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 هچكيد

 سابقه و هدف 
در فرآينتد اياتاد   . اف اصلي سازمان انتقال خون، انگيزش مردم براي اهداي داوطلبانه خون استت ديكي از اه

في كاهش يا حذف خون از طر. ها و باورهاي مردم در اهداي خون نقش محوري دارد انگيزش، شناسايي نگرش
ستازمان انتقتال ختون در    . جايگزين در كشور نيز ارتباط نزديكي با تمايل مردم به اهداي داوطلبانه خون دارد

جايگزين برداشته است و آن را به عنوان يك اولويتت در  خون هاي بلندي را براي حذف  هاي گذشته گام  سال
هاي كشور درصتد ختون    در چند سال  اخير در اكثر استان به طوري كه. برنامه راهبردي خود قرار داده است

جايگزين صفر گزارش شده و در حال حاضر فقط در سه استان سيستان و بلوچستتان، هرمزگتان و خوزستتان    
هتا بته    ها و باورهاي متردم در تمايتل آن   با توجه به نقش نگرش. از صفر استشاخص خون جايگزين باالتر 
اند، در يك پژوهش كيفي به  بي كشور كه با مشكل اهداي خون جايگزين مواجهاهداي خون در سه استان جنو

 . هاي مردم اين سه استان در تمايل به اهداي خون پرداخته شد مطالعه باورها و نگرش
 ها مواد وروش

ر د وها  در اين مطالعه شش جلسه بحث گروهي متمركز با مردم اين استان. مطالعه اناام شده از نوع كيفي بود
هاي متنوع و مشخصي از  در هر جلسه گروه. ها دو جلسه بحث گروهي متمركز برگزار شد هر يك از اين استان

 . افراد جامعه با استفاده از معيارهاي از قبل تعيين شده شركت كردند
 ها يافته

ه، باور نداشتن  در مورد اهداي خون استخراج شد، انتقال عفونت به اهداكنند ممانعت كننده باورها و اعتقادات
شتويم،   كمبود خون، اهداي خون مختص مردان است، دختران نبايد خون بدهند، وقتي خون بدهيم ضعيف مي

كند، حاامت بهتر از خون دادن است، حرام دانستن اهداي ختون در برختي    اهداي خون اعتياد را مشخص مي
 .  است ممانعت كنندهرات تاثير منفي خون دادن بر قواي جنسي از جمله اين تصو و ها جمعيت

 نتيجه گيری 
بازاريتابي  " به منظور ارتقاي انگيزش مردم منطقه براي اهداي داوطلبانه خون الزم است ضمن استفاده از ابزار 

در ترغيب افراد براي اهداي داوطلبانه ختون، از فهرستت ايتن باورهتا و اعتقتادات در بازاريتابي       " اجتماعي
هتاي   هايي كه در هر سه استان مشترك است از طريت  برنامته   نگرش. استفاده شوداجتماعي و تبليغات استاني 
هايي ويژه همان استتان   هاي خاص هر منطقه الزم است كه برنامه براي اصالح نگرش. مشابه قابل اصالح است

 . طراحي شود
 اهداكننده خون، پژوهش كيفي، بازاريابي اجتماعي   :ات كليديكلم
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  مقدمه 
كي از اهداف اصلي سازمان انتقال خون ايجاد گرايش ي    

اثبـات شـده   . در مردم براي اهداي داوطلبانه خـون اسـت  
است كه در صورت اهداي خون داوطلبانه احتمـال سـال    

در اعـتيي  بودن خون بيشتر است و همچنين ايـن مسـاله   
فرآيند جذب اهداكننـدگان  . سيمت رواني فرد مؤثر است

. و نيازمند تيشي مستمر و فعال اسـت اي نيست  كار ساده
هاي منسوخ اهداي خون كه همواره مـديران   يكي از روش

سازمان در تيش بـراي از بـين بـردن آن هسـتندد اهـداي      
 . است" جايگزين" خون غير داوطلبانه به صورت 

روش اهداي جايگزيند يـك روش متـداول اسـت كـه         
در ايـن روش  . هنوز ه  در بسياري از كشورها رواج دارد

خون مورد نياز بيمـار توسـخ خويشـان و نزديكـان او يـا      
. گـردد  شوندد تامين مي ها معرفي مي افرادي كه از طرف آن

در بسياري موارد كه دسترسي به اهداكنندگان داوطلب بـه  
ــا    ــدگان جــايگزين ي ــي ممكــن نيســتد اهداكنن ــر دليل ه

ز توانند تامين كننده خـون مـورد نيـا    جايگزين خانواده مي
چه بسا بيماراني كه به واسطه همـين شـيوه انتقـال    . باشند

. انـد  خوند از مرگ و عواقب وخي  پزشـكي نجـات يافتـه   
كه نجات آنان ممكن اسـت محركـي بـراي فـرد      ضمن آن

اهداكننده بوده و در صورتي كه از نتيجه كار آگاه شودد در 
حسن ديگـر  . آينده تبديل به يك اهداكننده داوطلب گردد

ش از بـين رفـتن تـرز از اهـداي خـوند در فـرد       اين رو
تواند در تبديل او به يـك   اهداكننده است كه اين عامل مي
بـا وجـود مزايـاي  كـر     (. 1)اهداكننده داوطلب مؤثر باشد

 :اند شدهد اين روش معايب متعددي دارد كه از آن جمله
 . اضطراب و نگراني در بيمار و نزديكان وي -
ون بيش از يكي دو واحدي اسـت  گاهي نياز بيمار به خ -

كه توسخ نزديكان بيمار به بيمارستان يا بانك خون اهدا 
در اين حالت ميزان دريافت و مصرف خون . شده است

 .گردد از تعادل خارج شده و نهايتًا به كمبود منجر مي
اي بـه اهـداي    در صورتي كه افراد خانواده بيمارد عيقـه  -

دنبال كسي خواهند گشت  خون نداشته باشندد طبيعتًا به
در . كه در ازاي دريافت پاداشد اين كـار را انجـام دهـد   

اين صورت همان مشكيتي كـه در مـورد اهداكننـدگان    
 . جا ه  صادق است كندد در اين اي صدق مي حرفه

