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  30-35: 1387 بهار،1، شماره 26مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران، دوره
  

  003:كد مقاله تحقيقي ه مقال
  

  
بررسي ميزان آگاهي و نگرش گيرندگان كارت اهداي اعضا و نسوج در   

 فراورده هاي پيوندي ايران  مورد اهداي اعضاء و نسوج در بانك
  )شاهد/مطالعه مورد(

   
         يدهكچ  

  
عتقادات مذهبي و سطح آگـاهي و نگـرش افـراد بـر             عواملي نظير باورهاي اجتماعي، ا     :مقدمه

افزايش آگاهي و نگرش جامعه با هدف تغيير باورهاي نادرست مي           . ميزان اهدا موثر مي باشد    
اين مطالعه به منظـور بررسـي       . تواند در افزايش اهداي اعضا و نسوج پس از مرگ موثر باشد           

ينه اهـدا و پيونـد اعـضا و نـسوج           آگاهي و نگرش افراد داراي كارت اهداي پس از مرگ در زم           
  . انجام شده است

 در  1386 لغايـت فـروردين مـاه        1385مـاه   خرداد   شاهد از    -مطالعه به روش مورد   : روش كار 
 نفر داوطلب دريافت كارت اهداي پس از مـرگ          178.انجام شد  بانك فراورده هاي پيوندي ايران    

 غيراز پيوند به بيمارستان امام خميني يگروه مورد مطالعه و همين تعداد از افرادي كه به داليل      
 سؤالي  23دو گروه با پرسشنامه يكسان      . تهران مراجعه نمودند گروه شاهد در نظر گرفته شد        

  . ، سنجيده شدندمورد مطالعهاطالعات دموگرافيك وسواالتي در زمينه  با
معنـي داري   در اين بررسي ميزان آگاهي و ميزان نگرش گروه مورد مطالعـه بطـور                :ها  يافته

ميـزان نگـرش و سـن در گـروه مـورد مطالعـه       . ( Pvalue < 0.05 ) بيشتر از گروه شـاهد بـود  
  . بيشتر بود ارتباط معني داري با هم داشت و هر چه سن كمتر ميزان نگرش

اين مطالعه نشان داد كه علت اصلي عدم تمايل به اهداي اعضا ونـسوج ، آگـاهي                 : گيري  نتيجه
و اطالعات نادرست در زمينه اهدا و پيوند مي باشد، در نتيجه مي توان با    ناكافي ، نگرش منفي     

آموزشهاي عمومي در سطح جامعه و ايجاد نگرش مثبت ميزان اهدا و به تبع آن ميـزان پيونـد                   
  .را افزايش داد

  
  .آگاهي، اهداي اعضا و نسوج، پيوند، نگرش :واژه گان كليدي

  
    26/8/86:تاريخ پذيرش مقاله           22/1/87: تاريخ اصالح نهايي          26/3/86 :افت مقالهتاريخ دري                          
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31  ..      ..بررسي ميزان آگاهي و نگرش گيرندگان

 
 ه  مقدم                          

كمبـود اهـدا كننـدگان      با توجه بـه اينكـه       
اعضا و نسوج پـس از مـرگ از مـشكالت           
عمده پيوند مي باشد و فراهم آوري اعـضا         

ور مستقيم تحت تـاثير     و نسوج پيوندي بط   
ــرار دارد و   ــدا ق ــزان اه ــداء مي ــزان اه  مي

)Donation Rate (  ــر ــد در ه و پيون
آگـاهي و نگـرش افـراد       بـا ميـزان     جامعه  

و  مرتبط مي باشد     جامعه نسبت به اين امر    
 اينكه اخذ كارت اهداي پس از فوت        بدليل

توسط هر فرد متأثر از ديدگاه و نگـرش و          
پيونـد اعـضا    همچنين آگاهي وي از مقوله      

مي باشد كه باعث اقدام به داوطلب شـدن         
شود، لذا در بررسـي     مي  براي اهداي عضو  

آگــاهي و نگــرش داوطلبــان و ميــزان    
اشتباه  اطالعات افراد مي توان ديدگاههاي

و يا ضعف آگاهي عموم را شناسايي نموده        
و با سرمايه گذاري و برنامـه ريـزي هـاي           

 در جهت افـزايش آگـاهي عمـوم         هدفمند
جامعه وفرهنگ سازي بخصوص در زمينه      
هايي كه ضـعف اطـالع رسـاني و ضـعف           
. ديدگاه در جامعه وجـود دارد اقـدام نمـود         

