
 طبّ جنوب دوماهنامه

 پزشكي خليج فارس -پژوهشكده زيست

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 

 (3338  مرداد وشهريور) 371 - 383، صفحه  3سال بيست و دوم، شماره 

 

 بوشهر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بوشهر **

Email: ma.mahmoodi@bpums.ac.ir 

*ORCID: 0000-0002-7205-7925 

**ORCID: 0000-0003-4273-6086 

Iran South Med J 2019; 22(3): 174-183 

 

 

 فارسجيخل يشهدا مارستانيب يدرمان کادر و نيمراجع نگرش و يآگاه
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 رانيا تهران، تهران، يپزشك علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده ا،يبال يعموم بهداشت گروه 5
 رانيا بوشهر، بوشهر، يپزشك علوم دانشگاه ،يپزشك دانشكده ،يعفون گروه 6

 

 (22/32/37 مقاله: پذيرش -23/3/37 مقاله: دريافت)

 
 چكيده

 بهبود باعث نديفرآ نيا .شوديم گرفته نظر در ،باشنديم يعضو اختالل آخر مرحله در که يمارانيب يبرا يانتخاب درمان عنوانهب عضو ونديپ زمينه:

 نشده لح مسئله کي عنوان به ونديپ يبرا عضو کمبود حال نيا با شود.يم يو عمر طول شيافزا نيهمچن و عضو کننده افتيدر يزندگ تيفيک

 عدم ،امر نيا در تيموفق هکنند محدود عامل نيترمهم .هستند عضو اهداء هياول منابع از يكي عنوان به يمغز مرگ اجساد .است مانده يباق يجهان

 هب نسبت بوشهر فارسجيخل يشهدا مارستانيب يدرمان کادر و نيمراجع يآگاه و نگرش نييتع هدف با مطالعه نيا .است هاخانواده تيرضا

 است. شده انجام عضو ياهدا در گيريتصميم

 3335 سال در بوشهر فارسجيخل يشهدا مارستانيب نيمراجع از نفر 222 و کارکنان از نفر 223 يرو بر و يمقطع مطالعه نيا :هاروش و مواد

 افراد نگرش و يآگاه پرسشنامه از پژوهش نيا در .بود هامارستانيب از کي هر از متناسب صيتخص با و ياطبقه وهيش به يريگنمونه گرفت. انجام

  شد. انجام 36ويرايش  SPSS افزارنرم قيطر از هاداده ليتحل و هيتجز .استفاده شد انيرانيا عضو اهدا انجمن توسط شده نيتدو عضو اهداء به

 از شتريب نيعمراج يمذهب دگاهيد نمره نيانگيم يول بود شتريب هامارستانيب نيمراجع به نسبت کارکنان يآگاه و نگرش نمره نيانگيم ها:افتهي

 طهراب عضو ياهدا با هاآن مخالفت ياحتمال يهاعلت و يآگاه نيب و مثبت رابطه کارکنان يمذهب دگاهيد و نگرش نيب .شد گزارش کارکنان

 داشت. وجود يمعنادار رابطه عضو ياهدا با نيمراجع مخالفت ياحتمال يهاعلت و يآگاه ،يمذهب دگاهيد و نگرش نيب شد. مشاهده يمعنادار

 .شد مشاهده يمعنادار يخط رابطه زين عضو ياهدا با نيمراجع مخالفت ياحتمال يهاعلت و يمذهب دگاهيد با يآگاه نيب نيهمچن

 قيوتش جهت پژوهش نيا عوامل بهبود و آموزش به ازين دهد، نجات را افراد از ياريبس جان توانديم عضو ياهدا نكهيا توجه با گيري:نتيجه

 .شوديم احساس عضو ياهدا يبرا مردم

 يمغز مرگ عضو، اهدا نگرش، ،يآگاه :کليدي واژگان
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 مقدمه
 از ياريبس یزندگ ادامه يبرا راه نيآخر عضو ونديپ