در ايران از بدو تاسيس سازمان انتقـال خـون در سـال        
 بــا توجــه بــه كمبودهــاي قبلــي در زمينــه خــون و 4333
هاي آن و همچنين مصرف باالي خـون در مـدت    فرآورده

اين روش كامًي متداول  دزمان جنگ تحميلي ايران و عراق
برنامه حذف اين نوع از اهـدا   4331بود تا آن كه در سال 
از سـال  . استان كشـور آغـاز شـد    3به صورت پايلوت در 

مديران سازمان انتقال خون  دو پس از نشست شيراز 1831
حذف خون جايگزين در كشور بـه طـور جـدي    به كشور 

 . شد رغيبت
اكنون سازمان انتقال خون ايران در راسـتاي حـذف    ه     

هاي بزرگـي برداشـته اسـت و حـذف      خون جايگزين قدم
هاي راهبردي خود قرار داده  خون جايگزين را جزو برنامه

هـاي   به طوري كه در چند سال اخير در اكثر اسـتان . است
جايگزين صفر گزارش شده و در حال  كشور درصد خون

حاضر فقخ در سه استان سيستان و بلوچستاند هرمزگان و 
 . خوزستان شاخص خون جايگزين باالتر از صفر است

داليـل متعـددي دارد   " جايگزين "اهداي خون به شيوه     
از جمله اين علل به مشكيت اجرايي درون سازمانيد كـ   

يص اطــيع رســاني و بــودن تعــداد كاركنــان واحــدد نقــا 
تبليغاتد خدمات رساني ضعيف بـه اهداكننـدگاند موانـ     
فرهنگي ـ اجتماعيد مصرف و از ميان رفتن بيش از اندازه  

موانـ   . تـوان اشـاره كـرد    كمبـود منـاب  مـالي مـي     و خون
فرهنگي ـ اجتماعي بسته بـه موقعيـت جغرافيـايي اسـكان      

. انـه اسـت  ها از داليل تاثيرگذار در اهـداي داوطلب  جمعيت
هاي اجتمـاعي از جملـه اهـداي     مشاركت افراد در فعاليت

 خون داوطلبانه تحت تاثير عقايدد باورهاد انگيزه و آگـاهي 
هر فرد نيز مسـتقيمًا تحـت    اتباورها و اعتقاد. ها است آن

انگيزش . تاثير محيطي است كه در آن رشد پيدا كرده است
هـاي او اسـتد   فرد عيوه بر اين كه متاثر از نگرش و باور

ــتي و     از ادراك ــان دوس ــل انس ــردد از قبي ــري ف ــاي فط ه
بـا فرآينـد اطـيع رسـاني     . گيـرد  دگرخواهي نيز نشات مي

توان ايـن انگيـزش را بـارور كـرد و فـرد را در جهـت        مي
 .اهداي خون ترغيب نمود

ـــررسي نگــرش      ـــي ب ـــرـ مل ـــزارش ط ـــا و  در گ هـ
هاي  ز نظر ديدگاهايرانيان وضعيت اين سه استان ا باروهاي

هـاي ديگـر تفـاوت     ايثارگري و فداركاري نسبت به استان
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در اين گـزارش اشـاره مسـتقيمي بـه     . (2)چنداني نداشتند
موضوع سيمت و اهداي خون نشده است ولي باورهـايي  
در اين مناطق به خصوصد ناحيـه بلوچسـتان و هرمزگـان    

نـد  تواند به صورت غير مسـتقي  در فرآي  وجود دارد كه مي
 . اهداي خون مؤثر باشد

توانند در فرآينـد اهـداي خـون در     باورها مي هاين دست    
عقايـد مـذهبي     بعضي مواقـ . دراز مدت تاثير گذار باشند
شـود   ها به اهـداي خـون مـي    افرادد موجب عدم تمايل آن

دانند كـه ايـن    حتي گاهي مذاهبي اهداي خون را حرام مي
مـردم ايـن     نگـرش ر دتواند يكـي از مشـكيت    مساله مي

مناطق نيز باشدد هر چنـد كـه در منـاب  مطالعـه شـده بـه       
 .صورت مكتوب به اين مشكل اشاره نشده است

ها  از باورهاي غلخ ديگر كه در بعضي مردم ساير استان    
هاي عفونيد در اثر  وجود داردد اين تصور است كه بيماري
ًا تـرز  گاهـ . شوند اهداي خون به فرد اهداكننده منتقل مي

بيمار يا خانواده بيمار و عدم اطمينان به خون انتقـال يافتـه   
از افراد ديگر و  خيره شده در بانك خـون باعـت تمايـل    

باشد كه اين ه  به علت  ها نسبت به خون جايگزين مي آن
سـازي خـون در    ضعف آگاهي مردم نسبت به فرآيند آماده

 . استسازمان انتقال خون 
چه در درصد بااليي از مردم منطقه  نچنين تفكراتي چنا    

توانـد عامـل مـؤثري بـراي مراجعـه       وجود داشته باشد مي
ها به اهداي داوطلبانه خون  نكردن افراد و كاهش تمايل آن

بنابراين با توجه به نقش نگرش و باورهاي افـراد در  . باشد
ها به اهداي خون و تنوع وضـعيت جغرافيـايي و    تمايل آن

جنوبي كشور كه با مشكل اهداي خـون  فرهنگي سه استان 
انـدد در يـك پـشوهش كيفـي بـه مطالعـه        جايگزين مواجه

باورهاو اعتقادهاي ممانعت كننده مردم اين سـه اسـتان در   
           . فرآيند اهداي خون داوطلبانه پرداخته شده است

 
  هاروش مواد و 

براي رسيدن به هدف تحقيق يك مطالعه كيفي طراحي     
گيـري برخـي از    تواني يـا عـدم رضـايت از انـدازه    نـا . شد

در دهه گذشته  (Quantitative)هاي كمي  ها با روش پديده
موجب شـده اسـت تـا عيقـه شـديدي در بـه كـارگيري        

بـه ويـشه بـراي سـنجش      (Qualitative)هاي كيفـي   روش

هـا و   هـاد عواطـف و احساسـاتد تجربيـاتد ارزش     انگيزه
روش عيوه بـر ايـن كـه     در اين دو. فرهنگ به وجود آيد

