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AIMS. One of the most important issues in the blood supply chain is meeting the demand for 

hospitals' blood supply, which becomes more sensitive in times of crisis. Given that access to 

blood supply is often restricted in critical situations due to a sudden increase in demand, the 

supply chain is in severe trouble during and after the crisis. The aim of this study was to 

investigate the factors affecting blood donation by donors in the blood supply chain under critical 

conditions. 

MATERIALS & METHODS. This descriptive-survey study was performed on all blood donors in 

Mazandaran, Iran province during the first four months of 2018. Using cluster sampling method, 

384 samples were selected. Data were collected using a valid and reliable researcher-made 

questionnaire. Data analysis was performed using structural equation modeling in SPSS 20 and 

LISREL 8.50 software. 

FINDINGS. In this study, 92.97% of 384 persons were male and the age group of 31-40 years with 

the frequency of 36.20% had the highest age range. Evaluation of the research model showed that 

all fit indices were within acceptable range. Factor loadings for variable effects of advertising and 

informing, motivation, awareness and subjective norms on blood donation in crisis conditions 

were 0.98 (t=10.31), 0.80 (t=9.45), 0.66 (t=8.60) and 0.57 (t=4.75) were estimated. Therefore, 

advertising and information had the greatest impact on blood donation by donors in critical 

conditions. 

CONCLUSION. The results showed that advertising, motivation, subjective norms, and donor 

awareness have a positive and direct effect on blood supply in the crisis supply chain, and 

advertising and informing have the most impact. 
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حران ب طیاست که در شرا هامارستانیب ازیخون مورد ن یبه تقاضا ییخون، پاسخگو نیتأم رهیمسائل در زنج نیتراز مهم یکی: اهداف
 شود؛یدر تقاضا، محدود م یناگهان شیافزا لیبه دل یبحران طیبه عرضه خون اغلب در شرا یدسترس نکهی. با توجه به اشودیتر محساس

خون توسط  یعوامل مؤثر بر اهدا یبررس. مطالعه حاضر با هدف گرددیم دیخون در طول و پس از بحران دچار مشکالت شد نیتأم رهیزنج
 .انجام شد یبحران طیخون تحت شرا نیتأم رهیاهداکنندگان در زنج

در استان  1397اهداکنندگان مستمر و باسابقه خون که در چهارماه اول سال  هیدر کل یشیمایپ -یفیپژوهش توص نیا ها:و روش مواد
 یبه عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآور 384 ،یاخوشه یریگخون کردند، انجام شد. با استفاده از روش نمونه یمازندران اقدام به اهدا

معادالت  یابیبا استفاده از روش مدل زیها نداده لیو تحل هیساخته انجام شد. تجزمحقق یو روا ایپا هنامها با استفاده از پرسشداده
 .انجام شد LISREL 8.50و  SPSS 20افزار در قالب نرم یساختار

 یسال با فراوان 40 یال 31 یداده بودند و گروه سن لینفر( را مردان تشک 357) %92.97نفر نمونه،  384پژوهش از  نیدر ا :هايافته
وده قابل در محد یبرازندگ یهاشاخص ینشان داد که تمام قیمدل تحق یابیکننده بود. ارزشرکت یرنج سن نیشترینفر( ب 139) 36.20%

 یاهداکنندگان بر اهدا یذهن یو هنجارها یآگاه زش،یانگ ،یرسانو اطالع غاتیتبل ریاثر متغ یبرا یعاملقرار داشتند. مقدار بار یقبول
 نیشد. بنابرا برآورد( t=75/4) 57/0( و 60/8=t) 80/0 (45/9=t ،)66/0(، t=31/10) 98/0 برابر بیترتبحران به  طیخون در شرا

 .داشت یبحران طیخون توسط اهداکنندگان در شرا یرا بر اهدا ریتأث نیشتریب یرسانو اطالع غاتیتبل

 خون در نیتأم رهیخون در زنج یاهداکنندگان بر اهدا یو آگاه یذهن یهنجارها زش،یانگ غات،ینشان داد که تبل جینتا :یگيرنتيجه
 .است ریتأث نیشتریب یدارا یرسانو اطالع غاتیدارند و تبل یمیمثبت و مستق ریبحران تأث طیشرا

 غاتیتبل ،یموارد اضطرار زه،یاهداکنندگان خون، انگها: کليدواژه 
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 مقدمه
 خون محصوالت و خون به جهان سراسر در مردم از یاریبس روز هر
 سازمان یسو از شدهاعالم آمار با مطابق که یطوربه دارند، ازین

 به زاین خود یزندگ طول در نفر کی نفر، سه هر از ران،یا خون انتقال
 تیریمد و خون نیتأم رهیزنج. دارد خون محصوالت و خون انتقال
 دو ،یعیطب یایبال افزونروز تعداد علت به ریاخ دهه دو در بحران

 رهیجزن انسان، یبرا خون تیاهم. اندبوده محبوب یقاتیتحق نهیزم
 رارق توجه مورد دولت و دانشمندان متخصصان، یبرا را خون نیتأم
 االتیا در نفر کی هیثان دو هردر  " که شودیم گفته. است داده

 مورد خون یاهدا 09444 از شیب روز هر و دارد خون به ازین متحده
 منبع تنها و شودینم دیتول هاشگاهیآزما در خون[. 9] "است ازین

 یاتیح و مشکل اریبس را خون مسئله که است خون یاهدا خون،
 منجر خون انیجر در وقفه و کمبود گونههر ن،یا بر عالوه. کندیم
 رهیزنج در مسائل نیترمهم از یکی[. 2] شودیم انسان مرگ به
 یتقاضا به ییپاسخگو یبرا ازین مورد خون نیتأم خون، نیتأم
 در. شودیم ترحساس یبحران طیشرا در که است هامارستانیب
 خون یاهدا طیشرا واجد تیجمع از %04 اگرچه متحده، االتیا

