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 ریزی شده و اضطراب تزریق با قصد رفتار  های نظریه رفتار برنامه ارتباط سازه
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 هچكيد
 سابقه و هدف 

راستا  نیاست. در هم یامر ضرور نیآنان به ا بیخون ترغ یتر از حد انتظار زنان در اهدانییبا توجه به مشارکت پا
مطالعه ارتباط  نیخون زنان است. ا یثر در اهداؤعوامل م ییشناسا ازمندیمناسب و اثرگذار ن یها تدارک آموزش

 خون در دختران دانشجو دانشگاه علوم یبا قصد رفتار اهداتزریق شده و اضطراب  یزیر رفتار برنامه هینظر یها سازه
 قرار داده است.  یرا مورد بررس اصفهان یپزشک

 ها روش مواد و
انجام  1021در نیمسال اول اصفهان  یدختر دانشگاه علوم پزشک انیبا مشارکت دانشجو یلیتحل -یفیمطالعه توص نیا

مرتبط  یها انتخاب شدند و داده انینفر از دانشجو 303تعداد  ،یاهیسهم یا چند مرحله یا طبقه گیری شد. با روش نمونه
و  رسونیپ یهمبستگ بیضر یوآزمون ها SPSS 02 افزار و با نرم یآور جمع یکیالکترون سشنامهپر قیاز طر
 شد. لیتحل یخط ونیرگرس
 ها يافته

 یرفتارکنترل  یها سازهبین خون داشتند.  یسابقه اهدا ،دختران دانشجو%( از 3/11نفر) 110 تنها نشان داد که جینتا
 با قصد رفتار تزریق اضطراب بین  و میخون رابطه مستق یو نگرش با قصد رفتار اهدا یذهن یهنجارها ،درک شده

 (.≥p 221/2ت) داش وجود رابطه معکوساهدای خون 
 ينتيجه گير

خون  یبانوان به امر اهدا بیانجام مداخالت در جهت ترغ یمناسب برا ییتواند الگو یشده م یزیر رفتار برنامه هینظر
زنان به  یدرمان کم خون نیچن و هم قیمختلف جهت کاهش اضطراب تزر یآموزش یها استفاده از برنامه یباشد، از طرف

 رسد. یبه نظر م یضرور یخون امر یاهدا شیجهت افزا
 خون، قصد  یاهدا ان،یدانشجو :ات كليديكلم
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  مقدمه 
زـای سـتمت در    ترين ضرورت ازدای خون سالم، از مهم    

از طريـ    یاگر خون سالم و کـاف  (.0است) یزر یامعه انئان
نگردد، ستمت خون و در نتیجه  نیمأخون داوطلبانه ت یازدا

 بــا(. 0)سـتمت یامعــه مـورد تهديــد وــرار خوازـد گرفــت   
 شتریبه خون ب ازین یعلم پزشک شرفتیو پ تیشدن یمعرتریپ

ـ تعداد ازدا کنندگان خـون ن  ديبا ني(. بنابرا4شده است) بـه   زی
ـ پ شيآن افزا یزا وردهآو فر نمصرف خو شيموازات افزا  دای

زدف مراکز انتقا  خون، انتخاب ازداکنندگانی اسـت   (.0کند)
را ون منتقله از طري  خزای  احتما  ابتت به عفونت نيکه کمتر

داشته باشند، بنابراين عتوه بـر معاينـه و مشـاوره، گـزينش     
ـ کم خطر یامعه ازم یزاتییمع انیازداکنندگان از م ـ  تی ه ب

 بـا  يزنـان تقر  رانيدر کشور ا که نيا رغم یعل (.0)دارد یسزاي
انــد،  داده کیکــک کشــور را تشــک تیــاز یمع یمــین زا شیبــ

 حـد انتاـار   از ترنيیپا اریخون بئ یزا در ازدا مشارکت آن
 ینئبت مشارکت زنـان در امـر ازـدا    یکشور نیانگیاست، م

 یکـه در کشـورزا   یاسـت، در حـال   1 بـه  0خون به مردان، 
 (.5)رسد ی% م55مشارکت زنان تا  زانیم افته،يتوسعه 

 یل  مشـارکت افـراد  برای ثر ؤمداختت م ییهت طراح    
ـ خـون   یازـدا  طيواید شرایوان  ، ويـهه زنـان دانشـجو   ه ب
آنان از طري  خون  یثر بر وصد رفتار ازداؤعوامک م شناخت

ـ  به نار نمايد. می ریضرو زای مناس  الگو يا ناريه رسـد   یم
 برای تبیین عوامـک مـرتبط بـا وصـد    شده  یزير برنامه هينار
دارای سـه سـازه    هينار نيباشد. ا تناس  داشتهخون  یازدا

باشد  ر  رفتاری درک شده مینگرش، زنجارزای ذزنی و کنت
که وصد رفتاری يا تمايک فرد برای انجام يک رفتار مطلـوب  