موضوعات حـوزه بررسـي متفـاوت اسـت هـدفد سـط        
ــه و   ــاند روشد عوامــل مــورد بررســيد روش تجزي اطمين

 . دهي نيز تفاوت دارد تحليل و شيوه گزارش
در تحقيقات كيفي حج  نمونه مبتني بر هدفد معمـواًل      

كوچك با قابليت كـ  بـراي مقايسـه و تعمـي  بـه جامعـه       
در تضاد با تحقيقات كمي است كـه نمونـه    و اين باشد مي

تصادفيد حج  نمونه بزرگ و قابـل مقايسـه و تعمـي  بـه     
گــزارش در تحقيقــات كيفــي بــه صــورت . جامعــه اســت

عبارات و تفاسير كيمي و بيانات شـركت كننـدگان اسـت    
در صورتي كه در تحقيقات كمي به صورت آمار و ارقام و 

 (.8)باشد ميجداول و نمودار 
ا توجه به هدف مطالعه يعني استخراج باورهاي مـردم  ب    

سه استان سيستان و بلوچستاند هرمزگـان و خوزسـتان در   
مورد اهداي خون داوطلبانهد روش كيفي مصاحبه يا بحـت  

( Interview /Focus Group Discussion)گروهي متمركز 
آوري  هاي جمـ   اين روش نه تنها يكي از راه. انتخاب شد
هـاي   بلكه به عنوان يكي از انـواع پـشوهش   استاطيعات 

 . شود محسوب ميكيفي 
براي تعيين حج  نمونه در مطالعات كيفي معيار دقيقي     

وجود ندارد و پيشنهاد شده است كه حج  نمونه در حـين  
كـه  كار مشخص گرددد امـا بـا توجـه بـه هـدف مطالعـه       

ها و باورهاي ممانعت كننـده از اهـداي    دستيابي به نگرش
جلسـه   3تـا   8 هاي جنـوبي بـود   اوطلبانه خون در استاند

 دهـا  با هماهنگي پايگاه. بيني شد بحت متمركز گروهي پيش
گيري با حـداكثر   معيارهاي انتخاب افراد اعيم شد و نمونه
الزم به  كر اسـت  . تنوع شغلي و تحصيلي صورت گرفت

به دنبال انتخـاب افـرادي   " گيري با حداكثر تنوع نمونه"كه 
هاي متفاوت درباره موضوع هسـتند   ت كه داراي ديدگاهاس

 . و زمينه و سوابق مختلفي دارند
هاي  با هماهنگي سازمان انتقال خون از مسؤوالن پايگاه    

خواسته شد كه دو گـروه از مـردم منطقـه را     هر سه استان
يـك گـروه افـراد بـا     . براي جلسات جداگانه دعوت كننـد 

پزشـكد پرسـتارد دانشـجود     معل د: تحصييت بيشتر شامل
مهندزد روحانيد كارمندد و يك گروه افراد با تحصـييت  
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دار  دارد زن خانـه  كشاورزد كارگرد رانندهد مغازه: كمتر شامل
همچنين سعي شـد كـه در هـر گـروه     . روستايي و شهري

 :شرايخ زير رعايت شود
 .نفر باشد 4تا  3تعداد افراد هر گروه بين  -
داكننده مستمر و يك اهداكننـده غيـر   در هر گروه يك اه -

 . بقيه غير داوطلب باشند و مستمر وجود داشته باشد
 . در هر گروه حداقل يك نفر خان  شركت داشته باشد -
افراد شركت كننده معيارهاي سخنوريد داشـتن ايـده و    -

 . ل اجتماعي را دارا باشندينظر و فعال بودن در مسا
هنگي و اعيم قبلي برگـزار  جلسات در هر استان با هما    
در هر استان هـر دو جلسـه در يـك روز و در صـب      . شد

هاي مطرـ شده در جلسـات در جـدول    سؤال. برگزار شد
گروه الـف بـه منظـور وارد    هاي  سؤال. است آمده 2شماره 

گـروه ب و ج   هـاي  ل سؤا. شدن به بحت اصلي مطرـ شد
افـراد و  پرسـش  . به ترتيب از نفر اول تا آخر پرسيده شـد 

هاي متعاقب آن به صورت چرخشي ادامـه يافـت تـا     بحت
كه نكته جديدي بـراي بحـت و مطـرـ كـردن وجـود       اين

هـا و   از طرف ديگر با توجـه بـه اشـباع داده    .ه باشدنداشت
هـا   آوري داده ها در جلسه شش  كار جم  تكراري شدن آن

ها نيز بـه پايـان رسـيدد و در مجمـوع دو جلسـه       از نمونه
كليـه  . وهـي متمركـز در هـر اسـتان برگـزار شـد      بحت گر
بـه صـورت صـوتي    كننـدگاند   ها با اطيع شـركت  صحبت

هـا را   زمان يكي از كاركنان پايگـاهد صـحبت   ه . ضبخ شد
برداري كرد و سپس با كمك نوارهاي ضبخ شده  يادداشت
هاي تهيه شـده توسـخ گـروه     متن. ها تكميل شد يادداشت

مربوط به سؤاالت  ته هاياف. پشوهش بررسي و خيصه شد
 . گروه ب و ج در قسمت نتايج آورده شده است

  
بحث گروهي متمركز با مردم در سه  هاي راهنماي سؤال: 4جدول 

 استان
 

 :دقيقه 48( الف
 خون جايگزين چيست؟ -2سؤال 
هاي اهدا شـده بـه چـه مصـرفي      خون -2سؤال 

 رسند؟ مي
 اهداي خون چه ضررهايي دارد؟ -3سؤال 

 :دقيقه 18( ب

 خون  چرا برخي مردم به طور داوطلبانه -8سؤال 
 كنند؟ اهدا نمي
خـون  چرا برخي به صورت جـايگزين   -8سؤال 
 كنند؟ اهدا مي