اهميت موضوع دانش و آگاهي افراد قـشر        
هاي مختلف جامعه و تأثير آن بـر ميـزان          
اهداي عـضو در سايركـشورها نيـز مـورد          
توجه قرار گرفته است، وبعنـوان نمونـه در         

ــه ــشورهاي تركي ــارك، ك ــرائيل، دانم ، اس
پاكستان، برزيل، آمريكا، عربستان، قطـر و       
اسپانيا نيز مطالعات گـسترده اي در زمينـه         
تــاثير آگــاهي و نگــرش افــراد بــر ميــزان 
اهداي اعضا ودر نتيجه ميزان پيوند انجـام        

البته در اكثر ايـن مطالعـات در        . شده است 
ــدي  ــه اهــداي اعــضاي پيون ــدا  زمين و اه

ي بحث شده است كـه      كنندگان مرگ مغز  
پژوهشگران در اين تحقيق سعي نموده اند       
عالوه براهـداي اعـضا بـه مقولـه اهـداي           
ــد    ــز بپردازنــ ــدي نيــ ــسوج پيونــ .  نــ

Kececioglu     و همكاران درمطالعه اي

در كشور تركيه نگرش افراد مذهبي نسبت       
بررسـي نمودنـد    را  به اهداي اعضا و پيوند      

لـي  كه اكثر افـراد مـورد مطالعـه آن را عم         
انساني تلقي كردند و در اين تحقيق تهيـه         

مــشكل  و فــراهم آوري اعــضا بزرگتــرين
در ). 1(پيوند در تركيه معرفـي شـده اسـت        

و همكـاران    Besserتحقيقي كه توسـط   
ــا     ــرائيلي ب ــشجويان اس ــد، دان ــام ش انج

 سـوالي ارزيـابي شـدند ودر        12پرسشنامه  
ايــن تحقيــق مــشاهده شــد كــه گــرفتن  

يل به اهـداي اعـضا      داوطلبانه كارت و تما   
متأثراز حاالت روحي و آگاهي و نگـرش و         

 ).2(تفاوت هاي شخصيتي افراد مي باشـد      
Boghو Madsenــك ــي   در يـ بررسـ

هـــاي  ICUپرســـشنامه اي، كاركنـــان 
بيمارستانهاي مختلف در شـمال دانمـارك       
را ارزيابي كردند كه با وجود نگرش مثبـت        

 49اين افراد نسبت به اهداي اعـضا تنهـا          
عـضاي خـود     ا  آنها تمايل به اهداي    درصد

 در بررســـي ديگـــري كـــه).  3(داشـــتند
Ashraf        و همكاران انجام دادنـد، افـراد

مراجعه كننده به بخشهاي درمان سـرپايي       
بيمارستانها در پاكستان بوسيله پرسـشنامه      

 درصـد   9/59مورد مطالعه قرار گرفتند كه      
آنها موافق اهـداي اعـضاي خـود پـس از           

زان آگاهي آنها نسبت بـه      و مي  دنمرگ بود 
اهداي اعضا با ميزان آموزشهاي قبلـي در        

وضعيت اقتصادي و اجتمـاعي     و  اين زمينه   
شان و نيز ميزان تحصيالت با تمايـل بـه          

). 4(اهداي اعضا ارتباط معني داري داشت       
ــه   ــري كـ ــي ديگـ  و  Dutra در بررسـ

ــشجويان     ــين دان ــل ب ــاران در برزي همك
ا با اهداي   آنه% 2/69انجام دادند،    پزشكي

ايـن مطالعـه نيـز      اعضا موافق بودنـد كـه       
برلزوم افزايش آگـاهي و دانـش كاركنـان         
شاغل در مراكز بهداشتي و درماني تاكيـد        

تحقيقــي در آمريكــا توســط   ).5(داشــت

Jasper        و همكاران انجام شد كه نـشان 
ــوان    ــه عن ــها ب ــشوقها و پاداش ــر م داد اگ
هداياي نيكوكاري و يا هزينه هاي درماني       

دا كننده و يا هزينه هاي تدفين پرداخت        اه
شوند از نظـر مـردم و خويـشاوندان اهـدا           

                     اخالقـــي تلقـــي ، عملـــي  كننـــدگان
ــود  ــي شـ  Shaheen,Souqiyyeh).6(مـ

افزايش آگـاهي عمـوم مـردم و كاركنـان          
 سيستم هاي پزشكي را جزو عوامل مهم و       
موثر در افزايش اهـداي اعـضا و پيونـد در         