در تبیین وصد رفتار  هينار نياعتبار ا (.1)کنند را پیشگويی می
ـ زا تا از مطالعه یاریدر بئ یبه صورت تجرب ازدای خون  ديی
با استفاده از الگـوی    یزيمثا  در مطالعه عز یبرا، شده است

تمايک بانوان تهـران بـه    ريزی شده و رفتار برنامه کنش معقو 
زـای   زا نشان داد از میان سازه يافته .دش سنجیدهازدای خون 
بـا وصـد    باور زنجاری نئبت بـه سـاير عوامـک    ناريه، سازه

 (.6ازدای خون ارتباط بیشتری داشت)

 مختل  یزا که ینبه دزد مینشان ه ديگری مطالع نیچنزم    
تـر،، از یملـه تـر، از سـوزن، درد، خـون و       اضطراب و

موانـ  در   نيتـر  یزء مهـم  یعفون یزا یماریمثبت ب شيآزما
به   يتزراضطراب  اياز خون و  تر، (.1)خون زئتند یازدا

شـود و بـا    یم یبند خاص طبقه ینوع تر، مرض کيعنوان 
 نيشود، ا یمشخص م  يتزر افتيخون و در دنيایتناب از د

)رنـ    وازووگا  یزا ممکن است با واکنشاضطراب و تر، 
 (.1)نباشد ايضع  تهوع...( زمراه باشد   ،يتعر ،یدگيپر
 یو برخوردار یخون سالم و کاف نیمأت تیبا تویه به ازم    

ـ   یطراحبرای از ازداکنندگان مئتمر،  یهـت  ثر ؤمـداختت م
یـوان و سـالم از یملـه     یتییمع یزا مشارکت گروه  یترغ

، شناخت عوامک مرتبط خون یدختران دانشجو در رفتار ازدا
ـ    نياست. ا یضروربا وصد ازدای خون   نیمطالعـه ارتبـاط ب

بـا    يشده و اضطراب تزر یزير رفتار برنامه هينار یزا سازه
خون در دختران دانشـجو دانشـگاه علـوم     یوصد رفتار ازدا

  رار داده است. و یاصفهان را مورد بررس یپزشک
 

  ها روشمواد و 
ـ یتحل -یفیمطالعه به روش توص نيا      نیـی بـا زـدف تع   ،یل

ـ ر رفتار برنامه هينار یزا خون با سازه یوصد رفتار ازدا  یزي
انجـام شـد.    0020در نیمئـا  او    شده در دختران دانشجو

دختر دانشـگاه علـوم    انيپهوزش دانشجو نيا ییامعه آمار
 اصفهان بودند.  یپزشک
کوکران محاسبه شـد.   فرمو  بر اسا، بررسی نمونه مورد    

 11/0% برابر بـا  15 نانیاطم  يضر z (1-α) بدين صورت که
با  برابر ρو  01/0% برابر با 12توان آزمون  يضر z (β-1) و

 410تعداد در نار گرفته شد و درصد  5 یسطح خطا و 52%
و  design effect 1/0 با در ناـر گـرفتن   نفر به دست آمد که

نفر در نار گرفتـه   150تعداد  ،درصد 1حدود  زشياحتما  ر
ـ یبا پرسشنامه الکترون ازیمورد ن یزا داده .شد  یآور یمـ   یک
 .شد
 .انجـام شـد   ای ی چند مرحلـه ا روش طبقهبه   یریگ نمونه    

اصـفهان،   یابتدا پس از کئ  مجوز از دانشگاه علوم پزشـک 
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در زر دانشکده  ،دانشگاه به عنوان طبقه او  یزا دانشکدهکک 
مختلـ    یزـا  یمختل  به عنوان طبقه دوم و ورود یزا رشته

 طبقـه و از زر ه شد در نار گرفت طبقه سومزر رشته به عنوان 
تمام دانشـجويان دختـر ورودی    زا در کک، آن متناس  با سهم

يک يا دو نیمئا  تحصیلی از زر رشته بـه تصـادف انتخـاب    
 ندهيمنتخ  شماره تما، نما یزا از آموزش دانشکده شدند و
با  یگرفته شد. پهوزشگر ضمن تما، تلفن زای منتخ  کت،
آنـان   یپهوزش را برا ازداف ،منتخ  انيدانشجو یزاندهينما

زای مورد نار دسترسـی   ران ورودیبه گروه دختشرح داد و 
از  نيپر، ال یپرسشنامه ساخته شده در فضا نکیلپیدا کرد. 