 :دقيقه 33( ج
ــراي آن -3ســؤال  ــه   ب ــردم داوطلبان ــه م خــون ك

 اهداكنند چه بايد كرد؟
 

 يافته ها
هاي افراد شـركت   در اين مطالعه كيفي باورها و نگرش    
هـاي سيسـتان و بلوچسـتاند خوزسـتان و      ده از اسـتان كنن

در هر اسـتان  . هرمزگان در مورد اهداي خون بررسي شد
يك گروه افـراد  . دو جلسه بحت گروهي متمركز اجرا شد

و يك گروه افراد با تحصييت ( الف)با تحصييت بيشتر 
هـاي مـردم در هـر     نگـرش (. 2جدول شـماره  ()ب)كمتر 

هـا در سـه    اين نگـرش . شده استاستان به تفكيك آورده 
هـا و اعتقـادات و سـنن     گروه اطيعات و آگاهيد نگـرش 

 . اند بندي شده دسته
 

هاي شركت كننده در جلسات بحث  تركيب گروه: 2جدول 
 گروهي متمركز

 
 جمع آقا خانم تحصيالت استان

 سيستان و بلوچستان
 9 8 8 بيشتر
 8 8 2 كمتر

 خوزستان
 3 3 3 بيشتر
 3 2 2 كمتر

 هرمزگان
 8 3 2 بيشتر
 8 8 2 كمتر

 
 استان هرمزگان

 :اطالعات و آگاهي مردم
ميزان آگاهي شركت كنندگان در مورد كليات انتقال     

توانتد بته دليتل     كم بودن اطالعات مي. خون كم است
  :   رساني ناكافي باشد اطالع

 "دانند كه خون چيست و علل اهـداي خـون    مردم نمي
كنند كه تهيه خـون وييفـه سـازمان     دم فكر ميمر. چيست
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دانند خون به چه شكلي  انتقال خون است مردم اصًي نمي
. فهمنـد  شـود و اصـًي مفهـوم جـايگزيني را نمـي      تهيه مي

تبليغات در اسـتان خيلـي كـ  اسـت و همچنـين مسـتمر       
 ."نيست

  " اصـًي   بـه علـت وزن پـايين   كننـد كـه    مردم فكر مـي
 ."تواند خون بدهد نمي
  "رساني در مناطق روستايي و دور افتـاده   مشكل اطيع

داننـد خـون دادن يعنـي     روستاييان اصًي نمي. بيشتر است
 "چه؟
تصورات نادرستي در متورد اهتداي ختون وجتود         
 :دارد
  "      بعضي اعتقاد دارند كـه اهـداي خـون باعـت انتقـال

 ."شود بيماري ايدز و هپاتيت به اهداكننده مي
  "كننـد خـون دادن باعـت بيمـاري      ها فكـر مـي   بعضي
شـود و   كنند خون بدنشان ك  مـي  شودد بعضي فكر مي مي

كنند اگر خـون بدهنـد    گيردد فكر مي خون جاي آن را نمي
گيرندد يعني در بندرعباز آگاهي ك   هپاتيت و يا ايدز مي

 ."است
مردم اعتقاد دارند كه مقدار خوني كه از فرد گرفتته      
 .شود بدني ميعث ضعف شود، با مي

 :هاي مردم نگرش
يكي از داليل عدم اهداي خون ترز است و مردم تـا      

 :دهند وقتي كه مجبور نشوند خون نمي
در بندرعباز مردم از خون دادن ترز و واهمـه دارنـد   " 

. هنوز بين مردم جا نيفتاده است كه خون دادن ضرر ندارد
هـا   يمـاري آن ترسند وقتي خون بدهنـد ب  بعضي از اين مي

مشــخص شــودد يعنــي نگــران مشــخص شــدن بيمــاري  
 ."هستند

  :تواند ايااد مشكل كند تصورات خانواده هم مي
  " بعضـي والـديـن بـه فـرزندانشان اجازه اهداي خون 

د ايجـاد كـ    گويند كه اهـداي خـون   والدين مي. دهند نمي
 ."كند خوني و ضعف مي

  " ازه بگيرنـدد كمتـر   هـا اجـ   ها چون بايد از خيلـي  خان
 ".ترسند ها بيشتر مي دهند و همچنين خان  مي خون

  "ها مان  از اهداي خون جوانان  ها خانواده وقت  بعضي 

 ها داراي چون خانواده. شوند مي( مخصوصًا دخترهايشان)
  ".تحصييت پايين و فرزندان داراي تحصييت باال هستند

  "براي دختران كار ها ه  اهداي خون را  بعضي خانواده
شـمارند و يـا    دانند و اين كار را ناشايسـت مـي   غلطي مي

 ."شود ها مي باعت ضعف بدني آن اعتقاد دارند
  "      در كل داوطلبـان خـان  تعدادشـان از داوطلبـان مـرد

كمتر است كه اين به علت ترز از اهداي خون اسـت يـا   
وا فشـار خونشـان پـايين    هـ اعتقاد دارند به علت گرمـاي  

 ".يدآ مي
توجهي مردم نسبت به مسايل اجتماعي و فردي نيتز   بي

 :عامل تاثيرگذار ديگري است
  "ترين مشكيت اين اسـت كـه بعضـي      يكي از اساسي

مـثًي  . دهنـد  افراد اساسًا به سيمتي خودشان اهميت نمـي 
هـا   بعضي افراد كه بيماري مثل فشار خون باال دارند به آن

ه كنندد ولـي ايـن كـار را    شود به پزشك مراجع توصيه مي
 ".دهند انجام نمي

  "هـا   يعنـي بعضـي  . فرهنگ خون دادن جا نيفتاده است
گويند ما خودمان خـون نـداري  و اگـر خـون بـدهي        مي

 ".شود حالمان بد مي
پرسنل گروه پزشكي مورد تاييد و قبول متردم هستتند   
ولي متاسفانه نگرش و عملكرد مناستبي در ايتن بتاره    

 :ندارند
 "      اهداي خون در بين پزشكان هـ  جـا نيفتـاده اسـتد

گويند كه اهداي خون مفيد است ولـيد بـه طـور     چون مي
 ".كنند يقين اين مساله را عنوان نمي