ــس ــدعرب در مطالعــه ). 7(تان معرفــي كردن
   و El-Shoubaki ديگري كـه بـه وسـيله      

 Bener        در قطر انجام شد دو گروه قطري
و غير قطري بررسي شدند كه اكثريت هر        
ــضا از   ــداي اع ــه اه ــل ب دو جمعيــت تماي

 Shaheen).8(خويـــــشاوندان داشـــــتند
عـــواملي نظيـــر مـــذهب،  Souqiyyehو

پــذيرش و نگــرش اجتمــاعي، حمايتهــاي 
ولتي و ايجاد مراكز فراهم آوري اعـضا را         د

در افزايش ميزان اهدا و پيوند اعـضا مـوثر     
ــستند  Khalaf و Al Sebeyel ).9(دانــ

مطالعـــه ديگـــري در عربـــستان انجـــام 
دادند،متخصـــصين بيهوشـــي بخـــشهاي 
مراقبتهاي ويژه از نظـر آگـاهي و نگـرش          
نسبت به اهداي اعضا بررسـي شـدند كـه          

ا عملـي موفقيـت     آنها پيونـد اعـضا ر     % 50
ــستند  ــز ميدان ــر  Matesanz  ).10(آمي اث

رسانه هاي جمعي بر اهدا و پيوند اعـضا را          
 عدم شناسايي بـه   ودر اسپانيا بررسي نمود   

بــالقوه و  موقــع و درســت اهــدا كننــدگان
نقص در سيستمهاي اخذ رضايت و فراهم       
آوري اعضا را عوامل اصلي كمبود اعضاي       

 نادرست گرشپيوندي معرفي نمود و نيز  ن     
مردم را از عوامل اصلي رد و عدم رضـايت   
اهداي اعضا دانست كه بدليل تاثير منفـي        

  ايهو اشاعه بينش نادرست بوسيله رسانه 
                       ). 11(جمعي بوده است

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 6

http://jmciri.ir/article-1-1156-fa.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 و همكاران        بابك ارجمند دكتر  
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 1387بهار،1؛ شماره26دوره/مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

بررسي ها ابزار كار پرسشنامه      در اكثر اين    
ــوده اســت  در كــه  ) 10و8و5و4و3و2و1(ب

 هاي برخـي از ايـن       اين مطالعه پرسشنامه  
 ) 8و4و1( نيـــز اســـتفاده شـــدهمقـــاالت

 سؤالي تهيه شده است و از       23پرسشنامه  و
 و سـپس    نظر پايايي و اعتبار مورد بررسي     

 قرارگرفته و با هدف بررسي آگاهي و        تاييد
نگرش افرادي كه اقدام به گـرفتن كـارت         
اهداي اعضا و نسوج مي نمايند در تحقيق        

       .مورد استفاده قرار گرفت

  
  
  
  
  

  

   كار  روش                   
 -مطالعــه بــه روش مــورداي  مطالعــه     

 لغايــت 1385 مــاه ســال خــردادشــاهد از
 در بانك فـراورده     1386فروردين ماه سال    

  پرسـشنامه  .دشـ هاي پيوندي ايران انجام     
 سؤالي حاوي اطالعات دموگرافيك بـا       23

استفاده از پرسـشنامه هـاي مـشابهي كـه          
ــاي ــي   س ــات قبل ــشگران در مطالع ر پژوه

استفاده كـرده بودنـد تهيـه شـد و از نظـر             
اعتبار و پايايي مورد بررسـي و تاييـد قـرار          

 بــراي بررســي پايــايي و اعتبــار و .گرفــت
 نفرازداوطلبـان   25روايي پرسشنامه تعـداد     

بطور تـصادفي انتخـاب شـدند و بـصورت          
Test & Retest    يـك بـاردر مراجعـه 

نجيده شدند و بـار دوم      اول با پرسشنامه س   
ــا همــان 14پــس از حــدود   روز مجــددا ب

پرسشنامه مورد ارزيابي قـرار گرفتنـد كـه         
پاسخ ها در هر دو مرتبه در مورد هر كدام          