 در نرخ نیا. کنندیم اهدا خون 5% حدود تنها یول هستند،
 خون عرضه به یدسترس[. 9] است ترکم توسعه حال در یکشورها
 ون،خ یتقاضا در یناگهان شیافزا لیدل به یاضطرار طیشرا در اغلب

 نیح خون منابع تیریمد در است ممکن هادولت. شودیم محدود
 ندمان یعیطب یایبال. شوند دیشد مشکالت دچار بحران از پس و

 جهان سراسر در یادیز مشکالت جادیا باعث یقحط و لیس زلزله،
 دهیدبیآس مناطق بر یدیشد ریتأث ایبال نیا که است واضح. شودیم
 یزیربرنامه بدون و دارد آنجا در مطالبات از یادیز حجم جادیا و

 زلزله مثال، عنوان به[. 0] ستین کارآمد نجات اتیعمل ح،یصح
 کرد مختل را خون نیتأم رهیزنج ن،یچ در 2442 سال در چوانیس
 یسندا شهر در 2499 سال یسونام و زلزله یط  ب،یترت نیهم به[. 5]

 همواج یادیز مشکالت با کشور نیا خون تیریمد ستمیس ژاپن،
 خون نیتأم رهیزنج هوشمندانه یزیربرنامه به ازین نیبنابرا[. 0] شد
 در خون کمبود رایز شود،یم احساس شدتبه یعیطب یایبال نیح
 [.7] دهدیم شیافزا را ریم و مرگ زانیم همواره یعیطب یایبال

 یخیتار شهر یشتریر 0.0 زلزله کی ،2449 دسامبر 20 خیتار در
 94444 کشته، نفر 94444 از شیب آن در که کرد رانیو را رانیا در بم
 دندید بیآس شدت به ای بیتخر هاساختمان از %25 و مجروح نفر
 ودور با کشور سراسر در هامارستانیب از یاریبس انیم نیا در[. 2]

 و گرفتند قرار فشار تحت شان،تیظرف حد از شیب مجروحان
 یاورژانس یازهاین یبرا خون یواحدها یفور نیتأم خواستار

 9299 تنها زلزله، از پس اول روز چهار در حال نیا با. شدند یجراح
[. 9] است دهیرس فاجعه منطقه به( %9/9) شدهاهدا  خون واحد
 ژهیوبه ،یامدادرسان ازین مورد یهاتالش اسیمق و تیاهم بم تجربه
 ریغ به. دهدیم نشان یعیطب یایبال از پس را خون نیتأم تیریمد
  ریمومرگ باعث زین یعیطبریغ یهافاجعه ،یعیطب یایبال از
 متحده، االتیا در سپتامبر 99 حمالت مانند اند؛شده منتظرهریغ

 در 2499 سال یهایگذاربمب و 2442 سال در ییبمب حمالت
 یفور ازین مجروحان از یاریبس موارد نیا در که بوستون، ماراتون

 9992 سال یستیترور حمالت ن،یهمچن. دارند خون محصوالت به
[. 94] است داده نشان را ایکن در خون نیتأم یکمبودها ،یروبینا در

 خون نیتأم رهیزنج یهاحلراه به ازین دهندهنشان فوق یهانمونه
 قادر را یپزشک یهاستمیس یهارساختیز و هامارستانیب که است

 دینمایم یجمع حوادث تلفات یدادهایرو در مؤثر ییپاسخگو به
 داده نشان افتهیتوسعه یکشورها شتریب در یحت حال، نیا با[. 99]

 زرگب یایبال یبرا نامناسب، یهارساختیز لیدل به که است شده
 [.92] ستندین آماده

 شبکه یطراح با رابطه در یقیتحق[ 99] یبهبود و انیرمضان
 توجه با تقاضا و عرضه در نانیاطم عدم تحت خون نیتأم رهیزنج
 یاهدا در مؤثر عوامل انیم از. اندداده انجام یاجتماع یهاجنبه به

 کنندهاهدا تجارب خون، مراکز از خون اهداکنندگان فاصله خون،
( یفن کارکنان مهارت سطح و کارکنان رفتار) یدرمان مراکز در خون

 مورد مطالعه نیا در( خون مراکز در یغاتیتبل بودجه) هامشوق و
 و بوده داوطلبانه یتیفعال خون یاهدا. است گرفته قرار توجه
 و یلسپیگ نظر از. است یدشوار کار خون یاهدا به افراد بیترغ
 عوامل جملهاز فشار و هامشوق ،یدوستنوع حس[ 90] ریلیه
 حس[ 95] اسوالت. است خون یاهدا یبرا مثبت یزشیانگ
 انیب خون یاهدا یبرا یزشیانگ عامل نیترمهم را یدوستنوع
 جهینت نیا به خود مطالعه در[ 90] همکاران و سانچز. کندیم
 اساس بر که اندکرده عنوان کنندگاناهدا از %52 که انددهیرس
 و هستند مجدد یاهدا یبرا مراجعه به لیما ،یمال اعتبار افتیدر
 یاهزانندیانگ عامل را یپزشک تست شنهادیپ افتیدر آنان از 00%
[ 97] همکاران و فرناندز نظر از. اندکرده عنوان یبعد مراجعه یبرا

 تماس و یشخص یهادرخواست الگوها، جملهاز یخارج یفشارها
 هتج درخواست یبرا یحضور مراجعه ای تلفن نامه، قیطر از افراد با

. گردد مطرح یزشیانگ عامل عنوان به تواندیم خون یاهدا
 یاهدا به افراد قیتشو که کنندیم انیب[ 92] همکاران و پورکفاش
 کارراه  تواندیم ،یادراک یباورها ژهیوبه فرد، یباورها تیتقو و خون
 انییکسرا. باشد خون داوطلبانه یاهدا شتریب جذب جهت یمناسب

