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 (263 -272)نامه  ويژه 48زمستان  7شماره  2دوره 

 
 سال  71آموزان باالي  بررسي ميزان آگاهي و ديدگاه معلمين خانم و دانش

 هاي دخترانه استان اردبيل در مورد اهداي خون  دبيرستان
 

 3، دكتر احد اعظمي8، دكتر سيما حقيقي2، دكتر سعيد صادقيه اهري2دكتر بهنام داورنيا، 1دكتر امين بزاز عطايي

 
 هچكيد

 سابقه و هدف 
كه تأمين خون سالم و كافي براي بيماران و نيازمندان بهه خهون و    انتقال خون هدف اصلي سازمان با توجه به
از طرف ديگر زنهان  . باشد العاده مي باشد، انتخاب اهداكنندگان سالم داراي اهميت فوق هاي خوني مي فرآورده

ري نسبت به مهردان دارنهد،   كمت انجام رفتارهاي پرخطر احتمالآموز و معلمان خانم كه  خصوص قشر دانش به
كه ميزان مشاركت اين  در عين حال با توجه به اين. گردند منبع بسيار مهمي براي تأمين خون سالم محسوب مي

باشد، در اين پژوهش  خون كمتر از آقايان در سطح كشور و باالخص استان مي يقشر از جامعه در زمينه اهدا
 . است نسبت به آقايان بررسي شده ،خون يها براي اهدا علل اقدام كمتر خانم

 ها مواد وروش
ههاي   سال دبيرسهتان  17آموزان باالي  باشد و جامعه مورد مطالعه، معلمين خانم و دانش مي مقطعينوع مطالعه 

هاي دخترانهه   اي از بين دبيرستان گيري خوشه صورت نمونه گيري به نمونه روش. باشد دخترانه استان اردبيل مي
پرسشهنامه   اطالعهات توسه   . شهدند نفهر معلهم وارد مطالعهه     242آمهوز و   نفر دانش 242عداد استان بود و ت

 .شداستفاده  يآمارجهت تجزيه و تحليل  SPSSافزار كامپيوتري  و در نهايت از نرم آوري جمع
 ها يافته

 تدر اكثري .بودسال  7/22±  78/6و ميانگين سني معلمين  سال 3/17±  23/1آموزي  ميانگين سني گروه دانش
آموزان و معلمان دوره ابتدايي بوده و  هاي دانش جمعيت تحت مطالعه، سطح تحصيالت پدران و مادران خانواده

سابقه اههدا خهون    .(براي معلمين% 6/31آموزان و  دانش% 7/31)دار بودند اكثرًا پدران شغل آزاد و مادران خانه
ترين علت اههدا خهون در ههر دو گهروه اقهدام       مهم. بوددرصد  21و  12و معلمين به ترتيب  آموزان در دانش
ي معلمين، به ميزان زياد و خيلي زيهاد از رونهد اههدا   % 21آموزان و حدود  دانش %23. ذكر شد دوستانه انسان

ها از روند اهدا خون را كم  ترين علت استقبال كم خانم معلمين مهم% 37آموزان و  دانش% 82.ندخون ترس داشت
را عدم خون  يترين علت استقبال كم بانوان از اهدا معلمين مهم% 17آموزان و  دانش% 2/22. ندبيان كردخوني 

و بهين دو   داشتندمعلمين سابقه انجام حجامت % 6/3آموزان و  دانش %2/17. دانند ميموافقت والدين يا همسر 
 . مشاهده گرديد P=21/2دار آماري با  گروه اختالف معني

 نتيجه گيری 
ترين عوامهل   ها، ترس از اهدا و عدم اجازه والدين مهم كه سه عامل عقيده بر كم خوني در خانم به اينبا توجه 

در مورد آموزش عمومي مسايل مربهو  بهه انتقهال     داند باي خون مطرح شده يها در امر اهدا استقبال كم خانم
 . داشت هاي عمومي و راديو و تلويزيون اهتمام ملي را مد نظر خون از طريق رسانه

 آگاهي، ديدگاه  هداي خون، خون كافي،ا  :ات كليديكلم
 
 

 88/ 12/8   :تاريخ دريافت 
  88/ 21/2   :تاريخ پذيرش 

 
 8126382265: كدپستي  نرسيده به ميدان جهاد ـ اي اردبيل ـ پزشك عمومي ـ مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران و پايگاه منطقه: مؤلف مسؤول -2
 اي اردبيل پايگاه منطقه وعمومي ـ مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران  پزشك -1
 اجتماعي ـ استاديار دانشگاه علوم پزشكي اردبيل يپزشك صمتخص -8
 پايگاه منطقه آموزشي خراسان رضوي وـ مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران  آسيب شناسي باليني و تشريحيمتخصص  -6
 هاي داخلي ـ استاديار دانشگاه علوم پزشكي اردبيل متخصص بيماري -8
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     مقدمه
 .دهنـد  حدود نيمي از جمعيت كشور ما را زنان تشكيل مـي 