  . از افراد تقريبا مشابه بود
همچنين با استفاده از پرسشنامه هـاي           

و حفـظ  ) 8و4و1(مشابه در ساير مطالعـات    
ي شـده  چارچوب ايـن پرسـشنامه هـا سـع     

ــاهي و   ــه ســواالت آگ ــه در زمين اســت ك
نگرش حتي االمكـان همبـستگي درونـي        

  ايـن پرسـشنامه    . پرسشنامه ها حفظ گردد   
   نفر از مراجعه كنندگان به بانـك        178بين  

  

فرآورده هاي پيوندي ايران كه فقط جهت       
  گرفتن كارت اهداي عضو پس از مرگ به 
اين مركز مراجعه نمودند، توزيـع شـد كـه          

داوطلبانه آن را بدون ذكر نام تكميل       بطور  
ــارت   ــع ك ــسئول توزي ــل م ــرده و تحوي ك

به افراد داوطلب توضـيح داده شـد        .نمودند
كه تكميل يا عدم تكميل ايـن پرسـشنامه         
كامال اختيـاري اسـت و فقـط در صـورت           
تمايل اقدام به دريافت و تكميل آن نمايند        
  و كساني كه تمايل نداشـتند فقـط كـارت          

 نسوج مورد درخواست را به      اهداي اعضا و  
ــد و   طريــق معمــول در يافــت مــي نمودن
تكميل يا عدم تكميل پرسـشنامه تـاثيري        
در روند صدور كارت مورد درخواست آنهـا        

ســؤاالت پرســشنامه حــاوي   .  نداشــت
سواالتي در دو زمينه آگاهي و نگرش افراد   
در زمينه اهداي اعضا و نسوج بـود كـه بـا         

مورد جداگانه  توجه به پاسخ صحيح در هر       
امتياز بنـدي شـد، و همچنـين بـه همـين            

اهـداي   تعداد افـراد غيـر داوطلـب كـارت        
عضو، از بين سـاير مراجعـه كننـدگان بـه           
مجتمع بيمارستاني امام خميني كه از بـين        

كـه بـه   ) نه خـود بيمـار   (همراهان بيماران   
بخشهاي ديگـر بيمارسـتان غيـر از مركـز          

ن گـروه   پيوند مراجعه نموده بودند،به عنـوا     
شاهد توزيـع شـد كـه هـر دو پرسـشنامه            

 نفـر گـروه مـورد       178از  . كامال مشابه بود  
 نفـر   66و   ) ≈%63( نفـر زن     112  مطالعه

تمام پرسـشنامه هـا     . بودند ) ≈%37( مرد  
ــايج  و   ــدند و نت ــدي ش بررســي و امتيازبن

افراد بطور جداگانه    ميزان آگاهي و نگرش   
رد سنجيده شد و مقايسه اي بين گروه مـو        

و ) داوطلبان كـارت اهـداي عـضو      (مطالعه  
انجام شد،  ) افراد غير داوطلب  (گروه شاهد   

تا تفاوت آگاهي و نگرش اين دو گـروه بـا         
هم مقايسه شـود و همچنـين تـأثير سـاير        
  متغيرها نظير سن، جنس، وضعيت تأهل و 

  .ميزان تحصيالت نيز بررسي شدند

ــايج از  ــسير نت آزمونهــاي در بررســي و تف
mann-whitney test  و  

kruskal-wallis test  استفاده شـد و 
ــادير  ــاري  Pvalue<0.05مق ــر آم     از نظ

    . معني دار در نظر گرفته شدند
  
  
  
  
  
  
  
  

    افته ها  ي   
ــه  178از      ــورد مطالع ــروه م % 43 نفرگ

 سال  17متاهل وسن آنها بين   % 57مجردو  
(  ســال 68/32 ســال بــا ميــانگين 70تــا 

و تعداد فرزندان آنها     ) 65/9انحراف معيار   
 فرزنـد   1 فرزند و بـا ميـانگين        7از صفر تا    

ــار ( ــود) 283/1انحــراف معي ــين . ب همچن
سطح تحصيالت افراد گروه مورد مطالعـه       

% 37زيـر ديـپلم،     % 15: به اين صورت بود   
% 1كارشـناس،   % 33كاردان،    % 11ديپلم،  

ــد،  ــرا و % 2كارشــــناس ارشــ % 1دكتــ
آگـاهي گـروه     ميانگين ميـزان     .نامشخص

بطـور  معنـي داري       18/190مورد  مطالعه    
 )  بـود   89/165بيـشتر از گـروه شـاهد    