 انيدانشـجو  یزـا  در گـروه  یمجـاز  یفضا یزا شبکه  يطر
 .ديارسا  گرد زای منتخ  ورودی

 کیدختر شاغک به تحصـ  انيورود به مطالعه دانشجو اریمع    
ـ    یدر دانشگاه علـوم پزشـک    ،یاصـفهان در مقـاط  کارشناس

ـ )در مقطـ  علـوم پا  یا حرفـه  یارشد، دکترا یکارشناس ( و هي
به شـرکت در   کي( و تمایآموزش )در مرحلهیتخصص یدکترا

 .ناوص پرسشنامه بود کیخروج تکم اریمطالعه و مع
 یوئـمت  4 فـا يا اطتعات پرسشنامه خود یآور یم  ابزار    

 .بود ريبه شرح ز
)دانشـکده،   یشـناخت  تیاو  شامک: اطتعات یمع وئمت    

زـک، سـابقه   أت تیسن، وضـع  ،یلیمقط  تحص ،یلیرشته تحص
ـ  خـون( بـود. زـم    افتيخون، سابقه در یازدا ـ در ا نیچن  ني

ـ دال بررسـی یهـت  پاسـخ  ا  باز ؤس کيوئمت از  عـدم   کي
 .خون در دختران دانشجو استفاده شد یازدا
ـ نار یزـا  دوم شامک: اطتعات مربوط به سـازه  وئمت      هي

ـ  ینگـرش، زنجارزـا   ،یشـده)آگاز  یزير رفتار برنامه  ،یذزن
. یهت سـنجش  ( بودیدرک شده و وصد رفتار یرفتار کنتر 

ـ مراد ای کـه توسـط   پرسشـنامه  زـا از  اين سـازه  ـ آذ اني و  ني
در (. 0)طراحی شده بود استفاده شـد 0415در سا   زمکاران

زای کمـی   آذين روايی محتوی ابزار با روش پهوزش مراديان
ناــر    اسـاتید صـاحو کیفی توسط پانک متخصصان شامک 

ینـه آمـوزش بهداشـت و کارشناسـان سـازمان انتقـا       مدر ز
متخصصین  یدر شیوه کیف بررسی شد بدين صورت که خـون

رعايت دستور زبـان، اسـتفاده از    یابزار را بر اسا، معیارزا
ـ   آيتم رگیریورا  کلمات مناسـ خـود و    زا در یـای مناس

 CVR د و در شـیوه کمـی  نکرد بررسـی  امتیازدزـی مناسـ
)شاخص روايی محتوی( ابـزار   CVIو  )نئبت روايی محتوی(

 و 10/2 الیبـا زـا   زمـه سـازه   CVR مقـادير  محاسبه شد و
. زم چنین یهت تعیـین پايـايی   بود 62/2 باالی CVI مقادير

زنجارزای ذزنی و کنتر  رفتاری درک زای نگرش  پرسشنامه
 (.0شده از ضري  آلفای کرونباخ استفاده شد)

 ینگرش، زنجارزـا  یزا سازه يیايپانیز در مطالعه حاضر     
و  کرونبـاخ  یپرسشنامه با آلفـا  نيو کنتر  درک شده ا یذزن
به روش بازآزمـايی بـه فاصــله   یوئمت وصد رفتار يیايپا

 .شد ديیو تا یدو زفته بررس
ا  بـود کـه   ؤس 00آگازی شامک  وئمت مرتبط با سنجش    

شـدند. دامنـه    یم یدز به صورت دو ارزشی)صفر و يک( نمره
ـ  یکه نمره باالتر یبود. کئان 2-00 نینمره آن ب  گرفتنـد،  یم

. زمئـانی  نئبت به ازدای خـون داشـتند   یتر آگازی مناس 
بـــا کــودر درونــی ايــن وئــمت در مطالعــه مراديــان آذيــن 

 10/2(. در مطالعه حاضر اين مقدار 0بود) 10/2 ريچاردسون
 به دست آمد.

ـ  ا  بـا پاسـخ  ؤس 00نگرش شامک      ـ ط یدز  5 کـرت یل  ی
خـون  ی مثا )ازـدا  یبود. بـرا  00-15با دامنه نمره  یوئمت
سازه بـه معنـی    نيدر ا است.(، نمره باالتر نديمن خوشا یبرا

 یآلفـا ضـري    .تر نئبت به ازدای خون بـود  نگرش مناس 
کنتر  رفتاری درک شـده   سازه به دست آمد. 11/2 کرونباخ
بـا دامنـه    یوئمت 5 کرتیل  یط یدز ا  با پاسخؤس 1شامک 
من آسان و  یخون برا ی)ازدا مثا  یبود. برا 1-02نمره از 

  يضـر  توانم خون ازدا کـنم(  یراحت است (، )اگر بخوازم م
 1زنجارزای ذزنی با  سازه .به دست آمد 1/2کرونباخ  یآلفا
 یبررسی شـد بـرا   یوئمت 5 کرتیل  یط یدز ا  با پاسخؤس

ـ   يام مـرا تشـو   مثا : )چون خـانواده   خـون ازـدا   ،کننـد  یم
 یآلفا  يضرو بود  1-42کنم.(، دامنه نمره اين پرسشنامه  یم

  .به دست آمد 61/2کرونباخ 
   یط یدز ا  با پاسخؤس 4خون با  یداــار ازـرفت دـوص    
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مثا )من وصد دارم در سه  یشد. برا یبررس یوئمت 5 کرتیل
ـ پا (خون ازـدا کـنم   ندهيماه آ بـه روش    وئـمت   يی ايـن اي