ــارز       ــادي  ب ــي از مص ــان يك ــان زن ــون در مي ــداي خ اه
هاي اجتماعي زنان ايراني است و با توجه به كمتر  مشاركت

زنـان   بودن ميزان شيوع بسياري از عوامل خطر ساز در ميان
تـرين اهـدا     توانند يكي از مهم ايراني، اهداكنندگان زن مي

ولي  .بسيج داوطلبان اهداي خون سازمان انتقال خون باشند
هـا   بسياري از استانزنان در اهداي خون در ميزان مشاركت 

 (.1)بسيار كمتر از حد مورد انتظار است 
ان خون در مي ياهدابودن ميزان داليل متعددي براي كم     

حـاملگي و   ،كه مواردي مثـل كـم خـوني   . زنان وجود دارد
تـر  از سـوزن،    .توان نـام بـرد   پايين بودن وزن بدن را مي

هـايي   درد يا كوفتگي هنگام خون دادن و تر  از آزمـايش 
شود نيز از مواردي هستند كه باعث  انجام مي  كه روي خون

 (.2)باشند  خون توسط زنان مي ياهداكم بودن 
مارهاي موجود، سطح مشاركت زنان كشور در امـر  در آ    
باشــد و در ــد ايــن مشــاركت در  خــون كــم مــي ياهــدا
به طور متوسـط  . باشد هاي مختلف كشور متفاوت مي بخش
اسـت و   بوده در د18در ايران حدود زنان مشاركت ميزان 

خون  ياهدا در د 1، تنها 1731در استان اردبيل طي سال 
اسـت كـه    ايـن در حـالي  . تاسـ  توسط زنان  ورت گرفتـه 

در ـد را   73و  71لرستان و بوشـهر مشـاركت   هاي  استان
از طــر  ديگـر در بيشـتر كشــورهاي   (. 1)انـد  شـاهد بـوده  

اسـت، طـي تحقيـ      پيشرفته اين در د خيلـي بـاالتر بـوده   
كـه مراجعـه جهـت       ورت گرفته در امريكا مشخص شده

بـل  در مقا %81سالگي،  13خون توسط زنان در سن  ياهدا
 %83 مقـدار سـالگي ايـن    21در مردان بوده و در سن  66%
كـه در ايـن سـنين     دهـد  مـي اين اطالعات نشان . است بوده

ــاركت  ــزان مش ــانممي ــا  خ ــان   71ه ــتر از آناي ــد بيش در 
 (.7)است بوده
در مطالعه ديگري كه در فنالند  ورت گرفت مشخص     
 شـوند و  اهداكنندگان را شـامل مـي   %88است كه زنان  شده
تعداد اهداي خون مستمر در سال، توسـط ايـن نشـر     68%

ــي  ــورت م ــرد    ــورهاي  (. 6)گي ــر در كش ــر  ديگ از ط
 افتاده مثل نيجريه در د مشاركت زنان در امر اهـداي  عقب

 (.2)است% 8خون كمتر از 

با توجه به اين عوامل بر آن شـديم در راسـتاي بررسـي        
آگاهي و ديدگاه خون، به بررسي  يعوامل مؤثر در امر اهدا

 .سال بپـردازيم  23آموزان دختر باالي  و دانش خانممعلمين 
در آموزش  ها آنو انتخاب اين نشر جوان، با توجه به نقش 

 . است عمومي جامعه زنان بوده
 

  هاروش مواد و 
بود و جامعه مـورد مطالعـه معلمـين    مقطعي نوع مطالعه    

هـاي دخترانـه    نسال دبيرستا 23آموزان باالي  خانم و دانش
هـاي   در ابتـدا ليسـت كليـه دبيرسـتان    . نـد استان اردبيل بود
هاي اردبيل، مشـكين شـهر،    شامل شهرستان)دخترانه استان 

از اداره آمـوزش و پـرورش اسـتان    ( آبـاد  خلخال و پـار  
نفـر   182اي، تعداد  گيري خوشه گرفته شد و به روش نمونه

 12ند و تعـداد  شدنفر معلم وارد مطالعه  182آموز و  دانش
آوري  ابــزار جمــ . نــرار گرفــتتــايي مــدنظر  26خوشــه 