 عنوان به عضو ونديپ واقع در باشد.یم جامعه افراد

 لاختال آخر مرحله در که یمارانيب يبرا یانتخاب درمان

 املش درمان نيا .شودیم گرفته نظر در باشندیم يعضو

 عضو کي از که سالم عضو با ماريب عضو کي ینيگزيجا

 افتيدر نديفرا نيا .باشدیم است، شده انتخاب سازگار

 ودخ یزندگ تيفيک تا سازدیم قادر را عضو يهاکننده

 و سازند محدود را خود یناتوان بخشند، بهبود را

 يوندهايپ .دهند ادامه یزندگ به را يشتريب يهاسال

 ،هير ،دهرو ،پانکراس ،کبد ،قلب ،هيکل از: عبارتند متداول

 از یبرخ .(1) هيقرن و پوست ،استخوان مغز ،استخوان

 بدک از یبخش اي هاهيکل از یکي مانند هابافت و هاارگان

 به است زنده هکنند اهدا شخص که یزمان توانیم را

 ضوع ياهدا موارد شتريب در اما زد ونديپ يگريد شخص

 مرگ دچار هکنند اهدا فرد که رديگیم صورت یزمان

  .(2) باشد شده يمغز

 حوادث در فوت علل نيترعيشا از یکي يمغز ضربه

 اثر در يمغز مرگ هزار 11 از شيب ساالنه و است

 عنوان به يمغز مرگ اجساد .(3) دهدیم رخ حوادث

 عضو ياهدا .(4) هستند عضو اهداء هياول منابع از یکي

 هددیم اجازه او دم یول اي فرد کي که است یمعن نيا به

 يبرا يگريد شخص به او سالم ياعضا اي هابافت تا

 زنده ردف که یزمان تواندیم ونديپ نيا که شود اهدا ونديپ

 عضو ياهدا .(1) رديگ صورت او مرگ از پس اي است

 هايزمينه در انسان بدن يکپارچگی از حفاظت با

 و یلم جهت از نيبنابرا است متفاوت مختلف، یفرهنگ

 .(6) باشدیم تيبااهم و بارز المللینيب

 حاضر حال در عضو ياهدا يهادگاهيد که یحال در

 تاس شيافزا به رو نکنندگا اهدا تعداد و است مثبت

 به نسبت کنندگان اهدا تعداد نيب بزرگ شکاف کي اما

 طحس در هستند بدن ياعضا ياهدا انتظار در که یکسان

 مارانيب از ياريبس که يطور به .(7) دارد وجود یجهان

 دهنده از عضو کي افتيدر يبرا ياديز زمان مدت

 از را خود جان انتظار نيح در و مانندیم منتظر مناسب

 2۱16 اوت کمي خيتار از آمار طبق .(8) دهندیم دست

 عضو افتيدر انتظار در کايآمر در نفر ۱۱4/12۱ حدود

 از که اندبوده خود یزندگ نجات يبرا اهداکنندگان از

 .(7) هستند هيکل ونديپ انتظار در نفر 641/66 تعداد نيا

 از عضو برداشت قانون 1376 سال از رانيا کشور در

 امور معاونت ليتشک با و ديرس بيتصو به جسد

 بهداشت، وزارت در اعضا ونديپ و خاص هايمارييب

 شکل کشور در يونديپ ياعضا يآورفراهم شبکه

 طور به يمغز مرگ مارانيب از عضو ياهدا و گرفت