 به کمک ،یسالمت بر اهدا مثبت اثر خود قیتحق در [99] یتوسل و
 یدااه با رابطه در یکنجکاو و یسالمت چکاپ ،یدوستنوع و نوعهم
 هب اهداکنندگان بیترغ یبرا زانندهیانگ عوامل عنوان به را خون
 یاهدا [24] همکاران و ریخد نظر از. اندکرده عنوان خون یاهدا
 چون یعوامل از متأثر همواره و است یرفتار دهیپد کی خون،
 قرار خون ینیگزیجا و جامعه فشار ،یاجتماع رفتار ،یدوستنوع
 یارزش رفتار و منطق جنبه از مستمر اهداکنندگان اکثر. ردیگیم

 . ندینمایم خون یاهدا به اقدام
 کی به ییپاسخگو به ملزم را خود خون مستمر اهداکنندگان

. دانندیم شیخو وجود از گذشت با یاجتماع وجدان یعنی ازین
 یعنی ردیگیم سرچشمه تعهد احساس از خون یاهدا عمل تکرار

 لهمرح به یبهداشت ینهادها قیطر از که جامعه به یاخالق تعهد کی
 ندارد وجود یگرید یاجتماع تیفعال چیه در اما دیآیم در اجرا

 احساس یقیتحق در [22] همکاران و یشهشهان جوادزاده[. 29]
 تیوضع بهبود و آرامش احساس شدن، بانشاط و شاداب ت،یرضا

 یمعرف خون یاهدا یروان و یکیزیف عوامل عنوان به را یجسمان
 همکاران و یمسلم نیهمچن و [29] همکاران و مقصودلو. اندکرده

 از برخواسته یهازهیانگ اند،کرده انیب خود مطالعات در زین [20]
 جهت محرک عوامل نیترمهم از یدوستنوع و یمذهب اعتقادات

 سابقه نوع،هم به کمک [25] یروح و ینیچگ. هستند خون یاهدا
 حفظ بستگان، مورد در خون به ازین سابقه خود، در خون به ازین

 انجام گان،یرا یهاشیآزما انجام خون، غلظت کاهش ،یسالمت
 یهازهیانگ عنوان به را معالج پزشک هیتوص و دزیا شیآزما
 عربستان در یقیتحق جهینت. اندکرده مطرح خون کنندگاناهدا
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 یکی و دارد اهدا در یمهم اریبس نقش مذهب که است نیا یایگو
 مطالعه نیا در. است خون یاهدا یبرا زشیانگ عوامل نیترازمهم

 یمذهب فهیوظ کی خون یاهدا که دارند باور اهداکنندگان از 79%
 آن در که بوده ییفتوا لیدل به اهدا کنندگان،اهدا نظر واز است
[. 20] است شده هاانسان جان نجات جهت خون یاهدا به هیتوص
 از شیآزما انجام نوع،هم به کمک [27] یجهرم تراب و انییکسرا
 سح و خانواده و خود ازین ،یسالمت بر اهدا مثبت اثر ،یسالمت نظر

 یمعرف خون یاهدا یبرا زانندهیانگ عوامل جملهاز را یکنجکاو
 رغبت و لیم خود مطالعه در [22] همکاران و یکاخ. اندکرده
 نتقالا سازمان به ییپاسخگو و دوستان ای خانواده هیتوص ،یشخص
 یبرا محرک عنوان به را خاص یخون گروه به ازین خصوصدر خون
 یاهدا یبرا که را ییهازهیانگ نیهمچن. اندکرده ذکر خون یاهدا
 یاهدا سالمت، نیتأم نوع،هم به کمک شامل اندگرفته درنظر خون
 و یشاکر. اندکرده انیب بستگان به خون یاهدا و نیگزیجا خون

 دوستان، ای خانواده ازین ،یدوستنوع ،یسالمت حفظ[ 29] همکاران
 خون یاهدا یبرا هامحرک عنوان به را یمذهب عوامل و بحران بروز
 . اندکرده یمعرف

 یارسانه ابزار یریکارگبه [94] همکاران و یرخشان قیتحق در
 یهاروش نیترعیشا عنوان به مطبوعات و ونیزیتلو و،یراد مانند
 افراد زهیانگ نیترمهم و است خون یاهدا با مردم اطالع و ییآشنا
 طبق. است شده عنوان یمعنو اجر و نوعهم به کمک خون یاهدا از

 از گسترده و خوب استفاده [99] همکاران و یتخت یمنتظر قیتحق
 به نسبت را زنان جامعه نگرش و یآگاه سطح ،یجمع یهارسانه
 را آنها یاهدا موجب و کندیم تیتقو سالم خون یاهدا طیشرا

 غاتیتبل به نگرش که انددهیرس جهینت نیا به آنها. کندیم فراهم
 تیعنا نظر از .دارد اثر خون یاهدا به نگرش بر خون انتقال سازمان

 و یدوستنوع خون یاهدا زهیانگ نیترمهم ،[92] یسهراب و یاله
 و بوده یسالمت یبررس و یسالمت بر خون یاهدا مثبت اثرات
 و یمانینر. است ونیزیتلو و ویراد مردم یاطالعات منبع نیترمهم

 یریپذتیمسئول و یهمدل حس ،یدوستنوع [99] همکاران
. کنندیم یمعرف خون یاهدا یهازهیانگ عنوان به را یاجتماع

 بر یهنجار و یرفتار باور کنند،یم انیب [90] یاحمد و یزیعز
 ییکارآ از یهنجار باور و داشته ریتأث خون یاهدا به افراد لیتما