عنوان سؤال بود كه  18نامه بود كه حاوي  اطالعات، پرسش
و  پـايلوت  ر و پايايي سؤاالت ابتدا به  ورتادر مورد اعتب
نفر اجرا گرديد و بعـد از بررسـي آن و تيييـد     88در مورد 

نامه ا ـلي   توسط مراج  كارشناسي سازمان مركزي، پرسش
آوري اطالعـات و   بعـد از جمـ   . مورد استفاده نرار گرفـت 

ها وارد رايانه گرديـد و   نامه، اطالعات و داده تكميل پرسش
. مـورد تجزيـه و تحليـل نـرار گرفـت      22SPSS افزار با نرم

و آنـاليز واريـانو و بـراي     tآزمـون  براي مقايسه كمـي از  
 . يداستفاده گرد دو كاي مقايسه مقادير كيفي از

 
 يافته ها

و  سـال  5/23±  85/2آمـوزان   ميانگين سني گروه دانش    
توزيـ   . باشـد  ميسال  3/88±  36/1ميانگين سني معلمين 

جدول در مشاغل پدران و مادران خانوارهاي تحت مطالعه 
 .است  آمده 2شماره 

آموزي ومعلمين  هاي دانش اكثريت مادران جمعيت گروه   
دار  خانه%( 1/52)نفر  186و %( 3/52)نفر  183به ترتيب با 

جمعيـت  توزي  ميزان تحصـيالت پـدران و مـادران    . ندبود
 درآمـوزي و معلمـين    تحت مطالعه در هر دو گروه دانـش 

 . است  آورده شده 1جدول شماره 
 خانواده% 3/88سابقـه اهداي خون در خانواده، ر ـاز نظ    

 ه اهداي خون خانواده معلمين سابق% 2/31آموزان و  دانـش
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 توزيع مشاغل پدران جمعيت تحت مطالعه: 1جدول شماره 
 

 گروه
 معلمين آموزان دانش نوع شغل

 كارمند
 كارگر
 كشاورز
 دامدار
 بيكار

 مشاغل آزاد
 جم 

83 (32/82) 
68(26/23) 
25(38/1) 
2(8/2) 
28(6/1) 
223(12/88) 
182(222) 

51(1/86) 
6(6/2) 
28(8/8) 
8(8/1) 
26(8) 
268(23/82) 
182(222) 

 
دار آماري مشاهده شـد   بين دو گروه اختال  معني. ندداشت
(2222/2=P )    از نظر سابقه اهداي خون توسـط خـود فـرد

آمــوزي و معلمــين  هــاي دانــش تــا زمــان حــال، در گــروه
% 3/58 .دـسابقـه اهـداي خون داشتن %12و  %22ترتيـب به

 انـه را انـدام انسـان دوست معلمين،% 1/55آمـوزان و  دانـش
 . اند ترين علت اهداي خون ذكر نموده مهم
معلمين بـه  % 1/8هاي اهداي خون، تنها  در مورد انگيزه    

انـد و در   علت اطالع از وضعيت سالمتي، خون اهدا كـرده 
اهداي خون بـه  . باشد آموزي، اين رنم  فر مي گروه دانش

و در گــروه % 6/8علــت نيــاز نزديكــان در گــروه معلمــين 
 %28آمــوزان و  دانـش% 66. باشـد آموزي  فـر مي دانـش

 
يزان تحصيالت پدران و مادران توزيع م: 2جدول شماره

 آموزان و معلمين دانش
 

 نام
 تحصيالت

 معلمين آموزان دانش
 مادران پدران مادران پدران

 (2/85)228 (5/28)85 (6/82)88 (8/28)85 بيسواد

 (2/85)228 (8/88)56 (5/88)225 (8/85)225 ابتدايي

 (5/22)88 (1/25)86 (3/21)63 (28)82 راهنمايي

 (5/3)11 (2/11)11 (18/5)11 (2/11)11 ديپلم

 (8/2)8 (8/8)16 (88/1)8 (6/1)28 ليسانو

 2 (3/2)8 (3/2)1 (3/2)8 باالتر از ليسانو

 (222)182 (222)182 (222)182 (222)182 جم 

خـون مطـر     معلمين بيش از دو علـت بـراي امـر اهـداي    
 . اند كرده
آمـوزان و   دانـش  %8/58در مورد مزاياي اهـداي خـون،       
هـا را از مزايـاي اهـداي     معلمين نجات جان انسـان  1/55%

 . اند خون دانسته
معلمين كاهش احتمال بـروز   %8/58آموزان و دانش 85%    

هاي نلبي و عرونـي و مزـزي را از مزايـاي اهـداي      بيماري
معلمـين فعـال شـدن     %8/56آموزان و دانش %8/88خون و 

