امشاهده شده در ايـن متغیـر معنـ   

سـازمان انتقـال خـون     یروابـط عمـوم  دهـد کـه متغیـر     می
(70/0=) بینی  را پیشت شهروندان ــمشارک ادـجيار ـمتغی 

 . (4)جدول کنند می
سـازمان   یروابط عمـوم  یاقناعنقش دهد  نتايگ نشان می    

خـون   یمشارکت شهروندان در اهـدا  جاديانتقال خون در ا
 .(1)جدول دارد یمعنادار ریتأث
 

های روابط عمومي سازمان  خالصه مدل رگرسیون نقش: 1جدول 
 انتقال خون در ایجاد مشارکت شهروندان در اهدای خون

 

روابط های  نقش
 عمومي

ضریب 
 همبستگي

ضریب 
 تعیین

ضریب 
تعیین 

 تعدیل شده

 21/0 22/0 42/0 نقش اقناعی
 47/0 47/0 29/0 نقش اطالعی
 07/0 04/0 18/0 نقش حل مسأله
 27/0 24/0 48/0 ای نقش مشاوره

 42/0 42/0 27/0 نقش مديريت
 11/0 12/0 40/0 نقش آموزش عمومی

 
ضـريب همبسـتگی بـین نقـش      ،طبق نتايگ جدول فوق    
 42/0برابـر   مشـارکت  جـاد يسازمان انتقال خون در ا یاقناع

کـه نشـان    باشـد  مـی  22/0است و ضريب تعیین نیز برابـر  
را مشـارکت شـهروندان    جـاد يا 22/0 ،دهد متغیر وابسته می

 است.کند و بقیه مربوط به متغیرهای ديگر  تعیین می
سازمان انتقال خون  یاطالعضريب همبستگی بین نقش     
و ضـريب تعیـین نیـز برابـر      29/0برابر  مشارکت جاديدر ا
 جـاد يا 47/0متغیـر وابسـته    ،دهـد است که نشان مـی  47/0

کنـد و بقیـه مربـوط بـه      را تعیـین مـی  مشارکت شهروندان 
 باشد. متغیرهای ديگر می

له سـازمان انتقـال   أمسـ  حلضريب همبستگی بین نقش     
است و ضـريب تعیـین    18/0برابر  مشارکت جاديخون در ا
 04/0دهد متغیر وابسـته  که نشان می باشد می 04/0نیز برابر 

کند و بقیه مربوط به  را تعیین میمشارکت شهروندان  جاديا
 باشد. متغیرهای ديگر می

 یروابـط عمـوم   یا مشـاوره ضريب همبستگی بین نقش     
اسـت و   48/0برابـر   مشارکت جاديسازمان انتقال خون در ا
دهد متغیر که نشان می باشد می 24/0ضريب تعیین نیز برابر 

 کند و  را تعیین میت شهروندان ـمشارک جاديا 24/0ه ـوابست
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 شهروندان در اهدای خونهای روابط عمومي سازمان انتقال خون در ایجاد مشارکت  نتایج تحلیل رگرسیون نقش: 1جدول 
 