 یهارسانه قیطر از باور نیا تیتقو و است برخوردار یباالتر
 خون یاهدا نام به یاجتماع ارزش کی جادیا یبرا یغاتیتبل
 یاهدا یبرا داوطلبان شتریب جذب جهت یمناسب وهیش تواندیم

 .باشد خون
 94 از یکی رانیا نکهیا به توجه با و گرفتهصورت مطالعات بنابر

 زا یکی یرو بر ،استیدن یعیطب یایبال معرض در برتر کشور
 یهالرزهنیزم از %92 حدود قرار دارد و لرزهنیزم یاصل یکمربندها
 مشکالت به توجه باهمچنین  و است رانیا به متعلق جهان مخرب

 سانحه ،9922 سال در بم زلزله همچون یحوادث در وجودآمدهبه
 حمله ،9990 سال در کرمانشاه زلزله ،9995 سال در پالسکو
 یعیرطبیغ و یعیطب حوادث ریسا و 9997 سال در اهواز یستیترور
 ضرورت و طلبدیم را خون نیتأم رهیزنج مؤثر تیریمد ران،یا در

 . کندیم مشخص شتریب را قیتحق نیا انجام
 قیتحق نیا انجام با تا داشت آن بر را محقق شدهمطرح موارد

 تیریمد یبرا را نهیزم و کرده پر را نهیزم نیا در یقاتیتحق شکاف
 نیکمتر موجب تا آورد فراهم یبحران طیشرا در خون نیتأم رهیزنج
 را یبحران طیشرا در خون یتقاضا برآورد و دگانیدحادثه به بیآس

 طتوس تواندیم قیتحق نیا جینتا. آورد فراهم نهیهز نیکمتر با
 زمان در خون نیمأت رهیزنج با مرتبط ینهادها و هانسازما یتمام
ویژه مراکز درمانی وابسته به نیروهای به یدرمان مراکز از اعم بحران

 یرساناطالع ینهادها و خون انتقال سازمان ،نظامی و انتظامی
 نیا. ردیبگ قرار استفاده مورد بهتر یزیربرنامه و تیریمد جهت
 توسط خون یاهدا بر مؤثر عوامل یبررس هدف با قیتحق

 .دش انجام یبحران طیشرا تحت خون نیتأم رهیزنج در اهداکنندگان
 

 هامواد و روش
 قیتحق تیماه نظر از و یکاربرد هدف منظر از حاضر، قیتحق
 گاناهداکنند  را قیتحق نیا یآمار جامعه .است یشیمایپ -یفیتوص

 سال اول ماه چهار در که مازندران استان در خون باسابقه و مستمر
 اول ماهچهار در) دادند لیتشک کردند، خون یاهدا به اقدام 9997
 یاهدا به موفق مازندران استان در نفر 709 و هزار 09 تعداد 97 سال
 اهداکنندگان از نفر 992 و هزار 94 تعداد نیا از که شدند خون

 یاول بار نفر 922 و هزاریک و باسابقه نفر 207 و هزار 92 مستمر،
 با هک شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم برآورد یبرا(. بودند
. شد برآورد نفر 920 نمونه تعداد ،درصد 5ی خطا سطح به توجه
 اناست نیا شهرستان هفت در مازندران استان در خون انتقال مراکز
 شهرائمق نریکانت و تنکابن چالوس، بابل، آمل، بهشهر، ،یسار: شامل
 نجاما محقق توسط یاخوشه روش به یریگنمونه. کنندیم تیفعال
 ساختهمحقق نامهپرسش ابزار از داده یآورجمع منظور به. شد

 یشهرها در خون انتقال مراکز به محقق مراجعه با .شد استفاده
 با ییآشنا از پس پژوهش در کنندهشرکت یاعضا ،مازندارن استان

 سئواالت به و بدون ذکر نام، خود لیتما با ،آن اهداف و پژوهش
معیار  .دادند ه بود، پاسخگرفت قرار آنها اریاخت در که هایینامهپرسش

ورود به مطالعه، بار اولی نبودن اهداکننده خون بود. معیار خروج از 
مطالعه، عدم رضایت افراد برای ادامه حضور در مطالعه بود. 

 قیحقت اتیادب بر یمبتن و ساختهمحقق استفاده، مورد نامهپرسش
 دییتأ از پس که بود خون انتقال سازمان خبرگان و کارشناسان نظر و
 و گرفت قرار پژوهش کنندگانشرکت اریاختدر، آن ییایپا و ییروا

 یهاریمتغ یبررس یبرا ییهاهیگو و کیدموگراف هایویژگی شامل
 با ،یزشیانگ عوامل شامل رهایمتغ. بود تحت شرایط بحران قیتحق
 انجام ،(الئوس 2) سالمت نیتأم ،(الئوس 0) یدوستنوع عدب   پنج
 یهمدل حس و( الئوس 9) یمذهب یباورها ،(الئوس 2) شیآزما
 0) یاجتماع تیمسئول بعد چهار با یذهن یهنجارها ؛(الئوس 0)
 9) دوستان و خانواده هیتوص ،(الئوس 0) جامعه فشار ،(الئوس
 یرساناطالع و غاتیتبل ؛(الئوس 9) بحران شدت و ابعاد و( الئوس
 .بود( الئوس 5 با) اهداکنندگان یآگاه و( الئوس 0)

 یبرا هک بررسی شد کرونباخ یآلفا قیطر ازنامه پرسش ییایپا
 شیآزما انجام ،(4.222) سالمت نیتأم ،(4.209) یدوستنوع ریمتغ
 ،(4.702) یهمدل حس و( 4.720) یمذهب یباورها ،(4.729)

 خانواده هیتوص ،(4.747) جامعه فشار ،(4.249) یاجتماع تیمسئول
 و غاتیتبل ؛(4.720) بحران شدت و ابعاد و( 4.797) دوستان و