. انـد  سازي را از مزاياي اهدا خون مطـر  كـرده   مراكز خون
ــوزان و دانــش 2/55% معلمــين احســا  آرامــش  %2/55آم

نوع را از مزاياي اهـداي   روحي رواني به علت كمك به هم
انـد كـه بـراي هـر كـدام از مـوارد فـو          خون مطر  كرده

و خيـر مطـر     هـاي بلـي   سؤاالت مجزا به  ـورت پاسـخ  
آمـوزي و   مورد فو  بين دو گـروه دانـش   6بود كه در  شده

 . دار آماري وجود نداشت معلمين اختال  معني
معلمـين اهـدا خـون را     %1/81آموزان و از دانش 1/88%    

دار بـين دو   ند و اخـتال  معنـي  سـت دان يك وظيفه ديني مـي 
 %25/88آمــوزان و  از دانـش  %6/88 .شـت گـروه وجـود ندا  

و اخـتال    دانستند ميين اهدا خون را يك وظيفه ملي معلم
 . داري بين دو گروه وجود نداشت معني
 ،هـاي اهـدايي   در مورد انواع بيماران نيازمنـد بـه خـون       
اند بـه يـك    معلمين تنها توانسته %12 آموزان و دانش 6/25%

معلمـين تنهـا    %62آمـوزان و   دانش %68. مورد اشاره نمايند
آمـوزان و   دانـش  %28انـد و فقـط    اره كـرده به دو مورد اشـ 

ها اشاره  مورد از بيماري 8و  6اند به  معلمين توانسته 3/21%
كـم خـوني، تصـاد ،    : بيشترين موارد مطر  شـده )نمايند 

آمـوزان و   دانـش  %1/11(. هـا  هموفيلي، تاالسـمي، سـرطان  
دنبـال اهـدا خـون     به HIVمعلمين از انجام آزمايش  8/28%

معلمـين از انجـام    %16آمـوزان و   دانش %18. اند مطل  بوده
HBsAg  معلمـين از انجـام    %8/81آموزان و دانش %6/38و
معلمين از انجام  %3/5آموزان و دانش %8/6و  HIVآزمايش 

دنبال اهـدا خـون مطلـ  بودنـد و تنهـا       آزمايش سيفليو به
آزمـايش   6معلمين از انجام هر  %2/23آموزان و دانش 2/3%

هاي بعد از  وزي  ميزان تر  از نتايج آزمايشت. مطل  بودند
 بـه شر  زير آورده  8اهـداي خـون طبـ  جـدول شمـاره 

  . است شده
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هاي بعد از  توزيع ميزان ترس از نتايج آزمايش: 2جدول شماره
 اهداي خون

 
 

 معلمين  آموزان دانش ميزان ترس

 خيلي كم
 كم

 تا حدودي
 زياد

 خيلي زياد
 جم 

31(8/18) 
61(6/21) 
11(1/11) 
81(6/22) 
13(22/16) 
135(16/55) 

31(18) 
81(1/12) 
81(1/82) 
11(8/5) 
82(6/22) 
132(38/51) 

 
معلمين بـه ميـزان زيـاد و     %5/12آموزان و  دانش 6/88%    

 %8/18خيلي زياد از فرآينـد اهـداي خـون تـر  دارنـد و      
معلمين تـر  خيلـي كمـي از فرآينـد      %18آموزان و  دانش
 . دارند خون ياهدا
ترين علت استقبال  معلمين مهم %83آموزان و دانش 62%    

هـا   خـوني خـانم   خـون را كـم   يها از رونـد اهـدا   كم خانم
معلمين عدم موافقت  %23آموزان و  دانش %1/81. اند دانسته

هـا   ترين علـت اسـتقبال كـم خـانم     والدين يا همسر را مهم
معلمـين   %2/22آمـوزان و   از دانـش  %8/21. اند مطر  كرده

ترين علل  خون را از مهم يعدم دسترسي به واحدهاي اهدا
 . اند خون مطر  كرده يها از اهدا استقبال كم خانم

ــش 8/23%     ــوزان و  دان ــام   %1/5آم ــابقه انج ــين س معلم
دار آماري بـا   حجامت داشتند و بين دو گروه اختال  معني

22/2=p معلمـين  %22آمـوزان و  دانش %28. مشاهده گرديد 
تند و بين دو سدان فوايد حجامت را بيشتر از اهداي خون مي

. شـد ندار آمـاري مشـاهده    اخـتال  معنـي   p=23/2گروه با 
 يفوايـد اهـدا  اساسـا   معلمـين   %1/16آموزان و  دانش 88%