  "       پايين بودن سـط  فرهنـگ مـردمد زمينـه سـاز بـروز
 ".مشكيتي است

  "گويند سازمان انتقال خون فقخ به خاطر نياز  مردم مي
 ".خون ضرر نداردگويد كه اهداي  مي
  "تواننـد   كنند كه ك  خون هسـتند و نمـي   مردم فكر مي

  ".خون بدهند
 اري تتوه همكتون و نحتقال ختازمان انتترد ستعملك
توانتد در انگيتزش اهداكننتدگان     مرتبط مي هاي ارگان

 . مؤثر باشد
 :اعتقادات و سنن مردم
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هاي گوناگوني است كه بعضتا    اين استان داراي قوميت
 :ها است ساز مراجعه نكردن به پايگاه ينهزم
 "هـاي   بافت مذهبي خاص منطقه و عدم همكاري گروه

 ".خاص و پايين بودن فرهنگ اهداي خون
  "گويند خون دادن كار حرامي است برخي مي." 
  " ـ زيـادي وجـود دار   اقوامدر بندرعباز د و يكـي از  ن

ايـ  و   تهها گفتند كه ما تا به حال اهداي خون نداشـ  اقليت
هـا خـون دادن را    روي  و بعضـي  االن ه  به دنبال آن نمي

الخصـوص آن دسـته از ارامنـه كـه در      دانند علي حرام مي
بندرعباز هستند با اين قضيه مشكل دارند و بر اين نظـر  

دهي د اگر مشكلي بـه وجـود بيايـد     كه ما خون ميهستند 
گوينـد   سازمان جوابگوي ما است يـا خيـر؟ و مـردم مـي    

اهداي خون چه تعهدي براي سازمان در قبـال مـا ايجـاد    
 "كند؟ مي

 استان سيستان و بلوچستان
 :اطالعات و آگاهي مردم

عتدم دسترستي بته    . اين استان، استان پهناوري استت 
آگاهي كتم در متورد اهتداي     هاي گروهي باعث رسانه

 :شود خون در مناط  دور افتاده و روستايي مي
  " در صورت دانستن . ترين مساله است عدم آگاهي مه
توانـد   كه اهداي خون براي سيمت افراد مه  است مي اين

 ".باعت اهداي خون داوطلبانه شود
  "كنند كه با اهـداي خـون دچـار     برخـي مـردم فكر مي
 ده جايگزين ـرف شـون مصـا خـد يـشون يـي مـخون ك 
 ".شود نمي

 :ساير مشكالت عنوان شده در اين بررسي عبارتند از
 "     عدم آگاهي اقشار مختلـف جامعـه از مزايـاي اهـداي

 ".خون
  "خطـر بـودن اهـداي خـون اطـيع       هـا از بـي   خانواده

 ".ندارند
  " مردم نگران هستند كه اگر چنانچه خون مصرف نشد

شـود يـا دور    افتد؟ خون برگشـت داده مـي   فاقي ميچه ات
 ".شود؟ ريخته مي

  "ترز از بيمار شدن پس از اهداي خون." 
  "ه ممكن است در ـايين در جامعـاي پـ  درآمدهـسط 

 كه بايستي كلي هزينه كنند تا  نمايدافراد ايجاد اين فكر را 
خون مصرف شده جايگزين شود و ممكـن اسـت باعـت    

 ".وني شودايجاد ك  خ
  " كنند كه اگر خون بدهند دچـار   ها فكر مي بيشتر خان

 ".شوند ك  خوني يا افت فشار مي
 " كنند انتقال خون جايي است كـه   بعضي افراد فكر مي

 ".كنند به مردم خون وصل مي
  "  همچنين مردم در مورد نياز سازمان به خون اطيعـي

 ".ندارند
 :هاي مردم نگرش

  "ها است كـه   هاي آن نكردن مردمد نگرش علل مراجعه
گردد و برخي اعتقادات نادرسـت   به فرهنگ جامعه بر مي

افراد جامعه كه شايد علـت آن روسـتايي بـودن منطقـه و     
 :به عنوان مثال. پراكندگي جمعيت باشد

  "ترسند مردم از خون مي." 
  "ترسند مردم از سوزن مي." 
  "بكنند حاضرند سوزن نزنند ولي چاقوكشي." 
  "دانند حجامت را بر اهداي خون ارج  مي." 
  "كنند كه خون دادن روي قـواي جنسـي تـاثير     فكر مي

 ".مخرب دارد
  "جملـه   ف مـن لـ هاي مخت نگران آن هستند كه آزمايش

 ".ها انجام شود اعتياد روي خون آن
  "ي نامناسب و تغذيه نامناسب ـ  مالـه وضـد كـنگرانن 
مت فرد تـاثير بگـذارد و ايجـاد مشـكيتي     ها روي سي آن

 ه قابل انتقال به ديگرانـد كـه باشـرد داشتـون فـروي خ
 ".نباشد 
  "  ــي ـــات ناخوشــايند قبل وجـــود خاطـــرات و تجربي

 ".ها را از اهداي خون گريزان كند است آن ممكن
 مثال . از جمله علل ديگر مسايل اجتماعي هستند

  "دولتي است مردم مقاومـت   چون سازمان انتقال خون
مشـاركتد  " يا به قول يكـي از شـركت كننـدگان    "كنند مي

اصل قضيه اهداي خـون اسـت كـه در مـردم منطقـه كـ        
 ."است

  "   ـ  محروم بودن استان و روحيه افراد اسـتان نيـز مطـر
 ".است

  "ها از آقايان  ن موضوع كه خان ـه ايـاور بـاد و بـاعتق 
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ها از اهداي خـون   كه خان  ه اينترند و يا احتمال ب ضعيف
علت ديگـري   "به دليل ايجاد ضعف بدني بايد پرهيز كنند

 . است
  دختران جوان مايل نيستند كه آدرز بدهنـد  " همچنين

 ".كنند ها ممانعت مي حتي پدر و مادر آن
  " پزشـك و  : دو گروه افراد در تبليغ اين مساله مؤثرنـد

شكان در مطب تبليـغ  رسد كه خود پز به نظر مي. روحاني
 ".اند كمتري انجام داده

 :اعتقادات و سنن مردم
از باورهاي مردم كه مرتبط به بافت سنتي جامعه، سطح 
فرهنگي ت اجتماعي و تحصيالت پايين در ايتن منطقته    