Pvalue< 0.05) .  ــانگين ــين مي همچن
 بـود   240ميزان نگرش گروه مورد مطالعه      

كه اين ميانگين نيزبطور معني داري بيشتر       
  . بود117از گروه شاهد با ميانگين 

 ( Pvalue <0.05 ). وه بين سن افراد گر
مورد مطالعه و ميزان نگرش آنها نسبت به        
اهدا و پيوند اعضا و نسوج رابطه معني دار         
با همبستگي منفي وجود داشـت بـه ايـن          
معني كه هرچـه سـن افـراد گـروه مـورد            
مطالعه كمتر، ميزان نگرش آنها بيشتر بود        

( Pvalue< 0.05)    ولـي ارتبـاط معنـي 
داري بين سن افراد گروه مـورد مطالعـه و          

            يـــزان آگـــاهي آنهـــا مـــشاهده نـــشد  م
( Pvalue> 0.05) .    بـين متغيـر ميـزان

تحصيالت گـروه مـورد مطالعـه و ميـزان          
  آگاهي آنها و همچنن ميزان تحصيالت و 
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33  ..      ..بررسي ميزان آگاهي و نگرش گيرندگان

ميزان نگرش آنها رابطه معني داري وجود       
در بررسـي متغيـر هـاي جـنس و          . نداشت

وضيعت تاهل افـراد گـروه مـورد مطالعـه          
داري بـين ايـن متغيـر هـا و          رابطه معنـي    

ميزان آگاهي و ميزان نگرش مشاهده نشد       
( Pvalue> 0.05) .  

افراد گروه مورد مطالعه انگيزه شان بـراي        
گرفتن كارت اهداي اعضا ونسوج را بـاين        

كمـك بـه    % 40: صورت ذكر كرده بودنـد    
ــان،  ــسلمانان   % 18همنوع ــه م ــك ب كم

كمـك بـه هموطنـان      % 16نيازمند پيوند،   
اعتقاد به ادامه حيات پس از      % 12،  نيازمند

 از ميـان افـراد    . سـاير مـوارد   % 14مرگ و   
تمايل به اهداي   % 8/68گروه مورد مطالعه    

تمام اعضا ونسوج قابل اسـتفاده داشـتند و         
تمايل به اهداي يك عضو يا نسج       % 3/21

استه اي بين ايـن دو      خو% 8/9را داشتند و    
در بررسي منبع كسب    . گروه را ذكر كردند   

اطالعات افراد گروه مورد مطالعه در زمينه       
اهدا و پيوند اعـضا و نـسوج نتـايج جالـب            

  ).1شكل ( توجهي بدست آمد 
  

   بحث
 

با توجه به اينكه در تمام دنيـا ليـست               
انتظار بيماران نيازمند پيوند نسبتا طـوالني       

ياري از ايــن بيمــاران قبــل از اســت و بــس
پيوند و بدليل عدم فـراهم شـدن عـضو و           
نسج پيوندي فـوت مـي كننـد و يـا دچـار           
معلوليتهاي شديد و تاثير گـذار در كيفيـت         
زندگي مي شوند، لذا ضروري است جهـت        
بهبود وضعيت پيوند در جهـان و از جملـه          
در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران با        

ثير گــذار بــر ميــزان شناســايي عوامــل تــا
اهــداي اعــضا و نــسوج پيونــدي و بهبــود 

 زمينه هاي افزايش ميـزان اهـدا و         ،شرايط
به تبع آن افزايش ميـزان پيونـد را بوجـود           

از جمله عوامل بسيار تـاثير گـذار بـر          .آورد

اين مقوله ميـزان آگـاهي و نگـرش افـراد           
جامعه نسبت به اهدا و پيوند اعضا و نسوج         

  . مي باشد
ـ     عليرغم    در ايـران در     داينكـه قـانون پيون

اكثريت مراجـع     تصويب شد و   2000سال  
و علماي مذهبي موافق اين امر هـستند و         
با وجود حمايتهاي دولتي و مراكز خيريه و        
با توجه به اين كه امراهداي اعضا و نسوج         
در جامعه ما به عنوان يـك عمـل انـسان           
دوستانه و خداپسندانه شـناخته مـي شـود،         

 اعضا و نسوج فراهم آوري شده       ولي ميزان 
در مقايسه با كـشورهاي پيـشگام در ايـن          

در اين مطالعه   . زمينه رضايت بخش نيست   
سعي شده است تا ميزان آگاهي و نگـرش         
ــسوج   ــان كــارت اهــداي اعــضا ون داوطلب
بررسي شده و عواملي كه باعـث افـزايش         
تمايل افراد براي اهـدا مـي شـود ارزيـابي      