 . دانستند خون و حجامت را غير نابل مقايسه مي
توانايي سازمان  ،معلمين %1/28آموزان و  دانش 25/12%    
هاي اهدايي به تك تـك افـراد نيازمنـد را،     ساندن خوندر ر

معلمين اين  %1/83آموزان و  دانش %3/81كم و خيلي كم و 
 . اند توانايي را زياد و خيلي زياد ارزيابي كرده

آمـوزان و   دانـش  %8/16ها  در مورد كم خون بودن خانم    
دانند كه بـين دو   ها را كم خون مي معلمين اكثر خانم 8/11%
 (.p=8/2)شـود  دار آماري مشـاهده نمـي   وه اختال  معنيگر

معلمين بر اين اعتقـاد بودنـد    %8/86آموزان و  دانش 1/88%
 %3/86شـود و   خـوني مـي   كه اهـداي خـون منجـر بـه كـم     

از معلمين بر ايـن اعتقـاد بودنـد كـه      %5/62آموزان و  دانش
% 51/82. شـود  اهداي خون موجب تشديد كـم خـوني مـي   

معلمـين بـر ايـن اعتقـاد بودنـد كـه        %8/61آموزان و  دانش
ها به علت پريودهاي ماهانه نيـازي بـه اهـداي خـون      خانم

دار آمـاري   اختال  معني p=2222/2ندارند و بين دو گروه 
 . مشاهده شد

 
 بحث
هـاي نابـل سـرايت از     افزايش شمار مبتاليان به عفونت    

له غيـر  يخصوص از هنگـامي كـه مسـ    طري  انتقال خون، به
نتظره ايدز به عنوان بحث مهم در ايمني انتقال خون جـاي  م

است، فراخواني اهداكنندگان و ارزيـابي و   خود را باز نموده
ــدا    ــل از اه ــان نب ــ  آن ــي دني ــبررس ــاب ي خ ون و انتخ

اهداكنندگاني كه از نظر مواجهه با ايـن عوامـل در معـر     
كارهـاي جهـاني، در    خطر كمتري هستند، بخش ا ـلي راه 

 . دهد ينان يافتن از تيمين خون سالم را تشكيل ميزمينه اطم
تالش سازمان انتقال خـون در برطـر  نمـودن كمبـود         

سياسـت  تعداد اهداكنندگان احتمـالي نيسـت، بلكـه ا ـل     
سازمان، ايجاد انگيزه و بسيج چنين اهداكنندگاني اسـت تـا   

آوري  مقادير كافي از خون در زمان و مكـان مناسـب جمـ    
اين رو نقش زنان در تيمين خون كافي و سالم  از(. 8)گردد 

ولي طـي سـاليان گذشـته، ميـزان     . گردد بيشتر مشخص مي
 2835در سال . است خون كم بودهاهداي مشاركت زنان در 

اند كه كمتـرين   اهداكنندگان را زنان تشكيل داده %28حدود 
شـرني بـا يـك در ـد      ميزان اهدا در ميان زنان آذربايجـان 

هاي لرستان و بوشهر  ده و حداكثر در استانجمعيت اهداكنن
در ــد جمعيــت  82و  82و چهــار محــال و بختيــاري بــا 

ــوده ــده ب ــن در حــالي(. 2)اســت   اهداكنن ــه در  اي اســت ك
در تيمين خون كـافي   كشورهاي پيشرفته زنان سهم بسزايي

طـور مثـال در فنالنـد در يـك       بـه  .بر عهده دارنـد و سالم 
اهداكنندگان را به خـود اختصـاص    از كل %88مطالعه زنان 

 (. 6)اند  داده
داليل متعددي براي ميزان كم اهداي خون در ميان زنان     

وجود دارد كه مواردي مثل كـم خـوني، حـاملگي و پـايين     
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و تر  از سوزن، درد يـا  . توان نام برد بودن وزن بدن را مي
 روي هايي كه كوفتگي هنگام خون دادن و تر  از آزمايش

د نيز از مواردي هستند كه باعث اهداي وش ها انجام مي خون
 (.1)گردد  خون توسط زنان ميكم 
ــيج          ــرر بس ــه ض ــدار ب ــاد ناپاي ــادي و انتص ــر انتص فق

زيـر بـار فشـارهاي     ،هنگامي كه افراد. باشد اهداكنندگان مي
فر ـت   نرار دارنـد ( اجتماعي و انتصادي)زندگي مختلف 

هـا را ندارنـد و زمـان     آنفكر كردن به ديگران و مشكالت 
در ايـن مطالعـه   . نماينـد  كمتري را براي ديگران  ر  مـي 