 :توان اين موارد را برشمرد است مي
  "    باورهاي مذهبي اهل سنت مثل حـرام بـودن اهـداي

 ".عضو
  "ه مرگ دست خـدا اسـت و خـون دادن بـه     ك و يا اين

 ".بيمار يعني مقابله با خواست خدا
  " عدم اجازه پدر يا والدين بر تزريق خون به فرزند كه

 ".ريشه در مسائل اعتقاي افراد دارد
 "   برخي از ترز مديون شدن فرد خون گيرنده بـه فـرد

اهداكننده خون تا ابدد تمايلي به دريافت و يا اهداي خون 
 ".رندندا
  " كننـد كـه اگـر     برخي از مردم اين سؤال را مطرـ مـي

 "شود؟ خان  من خون بدهد وي بر من حرام نمي
 استان خوزستان

 :اطالعات و آگاهي مردم
  "فراخوان از طريـق   حتي. ميزان آگاهي مردم ك  است

خـون  ها حتي مكان انتقـال   خيلي. مؤثر نبودصدا و سيمـا 
 ."دانستن عملكردشچه رسد به  ددانند را نمي

  "كننـد و   كنند خون بدهنـد غـش مـي    ها فكر مي بعضي
خودشان مريض هستند و فكر  نيزديگر   بعضي. ترسند مي
 ".توانند خون بدهند كنند هيچ موق  نمي مي

 :ساير موارد بيان شده عبارت بودند از
  " كـه خـون مـورد نيـاز      عدم اطيع مردم منطقه از ايـن

 ".گردد از طريق اهداي خون تامين ميها تنها  بيمارستان
 "مردم اطيعي از ميزان كمبود خون در سازمان ندارند." 

  "كنند وييفه تامين خون با سازمان است   گاهي فكر مي
داننـد امـا از كجـاد     رساني را وييفه انتقال خـون مـي   خون

 "معلوم نيست؟
  "خطر بودن اهداي خون اطيع ندارنـد   ها از بي خانواده

شـوند يـا خـون     كنند كه دچار ك  خوني مـي  مثًي فكر مي
 ".شود صرف شده جايگزين نمي

  "شوند كنند اگر خون بدهند مريض مي برخي فكر مي. 
درد و  از قبيـل كنند دچـار اختيالتـي    ك  سوادها فكر مي

 ".گيرند شوند و يا حتي ايدز و هپاتيت مي ناراحتي مي
 هاي مردم نگرش

ندگان ريشه مشكل را در گذشتته  برخي از مشاركت كن
 :دانند مي
جنگ تحميلي در منطقـه و فعاليـت و همكـاري بسـيار     " 

 زياد 
مردم منطقه خوزستان در امر تـامين خـون مـورد نيـاز در     
يك دوره فشرده سبب عدم وجود انگيزه و ايجاد روحيـه  

 ."است جويي جوانان شده ضعيف افراد استان و ستيزه
لي باعت شد افراد روستايي و از طرف ديگر جنگ تحمي" 

تر در ضـمن جنـگ    فرهنگي ضعيف اافراد شبه روستايي ب
به اهـواز مهـاجرت كردنـد و موجـب توسـعه اجتمـاعي       

 ."ضعيف شدند
مـردم زمـان جنـگ خيلـي     . خوزستان يك دست نيست" 

امكانات كـ  و  . اند اند و خسته خسارت مالي و جاني ديده
 ."ها پايين است انگيزه

 :دانند اجتماعي را دخيل ميبرخي مسايل 
  "     موقعيـت  . شهر اهـواز يـك بافـت آسـيب ديـده دارد

گرمسيري موجب از بين رفتن روحيه شاداب مردم شده و 
اين در كل رفتارهاي اجتماعي و تفكر عموم تاثير گذاشته 

سردسـير مـردم آرامتـر و     منـاطق در حـالي كـه در   . است
سـت حـس   برخورد مـردم متفـاوت ا  . باشند تر مي سرحال

مردم بعضي از شـهرها مثـل   . سؤال كردن خيلي مه  است
كنجكـاوي بـه دانسـتن و    . اصفهان مردم كنجكاوي هستند

تا ما در مـورد چيـزي دقـت    . كند فهميدن خيلي كمك مي
در حـالي كـه همـين    . كنـي   نداشته باشي  سؤال هـ  نمـي  

. شــود كنجكــاوي و پرســيدن باعــت بيشــتر دانســتن مــي 
 ".يمار زخ  خورده استچون يك ب خوزستان ه 
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  "  ــه ــت عــرب نشــين باالســت ك در خوزســتان جمعي
 .ترددشان به كشورهاي حـوزه خلـيج فـارز زيـاد اسـت     

كشـورهاي حـوزه   )ها معتقدنـد كـه در جاهـاي ديگـر      آن
 ".دهند به مردم در قبال اهداي خون پول مي( خليج

  "گذاري  كارمنـدانش   ها تي  مي بعضي از مواق  در اداره
كني  چه چيزي به ما  ند در مقابل خوني كه اهدا ميگوي مي
 "دهيد؟ مي
  "    ان وجـود  گانتظار دريافـت هديـه از سـوي اهداكننـد

 ".دارد
ساير شركت كنندگان از ديد فلسفي بته مشتكل نگتاه    

 :كنند مي
  "ــه از دســت دادن چيــزي   انســان هــا معمــواًل مايــل ب

 تـر از آن اگـر   ي نيسـتند و مهـ   تمخصوصًا چيزهـاي حيـا  
بدانند كه آن چيز قابل برگشت نيستد براي همـين اهـدا   

 ".كنند نمي
  "بـا   بيماراگر . احساز پيوند با افراد جامعه مؤثر است

هر كدام از ما نسبت داشته باشد ما حاضري  همه چيزمـان  
هر چه در جامعه عشـق و عيقـه بيشـتر    . را برايش بدهي 

شـتر در  همبسـتگي بي . شـوند  شود مردم راغب به اهدا مي
 ".رف  مشكل مؤثر استد اگر خوب فهمانده شود