 دست آمد. هب 11/2 بازآزمـايی بـه فاصـله دو زفته
  يــوئــمت ســوم پرسشــنامه بــه ســنجش اضــطراب تزر    

 لبرگریاختصاص داشت واز پرسشنامه حالـت اضـطراب اسـ    
ــتفاده ــنا  اس ــد. پرسش ــ  ش ــطراب اس ــي لبرگریمه اض از  یک

سنجش اضـطراب اسـت     یابزارزا نيتر و معروف نيتر یميود
ا  او  حالت اضطراب ؤس 02شده که  کیا  تشکؤس 02که از 

دزـد.   یا  دوم رگه اضطراب را مورد سنجش ورار مؤس 02و 
یملـه   02حالت اضطراب)اضطراب آشـکار( شـامک    ا،یمق

ــرد را در    ــات ف ــه احئاس ــت ک ــا»اس ــان   ني ــه و زم لحا
رگه اضطراب)اضطراب  ا،یکند. مق یم یابیارزش «يیپاسخگو

و  یاسـات عمـوم  ئیمله اسـت کـه اح   02پنهان( زم شامک 
حالت االت ؤسبه  يیپاسخگوبرای سنجد.  یافراد را م یمعمول

زـا نوشـته    یآزمـودن  یمورد نار محق  بـرا  وياضطراب سنار
ـ  ـ   آنشــود و از  یم ن آشــود خودشــان را در  یزـا خواســته م

بـا تویـه بـه احئاسـات خـود در آن      تصور کنند و  تیمووع
 (.02)االت پاسخ دزندؤبه سحالت 

زـای   مطالعـه ابزار در  نيا یئینئخه انگل يیايو پا يیروا    
 تیوابل نی(. زمچن00-04شده است ) ديیو تا یبررس یمتعدد

 یخـون بـرا   یابزار در مطالعات مـرتبط بـا ازـدا    نيکاربرد ا
ـ ا (.00-01)شده اسـت  ديیتا زین  يسنجش اضطراب تزر  ني

 یبرگردانـده و بـوم   یو زمکاران به فارس یابزار توسط عابد
ابزار با آزمون اضطراب  نيا یزمگرا يیروا .شده است یساز

اضـطراب حالـت    یو بـرا 100/2ب صـفت  ااضطر یبک برا
اضـطراب   یکرونبـاخ بـرا   یلفاآ  يضر نیبود زمچن 104/2

 (.06)بود 111/2اضطراب صفت  یو برا101/2حالت 
ا  سنجش اضطراب حالت بـا  ؤس 02مطالعه حاضر از  در    
  02با دامنه نمره  اديز یلیتا خ از اصت  یوئمت 5 کرتیل  یط
مد نار مرایعه فرد بـه مراکـز    یويسنار .استفاده شد 022 تا

در مطالعـه حاضـر    .بود  يانجام تزر یبرا یمادگآو  یپزشک
 به دست آمد.     10/2وئمت نيکرونباخ ا یآلفا ضري  زین

 تق در ــاخ تهیکممطالعه حاضر توسط  ذکر است که وابک    

 یدانشگاه علوم پزشـک  -یو فناور قاتیپهوزش معاونت تحق
ــت    اصــفهان  و تايیــد شــد  مــورد بررســی وــرار گرف

(IR.MUI.RESEARCH.REC.1401.081.)  شــــــــــرکت
و بـدون ذکـر   مطالعـه بـه صـورت داوطلبانـه      ان دردانشجوي

کننـدگان   چنین تمام شـرکت  مشخصات وابک شناسايی بود. زم
ـ  تامهيرضـا فرم  ـ آ یکتب ه را کـه در ابتـدای پرسشـنامه    گازان

ـ  یزا داده بارگذاری شده بود، مطالعه و امضا کردند.  دسـت ه ب
. ابتـدا پـیش   شـد  تجزيه و تحلیک SPSS 02 افزار آمده با نرم

 زـا  بودن داده طبیعیزای مورد نیاز از وبیک  آزمون زای فرض
 یخط ونیمفروضات مربوط به رگرس هیکل .بررسی و تايید شد

برورار بود. نمـودار بافـت    یمورد بررس یزا گانه در داده چند
وابئـته( متقـارن و مشـابه     ریخون)متغ ینگار نمره وصد ازدا

انحراف  زین کولموگروف اسمیرنوف بود و آزمون طبیعی  يتوز
  نشان نداد. طبیعی  ياز توز یدارامعن
بـا  طبیعـی    يتوز یدارا زین زا مانده ینمودار بافت نگار باو    
ـ   نيبنابرا .صفر بود نیانگیم در اسـتفاده از   یمشکک زـم خط

ـ  چند گانه ویود نـدارد. زـم   یخط ونیرگرس بـا رسـم    نیچن
 Standardized predicted بینی پیشد استاندار نمودار پراکنش

values) ــک ــتاندارد در مقاب ــاو اس ــده یب  Standardizedمان

residuals) نشد کـه   دهيدر نمودار پراکنش د یمشخص یالگو
ــدگ کنواخــتي نشــانگر ــودن پراکن ــا حــو  خــط   داده یب ز
 در ناـر  25/2زـا   آزمون یدار اباشد. سطح معن یم یونیرگرس

ـ یو تحل یفیآمار توص از در ادامه گرفته شد.   يمثـک ضـر   یل
ـ یهت تجز یخط ونیو رگرس یزمبئتگ ـ و تحل هي زـا   داده کی

  استفاده شد.
 