آمـوزان متعلـ     هاي گروه دانـش  از سرپرست %16نريب به 
كـم  باشـد كـه شـايد ميـزان      به بيكاران و گروه كارگري مي

به دليل مشكالت انتصادي پايين باشد و  ،ها در آن  مشاركت
 %6/1در گـروه معلمـين    رمقـدا بينيم ايـن   كه مي  طور همان
در . باشــد و مشـاركت نيــز در ايـن نشــر بيشـتر اســت    مـي 

مطالعات مختلفي كـه  ـورت گرفتـه عوامـل انتصـادي و      
اجتماعي بر ميزان مشاركت در امر اهداي خون بسيار مـؤثر  

 (.1، 5)است  شده شناخته
هاي  در مورد ميزان تحصيالت سرپرستان و مادران گروه    

آموزي تحصيالتي  سرپرستان گروه دانش %81مورد مطالعه، 
 %83انـد و   كمتر از پنجم ابتدايي داشـته و يـا بيسـواد بـوده    

آموزان نيز تحصيالت كمتر از سوم راهنمايي و  مادران دانش
بيسـواد   ،مـادران  %6/82اند كه از ايـن تعـداد    تر داشته پايين
فرزنـدان از طريـ  ايـن    ايجاد انگيـزه در  اند كه طبيعتا   بوده

تمركـز بـر خـود    . افراد ممكن اسـت دچـار مشـكل باشـد    
اهـدا   جهـت ها  آن ايجاد انگيزه در آموز براي  دختران دانش

خون ضروري اسـت و ايـن مطـاب  بـا ا ـل سـوم بسـيج        
اهداكنندگان است كه تيكيد دارد آشنا سـاختن افـراد جـوان    

 (.8)هاست تر از والدين آن با اهداي خون آسان
 دام بـه اهـداي خـون تـوسط دو گروهاز نظر سابـقه انـ    

  ،اسـت  بـوده  %12و  %22آموزان و معلمين به ترتيـب   دانش
هاي معلم بيشتر است كه شايد مـرتبط   ميزان مشاركت خانم

به اختال  سطح تحصيالت معلمين بـا سـطح تحصـيالت    
با توجه به سن باالي اين  همچنين .آموزي باشد گروه دانش

ها وجود  براي آنهداي خون جهت ا بيشتريگروه، فر ت 
است كـه افـراد بـا     در يك تحقي  مشخص شده. است داشته

 تحصيالت متوسط تمايل بيشتري به اهداي خون مستمـر و

 (.5)يا اهداي اضطراري دارند 
شـركت در امـر    ،آمـوزان  هر دو گروه معلمـين و دانـش      

انـد   ترين علت اهداي خون ذكـر كـرده   دوستانه را مهم انسان
ا ـول بسـيج    5خواني كامل، بـا ا ـل    ين مورد نيز همكه ا

كنـد اعطـاي انـواع وسـايل      اهداكنندگان دارد كه اشاره مـي 
انگيـزد و   محرك به اهداكننده خون، فرد داوطلب را بر نمي

تواند خطر بالقوه اهداكننـده   از طر  ديگر اعطاي جوايز مي
هـا  در ايـن مطالعـه تن  (. 8)باشـد   اي را به دنبال داشـته  حرفه
را علـت   داز معلمين اطالع از وضعيت سـالمتي خـو   1/8%

بـر عـدم لـزوم     يدليلـ توانـد   مياند كه  اهدا خون ذكر كرده
هاي غربالگري  جز آزمايش هاي غير ضروري به  ونانجام آزم

باشـد و اساسـا     هاي اهـدايي   روي خونو غير نابل اجتناب 
بـر   هـاي اهـدايي   روي خونهاي متعدد  تيثير انجام آزمايش

ميزان استقبال اهداكنندگان نابل بحث اسـت كـه مطـاب  بـا     
دوسـتي، تقاضـا    انسـان . باشـد  هاي سازمان نيز نمـي  سياست

براي خون و فشار اجتمـاعي از ناحيـه دوسـتان و بسـتگان     
براي اهداي خـون عوامـل كليـدي ديگـري هسـتند كـه در       

 . باشند مؤثر ميتصميم گيري براي اهداي خون 
ــشد% 8/58     ــوزان و آ ان معلمــين نجــات جــان   %1/55م

انـد كـه ضـرورت     ها را از مزاياي اهداي خون دانسته انسان
در ايجاد انگيزه در را توجه اساسي به اين بعد اهداي خون 

  .طلبد ميساير افراد جامعه 
انگيزش در مبادرت به اهداي خـون شـامل فرآينـدهاي        

ـ . متعددي است ه خـون در  در ابتدا اطالع و آگاهي از نياز ب
آمـوزش را  . باشد جامعه ضروري بوده و نيازمند آموزش مي