. شد محاسبه( 4.725) اهداکنندگان یآگاه و( 4.202) یرساناطالع
 ییایپا بودند، باالتر 4.7 از شدهمحاسبه اعداد نکهیا به توجه با

 . دش برآورد مناسب نامهپرسش
 لیحلت از استفاده با ابتدا هاداده لیتحل و هیتجز یبراآنالیز آماری: 

 یمفهوم چارچوب یرهایمتغ دهندهشکل یهاسازه ،یاکتشاف یعامل
 SPSS افزارنرم از استفاده با منظور نیا یبرا. دیگرد ییشناسا قیتحق
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 آزمون از و گرفت صورت قیتحق یرهایمتغ یرو بر یاکتشاف یعامل لیتحل
KMO-Bartlett یشافاکت یعامل لیتحل نکهیا به توجه با. شد استفاده 

 در ،دینما خراجتاس و ییشناسا را مکنون یهاعامل توانست یخوب به
 انجام LISREL افزارنرم از استفاده با یدییتأ یعامل لیتحل ،بعد مرحله
 یاکتشاف و یدأییت یعامل یهالیتحل مختلف مراحل یط از پس. شد
 چارچوب نییتب یبرا تیدرنها ق،یتحق یرهایمتغ از کی هر یبرا
 رد. شد استفاده یساختار معادالت آزمون از مقاله نیا در شدهشنهادیپ
 مشاهده قابل ریمتغ و( پنهان ریمتغ) عامل نیب رابطه قدرت آزمون نیا
. ستا کی و صفر نیب یمقدار که شودیم داده نشان یعامل بار لهیوسه ب

 آن از و شده گرفته درنظر فیضع رابطه باشد 4.9 از کمتر یعامل بار اگر
 بزرگتر اگر و است قبول قابل 4.0 تا 4.9 نیب یبارعامل. شودیم نظرصرف

 نیب رابطه معناداربودن یبررس جهت. است مطلوب یلیخ ،باشد 4.0 از
 در یمعناداربا توجه به بررسی . شد استفاده t آزمون آماره از رهایمتغ
 از t آزمون با شدهمشاهده یعامل یبارها زانیم اگر ،4.45 یخطا سطح
 LISREL افزار نرم در و ستین معنادار رابطه شود، محاسبه ترککوچ 9.90
 از هاداده لیتحل و هیتجز جهت. شد خواهد داده شینما قرمز رنگ با

 .دیگرد استفاده LISREL 8.5 و SPSS 20 افزارنرم
 

 هایافته
 مرداننفر( را  957) درصد 92.97 نمونه، نفر 920 پژوهش از نیا در
 راداف ،سن نظر از. ده بودنددا لیتشک زناننفر( را  27درصد ) 7.49 و
 سال 94 یال 29 یسن رده با افراد ،نفر( 52درصد ) 95.94 سال 24 ریز

 90.24 سال 04 یال 99 یسن رده با افراد ،نفر( 995درصد ) 29.95
 72درصد ) 92.75 سال 04 از شیب سن با افراد ونفر(  999) درصد
 تیوضع نظر از نیهچن. دادند لیتشک را یآمار نمونه از نفر(

 250درصد ) 99.99 داشتند مستمر یاهدا که یافراد اهداکنندگان
کنندگان در شرکت از نفر( 922درصد ) 00.07 باسابقه افراد و نفر(

 یبرا یادرجه5 کرتیل فیط انتخاب به توجه باپژوهش بودند. 
 زا حاصل ریمقاد نیانگیم نامه،پرسش دهندهلیتشک سئواالت
 ریقادم به توجه با و گرفت قرار یبررس مورد کنندگانشرکت نظرات

 قیقتح یرهایمتغ از افراد یابیارز گفت، توانیم هاپاسخ نیانگیم
 نیانگیم مقدار رایز بود یبخشتیرضا و مطلوب تیوضع یدارا

 .شد سه از شتریب هاپاسخ
 ریمتغ میمستق اثر یبرا یبارعامل مقدار کهنیا به توجه با

 شده 24/4 برابر بحران طیشرا در خون یاهدا بر اهداکنندگان زشیانگ
 ،(p<45/4)بود  9.05 با برابر t آماره مقدار کهنیا به توجه با بود و
 بر اهداکنندگان زشیانگ ریمتغ میمستق اثر بر یمبن محقق یادعا
 هآمار بیضر وجود به توجه با و دییتأ بحران طیشرا در خون یاهدا

t آماره ریادمق .بود میمستق و مثبت ریتأث نیا گفت توانیم ،مثبت 
t یدوستنوع عدب   :آمد دستهب شرح نیا به یزشیانگ عوامل ابعاد 

 یمذهب یباورها ،9.79 شیآزما انجام ،9.20 سالمت نیتأم ،2.04
 ریمقاد نیا بودند؛ 2.09 آماره مقدار یدارا یهمدل حس و 9.92

 بر را ریتأث نیشتریب همدلی عدب   بحران زمان در که است آن انگریب
 نیهمچن. گذاشته بود اهداکنندگان توسط خون یاهدا زشیانگ

 نیتأم ابعاد با بحران زمان در خون یاهدا زشیانگ نیب یارابطه
 . نشد مشاهده هاشیآزما انجام و سالمت
 ریمتغ میمستق اثر یبرا یبارعامل مقدار نکهیا به توجه با

 برابر بحران طیشرا در خون یاهدا بر اهداکنندگان یذهن یهنجارها
57/4 (0.75=t )مثبت و میمستق اثر بر یمبن محقق یادعا ،بود 
 طیشرا در خون یاهدا بر اهداکنندگان یذهن یهنجارها ریمتغ

 t آماره ریمقاد ی،ذهن یهنجارها ابعاد با ارتباط در .شد دییتأ بحران

 فشار ،0.07 یاجتماع تیمسئول عدب  : آمد دستهب شرح نیا به
 یدارا بحران شدت و 9.59 دوستان و خانواده هیتوص ،9.07 جامعه
 بحران زمان در که بود آن انگریب ریمقاد نیا بود؛ 9.79 آماره مقدار