 ها يافته
 یزـا بـرا   پرسشـنامه  نکیل در مطالعه حاضر یبه طور کل    
نفر بـه   104  تيارسا  شد که در نها انياز دانشجو نفر 150

افراد شرکت  یسن نیانگیاالت پاسخ دادند. مؤطور کامک به س
ــا  ــر ب ــده براب ــود  20/05 ± 02/0 کنن ــا  ب ــط  .س  000فق

 )یدو خون داشـتند  یسابقه ازدا انياز دانشجو%( 4/01)نفر
0).  

   ه ازدای خونـه سابقـی کـزای دانشجويان اسخـی پـبررس    
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نفـر   60 %( کـم خـونی،  41نفـر)  015نداشتند نشـان داد کـه   
 40%( نبود شـرايط،  1/02نفر) 50وزن، %( پايین بودن5/00)

%( تـر، از  24/2نفـر )  02 و دلیک خاصـی  /.%( بدون 1نفر)
 سوزن را به عنوان داليک عدم ازدای خون ذکر کرده بودند.

ـ نار یزـا  و دامنه نمـرات سـازه   اریانحراف مع نیانگیم      هي
 یوصد رفتـار ازـدا    يشده و اضطراب تزر یزير رفتار برنامه
 .(0)یدو  ارايه شده استدر یدو   انيخون دانشجو

ـ نار یزـا  سـازه  نیب رسونیپ یزمبئتگ  يضرا     رفتـار   هي
خـون در   یشده و اضطراب با وصد رفتـار ازـدا   یزير برنامه
 .(4)یدو  شده است نمايش دادهیدو  

نمره  بینی پیشیهت  یخط ونیرگرس تجزيه و تحلیک جينتا    
رفتار  هينار یزا خون برحئ  نمرات سازه یازدا وصد رفتار

از  یو تعــداد  يــشــده و نمــره اضــطراب تزر یزيــر برنامــه
در یدو  ختصه شده است)یدو   یشناستییمع یرزایمتغ
 ی، کنتـر  رفتـار  هينار یزا سازه نیدر ب ،جي. بر اسا، نتا(0

رفتار  وصد ینیبشیپ زا وادر به سازه رياز سا شتریبدرک شده 
 یشـناخت تییمع یزاریمتغ نیدر ب نیچن خون بود. زم یازدا

خـون    افـت يسـابقه در  و خـون  یسـابقه ازـدا    ،یبه ترت زین

 یوصـد رفتـار ازـدا    یبـرا  یکنندگ ینیبشیودرت پ نيشتریب
  خون را داشتند.

 
های دموگرافیک  : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی ویژگی1جدول 

 دانشجویان مورد مطالعه
 

 درصد تعداد متغیر

 سابقه ازدای خون
 4/01 000 بلی

 6/10 521 خیر

 وضعیت تأزک
 4/15 026 مجرد

 5/44 021 متأزک

 مقط  تحصیلی

 5/50 406 کارشناسی
 01 010 ای دکترای حرفه

 4/01 002 کارشناسی ارشد

 0/0 00 دکترای تخصصی

 سابقه دريافت خون
 0/00 62 بلی

 1/11 554 خیر

سابقه دريافت خون 
 در اعضای خانواده

 1/01 000 بلی

 0/10 410 خیر

 
 

 ریزی شده و اضطراب تزریق و قصد رفتار اهدای خون دانشجویان های نظریه رفتار برنامه میانگین انحراف معیار و دامنه نمرات سازه: 0جدول 

 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل دامنه نمرات تعداد سؤاالت متغیر

 15/0 10/4 1 2 2-00 00 آگازی

 61/0 00/40 12 00 00-15 00 نگرش

 16/0 14/01 42 1 1-42 1 زنجارزای ذزنی

 10/4 00/01 02 00 1-02 1 کنتر  رفتاری درک شده

 24/00 46/50 10 01 02-022 02 اضطراب تزري 

 11/0 42/1 05 4 4-05 4 وصد ازدای خون
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 ریزی شده و اضطراب تزریق دانشجویان های نظریه رفتار برنامه ضرایب همبستگی پیرسون بین قصد رفتار اهدای خون با سازه: 3جدول 
 