 و يمغز مرگ يباال آمار وجود با شد. آغاز یرسم

 8 تا 1 حدود ساالنه نکهيا رغميعل و رانيا در تصادفات

 1۱ و دهدیم رخ کشور در يمغز مرگ مورد هزار

 ااهد زانيم ،دارند عضو ياهدا تيقابل افراد نيا از درصد

 اريبس که باشدیم درصد 11 حدود کشور در عضو

 ان،ريا در که است یحال در نيا است. اروپا از ترنييپا

 انجام گانيرا طور به يمغز مرگ فرد از عضو ياهدا

 یدولت مارستانيب در يمغز مرگ فرد اگر و شودیم

 دولت طتوس زين مارستانيب يهانهيهز باشد، شده يبستر

  .(6) شودیم پرداخت

 ودکمب بحران کليدي عوامل از يکی داده نشان مطالعات

 تيموفق هکنند محدود عامل نيترمهم واقع در و اعضا

 8، 3-1) است هاخانواده تيرضا عدم عضو، ياهدا در

 اءياول تيرضا یاسالم يجمهور نيقوان اساس بر( 1۱و 

 رپد شامل افراد نيا که است يضرور عضو ياهدا يبرا

 تيرضا اصطالح فيتعر (.11) باشندیم پدري جد اي

 فرد که یزمان بخصوص است مشکل عضو ياهدا در

 اتفاق کي در یناگهان طور به و بوده کامل سالمت در
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 نيا در و شودیم يمغز مرگ دچار تصادف( )مثل

 اهدا يبرا يريگميتصم در هاخانواده که است مرحله

 .(12) شوندیم چالش دچار خود زانيعز بدن ياعضا

 ردف خانواده ياعضا ميتصم در توانندیم يمتعدد عوامل

 يمغز مرگ ماريب عضو ياهدا و دادن تيرضا در یمتوف

 قاداتاعت به توانیم هاآن جمله از که باشند داشته ريتأث

 سطح سن، ،یدوست نانسا ،اعتماد ،یفرهنگ ،یمذهب

 کرد اشاره یاجتماع يهارسانه غاتيتبل و شغل ،سواد

 تصميم در مؤثر عوامل يهایژگيو و ماهيت .(13و  6)

 عضو ياهدا عدم يا اهدا در يمغز مرگ يهاخانواده

 و کيفيت ،یشناخت یآمادگ ،يمغز مرگ رشيپذ شامل

 تعامالت ،سازميتصم يهایانجيم مواجهه، زمان

 در .(14) باشدیم اهزهيانگ و باورها و یخانوادگ

-یاجتماع عوامل ريتأث نهيزم در شده انجام يهایبررس

 رفتارها نگرش، وند،يپ و عضو ياهدا مورد در یفرهنگ

 يهنجارها ،یفرهنگ زمينه ريتأث تحت افراد ديعقا و

  .(11) رديگیم قرار هاآن یمذهب ديعقا و یاجتماع

 مرگ در را اتيح به بازگشت افراد درصد 64 حدود

 مرگ اب افراد از اعضا ونديپ با ،انددانسته رممکنيغ يمغز

 هداا فرم امضا و ليتکم به یراض و بودند موافق يمغز

 تموافق ليدال نيترمهم دهندگان تيرضا .ندهبود عضو

 تندداش انيب ياخرو ثواب و یانسان بعد به توجه را خود

 موافقت عدم علت نيترمهم حال، نيا با .(17و  16)

 ماريب یزندگ به برگشت احتمال و بدن ياعضا به القهع»