 یاهنجاره ریمتغ بر را ریتأث نیشتریب یاجتماع تیمسئول عدب  
 یهنجارها نیب یارابطه نیهمچن. داشت خون اهداکنندگان یذهن
 و جامعه فشار ابعاد با بحران زمان در خون اهداکنندگان یذهن
 یبرا یبارعامل مقدار نکهیا به توجه با .نشد مشاهده خانواده هیتوص
 طیشرا در خون یاهدا بر اهداکنندگان یآگاه ریمتغ میمستق اثر

 میمستق اثر بر یمبن محقق یادعا ،بود( t=2.04) 00/4 برابر بحران
 ثرا یبرا یبارعامل مقدارهمچنین . شد دییتأاین متغیر  مثبت و

 92/4 ربراب بحران طیشرا در خون یاهدا بر غاتیتبل ریمتغ میمستق
(94.99=t )دش دییتأآن  میمستق اثر بر یمبن محقق یادعا بود و .

 خون یدااه بر را ریتأث نیشتریب یرساناطالع و غاتیتبلبنابراین 
 یبرازندگ یهاشاخص .داشت یبحران طیشرا در اهداکنندگان توسط
 .دست آمدبه 9 جدول مطابق پژوهش یینها مدل
 

 ی برازندگی مدل تحقیقهاشاخصمقادیر مربوط به  (9جدول 

 شدهمعناداری کسب مالک شاخص برازندگی

RMSEA  4.405 9/4کمتر از 

𝛘𝟐/𝐝𝐟  2.09 9کمتر از 

RMR 4.425 هرچه به صفر نزدیکتر باشد 

NFI  4.92 9/4بیشتر از 

IFI  4.97 9/4بیشتر از 

CFI  4.97 9/4بیشتر از 

AGFI 4.25 بین صفر و یک 

 

 بحث
 طیشرا در خون یاهدا بر مؤثر عوامل یبررس هدف با مطالعه نیا

 اب یرساناطالع و غاتیتبل که داد نشان جینتا. شد انجام بحران
 توسط خون یاهدا بر را ریتأث نیشتریب 94.99 ریتأث بیضر

 و غاتیتبل قیتحق نیا در. داشت یبحران طیشرا در اهداکنندگان
 ویراد و یمجاز یهاشبکه ،یاجتماع یهارسانه توسط یرساناطالع

 و حادثه ابعاد دادننشان یبرا مؤثر یابزار عنوان به ونیزیتلو و
 در یاطیح منبع کی عنوان به خون به ازین با رابطه در یرساناطالع
 نیترمهم عنوان به را آن زین قیتحق جینتا و شد مطرح بحران طیشرا

 .نمود ییشناسا یبحران طیشرا در اهداکنندگان بیترغ در عامل
 یارسانه ابزار یریکارگهب خود قیتحق در ]94[ همکاران و یرخشان
 و ییآشنا یهاروش نیترعیشا عنوان به را ونیزیتلو و ویراد مانند
 را غاتیتبل انجام و کنندیم یمعرف خون یاهدا با مردم اطالع
 طیشرا از یآگاه جادیا در یهمگان آموزش یاثربخش یبرا یابزار
 با که دارندیم انیب[ 90] یاحمد و یزیعز. دانندیم خون یاهدا
 جهت یزیربرنامه رفتار، بر یذهن هنجار ریتأث یباال بیضر به توجه

 نام به یغاتیتبل یهارسانه قیطر از یاجتماع ارزش کی جادیا
 بانداوطل شیافزا در ییسزاهب ریتأث تواندیم خون داوطلبانه یاهدا
 و هامشوق[ 99] یبهبود و انیرمضان. باشد داشته خون یاهدا

. دانندیم مؤثر خون یاهدا بر را خون مراکز در یغاتیتبل بودجه
 مؤثر خون یاهدا بر یجمع یهارسانه از گسترده و خوب استفاده

 نگرش بر خون انتقال سازمان غاتیتبل به نگرش و بوده
 قاتیتحق طبق نیهمچن. [99] دارد اثر خون یاهدا به اهداکنندگان

 و ویراد خون یاهدا یبرا مردم یاطالعات منبع نیترمهم شدهانجام
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 یهاشبکه نیا تیاهم که [92شده است ] اعالم ونیزیتلو
 نخو یاهدا به اهداکنندگان بیترغ و یرساناطالع در را یرساناطالع

 و یرساناطالع تیاهم که نمود انیب دیبا. سازدیم مشخص
 یمجاز یهاشبکه و یرساناطالع که است جهت آن از غاتیتبل
 و یاجتماع تیمسئول جادیا زین و یهمدرد حس جادیا در تواندیم

 انتقال سازمان و بحران رانیمد و گردد واقع مؤثر شهروندان یآگاه
 اناهداکنندگ بیترغ یبرا رابطه نیا در را خود توجه تینها دیبا خون
 .دهند خرج به بحران زمان در خون یاهدا به

 طیاشر در خون یاهدا با رابطه در قیتحق نیا در که گرید ریمتغ
 از عدب که بود اهداکنندگان زهیانگ ،گرفت قرار یبررس مورد یبحران
 جادیا یهامؤلفه. داشت را( t=9.05) ریتأث نیشتریب ،غاتیتبل
 ،یهمدل از بود عبارت قیتحق نیا در خون اهداکنندگان در زهیانگ
 و یتدوس نوع کند،یم جادیا کنندگان اهدا در را زهیانگ نیشتریب که