هاي گروهي و يا مدار  بـه انجـام    توان از طري  رسانه مي
تري توسط پزشك يا پرستار بـه   رساند يا به شكل  ميمانه

يا توسط اهداكنندگان با تجربه به سـاير   شبيمار و همراهان
ني نيازمنـد  آمـوزش همگـا  . دوستان و آشنايان ارايـه نمـود  
آگـاهي كامـل پيرامـون نيـاز     . تكرار و تقويت مداوم اسـت 

. بخشي اساسي از ايجاد انگيزه در فرد است ،جامعه به خون
اما  ر  آگاهي در ترغيب افـراد بـه اهـداي خـون كـافي      

 (.8، 3)نيست 
اهـداي   مقولـه مستلزم دلبستگي و عالنه به  ايجاد انگيزه    

اي از آگاهي فرد اسـت   هدلبستگي و عالنه شاخ. خون است
اين . گردد هاي عمومي ايجاد نمي اما به سادگي از طري  پيام
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دلبستگي و عالنه طي مدت طوالني، در ميان افراد خانواده، 
هـا   دوستان، در محيط مدرسه يا محل كار و در خالل بحث

دلبستگي و عالنه به تنهـايي  . گيرد و تجديدنظرها شكل مي
اي  حـال مرحلـه   كند با ايـن  يب نميفرد را به اهدا خون ترغ

اساسي است كه فرآيند انگيزش به سوي لزوم اهداي خـون  
. انگيزش به مفهوم ميل به اهداي خـون اسـت  . برد پيش مي

چنين ميل و رغبتـي در افـرادي كـه نـبال  آگـاه و عالنمنـد       
نـدرت برخواسـته از فراخـواني     وجود آمده و بـه  اند به شده

دوستي و  دادن به مسيله انسان اهميت .ملي استو همگاني 
تواند در ايجاد انگيزه اهداي خـون مـؤثر    نجات بيماران مي

معلمـين   %1/81آمـوزان و   دانـش  %1/88كه  طور همان .باشد
 هـا  داننـد و اكثريـت آن   اهداي خون را يك وظيفه ديني مي

 ابعادتوان از اين  دانند كه مي اهدا خون را وظيفه ملي نيز مي
 . كرد افراد براي اهداي خون استفاده زه درايجاد انگيدر 
 ،هـاي اهـدايي   در مورد انواع بيماران نيازمنـد بـه خـون       
اند بـه يـك    معلمين تنها توانسته %12آموزان و دانش 6/25%

دهنده اطالعات كم در اين رابطه  مورد اشاره نمايند كه نشان
سازمان انتقال خون و حوزه بسيج اهداكننـدگان بايـد   . است
هاي ارتباط  رساني خوب از طري  رسانه ر اين رابطه اطالعد

زيرا اطالعات عمومي موارد مصر  اين . جمعي انجام دهد
 . باشد ها نامطلوب مي خون
معلمين بـه ميـزان زيـاد و     %5/12موزان و آ دانش 6/88%    

خيلي زياد از فرآيند اهداي خـون تـر  دارنـد كـه جهـت      
چـه   آن. ه بيشـتر هسـتيم   بررسي اين مـورد نيازمنـد مطالعـ   

تر  از اهـداي خـون يكـي از علـل     كه  مشخص است اين
باشـد و   ا لي استقبال كم جوانان جهت اهـداي خـون مـي   

مطالعات مختلف  ورت گرفته چه در داخـل و در خـار    
 (.8، 3)است  از كشور نيز تيييدكننده اين مطلب بوده

عـه  معلمين خـانم در ايـن مطال   %83آموزان و دانش 62%    
تـرين علـت عـدم مشـاركت در امـر اهـداي خـون را         مهم
 %8/16انـد و از طـر  ديگـر     ها ذكـر كـرده   خوني خانم كم

هــا را كــم خــون  معلمــين، خــانم %8/11آمــوزان و  دانــش
خـوني در جمعيـت    براي برآورد دني  شـيوع كـم  . دانند مي

در  .نيازمند مطالعه دني  در اين رابطه هستيم ،زنان در استان
ــه  ــخص   مطالع ــور، مش ــار  از كش ــه در خ ــورت گرفت  

اهداي خـون را در سـنين    %82ها حدود  كه خانم است  شده
سـالگي ميـزان    82بعد از سن اند و  داشتهسالگي  82نبل از 

كند كه يكـي از   ها كاهش محسوسي پيدا مي مشاركت خانم
ترين داليل آن ايجاد كم خـوني يـا تشـديد آن در بـين      مهم