 عضو، ياهدا نکهيا رغم به .(13) باشدیم «يمغز مرگ

 «یدگزن هيهد» استدالل لهيوس به ياگسترده صورت به

 املع يک یمتوف بدن تيتمام از حفاظت ،گرددیم ارائه

 عضو ياهدا درباره عزادار خانواده يريگميتصم در مهم

 دنکر یقربان عبارت داد نشان اتمطالع جينتا .دباشیم

 در یزندگ هيهد عبارت با سهيمقا در است ممکن

 .(18) برسد نظر به ترشاخص خانواده يريگميتصم

 شيزااف يبرا تالش شد، گفته آنچه یتمام به توجه با

 اردتياولو مسائل از یکي عنوان به عضو ونديپ و اهدا

 اخالق، مذهب، فرهنگ، مختلف هايحوزه از متأثر که

 نيا و رديگ قرار توجه مورد ديبا است، اقتصاد و حقوق

 ار موضوع نيا یفرهنگ و یاجتماع يايزوا یبررس مهم

 حيحص نگرش با اعضا ونديپ فرهنگ گسترش طلبد.یم

 يمغز مرگ که باور نيا رشيپذ و يمغز مرگ مسئله به

 مارانيب بخش یزندگ است، عام يمعنا به مرگ همان

 .دباشیم ياديز

 تيوضع سهيمقا و نييعت پژوهش نيا یاصل هدف

 مارستانيب یدرمان کادر و نيمراجع نگرش و یآگاه

 به يريگميتصم به نسبت بوشهر فارسجيخل يشهدا

 بود. عضو اهدا
 

 هاروش و مواد
 223 يرو بر که است یمقطع مطالعه کي حاضر مطالعه

 يشهدا مارستانيب نيمراجع از نفر 222 و کارکنان از نفر

 از پس پژوهش نيا در گرفت. انجام بوشهر فارسجيخل

 شهرستان فارسجيخل يشهدا یدرمان مرکز به مراجعه

 .گرفتند قرار يپرسشگر وردم نفر 411 تعداد بوشهر

 صيتخص با ياطبقه يريگنمونه ،يريگنمونه وهيش

 العهمط .ستا مارستانيب يهابخش از کي هر از متناسب

 در که ماريب ريغ کنندگان مراجعه و کارکنان يرو

 و خواندن يیتوانا زين و بودند یروح و یجسم سالمت

 .شد نجاما داشتند را پرسشنامه ليتکم يیتوانا و نوشتن

 و مطالعه در شرکت يبرا ليتما عدم خروج يارهايمع

 .بود ندرما تحت یروان مشخص يماريب به ابتال

 معاونت از پژوهش نيا ياجرا در الزم يمجوزها

 قاخال )کد است شده اخذ دانشگاه يفناور و قاتيتحق

11۱-1361 Ir.bpums.rec. .)ليتکم هنگام در 

 آن هدف و مطالعه مورد در الزم حاتيتوض هاپرسشنامه
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 يواحدها به .شد داده پژوهش مورد يواحدها به

 اطالعات بودن یمخف جهت از خاطر نانياطم پژوهش

 .شد داده هاپرسشنامه در نام ذکر به ازين عدم و هاآن

 فرادا نگرش و یآگاه پرسشنامه استفاده مورد پرسشنامه

 که پرسشنامه نيا .بود عضو اهداء و يمغز مرگ به

 یط است، شده نيتدو انيرانيا عضو اهدا انجمن توسط

 انجمن، نيا یپژوهش معاونت با آمده عمل به یهماهنگ

 پرسشنامه اول بخش .(16) گرفت قرار استفاده مورد

 در یاطالعات يحاو که کيدموگراف اطالعات شامل

 . رهيغ و مذهب ،یليتحص مدرک جنس، سن، با رابطه

 بعد 4 رندهيدربرگ و الؤس 41 از متشکل دوم بخش و

 اهدگيد عضو، اهداء به فرد نگرش شامل ابعاد نيا بود.

 افراد یآگاه زانيم ،عضو ياهدا به نسبت افراد یمذهب

 مخالفت یاحتمال يهاعلت و عضو ياهدا با رابطه در

 هب مربوط يیابتدا پرسش 1۱ .بودند عضو اهداء با افراد

 به مربوط يبعد پرسش 8 عضو، اهداء به فرد نگرش

 زانيم به مربوط يبعد پرسش 12 ،افراد یمذهب دگاهيد

 يهاعلت به مربوط آخر الؤس 11 و افراد یآگاه

 خانواده ياعضا عضو اهداء با افراد مخالفت یاحتمال

 مجموع از پرسشنامه کل نمره .(16) دنباشیم خود

 آورده دستهب ابعاد یتمام در االتؤس یتمام نمرات

 دامنه باال(، متوسط، )کم، بعد هر سطح محاسبه يبرا شد.