 قصد اهدای خون متغیر
r p 

 201/2 21/2 آگازی
 220/2 065/2 نگرش

 ≥p 220/2 004/2 زنجارزای ذزنی

 ≥p 220/2 015/2 کنتر  رفتاری درک شده
 ≥p 220/2 -411/2 اضطراب تزري 

 
ریزی شده، اضطراب تزریق و  های نظریه رفتار برنامه بینی نمره قصد رفتار اهدای خون بر حسب نمرات سازه آنالیز رگرسیون خطی جهت پیش: 0جدول 

 تعدادی از متغیرهای جمعیت شناختی
 

 B SE Beta T p-value بینی کننده متغیر پیش

 ≥p 220/2 010/1  010/0 020/1 مقدار ثابت

 510/2 566/2 201/2 256/2 244/2 آگازی

 ≥p 220/2 000/6 010/2 201/2 024/2 کنتر  رفتاری درک شده

 ≥p 220/2 220/1 064/2 200/2 064/2 زنجارزای ذزنی

 ≥p 220/2 -102/4 -000/2 221/2 245/2 اضطراب

 220/2 -062/4 -002/2 200/2 211/2 نگرش

 606/2 410/2 200/2 210/2 242/2 مقط  تحصیلی

 220/2 214/4 215/2 242/2 210/2 دانشکده

 051/2 046/0 246/2 010/2 001/2 وضعیت تأزک

 ≥p 220/2 -514/2 -011/0 051/2 -000/0 سابقه ازدای خون

 220/2 -055/4 -025/2 400/2 -111/2 سابقه دريافت خون

سابقه دريافـت خـون توسـط يکـی از     
 اعضای خانواده

000/2- 010/2 264/2- 011/0- 200/2 

 =R=  000/2 R2= 000/2 ADJ,R 151/2   تویه:

 باشد.  دزنده معنادار بودن آزمون می نشان >p 25/2 مقادير
 

 بحث
ـ نار یزـا  سـازه ارتباط بـین   نییمطالعه با زدف تع نيا      هي

 یوصد رفتار ازداو اضطراب تزري  و شده  یزير رفتار برنامه

اصـفهان در   یدختر دانشگاه علوم پزشک انيخون در دانشجو

دانشجويانی که در  داد که زا نشان يافتهانجام شد.  0020سا  

 ،زای کنتر  رفتاری درک شده، زنجار ذزنـی و نگـرش   سازه

 ونــخ یداـرفتار ازوصد  ،بودند نمرات بیشتری کئ  کرده

نمـرات آگـازی بـا    ، هينار یزا سازه نیدر ب باالتری داشتند.
 وصد رفتار ازدای خون ارتباط نداشتند. 

 نـد يآدختر نئـبت بـه فر   انيدانشجو ینمره آگاز نیانگیم    
ـ ط یپهوزش زاشم جينتا .بود ینیئخون در سطح پا یازدا  ری

مـا بـود کـه در آن اکثـر      مطالعـه  بـا  راستا زم زین و زمکاران
ـ  یآگاز انيدانشجو ـ  نـد يآنئـبت بـه فر   یکم خـون   یداـاز
 . (01)داشتند
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ـ ن و زمکـاران  انيیدر مطالعـه کئـرا   نیچن زم     دانـش و   زی
خون در ازدا کننـدگان   یازدا یارزایدر مورد مع یکل یآگاز

بود که مانند مطالعه ما نشـان   شتریر ازداکنندگان بینئبت به غ
 گـذار ریخون تاث یازدا زانیتواند بر م یم یدزد عدم آگاز یم

نشـان داده شـد کـه     حاضـر ن در پهوزش یچن زم .(01)باشد
اضطراب، نگرش،  ،یذزن یدرک شده، زنجارزا یکنتر  رفتار

ـ یبشیخون پ افتيسابقه ازدا و در ک،یدانشکده محک تحص  ین
ايـن   خون زئتند، ییهت وصد رفتار ازدا یمناسب یزا کننده
در دانشـجويان  و زمکـاران   یتـال  زا زمراستا با مطالعـه  يافته

کنتـر   ، سـازه  هينار یزا سازه نیدر ب(. 02دختر اتیوپی بود)
باط را با وصـد ازـدای خـون    باالترين ارت درک شده یرفتار

در یمعیـت   اشک و زمکـاران مشابه مطالعه  طور داشت زمین
سازه کنتر  که نشان داد دانشجويان آموزش عالی اتیوپی نیز  

خـون در افـراد    یبا وصد ازدا یرابطه وو ،درک شده یرفتار
سازه کنتر  رفتاری درک شده به برداشـت فـرد از    (.00)دارد

میزان تحت کنتر  بودن رفتار اشـاره  آسانی و سختی رفتار و 
ای انجام وبلی ز زا و بازدارنده دارد که بازتابی از تئهیک کننده

زـای یلـ     در برنامـه  .رفتارزـای مشـابه اسـت    و يا رفتار
مشارکت دختران دانشجو بايد به اين سازه تویه ويهه مبذو  