  "هاي خوني يـا حتـي    باور غلطي جا افتاده كه فرآورده
 ".شود خون كامل به برخي كشورهاي همسايه ارسال مي

  " دهنـد چـون خودشـان     ها در روستاها خون نمي خان
بعضي از مردم روستاها . كنند ترسند و مراجعه نمي ه  مي

دهنـد و   ز براي فاميـل خودشـان خـون مـي    ر صورت نياد
 ".خواهي  گويند خون كسي ديگر را نمي مي

 :ساير موارد عبارت بودند از 
  "فقر اقتصادي كه موجب فقر فرهنگي شده است." 
  "شـود و ديگـر    كنند خون از بدنشـان كـ  مـي    فكر مي

 ".شود جبران نمي
  "ترسند از عوارض احتمالي مي." 
  " اند فرهنگي ك  كار شدهمدارز و قشر." 
  "    ترز از سوزند حاضر است پول بدهـد ولـي سـوزن

 ".نزند
 :اعتقادات و سنن مردم

  "ل خيلي مه  استيديد مذهبي مردم نسبت به مسا . 

كردند و تاكيـد   حجامت مي( ص)مردم معتقدند كه پيامبر 
مـردم  ( ـ همچنين  عامام موسي بن جعفر ـ  )كردند  ه  مي

وقتـي  . داننـد  ت و اهـداي خـون را نمـي   فرق بين حجامـ 
اطيعات ك  باشد مردم دوسـت دارنـد از سـنت پيـروي     

دهنــد ولــي در چرخــه خــودش انجــام  كننــدد خــون مــي
اطيعـات دينـي مـردم قـبًي كمتـر      (. حجامـت )شـود  نمي
 ه اهداي خون همان كاري است ـدانند كـبايد ب. است بوده

 ".دادند كه پيامبران و ائمه انجام مي
  "ه ـزشك اطيعيـال دارد پـ  اشكـزشكي هـ  پـسيست 
زند در مورد حجامت ولي چون در كانال صحي  قـرار   مي

 ".كند نگرفته است براي اهداي خون تبليغ نمي
  "هاي مختلف همبستگي  در اين استان به خاطر قوميت

( قـوم )هـر گـروه   . وجود ندارد و استان يك دست نيست
 ".متفاوتي هستند هاي داراي طرز تفكر و ارزش

  "هايــــي هســــت مثــــًي  در روستـاهــــا تعصــــب
هـا خـون بدهنـد ولـي در شـهر چنـين        خـان   گذارند نمي

 ".مشكلي نداري 
 

 بحث
متوسخ ميـزان خـونگيري    درغ  آن كه طبق شواهد علي    

ساالنه در اين سه استان از ميانگين كشـوري بيشـتر اسـت    
ن جـايگزين  هـا بـا افـزايش درصـد خـو      ولي ايـن اسـتان  

دهـي سـاير    هر چنـد كـه احتمـال كـ  گـزارش     . اند مواجه
از نظر دور داشت اما واقعيت ايـن اسـت   ها را نبايد  استان

كه شرايخ خاص اين مناطق باعت شده مصـرف خـون در   
از طرفي مشـكيت خـاص ايـن    . اين سه استان زياد باشد

مانند پراكندگي زياد جمعيـتد بـاال بـودن درصـد     )مناطق 
( سواديد اختيفات قوميد شـرايخ اقليمـي و غيـره    فقرد بي

سبب شده كـه فرآينـدهاي سـازمان انتقـال خـون در ايـن       
. ها با زحمـت و مشـكيت فراوانـي صـورت گيـرد      استان

منطقـه  همچنين مشكيت اين مناطق باعت شده كه مـردم  
آموزش كافي و مناسب در مورد اهداي خون نداشته باشند 

. عضًا خرافي به موضوع نگاه كنندهاي سنتي و ب و با ديدگاه
بايد توجه داشت كه هميشه فقر اقتصادي و فرهنگي مـان   

بـه نظـر   . اسـت  بزرگي در بسيج اهداكننـدگان خـون بـوده   
رسد فقر اقتصادي عيوه بر تاثير مستقيمي كـه بـر فـرد     مي
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اهداكننــده داردد زمينــه ســاز فاكتورهــاي مــؤثر ديگــر بــر 
. اهداي خـون نيـز هسـت    هاي مردم منطقه و فرآيند گرش

يكي از ويايف سـازمان انتقـال خـون و خصوصـًا واحـد      
جذبد آموزش و نگهداري داوطلبان و اهداكنندگان خـون  

هاي الزم را به افراد بدهند و سعي كنند  آن است كه آگاهي
آمـوزشد  . تا پندار و باورهاي غلخ در مردم اصـيـ شـود  

اورهاي مـردم  در آگاهيد عقايد و ب لبايد باعت ايجاد تحو
اي كه دريابند چرا اهداي خون براي جامعـه   به گونه. شود

بخش است و منجر به تغيير رفتار مـردم در   حياتي و نجات
جهتي شود كه تمايل به اهداي خون به طور منظ د مرتـب  

در اين بررسـي مشـخص شـد    . و داوطلبانه را داشته باشند
ن آگـاهي  ترين مشكل در اين مناطق ك  بودن ميزا كه عمده

همچنين باورهـا و  . مردم در مورد فرآيند انتقال خون است
هاي نادرستي در اين زمينه وجود دارد كـه نيازمنـد    نگرش

هـاي مـردم منطقـه     به منظور اصيـ نگـرش . اصيـ است
. هــاي آموزشـي و تبليغــاتي تهيـه شــود   الزم اسـت برنامـه  

هايي كه در هر سه استان مشـترك اسـت از طريـق     نگرش
بــراي اصــيـ . هــاي يكســان قابــل اصــيـ اســت هبرنامــ
هـايي   هاي خاص هر منطقـه الزم اسـت كـه برنامـه     نگرش

موارد زير براي كمك بـه  . خاص همان منطقه طراحي شود
 :شود رف  مشكيت نگرشي مردم اين مناطق پيشنهاد مي

آموزش قشر جوان و نوجوان در طول تحصييت شـامل   -
تحصـيلي راهنمـايي و    بازديد از انتقال خون در مقـاط  