 ميتقس برابر قسمت سه به بعد هر در نمرات مجموع

 ف،يضع سطح نشانگر نخست قسمت کهيبطور شد،

 يیهاانت قسمت و متوسط سطح دهندهنشان یانيم قسمت

 بود. باال سطح معرف

 بيضر و است شده دهيسنج ابزار نيا یدرون يیايپا

 تا 6/۱ يیبازآزما بيضر و 6/۱ تا 71/۱ کرونباخ يآلفا

 يآورجمع هاداده و اطالعات ،پرسشنامه .است آن 8/۱

 .گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد و

 با نامه،پرسش از حاصل هايداده تحليل و تجزيه

 سطح در و 16 ويرايش SPSS افزارنرم از استفاده

 یفيتوص يهاشاخص از .گرفت صورت ۱1/۱ يمعنادار

 ياهطهيح زانيم نييتع يبرا نيانگيم ±اريمع انحراف

 سهيمقا يبرا د.يگرد استفاده افراد یآگاه و نگرش

 و کارکنان نيب یآگاه و نگرش يهاطهيح نمره نيانگيم

 یت آزمون از ها،داده نرمال عيتوز به توجه با ،نيمراجع

 زين سونريپ یهمبستگ بيضر .ديگرد استفاده مستقل

 وردم یآگاه و نگرش يهاطهيح نيب رابطه یبررس يبرا

 گرفت. قرار استفاده

 

 هاافتهي
 نيمراجع و کارکنان کيدموگراف يرهايمتغ تيوضع

ي کا آزمون است. شده داده نشان 1 جدول در هامارستانيب

 شانن گروه دو نيب کيدموگرافي رهايمتغ سهيمقاي برا دو

 و التيتحص مذهب، سن، ت،يجنسي رهايمتغ عيتوز داد

 نيمراجع و کارکنان گروه دو نيب هلأت تيوضع

 (.P-value>۱1/۱) است بوده کساني هامارستانيب

 کارکنان يبرا نگرش نمره اريمع انحراف و نيانگيم

 نيمراجع يبرا و متوسط حد در 683/1±14/2۱

 نمره نيانگيم باشد.یم نييپا حد در 178/1±61/17

 شتريب هامارستانيب نيمراجع به نسبت کارکنان نگرش

 بوده معنادار يآمار نظر از اختالف نيا و است بوده

 (.P-value<۱۱1/۱) است
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 هاوضعيت متغيرهاي دموگرافيک کارکنان و مراجعين بيمارستان (3جدول 

 متغير
کارکنان )درصد( 

 فراواني
مراجعين 

 p-value )درصد(فراواني

 جنسيت
 124(3/14) 131(7/18) زن

881/۱ 
 61(2/36) 62(3/41) مرد

 سن

3۱> (26/12)118 (44)1۱2 

۱61/۱ 
4۱-3۱ (7/32)73 (3/31)82 

1۱-4۱ (8/1۱)24 (8/13)32 

>1۱ (6/3)8 (6/۱)2 

 مذهب

 186(1/81) 212(1/61) شيعه

 12(2/1) 8(6/3) سنی ۱11/۱

 2(6/۱) 3(3/1) ساير

 تحصيالت

 2(8/۱) 8(6/3) ابتدايی

 66(6/42) 1۱6(1/47) متوسطه و ديپلم ۱18/۱

 131(1/16) 1۱6(8/48) دانشگاهی

 هلوضعيت تأ

 84(4/38) 1۱7(6/48) مجرد

 131(6/61) 112(6/1۱) متاهل ۱12/۱

 ۱(۱) 1(1/۱) طالق گرفته يا جداشده

 

 یمذهب دگاهيد نمره نيانگيم نيب يمعنادار اختالف

 نيا به است بوده هامارستانيب نيمراجع و کارکنان

 )که نيمراجع یمذهب دگاهيد نمره نيانگيم که صورت

 توسطم سطح در )که کارکنان از شتريب بود( باال سطح در

 هک دهدیم نشان جينتا نيهمچن است. بوده داشت( قرار

 قرار متوسط سطح در گروه دو هر یآگاه که يوجود با

 يباالتر یآگاه نمره نيانگيم از کارکنان است، داشته

 رد اختالف نيا و هستند برخوردار نيمراجع به نسبت

 بود معنادار يآمار نظر از گروه دو یآگاه نمره نيانگيم

(۱۱1/۱>value-P.) 
 