 (.8)باشد  جمعيت عمومي زنان مي اهداكنندگان خون و يا
معلمـين سـابقه حجامـت     %1/5آمـوزان و   دانش 8/23%    

دار مشاهده گرديـد   اند كه بين دو گروه اختال  معني داشته
كـه بحـث حجامـت در اسـتان و كشـور       و با توجه به ايـن 

گردد، به نظر مـي رسـد     ورت كامال  بهداشتي انجام نمي به
هاي منتقلـه از   تقال انواع بيماريانخطر اين افراد در معر  

هـا   وانعيـت  ،طري  انجام اين عمل هستند كه بايد مسؤولين
. را پذيرفته و نسبت به ساختاردهي به اين امر اندام نماينـد 
از طر  ديگر با گسـترش امـروزه حجامـت مخصو ـا  در     
بين نشر جوان، تيمين خون كافي و سالم با چـالش مواجـه   

 .خواهدشد
% 28فوايد دو انـدام حجامـت و اهـدا خـون      در مقايسه   

معلمـين فوايـد حجامـت را بيشـتر از      %22آمـوزان و   دانش
اند كه در اين رابطه و در مورد  حت و  خون دانسته ياهدا

 هـاي  هسقم اين برداشت متخصصـين مربوطـه بايـد مطالعـ    
 . مناسب طراحي و به اين مسيله پاسخگو باشند

 
 گيري نتيجه
برگرفته از اين مطالعه اكثريت افـراد سـه    نتايجبر اسا      

ها، تر  از اهـدا خـون    عامل شيوع زياد كم خوني در خانم
تــرين عوامــل  از مهــم را و عــدم اجــازه والــدين و همســر
ها در امر اهداي خون ذكـر   تيثيرگذار در مشاركت كم خانم

هـاي   كه در اكثـر اسـتان   چنين با توجه به اينماند و ه نموده
د مشـاركت ايـن نشـر از جامعـه كمتـر يـا       كشور نيز در 

 :گردد باشد پيشنهاد مي مشابه استان اردبيل مي
ريزي در حل معضل كـم خـوني فقـر     مشاركت و برنامه -2

راي ـن بـل آهـآهن در بين زنان و همچنين استفاده از مكم
هايي كه به طور مسـتمر در  ـف اهداكننـدگان نـرار      خانم
 . گيرند مي
هــاي  خانــه ي وســي  در ســطح وزارتهــا ي ريــز برنامــه -1

با همكاري راديو و  ،آموزش و پرورش و بهداشت و درمان
 تلويزيون در زمينه آموزش مسايل مربوط به اهداي خون و
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 .زدودن تر  غيرمنطقي از روند اهداي خون در بين زنان
هاي مختلف  زنان اهداكننده خون در مناسبت امصاحبه ب -8

 . ايام ديگر از نبيل روز انتقال خون و
گيـري از زنـان در مراكـز     تهيه فضاي مناسب براي خون -6

 . ثابت و همچنين مراكز سيار

 تشكر و قدرداني
به اين وسيله از همكاري مسؤلين آمـوزش و پـروش و       

آموزاني كه در اين طر  ما را ياري  همچنين معلمان و دانش
 .آيد عمل مي اند نهايت تشكر و ندراني به نموده
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Abstract 
Background and Objectives 

To ensure safe and adequate blood supply to meet patients' needs is the main goal of blood 

centers. To this end, regular blood donors play an important role; especially recruitment of 

female teachers and students is very significant. In this study, we aimed to study reasons why 

females as compared with males are less motivated to embark on blood donation. 

 

Materials and Methods 

This survey was a cross-sectional research.  A questionnaire was used to gather data on the 

knowledge and attitude of 280 female teachers and 280 female students about blood donation . 

SPSS statistical software was used for data analysis.  

 

Results 

The age average of students and teachers were 17/9±1/39 and 33.7±6.74 respectively. 10% of 

female students and 21% of female teachers had the experience of blood donation. The main 

positive motivation for blood donation in both groups came out of altruistic causes. 35% of 

students and 21% of teachers were afraid of blood donation, 40% of students and 57% of  

teachers were afraid of anemia, and finally 32.2% of students and 17% of teachers were not 

allowed by their parents and hubands to donate blood. 

 

Conclusions 

In this study , three main negative motivation causes for females to embark on blood donation 

came out to be fear of donation, fear of getting anemia, and lack of permission by their parents 

and husbands. 

 

Key words: Blood donation, Safe and sufficient blood, Knowledge, Attitude, Teachers, 

Students above 17 years old, Girl high schools 
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