ر كـشور تركيـه     در مطالعـه اي كـه د      .شود
انجام شد، نگرش افراد مذهبي نـسبت بـه         
اهداي اعضا و پيوند قابل قبول بود و افراد         
مورد مطالعـه آن را عملـي انـساني تلقـي           
ــرين   ــضا بزرگت ــراهم آوري اع ــد و ف كردن
. مشكل پيوند در تركيه معرفي شده اسـت       

ــراد مــورد مطالعــه        نكتــه ديگــر اينكــه اف
عاتـشان در   رسانه ها را منبـع كـسب اطال       

 ).1(پيوند و اهداي اعضا ذكر نمودند        زمينه
Besser        و همكاران نشان دادند كه بـين

ميزان آگاهي و نگرش افراد و تمايل براي        
وجود ي  گرفتن كارت اهدا رابطه معني دار     

و تمايل به اهدا در گيرنـدگان كـارت          دارد
ــراد    ــيش از اف ــي داري ب ــور معن ــدا بط اه

ت اهـداي   غيرداوطلب بـراي گـرفتن كـار      
در يك بررسـي پرسـشنامه      ). 2(عضواست

در شمال دانمـارك بـا       ICU اي كاركنان 
وجود نگـرش مثبـت ايـن افـراد در مـورد            

آنهـا تمايـل بـه      % 49اهداي اعـضا، تنهـا      
اهداي اعضاي خود داشـتند و در مجمـوع         
  نتايج اين مطالعه بر لـزوم آمـوزش بيـشتر         
ــاني در  ــز بهداشــتي و درم ــان مراك    كاركن

). 3(پيوند اعضا تاكيـد داشـت      دا و زمينه اه 
  و همكاران بر روي  Ashrafدر بررسي 

آنها موافق اهداي   % 9/59 ،بيماران سرپايي 
اعضاي خود پس از مرگ بودنـد و ميـزان          
آگاهي آنها نسبت به اهداي اعضا با ميزان        
آموزشهاي قبلـي در ايـن زمينـه وضـعيت          
اقتصادي و اجتمـاعي شـان و نيـز ميـزان           

مايل به اهداي اعضا ارتباط     تحصيالت با ت  
ــراد    ــشتر افـ ــت و بيـ ــي داري داشـ معنـ
 اطالعاتشان را در زمينـه پيونـد از طريـق         

 نـشريات كـسب كـرده بودنـد        تلويزيون و 
ارتباط معني داري بين تمايل بـه اهـدا و          و

 و مردان بـيش از     جنس افراد وجود داشت   
زنان تمايل به اهدا داشتند و هر چه ميزان         

ر بود تمايل به اهداي تحصيالت افراد بيشت 
در بررسي ديگري   ). 4(اعضا نيز بيشتر بود     

كـه در آن دانـشجويان پزشـكي         در برزيل 
مورد بررسي قرار گرفتند كه ايـن مطالعـه         
ــزوم افــزايش آگــاهي و دانــش   ــر ل ــز ب ني
ــتي و    ــز بهداش ــاغل در مراك ــان ش كاركن

ــود  ــد نمـ ــاني تاكيـ و  Jasper ).5(درمـ
 نـشان   همكاران در مطالعـه اي در امريكـا       

دادند كه نگرش عمومي جامعه نسبت بـه         
عوامل مشوق و انگيزشي اهداي اعضا اگر       
اين مشوقها و پاداشها به عنـوان هـداياي         
نيكوكاري و يا هزينه هـاي درمـاني اهـدا          
كننده و يا هزينـه هـاي تـدفين پرداخـت           
ــردم و     ــر م ــوده و از نظ ــت ب ــوند مثب ش

 اخالقـي   ، عملي خويشاوندان اهدا كنندگان  
ــي  ــيتلقـ ــود مـ   Shaheen).6(شـ

 يعمـوم  افزايش آگاهي  Souqiyyehو
 و كاركنان سيستم هاي پزشـكي را        جامعه

 جزو عوامل مهم و موثر در افزايش اهداي       
ــستان معرفـــي   ــد در عربـ اعـــضا و پيونـ

  .)7(كردند
El-Shoubaki و Bener  درمطالعـــه

اي در قطر نشان دادند كه اكثريت هـر دو          
بـه   جمعيت قطري و غيـر قطـري تمايـل        