 هاي احتمالي مخالفت( نمرات نگرش، ديدگاه مذهبي، آگاهي و علت2جدول 

 p-value ماکزيمم مينيمم انحراف معيار ميانگين حيطه پرسشنامه

 نگرش
 4۱ 1۱ 683/1 144/2۱ کارکنان

۱۱1/۱> 
 4۱ 1۱ 178/1 61۱/17 مراجعين

 ديدگاه مذهبی
 32 1۱ 436/4 83۱/2۱ کارکنان

۱۱1/۱> 
 32 1۱ ۱31/4 867/3۱ مراجعين

 آگاهی
 48 16 ۱72/6 44۱/3۱ کارکنان

۱۱1/۱> 
 48 12 ۱12/8 183/21 مراجعين

 هاي احتمالی مخالفتعلت
 6۱ 11 334/8 112/36 کارکنان

۱۱8/۱ 
 6۱ 11 812/6 8۱6/36 مراجعين

 نمره کل
 167 7۱ 361/11 121/112 کارکنان

۱۱1/۱> 
 11۱ 17 821/17 868/1۱۱ مراجعين
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 از دهاستفا با یآگاه و نگرش يهاطهيح نيب یخط رابطه

 بر (.3 جدول) شد یبررس رسونيپ یهمبستگ بيضر

 اهدگيد و نگرش نيب یهمبستگ بيضر اساس، نيا

 با که دهدیم نشان و بوده 611/۱ کارکنان یمذهب

 هاآن نگرش نمره کارکنان، یمذهب دگاهيد نمره شيافزا

 نيب نيهمچن (.P-value<۱۱1/۱) است افتهي شيافزا

 عضو ياهدا با مخالفت یاحتمال يهاعلت و یآگاه

  است داشته وجود يمعنادار رابطه کارکنان

(۱۱1/۱>P-value .)و نگرش يها طهيح ريسا نيب 

 نشد. مشاهده يمعنادار یخط رابطه کارکنان یآگاه
 

 هاي نگرش و آگاهي کارکنان( ضريب همبستگي پيرسون براي رابطه حيطه3جدول 

 هاحيطه نگرش ديدگاه مذهبي آگاهي هاي احتمالي مخالفتعلت

 نگرش 1 611/۱* ۱11/۱ ۱62/۱

 ديدگاه مذهبی 611/۱* 1 ۱31/۱ 128/۱

 آگاهی ۱11/۱ ۱31/۱ 1 24۱/۱*

 هاي احتمالی مخالفتعلت ۱62/۱ 128/۱ 24۱/۱* 1

* ۱1/۱>value-P 

 

 نيبی طخ رابطهی بررسي برا رسونيپی همبستگ بيضر

 زين هامارستانيب نيمراجعی آگاه و نگرشي هاطهيح

 یهمبستگ بيضر اساس، نيا بر (.4 )جدول شدی بررس

 نشان و بوده 121/۱ نيمراجعی مذهب دگاهيد و نگرش نيب

 ن،يمراجعی مذهب دگاهيد نمره شيافزا با که دهدیم

 (.P-value<۱۱1/۱) است افتهي شيافزا هاآن نگرش

ي معنادار رابطه نيمراجعی آگاه و نگرش نيب نيهمچن

 و نگرش نيب(. P-value<۱۱4/۱) است داشته وجود

ي اهدا به نسبت نيمراجع مخالفتی احتمالي هاعلت

 است شده مشاهدهي معناداری خط رابطه عضو

(۱۱7/۱>P-value .)ی مذهب دگاهيد وی آگاه نيب

 شد مشاهده معناداری همبستگ بيضر زين نيمراجع

(۱44/۱>P-value .)نيب يمعنادار رابطه نيهمچن 

 هب نسبت نيمراجع مخالفت یاحتمال يهاعلت و یآگاه

 نيب (.P-value<۱۱1/۱) است داشته عضو ياهدا

 تنسب افراد مخالفت یاحتمال يهاعلت و یمذهب دگاهيد

 نشد مشاهده يمعنادار رابطه عضو ياهدا به

(632/۱=value-P ،۱۱6/۱=r.) 
 