 ها مؤلفه
 ضرایب غیر استاندارد

  T p-valueضریب استاندارد 
 انحراف معیار 

 > 001/0 448/17  171/0 921/1 مقدار ثابت

نقش اقناعی روابط عمومی 
 سازمان انتقال خون

771/0 072/0 42/0 791/10 001/0 < 

 > 001/0 707/90  077/0 211/2 مقدار ثابت

نقش اطالعی روابط عمومی 
 سازمان انتقال خون

112/0 009/0 29/0 472/19 001/0 < 

 > 001/0 272/27  107/0 917/2 مقدار ثابت

نقش حل مسأله روابط 
 عمومی سازمان انتقال خون

170/0 077/0 18/0 874/7 001/0 < 

 > 001/0 119/18  107/0 011/2 مقدار ثابت

ای روابط  نقش مشاوره
 سازمان انتقال خونعمومی 

777/0 071/0 48/0 897/10 001/0 < 

 > 001/0 241/77  027/0 108/2 مقدار ثابت

نقش مديريت روابط عمومی 
 سازمان انتقال خون

782/0 022/0 27/0 042/19 001/0 < 

 > 001/0 287/40  022/0 272/2 مقدار ثابت

نقش آموزش عمومی روابط 
 عمومی سازمان انتقال خون

212/0 021/0 40/0 117/9 001/0 < 

 
 باشد.  بقیه مربوط به متغیرهای ديگر می

 یروابـط عمـوم   تيريمـد ضريب همبستگی بین نقـش      
اسـت و   27/0برابـر   مشارکت جاديسازمان انتقال خون در ا
دهد متغیر نشان می باشد که می 42/0ضريب تعیین نیز برابر 

کنـد و   را تعیین مـی مشارکت شهروندان  جاديا 42/0وابسته 
 باشد.  بقیه مربوط به متغیرهای ديگر می

روابـط   یعمـوم  آمـوزش ضريب همبستگی بـین نقـش       
 40/0برابـر   مشـارکت  جاديسازمان انتقال خون در ا یعموم

دهد متغیر است که نشان می 12/0و ضريب تعیین نیز برابر 
کنـد و   را تعیین مـی مشارکت شهروندان  جاديا 12/0وابسته 

 باشد.  بقیه مربوط به متغیرهای ديگر می
 pهمان طور که در جدول فوق مشاهده می شود میـزان      

دهد کـه متغیـر    مشاهده شده معنادار است و نتايگ نشان می
 ( متغیر ايجاد =  42/0ان انتقال خون)ـی سازمـش اقناعـنق

 کنـد  بینـی مـی   اهدای خون را پـیش  مشارکت شهروندان در
 . (2)جدول 

دهـد کـه متغیـر نقـش اطالعـی روابـط        نتايگ نشان مـی     
ــر ايجــاد  ،(=  29/0)انتقــال خــون عمــومی ســازمان متغی

کنـد و   بینی مـی  مشارکت شهروندان در اهدای خون را پیش
 مشاهده شده در اين متغیر معنادار است.   pمیزان 
دهد که متغیر نقـش حـل مسـأله روابـط      نتايگ نشان می    

ــر ايجــاد =  18/0عمــومی ســازمان انتقــال خــون)  (، متغی
کنـد و   بینی مـی  مشارکت شهروندان در اهدای خون را پیش

 شده در اين متغیر معنادار است.   مشاهده pمیزان 
ای روابـط عمـومی سـازمان انتقـال      متغیر نقش مشـاوره     

متغیر ايجاد مشارکت شهروندان در اهدای  (=  48/0خون)
مشـاهده شـده در ايـن     pکند و میزان  بینی می خون را پیش

 متغیر معنادار است.  
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 ال ـان انتقـی سازمـط عمومـت روابـش مديريـر نقـمتغی    
( متغیر ايجاد مشارکت شهروندان در اهدای =  27/0خون)

مشـاهده شـده در ايـن     pکند و میزان  بینی می خون را پیش
 متغیر معنادار است.  

 pدهـد میـزان    نتايگ جدول فوق هـم چنـین نشـان مـی        
نقـش آمـوزش عمـومی در روابـط      مشاهده شده در متغیـر 

معنـادار اسـت و متغیـر نقـش      عمومی سازمان انتقال خـون 
=  40/0آموزش عمومی روابط عمومی سازمان انتقال خون)

   ان در اهـدای خـون را   ( متغیر ايجـاد مشـارکت شـهروند
 .(2)جدول کند بینی می پیش

 
 بحث
 یروابـط عمـوم   یاقنـاع نقـش   برای تعیین تـاثیر متغیـر      

 جـاد ياو  بینی کننده به عنوان متغیر پیشسازمان انتقال خون 
به عنوان متغیر مـال،،  خون  یمشارکت شهروندان در اهدا

با تحلیل رگرسـیون سـاده بـه روش ورود    های تحقیق  يافته
هـای تحقیـق مشـاهده     طور که در يافته تحلیل شدند. همان