اهداي اعضا از خويشاوندان داشتندو نيز در       
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 و همكاران        بابك ارجمند دكتر  
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اين مطالعه بر تـأثير آموزشـهاي مـداوم و          
افزايش آگـاهي عمـوم و كاركنـان مراكـز          

مورد اهدا و پيوند اعـضا تأكيـد         پزشكي در 
ــت  ــده اســــــ  Shaheen).8(شــــــ

ــر مــذهب،  Souqiyyehو عــواملي نظي
حمايتهــاي  پــذيرش و نگــرش اجتمــاعي،

 آوري اعـضا را     دولتي و ايجاد مراكز فراهم    
در افزايش ميزان اهدا و پيوند اعـضا مـوثر     

  در مطالعه ديگري كـه بوسـيله      ).9(دانستند
Al Sebeyel و Khalaf در عربستان 

انجام شد،متخصصين بيهوشـي بخـشهاي      
مراقبتهاي ويژه از نظـر آگـاهي و نگـرش          
نسبت به اهداي اعضا بررسـي شـدند كـه          

آنها پيونـد اعـضا را عملـي موفقيـت          % 50
آميز ميدانستند و عدم رضايت خويشاوندان      
ــود   ــل اصــلي كمب ــدگان را عام ــدا كنن اه

). 10(اعــــضاي پيونــــدي  دانــــستند  
Matesanz ــه در ــه اي كــ  در مطالعــ

اسپانيا انجام داد، نگرش نادرست مـردم را        
ازعوامل اصلي رد و عدم رضـايت اهـداي         
اعــضا دانــست كــه بــدليل تــاثير منفــي و 

نش نادرسـت   معكوس رسانه ها و اشاعه بي     
). 11(بوسيله رسانه هاي جمعي بوده اسـت      

نتيجه اين تحقيق نشان مي دهـد، ميـزان         
آگــاهي و نگــرش افــراد داوطلــب كــارت  
اهداي اعضا و نسوج از افراد گـروه شـاهد          
بيشتر است كه اين نتيجه بـا نتـايج سـاير           

بـين  . مطالعات بررسي شده همخواني دارد    
سن افـراد گـروه مـورد مطالعـه و ميـزان            
نگرش آنها نسبت به اهدا و پيوند اعـضا و          
  نسوج رابطه معني دار با همبستگي منفـي        
وجود داشت به اين معني كه هرچـه سـن          
افــراد گــروه مــورد مطالعــه كمتــر، ميــزان 
نگرش آنها بيشتر بود ولـي ارتبـاط معنـي          
داري بين سن افراد گروه مـورد مطالعـه و          

بر خـالف   . ميزان آگاهي آنها مشاهده نشد    
يج برخي از مطالعات در اين تحقيق بين        نتا

  متغير ميزان تحصيالت گروه مورد مطالعه

و ميــزان آگــاهي آنهــا و همچــنن ميــزان 
تحــصيالت و ميــزان نگــرش آنهــا رابطــه 

ــت  ــود نداش ــي داري وج ــي. معن   در بررس
متغير هاي سن و جنس و وضـيعت تاهـل          
افراد گروه مورد مطالعه رابطه معنـي داري        

ا و ميزان آگاهي و ميـزان       بين اين متغير ه   
افـراد گـروه مـورد      . نگرش مـشاهده نـشد    

مطالعه انگيزه شـان بـراي گـرفتن كـارت          
اهداي اعضا ونسوج به ايـن صـورت ذكـر          

كمـك بـه همنوعـان،    % 40: كـرده بودنـد  
كمك به مـسلمانان نيازمنـد پيونـد،        % 18
% 12كمك بـه هموطنـان نيازمنـد،        % 16

% 14اعتقاد به ادامه حيات پس از مـرگ و         
    ساير موارد كـه بـا توجـه بـه ايـن نتيجـه              
مي توان چنـين گفـت كـه تقويـت حـس            
انسان دوسـتي و آمـوزش بيـشتر توصـيه          
هاي مذهبي در زمينه پيوند اعضا و اهداي        
اعضا و نسوج از طريق رسانه هاي جمعـي         
ميتوان ميزان تمايل عمومي افـراد جامعـه        
به كمك به بيماران نيازمند پيوند افـزايش        

ــه  . داد ــورد مطالع ــروه م ــراد گ ــان اف از مي
تمايل به اهداي تمام اعضا ونسوج      % 8/68