 توانیم را خون یاهدا از افراد یهازهیانگ از یکی. یمذهب یباورها
 انعنو به اعتقاد، نیا که کرد انیب آن یمعنو اجر و نوعهم به کمک

 مشارکت جلب به یابیدست تواندیم قدرتمند، محرک عامل کی
 در. [94، 20، 29] دینما ترآسان را سالم خون هیته یبرا یعموم
 خون یاهدا زهیانگ نیترمهم[ 92] یسحراب و یاله تیعنا قیتحق
 یبرخ در. ه استدیگرد انیب خون یاهدا مثبت اثرات و یدوستنوع
 خون یاهدا یبرا مهم زانندهیانگ کی مذهب یاسالم یکشورها از

 هب شودیم داده ینید یعلما توسط که ییفتواها با آنجا در و است
 اهدا خون گرید یهاانسان جان نجات یبرا شودیم هیتوص افراد
 کهنیا وجود با[ 25] یروح و ینیچگ مطالعات طبق. [20] کنند

 اهداکنندگان جذب در یمهم عامل تواندیم یمذهب یباورها فاکتور
 حس خون یاهدا یبرا زانندهیانگ عامل نیترمهم اما باشد
. اردد یخوانهم زین حاضر قیتحق یهاافتهی با که است یدوستنوع
 به نوعهم به کمک و ثاریا زین [22] همکاران و یکاخک مطالعه در

 قرار دییتأ مورد خون یاهدا یبرا زانندهیانگ عوامل از یکی عنوان
 تیتقو خود قیتحق در[ 29] همکاران و یشاکر. ه استگرفت
 را یفمن یهانگرش اصالح و یدوستنوع مانند مثبت یهازانندهیانگ
 و یهمدل حس ،یدوستنوع رفتار. دانندیم مؤثر خون یاهدا بر
 خون یاهدا داوطلب افراد در یاجتماع یریپذتیلئومس زهیانگ
 ست،دونوع افراد ییشناسا با لذا ،است رداوطلبیغ افراد از شتریب

 را خون یاهدا گسترش نهیزم توانیم ریپذتیلئومس و همدل
 یازانندهیانگ عوامل ریتأث قیتحق نیا در نیهمچن. [99] آورد فراهم

 طیشرا در خون یاهدا بر شیآزما انجام و سالمت نیتأم لیقب از
 نیا که کرد توجه نکته نیا به دیبا نگرفت، قرار دییتأ مورد یبحران
 شماربه خون یاهدا در هازانندهیانگ جزو یعاد زمان در عوامل

 نیتأم که[ 92 ،29 ،24] قاتیتحق جینتا با جهینت نیا .روندیم
 طیشرا در خون یاهدا یبرا هازانندهیانگ از یکی عنوان به را سالمت

 .است ناسازگار ،دانندیم یعاد
 توسط خون یاهدا بر زین اهداکنندگان یذهن یهنجارها ریمتغ

 از که بود مؤثر 0.75 ریتأث بیضر با بحران طیشرا در اهداکنندگان
 ادثهح شدت و ابعاد و یاجتماع تیمسئول ریتأث آن یهامؤلفه نیب
 ،خون یاهدا. گرفت قرار دییتأ مورد یبحران طیشرا در خون یاهدا بر
 ،یدوستنوع چون یعوامل از متأثر همواره و است یرفتار دهیپد کی

 اهداکنندگان اکثر. [24] ردیگیم قرار جامعه فشار و یاجتماع رفتار
 ندینمایم خون یاهدا به اقدام یارزش رفتار و منطق جنبه از مستمر

 با ،یاجتماع وجدان یعنی ازین کی به ییپاسخگو به ملزم را خود و
 احساس از خون یاهدا عمل تکرار. دانندیم شیخو وجود از گذشت

 لهمرح به یبهداشت ینهادها قیطر از که جامعه به یاخالق تعهد کی
 ندارد، وجود یگرید یاجتماع تیفعال چیه در اما دیآیمدر اجرا

 حس [90] ریلیه و یلسپیگ نظر از. [29] ردیگیم سرچشمه
 تمثب یزشیانگ عوامل ازجمله جامعه فشار و هامشوق ،یدوستنوع
 لیم خود مطالعه در[ 22] همکاران و یکاخ. است خون یاهدا یبرا
 ازین به ییپاسخگو و دوستان ای خانواده هیتوص ،یشخص رغبت و

 نعنوا به را یاجتماع تیمسئول ریتأث تحت خون انتقال سازمان
 یاهدا و نوعهم به کمک و نداهکرد ذکر خون یاهدا یبرا محرک
 یاهدا یبرا اهداکنندگان یذهن محرک عوامل از را بستگان به خون
 خانواده ازین ،یدوستنوع زین[ 29] همکاران و یشاکر. دانندیم خون

 خون یاهدا یبرا محرکعوامل  عنوان به را بحران بروز و دوستان ای
 ،یدوستنوع[، 99] همکاران و یمانینر نظر از. انددست آوردهبه

 یهازهیانگ عنوان به یاجتماع یریپذتیمسئول و یهمدل حس
 یباورها نمودنبرطرف جهت در تالش. گرددیم یمعرف خون یاهدا
 ارزش کی ساخت سمت به آنان نگرش رییتغ و اهداکنندگان غلط

 و شود منجر خون اهداکنندگان آمار شیافزا به تواندیم یاجتماع
 جامعه در مرجع یهاگروه ییشناسا به دیبا یاجتماع ابانیبازار

 رد هاآن مثبت نظرات از خون، یاهدا به آنان نظر جلب با و پرداخته
 .[90] ندینما استفاده جامعه افراد بیترغ

 دبو یگرید ریمتغ خون یاهدا با رابطه در اهداکنندگان یآگاه
 جینتا و گرفت قرار دییتأ مورد 2.04 ریتأث بیضر با اثرگذاری آن که