دار است و امشاهده شده در اين متغیر معن pمیزان  ،شودمی
سـازمان انتقـال    یاقنـاع دهد که متغیر نقـش   نتايگ نشان می

 یمشارکت شهروندان در اهدا جاديامتغیر  (=42/0)خون 
 کننـد. نتـايگ ايـن فرضـیه بـا نتـايگ      بینـی مـی   را پیش خون

. در (12)تحقیقات شمس مشهدی و کفاشـی همسـو اسـت   
ـ تبل و اقنـاع توان گفت کـه  تبیین اين فرضیه می  یانيـ جر غی

 رفتـار  ايـ  تفکـر  طرز ده،یعق شناخت، آن قيطر از که است
 ،یشخصـ  ارتبـاط  ریتـأث  تحـت  یزیـ چ بـه  نسـبت  فرد  ي

 قـرار  زیـ چ همـان  بـه  نسـبت  یگـر يد سـازمان  اي اشخاص
 مشارکت شـهروندان که اين نقش باعث افزايش در  ردیگ می

 گردد. در اهدای خون می
 یاطالعـ هـای تحقیـق نشـان داد کـه متغیـر نقـش        يافته    

ــر  ،(=29/0)ســازمان انتقــال خــون مشــارکت  جــاديامتغی
نتـايگ ايـن    کنـد.  بینی می را پیش خون یشهروندان در اهدا

همسـو  فرضیه با نتايگ تحقیقات شمس مشهدی و کفاشـی  
   روابط توان گفت کهن اين فرضیه میـ. در تبیی(12)باشدمی

 مخاطبـانش  با مؤسسه اي سازمان  ي شدن رو روبه ،یعموم
 یاخبـار  و مطالـب  و موضـوعات  بـه  پـرداختن  قيطر از را

 و  است مربوط ها آن ر،ـمشت عـمناف هـب هـک دـده یم انجام

 ت  ـمشارکش در ـنقش اطالعی دارد و اين نقش باعث افزاي
 گردد. می شهروندان

 حـل چنین نشان داد که متغیر نقـش   های تحقیق هم يافته    
مشـارکت   جـاد يامتغیر  (=18/0)له سازمان انتقال خونأمس

کنند. نتـايگ ايـن    بینی می را پیش خون یشهروندان در اهدا
فرضیه با نتايگ تحقیقات شمس مشهدی و کفاشـی همسـو   

روابـط  توان گفت که فرضیه می. در تبیین اين (12)باشدمی
عمــومی گــامی بلنــد و شــتابان بــه ســمت تحــول ماهیــت 

و باعث حل مشـکالت  دارد  فرآيندهای روابط عمومی برمی
 گردد که اين نقـش نیـز باعـث    و مسائل در حیطه روابط می

 .  شود می خون یمشارکت شهروندان در اهدا جاديا
 یا مشـاوره ديگر يافته تحقیق نشان داد که متغیـر نقـش       

ــر  ،(=48/0)ســازمان انتقــال خــون مشــارکت  جــاديامتغی
کنـد. نتـايگ ايـن    بینی می را پیش خون یشهروندان در اهدا

همسـو   فرضیه با نتايگ تحقیقات شمس مشهدی و کفاشـی 
کـه  جايی  از آنتوان گفت باشد. در تبیین اين فرضیه میمی

ــدی  ــط عمــومی توانمن هــای ســازمان، خــدمات و   در رواب
رسـانی   عملکرد آن بايد مـورد توجـه قـرار گیـرد و اطـالع     

مناسب برقرار شود، اين سیستم بايد طـوری طراحـی شـود    
چنـین ايجـاد مشـاوره     رسـانی و هـم   گیری، اطالع که اطالع

هـای   مناسب برای مديريت سازمان و نهاد با توجه به حوزه
ای متفاوت، هماهنگی  زم را داشته باشـد تـا بتوانـد     وظیفه
 .های اطالعاتی نامتجانس را فراهم نمايد جام بان انس
چنین يافته ديگر تحقیق نشـان داد کـه متغیـر نقـش      هم    
 جـاد يامتغیر  ،(=27/0)روابط سازمان انتقال خون تيريمد