 هاي نگرش و آگاهي مراجعينضريب همبستگي پيرسون براي رابطه حيطه (1جدول 

 هاحيطه نگرش ديدگاه مذهبي آگاهي هاي احتمالي مخالفتعلت

 نگرش 1 121/۱* 164/۱* 182/۱*

 ديدگاه مذهبی 121/۱* 1 113/۱* ۱۱6/۱

 آگاهی 164/۱* 113/۱* 1 331/۱*

هاي احتمالی علت 182/۱* ۱۱6/۱ 331/۱* 1

 مخالفت

* ۱1/۱>value-P 

 

 بحث
 رکاد و نيمراجع نگرش و یآگاه تيوضع مطالعه نيا در

 به نسبت بوشهر استان يهامارستانيب یدرمان

 .گرفت قرار یبررس مورد عضو اهدا به يريگميتصم

 و نگرش از هامارستانيب کارکنان که داد نشان جينتا

 مطالعه که یصورت در برخوردارند. متوسط یآگاه
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 کارکنان که داد نشان همکاران و (Montero) مونترو

 مک یآگاه اما باال نگرش از هامارستانيب سالمت حوزه

  .(2۱) برخوردارند عضو ياهدا نهيزم در

 هب نسبت هامارستانيب کارکنان نگرش نمره اگرچه

 طورهب اما است بوده متوسط سطح در عضو ياهدا

 يهداا به نسبت نيمراجع نگرش نمره از باالتر يمعنادار

 و (Schaeffner) فنرياسچ مطالعه در است. بوده عضو

 رد عضو ياهدا به نسبت نگرش داد نشان زين همکاران

 کينيکل يپر یانيدانشجو از شتريب مارستانيب پزشکان

  .(21) است بوده (یدرمان دوره به ورود از )قبل

 واجههم تجربه چون هامارستانيب کارکنان رسدیم نظر به

 دارند عضو ياهدا طيشرا واجد و بدحال مارانيب با

 یآگاه نمره دارند. عضو ياهدا به نسبت مثبت نگرش

 نانکارک یآگاه و است. بوده متوسط کارکنان و نيمراجع

  است. بوده مراجعان یآگاه از شتريب يمعنادار طورهب

 وزهح کارکنان که اندداده نشان زين مطالعات از ياريبس

 رد یکاف یآگاه از پزشکان و پرستاران مانند سالمت

 نيهمچن .(8) هستند برخوردار عضو ياهدا مورد

 و (Vijayalakshmi) یشماالکي یجيو مطالعه

 که داد نشان افراد یعموم تيجمع یبررس در همکاران

 دارند یکاف یآگاه عضو ياهدا مورد در افراد شتريب

 به نسبت نگرش و یآگاه نيب مطالعه نيا در .(22)