تمايـل بـه   % 3/21قابل استفاده داشـتند و      
اهداي يـك عـضو يـا نـسج را داشـتند و             

خواسته اي بين اين دو گروه را ذكر        % 8/9
نكته ديگري كه از نتايج مطالعه به       . كردند

دست آمد منبع كسب اطالعات گروه مورد       
عه در زمينه اهدا و پيوند اعضا ونسوج        مطال

كـه تقريبـا بـا اكثـر        ) 1شـكل   (مي باشـد    
مطالعاتي كه اين مورد را بررسي نموده اند        
همخواني دارد و اين نتيجه نـشان ميدهـد         
كه تلويزيون و راديو و سـاير رسـانه هـا و            
مطبوعات تا چه اندازه مي توانند در جهـت      
 افزايش آگاهي و فرهنگ سازي در جامعـه      
موثر باشـند و رسـانه هـاي جمعـي نظيـر            
راديو و تلويزيون و روزنامـه هـا بـا ايجـاد            
بينش و فرهنگ صحيح و اصـالح برخـي         

   و پيوند اعضاء باورهاي نادرست در زمينه
  

نقش انكار ناپذير و با ارزش در اين زمينـه          
لذا مي توان بـا همـاهنگي       . خواهند داشت 

   هاي اساسي و طوالني مدت با رسانه ها و
       مطبوعـــات بـــصورت ممتـــد بـــا ارايـــه
برنامه ها و انتشار مقاالت و مطالب علمي        
و فرهنگي و اجتماعي در مورد جنبه هـاي         
مختلف پيوند در اين زمينه فرهنگ سازي       
درستي انجام داد و با تقدير شايسته از اهدا        
كنندگان و نهادينه كردن فرهنگ قدرداني      

يـزان تمايـل   از اين افراد و خانواده آنهـا  م     
افراد جامعه بـه اهـداي اعـضا و نـسوج را            

از نتـايج ايـن مطالعـه چنـين         . افزايش داد 
برمي آيد كه افزايش ميزان آگـاهي افـراد         
جامعه و همچنين افزايش ميزان نگرش و       
عوامل انگيزشي در زمينه اهـداي اعـضا و         
نسوج باعث افزايش تمايل افراد به اهـدا و         

ا و نـسوج    در نتيجه افـزايش ميـزان اعـض       
فراهم آوري شده و افزايش ميـزان پيونـد         

از آنجــا كــه ارتقــاي ميــزان . خواهــد شــد
آگاهي و نگـرش كاركنـان و متخصـصين         
امور بهداشتي و درماني در افزايش ميـزان        
آگــاهي و نگــرش عمــومي جامعــه و نيــز 
افزايش ميـزان اهـدا و پيونـد در بـسياري           
ازمطالعات انجام شده با اهميت تلقي شده        

 مي توان مطالعات ديگري در زمينـه        است
ديدگاهها و ميزان آگـاهي و نگـرش ايـن          
گروههاي خاص جامعه كه بيشتر از عموم       
مردم با بيماران پيوندي و يا نيازمند پيونـد         
و مقوله اهداي اعضا و نسوج ارتباط دارنـد         
ــه    ــزوم در زمين ــورت ل ــام داد و در ص انج
. ارتقاي علمـي آنهـا برنامـه ريـزي نمـود          

 بدليل اينكه نگرش هر فرد در هر        همچنن
زمينه اي از جمله اهـداي اعـضا ناشـي از           
فرهنگ سـازي و برنامـه ريـزي طـوالني          
مدت مي باشد و در اين مطالعه و چنـدين          
مطالعه ديگر نـشان داده شـده اسـت كـه           
افراد نوجوان و جوان بيش از افراد ميانسال 
   و مسن تمايل به اهداي اعـضا دارنـد لـذا           
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مي توان با گنجاندن واحـد هـاي درسـي           
خاص در اين زمينه در كتـب دبيرسـتان و          
دانشگاه براي بهبود و ارتقاي فرهنگ اهدا       

ن گروههاي سني برنامه ريـزي      در ميان اي  
  همچنين ميتوان چنين بررسي هـايي     .نمود

ميان قشرهاي متفـاوت جامعـه و بـا         را در   
حجم نمونـه بيـشتري انجـام داد تـا هـم            
ديدگاههاي اقشار متفاوت را سنجيد و هم       
ــه ريزيهــاي   ــاد وســيع برنام ــوان در ابع بت

                  .نمودبهتري را ارايه 
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