 کنـد.  بینـی مـی   را پیش خون یمشارکت شهروندان در اهدا
نتايگ ايـن فرضـیه بـا نتـايگ تحقیقـات شـمس مشـهدی و        

تـوان   . در تبیین اين فرضـیه مـی  (12)باشدمیکفاشی همسو 
هر حال واقعیت اين است کـه امـروزه فعالیـت    گفت که به 

های سنتی خود خارج شده و اشکال  روابط عمومی از قالب
متنوع و متفاوتی به خود گرفته اسـت. وجـه مشـتر، همـه     

های اطالعاتی و افزايش  ها، استفاده از تکنولوژی اين فعالیت
ـ   و نقـش   باشـد  مشـتری مـی   يـا  ا مخاطـب قدرت تعامـل ب

مشـارکت   جـاد يروابط سـازمان انتقـال خـون در ا    تيريمد
 است.خیلی مهم  شهروندان

  آموزشه متغیر نقش ـان داد کـق نشـه تحقیـر يافتـديگ    
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   ادـجيار ــمتغی ،(=40/0)ونـال خـان انتقـازمـس یـعموم
کننـد.   بینـی مـی   را پیش خون یمشارکت شهروندان در اهدا

نتايگ ايـن فرضـیه بـا نتـايگ تحقیقـات شـمس مشـهدی و        
تـوان   . در تبیین اين فرضـیه مـی  (12)باشدکفاشی همسو می

چه روح روابط عمومی الکترونیـ  را   در واقع آنگفت که 
سازد، بینش حاکم بر آن است و تکنولوژی ابزاری بـرای   می

باشد. بـا توجـه بـه وضـعیت موجـود،       تحقق اين آرمان می
های فناوری اطالعات در ايران و کیفیت کـارکرد   زيرساخت

های الکترونی  و اينترنتـی،   ها از نظر فعالیت روابط عمومی
توان گفت در میان همه اشکال روابط عمومی مدرن، مـا   می
در حـد فاصـل روابـط عمـومی الکترونیـ  و روابـط        فعالً

ها  و بحث آموزش اين فناوری عمومی ديجیتال قرار داريم
ــزايشد ــت اف ــهروندان ر جه ــارکت ش ــرح  مش ــی مط خیل

   باشد.   می

 

گيري نتيجه
سـازمان انتقـال    یروابـط عمـوم   ثیر متغیـر أبرای تعیین ت    

مشـارکت   جـاد ياو  بینـی کننـده   پـیش به عنوان متغیـر  خون 
بـا تحلیـل   ايـن دو متغیـر   به عنوان متغیر مال،،  شهروندان

مشاهده شده در اين  pشدند. میزان  بررسیرگرسیون ساده 
روابـط  دار اسـت و نتـايگ نشـان داد کـه متغیـر      امتغیر معنـ 

ــوم ــال خــون   یعم ــازمان انتق ــر  ،(=70/0)س  جــاديامتغی
کنـد. در تبیـین ايـن    بینـی مـی   را پـیش مشارکت شهروندان 

روابـط عمـومی، نـوع ديگـری از     توان گفت کـه   فرضیه می
هـای   مشی  عملکرد مديريت است که به ايجاد و حفظ خط

و پـذيرش روابـط کمـ  کـرده و      شناخت همتقابل در زمین
چنـین   شود. هم موجب همکاری سازمان با مخاطبان آن می

مشـکالت يـا مسـائل     هروابط عمومی شامل چگـونگی ادار 
کنـد تـا از افکـار     است که به مديريت سـازمان کمـ  مـی   

که بـا توجـه بـه    ها پاسخ گويد  عمومی آگاهی يابد و به آن
تواند باعـث افـزايش    یح روابط عمومی سازمان میاين توض

 مشارکت شهروندان در اهدای خون گردد.
دسـت  ه نتايجی که از تحلیل فرضیات اين تحقیق ب طبق    
، لهأمس حلی، اطالعی، اقناعی)نقش عموم روابطابعاد  ،آمد