هاي جـوان بـراي حضـور در     دبيرستان و پذيرش تشكل
 هاي مختلف انتقال خون به مناسبت

تبليغ و آشنا ساختن مردم بـا سـازمان انتقـال خـون بـه       -
 هاي موجود در منطقه زبان

ــانواده  - ــراي خ ــه ب ــد   بيم ــتر از دو فرزن ــاي داراي بيش ه
 تاالسمي محدوديت ايجاد كند

 اكنندگان مستمر به صورت عموميتقدير از اهد -
ــانواده    - ــراي خ ــي ب ــيد تفريح ــك روزه آموزش اردوي ي

 اهداكنندگان مستمر
بيماران خوني بايد خودشان مبلـغ اهـداي خـون باشـند      -
 (آوري خون سربازان جم )
 كه با اهداي خون احساز سرزندگي  باور در مورد اين -

 نمايند و تبليغ آن به ديگران  و شادابي مي
 اكيد روي رايگان بودن خدمات انتقال خونت -
آگاه كردن مردم از اين مطلب كه احتمال بـروز بيمـاري    -

 هاي نامطلوب بعد از اهداي خون ك  است و واكنش
ريزي براي مشاركت بزرگـان قـوم و افـرادي كـه      برنامه -

آينـد    ها به حساب مي مورد قبول مردم بوده و الگوي آن
ل تسـنند رابطـين بهداشـتيد    رؤساي قومد روحانيون اه)

به عنوان مثال نمايش دادن عكـس مولـوي در   ( بهورزها
 ل تسـنن در اسـتان سيســتان و  هــحـال خـون دادن بـه ا   

 انـون در ا هـداي خـقويت بعد معنوي اهـ ت بلوچستان
 عمومي

مردم مـا داراي فرهنـگ مـذهبي و ملـي هسـتند و ايـن        -
ثـل فرهنـگ   م. مساله بايد به عنوان يك اعتقاد جا بيفتـد 

     عاشورا  
مساله اساسي شناخت مردم نسبت به فرهنگ خودشـان   -

استد يعني تا وقتي خمس و زكات داري  و بايد اضـافه  
مال را خمس و زكات بدهي د كسي كـه بـدنش از نظـر    

 سازي فعال است مويف است خون بدهد  خون
 سرمايه گذاري بيشتر روي افراد ك  سواد -
 ن براي جامعه كر فوايد اهداي خو -
 :پيشنهاد براي حل مشكل قوميتي -
 هاي قومي مختلف ايجاد رقابت بين گروه -2
 هاد خصوصًا رهبران مذهبي توجيه رهبران گروه -2
بـا توجـه   )دوستي مردم منطقه  تحريك احساسات نوع -3

 (ها به فرهنگ آن
 

 گيري نتيجه
هـا در هـر    بررسي ميـزان فراوانـي و گسـترش نگـرش        

ــه دارد و  منطقــه ن ــه انجــام مطالعــات كمــي جداگان يــاز ب
ررسي ب هاي منفي استخراج شده در اين همچنين كليه جنبه

ازاريـابي  ري بـه نـام ب  كيفي وقتي قابل رف  است كه از ابزا
اهداي داوطلبانه و مسـتمر  "اجتماعي براي ترغيب مردم به 

بازاريابي اجتماعي بـا الگـو گـرفتن از     .بهره بگيري " خون
ي بازاريابي تجاري سعي دارد تا محصوالتد افكـار  ابزارها

هاي مؤثر در سيمت مـردم را تبليـغ و بازاريـابي     و ارزش
اهداي خون داوطلبانـه بـه عنـوان يـك محصـول بـا       . كند
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در اين روش به جـاي  . ارزش قابل تبليغ و بازاريابي است
هاي خشك بـه همـه    دادن اطيعات صرف و دستورالعمل

ـ   مردم تيش مـي  هـاي   ا مطالعـه رفتارهـا و نگـرش   شـود ب
عـدم  "هاي مختلف مردمـي در ارتبـاط بـا     ها و گروه دسته

اي تنظـي  شـود تـا بـا بـه       برنامـه " اهداي داوطلبانه خـون 
هاي متناسب تغيير نگرشد ارزشي بـه نـام    كارگيري روش

هاي مخاطبان  را در گنجينه ارزش"اهـداي خون داوطلبانه"

 . دهد جا 
     

 يتشكر و قدردان
به اين وسيله نويسندگان مقاله مراتـب تقـدير و تشـكر        

خود را از آقايان دكتر حريريد دكتر حيـاييد دكتـر كيخـاد    
زاده اعـيم   دكتـر ايـوب    دكتر يادگار فرد و بابـايي و خـان   

 .  دارند مي
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Abstract 
Background and Objectives 

One of the main objectives of blood centers is to promote voluntary blood donation. It is 

important then to recognize people views and beliefs about blood donation. Decrease or 

elimination of blood replacement is closely correlated with the tendency of people to embark 

on voluntary blood donation. In recent years, IBTO has taken measures to eliminete blood 

replacement and it has been considered as a priority in the strategic planing of IBTO. Blood 

replacement rate in most of the provinces is reported to be zero, except in 3 provinces of 

Hormozgon, Sistan and Baluchestan, and Khuzestan. A qualitative study was done considering 

the role of views and beliefs of people and their tendency to embark on blood donation in 3 

southern provinces which are faced with problems regarding  blood donation. 

 

Materials and Methods 

Two focus group meetings were held in each of these provinces. In each session, various and 

specified groups of people participated with pre-determined standards.  

 

Results 

False beliefs and views about blood donation were brought up: transmission of infectious 

diseases to donors, blood deficit being an improper claim, blood donation just for men, girls 

being banned to donate blood, blood donation making one thin and revealing addiction, 

phlebotomy better than blood donation, religious prohibition of blood donation, and the 

negative effect of blood donation on sexual behaviors. 

Conclusions 

In order to promote the motivation of people of these regions to appreciate voluntary blood 

donation, besides using social marketing tools, it is necessary to use these beliefs and views in 

social marketing and provincial publicity. The false views which are common among these 

three provinces can be rectified through similar programs and those specific to each province 

can be addressed by a different strategy.  
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