 ریفرد تـاث  یزنجار یدر مطالعه حاضر باورزا نیچن زمشود. 
ـ ن نیدر مطالعه مارت .خون دارند یبه ازدا میبر تصم یاديز  زی
مانند مطالعه حاضر بـه دسـت آمـد و نشـان داد کـه       یجينتا
ـ ي یدر گذشـته از سـو   یورده خـون آفـر  کي افتيدر از  یک

خـون بـوده    یزنان در ازدا یزازهیاز انگ ،خانواده ايدوستان 
 نيتـر  یوونشان داد که  زین . مطالعه استوک و موکک(00)است

ازداکننده در خانواده  کيداشتن  ،خون یعامک مرتبط با ازدا
نشان داده شده کـه   زین و دوستان بود. در مطالعه کلوز و ماسر

خـون رابطـه    یبا وصد ازـدا  یذزن ینگرش و زنجارزا انیم
 . (05)مثبت ویود دارد

ـ   نیچن در مطالعه حاضر زم      بارتبـاط اضـطرا   یبـه بررس
نشان داد  جينتا .خون پرداخته شد یو وصد رفتار ازدا تزري 

خـون کـازش    یوصـد ازـدا   ،تزريـ   اضطراب شيکه با افزا
ـ در آلمـان ن  یا در مطالعـه راستا بـا ايـن يافتـه     . زمابدي یم  زی

ازداکننـدگان،   ریخون در غ یعدم ازدا یعامک برا نيتر یوو
شـامک تـر، از عواوـ      ،خـون  یاضطراب مربوط به ازـدا 

مطالعه  در چنین (. زم04)بود  يو تر، از سوزن تزر یکيزیف
و غـش از موانـ      يتر، از خون، تزر زین کيدر برزديگری 

 زـای  ه(. در زمین راستا الزم است مطالع1بودند)خون  یازدا
بیشتری انجام شود چرا که دانشجويان دانشگاه علوم پزشـکی  

در اين  زا به نوعی با تزري  سر و کار دارند و در بیشتر رشته
بینند، بنابراين باال بودن اضطراب تزري  در  زمینه آموزش می

 رسد.  اين گروه از دانشجويان چندان وابک توییه به نار نمی

 کمتـر از بیئـت درصـد   مطالعه حاضر نشان داد کـه   جينتا    
خون داشتند، که بـا مطالعـه اخـوان     یسابقه ازدا انيدانشجو

(. 0، 6باشد) یان زمئو مو زمکار یزيو زمکاران و عز یتخت
ی که سابقه ازدای خون نداشتند انيدر پهوزش حاضر دانشجو

را بـه   طيو نبـود شـرا   بـودن وزن  نيیپا ی،کم خون  یبه ترت
خـون ذکـر کردنـد. در     یازـدا  داليـک عـدم   نيتر عنوان مهم

خـون   یعدم مشارکت در ازـدا  زیپهوزش مثمر و زمکاران ن
انتقا  خـون   یزاگاهيبه پا یو عدم دسترس یکم خون کیبه دل

 ،و زمکاران یدر مطالعه خئرو نیچن (. زم00ذکر شده است)
 یکردنـد کـه ازـدا    ی% افراد مورد مطالعه تصور م02از شیب

کم  زیدر مطالعه حاضر ن .(05)زنان خطرناک است یخون برا
خون در دختـران   یعامک عدم ازدا نيتر به عنوان مهم یخون

در مطالعـه  راسـتا بـا ايـن يافتـه      زـم  دانشجو به دست آمـد. 
 يیزء شا ،یتر، از ابتت به کم خون زیو زمکاران ن انیئکئرا
ـ  .(01، 01)خون بـود  ایداز عوامک بازدارنده نيتر رغـم   یعل
ـ    یدر تعداد یکم خون وعیش توانـد   یاز زنان و دختـران کـه م

ـ خون باشد، تعـداد ز  یازدا یبرا یید یمانع از زنـان   یادي
خون ندارند اما  یازدا یبرا یمانع چیز زئتند و طيواید شرا
خـون   یاز ازـدا  یتر، و تصور ابتت به کم خون کیتنها به دل
زنـان   یزـا  نگرش و رالزم است باو نيبنابرا .کنند یایتناب م

و درمان آن  صیتشخ یزا و راه یدر خصوص ابتت به کم خون
ـ اسـت کـه با   یا لهلمئ یکم خون کنیل اصتح شود؛ و بـه   دي

 یبـرا  یمان  ید کي رايبه آن پرداخته شود ز یصورت ید
آزن در  یاريطرح مکمک  یرغم ایرا یعل. خون است یازدا
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 حیصح یچنان الزم است درخصوص ایرا زم ،مدار، کشور
و بـروز کـم    وعیآن در کازش ش ریمدار، و تاث طرح در نيا

 یمطالعـات  آمـوزان دختـر   دانـش  ههيوه آموزان ب دانش یخون
 یو درمان کم خون صیتشخ ه،یاول یریشگیو پ رديصورت پذ