 مراحل، به نسبت یآگاه و خون یاهدا طیشرا از یآگاه داد نشان
 نیشتریب افراد توسط خون یاهدا در خون، یاهدا مکان و زمان
 معمو جامعه، در خون انتقال نهیزم در فیضع دانش. داشت را ریتأث

 یفرد رفتار بر یجمع اثر یتیتقو عدب   و داده قرار ریتأث تحت را افراد
 جامعه کل یهایآگاه شیافزا بیترت نیا به. است داده کاهش را

 تیقوت با هم و یجمع اثر تیتقو و یاجتماع شبکه بر ریتأث با هم
 قیتشو. [29] گذاردیم خون یاهدا رفتار بر یمثبت ریتأث ،یفرد قصد
 ،یادراک یباورها ژهیو به فرد، یباورها تیتقو و خون یاهدا به افراد
 ندتوایم خون یاهدا طیشرا به نسبت افراد یآگاه شیافزا قیطر از
. [92] باشد خون داوطلبانه یاهدا شتریب جذب جهت یمناسب کارراه
 عنوان به را خون انتقال از جامعه یآگاه عدم [24] همکاران و ریخد
 مطالعه یهاافتهی. نداهکرد یمعرف خون یاهدا یبرا بازدارنده یعامل

 با توانیم که دهدمی نشان [22] همکاران و یشهشهان جوادزاده
 خون، یاهدا نهیزم در اهداکنندگان تجارب از یروشن ریتصو ارائه
 مانع و است خون یاهدا نهیزم در یآگاه عدم از یناش که یترس
 جذب بهبود به منجر و داد کاهش را شودیم خون یاهدا

 یآگاه عدم[ 94] همکاران و یرخشان. شد دیجد اهداکنندگان
 یعوامل نیترمهم ازجمله را خون یاهدا طیشرا از اهداکنندگان

 و گرددیم آنها توسط خون یاهدا عدم موجب که کنندیم یمعرف
 در یآگاه جادیا یبرا یراهکار عنوان به را غاتیتبل ابزار از استفاده

 از گسترده و خوب استفاده. ندینمایم یمعرف جامعه افراد
 طیشرا به نسبت را جامعه نگرش و یآگاه سطح ،یجمع یهارسانه
 فراهم را آنها یاهدا شرایط و کندیم تیتقو سالم خون یاهدا
 [.99] دینمایم

 صورتبه و نامهپرسش قیطر از هاافتهی کهنیا بهبا توجه 
 قیتحق کهنیا به توجه باهمچنین  و آمد دستهب یدهخودگزارش

 تا ستین مشخص ،گرفت انجام گاند اهداکنن یرو یعاد زمان در
 باشد داشته مطابقت بحران زمان در یواقع یرفتارها با اندازه چه

 .های تحقیق یاد کردتوان از آن به عنوان یکی از محدودیتکه می
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 که یافراد شامل که ترگسترده جامعه یرو مطالعه نیا انجام
 رجهد قیتحق نیا. گرددیم شنهادیپ زین اندنکرده اهدا خون تاکنون

 سطتو آنها با ارتباط در یزیربرنامه یبرا را هامؤلفه از کی هر تیاهم
 یهاکیتکن که مودن مشخص بحران تیریمد یمتول ینهادها
 رد منظور نیا یبرا محققان ریسا توسط تواندیم یریگمیتصم
 .ردیگ قرار استفاده مورد یآت قاتیتحق

 

 گیرینتیجه
 بر اهداکنندگان یذهن یهنجارها و یآگاه زش،یانگ غات،یتبل
توجه  با. دارند یمیمستق و مثبت ریتأث بحران طیشرا در خون یاهدا

 خون یااهد بر را ریتأث نیشتریب یرساناطالع و غاتیتبلکه به این
 تیریمد یمتول ینهادها دارند یبحران طیشرا در اهداکنندگان توسط
 جهت یمجاز یهاشبکه از توانندیم خون انتقال سازمان و بحران
 استفاده ،یبحران طیشرا در خون یاهدا یبرا اهداکنندگان بیترغ
 .کنند
 

 راداف هیکل یهمکار از پژوهشگران لهیوسنیبد :یقدردان و تشکر
 نیا .دارند را تشکر و ریتقد تینها حاضر پژوهش در کنندهشرکت

 یدکتر یدانشجو ،یمعتمد دیمج یدکتر رساله از مستخرج مقاله
 .است روزکوهیف واحد یاسالم آزاد دانشگاه یصنعت تیریمد
 ،دش مستخرج آن از مقاله نیا که یارساله موضوع :یاخالق هیدییتأ
 وهروزکیف واحد یاسالم آزاد دانشگاه یلیتکم التیتحص گروه در

 .است گرفته قرار دأییت مورد
ایند که نمبدین وسیله نویسندگان مقاله تصریح می :منافع تعارض
 گونه تعارض منافعی در قبال مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
ارائه ایده و  ،(اول سندهینو) یمعتمد دیمج :سندگانینو سهم

 ؛هاآوری داده، تجزیه و تحلیل دادهطراحی مطالعه، جمع
ارائه ایده و طراحی مطالعه،  ،(دوم سندهینو) یموحد یمحمدمهد

 و هیتجز، (سوم سندهینو) یدیز انییرضا جواد ؛آوری دادهجمع
 و هیتجز ،(چهارم سندهینو) جانیکم یدیرش رضایعل ؛هاداده لیتحل
 یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو همه؛ هاداده لیتحل
 قتد تیمسئول حاضر، مقاله یینها دییتأ با همه و بودند میسه آن
 .رندیپذیم را آن در مندرج مطالب صحت و

 قیتحق نیا انجام یبرا یمال هزینهکمک گونهچیه :یمال منابع
 .است نشده افتیدر
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