 جـاد يا در خـون  انتقال سازمان (روابط تيريمدی، ا مشاوره
 یمعنـادار  مثبـت  ریتأث، خون یاهدا در شهروندان مشارکت

با توجه بـه نتـايگ فرضـیات پیشـنهادهای زيـر ارائـه        .دارد
 گردد: می
 توجـه  با شود یم شنهادیپ خون انتقال سازمان سایؤر به    
 تيــتقو بــه نســبت ،یاطالعــات جامعــه بــه رانيــا ورود بــه

 هـا  رسـانه  و ها سازمان ريسا با سازمان  یالکترون ارتباطات
 انـدرکاران  دسـت  مجهزبـودن  کـار،  نيا  زمه که کنند اقدام
 .است وتریکامپ یعموم دانش به یعموم روابط
 فنـاوری  و یپژوهشـ  مراکز خون، انتقال سازمان رؤسای    
 ،داشـتند  کامـل  وقـوش  یعمـوم  روابـط  مهـم  گاهيجا به که

 را یعمـوم  روابـط  از معنـوی  یبانیپشت نظر از  زم تيحما
 در یعمـوم  روابـط  رانيمـد  حيـور  نـه یزم و باشـند  داشته

 سـازند،  فـراهم  را مراکـز  و سـازمان  رییـ گ میتصم جلسات
 یعمـوم  روابـط  رانيمد مؤثر حيور که است نيا بر اعتقاد
 و سـازمانی  شـورای  سـه، یرئ تئـ یه ریـ نظ مهم جلسات در

 روابـط  گـاه يجا یارتقـا  جهت در تواندیم یفرهنگ شورای
 فيوظــا انجــام و یپژوهشــ مرکــز و ســازمان در یعمــوم

 .باشد یاساس و مهم اریبس یعموم روابط رانيمد
های اجتماعی که اين  چون شبکه های نوين هم رسانه در    

های مختلـف در افـزايش    روزها کاربرد فراوانی دارد، روش
مشارکت اجتماعی شهروندان در اهدای خون به کـار بـرده   

 شود.
گروهـی در  انديشی و امکان چت  برگزاری مباحثه و هم    

خصـوص موضـوعات   ه مورد موضوعات روز اجتماعی و ب
ــزايش خــون مــی یســالمت و مباحــث اهــدا ــد در اف توان
 ثر باشد.ؤگرا در بین شهروندان ممشارکت اجتماعی انسجام
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Abstract 
Background and Objectives 

The main mission of blood centers is to provide safe and adequate blood products for patients. 

With the advancement of science and technology, the need for safe blood still has priority and 

no substitute for human blood is discovered. Participation in social activities such as voluntary 

blood donation should be provoked by different entities including public relations departments. 

The purpose of this study was to investigate the role of public relations departments in the 

motivation of citizens' participation in blood donation in Ardabil. 

 

Materials and Methods 

This cross-sectional study was conducted by multistage cluster sampling on 384 citizens over 

18 years of age and using questionnaires in Ardabil. SPSS 22 data analysis software and 

regression data analysis were performed.  

 

Results 

Donors aged between 18 and 60 years old participated in the study. Research findings showed 

that the mean rates of the role of public relations was 3.66 (Deviation 0.84), persuasive role 

3.72 (Deviation 0.41), awareness role 3.60 (Deviation 1.46), problem-solving role 3.11 

(Deviation 0.51), advisory role 3.45 (Deviation 0.48), the role of relationship management 2.80 

(Deviation 0.57),  the role of public education 2.57 (Deviation 0.63). According to the 

findings, the mean rates of the citizen participation are 3.21 (Deviation 0.33), conditional 

behavioral participation 3.35 (Deviation 0.51), solidarity-oriented participation 3.36 (Deviation 

0.73), and development-oriented partnership 3.22 (Deviation 0.78).  

 

Conclusions   

Dimensions of public relations (as persuasive, awareness, problem solving, advisory, relations 

management) in Iranian Blood Transfusion Organization has placed positive impact on the 

motivation of Ardabil citizens to participate in blood donation. 
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