 .(06)باشد نمورد تویه پهوزشگرا
محدود بودن توان به  یپهوزش حاضر م یزاتيمحدود از    

نمونه مورد بررسی به دانشـجويان شـاغک بـه تحصـیک دوره     
 ،آتـی  زـای  آموزش تلوری اشاره کرد. بهتر است در پهوزش

زای کار ورزی يا  دانشجويان دوره تلوری و دانشجويان دوره
کار آموزی از نار آگازی، نگرش، کنتر  رفتاری درک شـده،  
زنجارزای ذزنی، اضطراب تزري  و ساير متغیرزای مرتبط با 
ازدای خون مقايئه شوند. محدوديت ديگر مطالعه ایرای آن 

ــود  ــوم پزشــکی ب ــور  .در دانشــجويان دانشــگاه عل ــه منا ب
بـا   یبعـد  زـای  هشود در مطالع یم شنهادیپ پذيری بیشتر تعمیم

 ،تـر  ای در سطح وسی  ای چند مرحله گیری خوشه روش نمونه
در رفتار ازدای خـون   و زای اين تلوری با وصد ارتباط سازه

زا پرداخته شود و نتـايج بـا    ی ساير دانشگاهدختران دانشجو
 .گرددزم مقايئه 

 
گيري نتيجه
 زای سازه نمره شيمطالعه حاضر نشان داد که با افزا جهینت    

وصـد   ،درک شـده  یکنتر  رفتار و یذزن ینگرش، زنجارزا
نمره اضطراب  شيو با افزا ابدي یم شيخون افزا یرفتار ازدا

ـ   یوصد رفتار ازدا ،تزري  ـ  زـم  .ابـد ي یخون کـازش م  نیچن
بـه   طيشـرا  دزنان، کم بودن وزن، نبو یمانند کم خون یعوامل

خون توسـط افـراد مـورد مطالعـه      یازدا یعنوان موان  اصل
 .مطرح شدند

زنان یـوان    یالزم است یهت ترغ جينتا نيتویه به ا با    
منطبـ  بـر    یزا آموزش ،خون یزنان دانشجو به ازدا ههيبه و
ـ ر رفتار برنامه هينار یزا سازه شـود و از   یشـده طراحـ   یزي
ـ مویود یهت کـازش اضـطراب تزر   یکارزا راه اسـتفاده    ي

و درمـان کـم    صیالزم است نئبت بـه تشـخ   نیچن شود. زم
زنان دانشـجو   راي. زرديصورت پذ یشتریب ازتمامزنان  یخون

 کیخـون را تشـک   یازدا طياز افراد واید شرا یوئمت اعام
 یدزند و در صورت یل  مشارکت آنان در چرخـه ازـدا   یم

یامعـه   ازیخودشان، ن یبرا اریبئ ديعتوه بر کئ  فوا ،خون
 .سازند یمرتف  م زیبه خون را ن

 
 تشکر و قدردانی

نامـه کارشناسـی    اين مطالعه ماحصک طرح تحقیقاتی پايان    
ارشد رشته آموزش بهداشت مصوب دانشگاه علـوم پزشـکی   

 یاز زمکاروسیله  است. بدين ( 402001اصفهان)شماره طرح
 انيو دانشــجوی و پهوزشــی آموزشــمعاونــت  پرســنک هیــکل

اصفهان که مـا را   یدانشگاه علوم پزشکمختل   یزا دانشکده
 ینمودند، تشـکر و وـدردان   یاري یطرح پهوزش نيدر انجام ا

 .شود یم
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Abstract 
Background and Objectives 

Considering the lower-than-expected participation of women in donating blood, it is necessary 

to encourage them to do so. In this regard, the preparation of appropriate and effective 

trainings requires the identification of effective factors in women blood donation. This study 

has investigated the relationship between the constructs of the theory of planned behavior and 

injection anxiety in female students of Isfahan University of Medical Sciences. 

 

Materials and Methods

This descriptive-analytical study was conducted with the participation of female students of 

Isfahan University of Medical Sciences in 2022. Six hundred and twenty-three students were 

selected by stratified multi-stage quota sampling method and the data related to the constructs 

of the theory of planned behavior and trypanophobia were collected through an electronic 

questionnaire with SPSS/20 software and coefficient tests. Pearson correlation and linear 

regression were used for data analysis. 

 

Results 

The results showed that 114 female students (18.3%) had a history of donating blood. There 

was a direct relationship between the constructs of awareness, mental norms, perceived 

behavioral control and attitude with the intention to donate blood; injection anxiety had an 

inverse relationship with the intention to donate blood (p ≤  0.001).   

 

Conclusions   

The theory of planned behavior can be a suitable model for conducting interventions to 

encourage women to donate blood; on the other hand, using different educational programs to 

reduce injection anxiety and treat anemia in women in order to increase blood donation seem 

necessary. 
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