 دوجو يمعنادار رابطه هامارستانيب کارکنان عضو ياهدا

 اننش زين همکاران و فنرياسچ مطالعه در است. نداشته

 و یآگاه نيب فيضع اريبس یهمبستگ که شد داده

 عضو ياهدا به نسبت انيدانشجو و پزشکان نگرش

  (.21) دارد وجود

 نکارکناي برا هم و نيمراجعي برا هم که داد نشان جينتا

 ابطهر عضوي اهدا به نسبت نگرش وی مذهب دگاهيد نيب

ی مذهب دگاهيد نمره با افراد و است داشته وجودي معنادار

 اند.اشتهد عضوي اهدا به نسبتي باالتر نگرش نمره باالتر

 و (Vlaisavljević) کيويساوليوال مطالعه اساس بر

 ريثأت تحت پرستاران درصد 4/7۱ نگرش زين همکاران

 ميسال مطالعه(.23) است بوده آنانی مذهب اعتقادات

(Saleem) نقش ،نيد که است داده نشان زين، همکاران و 

 ددار عضوي اهداي برا افراد زهيانگ جاديا دري ابرجسته

 فرادا در زهيانگ جادياي برا ابزار کي عنوان به تواندیم و

  (.24) رود کارهب عضوي اهداي برا

 ندتوانیم ینيد يهاآموزه مبلغان و ونيروحان نيبنابرا

 زهيانگ و نگرش بردن باال يراستا در يابرجسته نقش

 باشند. داشته عضو ياهدا به نسبت افراد

 يمعنادار رابطه نيمراجع یآگاه و یمذهب دگاهيد نيب

 کارکنان یآگاه و یمذهب دگاهيد نيب اما دارد وجود

 علت نيا به تواندیم نيا ندارد. وجود يمعنادار رابطه

 به تنسب نيمراجع یمذهب دگاهيد نمره نيانگيم که باشد

 زين همکاران و ميسال مطالعه است. بوده باالتر کارکنان

 نيب که داد نشان پاکستان جوان افراد از يانمونه يرو

 .(24) ندارد وجود يمعنادار رابطه افراد یآگاه و نيد

 که اندکرده انيب مطالعات از يمحدود تعداد که هرچند

 راداف عضو ياهدا برابر در یبزرگ مانع یمذهب اعتقادات

 هاآن مذاهب در که بوده علت نيا به البته باشد.یم

 (.21و  22) است شده ینه عضو ياهدا
 

 گيرينتيجه

 است روند نيا شبرديپ جهت در یگام حاضر پژوهش

 نآ موانع و عضو ياهدا کننده ليتسه عوامل شناخت که

 يرضرو عضو ونديپ به مارانيب ديشد ازين رفع يبرا

 یآگاه و یرساناطالع شيافزا يبرا يسازنهيزم .است

 دگاهيد و ونديپ يهاتيموفق مورد در جامعه سطح در

 نگرش تواندیم عضو ياهدا مورد در اسالم دوستانه نوع

 هد.د ارتقا مثبت جهت در عضو ياهدا به نسبت را افراد

 مرتبط یآموزش يهادوره و شيهما ،کنفرانس يبرگزار
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 تواندیم هارسانه تيفعال و يمغز مرگ و عضو اهداء با

 يسازفرهنگ يبرا نيهمچن .انجامديب مهم نيا ارتقا به

 انهداوطلب افتيدر يبرا زهيانگ و یآگاه يارتقا جهت در

 يبرگزار با توانیم مردم نيب در عضو ياهدا کارت

 حضور با کننده اهدا يهاخانواده از ليتجل و هامراسم

 نخبگان، ،یمذهب يعلما مانند جامعه رگذاريثأت اقشار

 ارزش یمل يهارسانه در ورزشکاران و هنرمندان

  داد. شيافزا را دوستانه نوع عمل نيا یاخالق
 

 سپاس و قدرداني

 يشهدا درمانی آموزشی مرکز مديريت و سرپرستی از

 صميمانه پژوهش اين اجراي در که بوشهر فارسجيخل

 رحط نيا در که يافراد یتمام از .متشکريم نمودند، همکاري

 .ميمتشکر نمودند، ليتکم را هاپرسشنامه و نموده شرکت

 و پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از

 هتوسع مرکز و بوشهر استان درمانی بهداشتی خدمات

 يشهدا درمانی آموزشی مرکز ینيبال يها پژوهش

 پژوهش اين مالی تعهد در که بوشهر فارسجيخل

 .سپاسگزاريم مانهيصم اند، داشته همکاري

 

 منافع تضاد

  انيب سندگانينو توسط منافع تعارض گونهچيه

 است. نشده
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Abstract 
Background: Organ transplant is considered the treatment of choice for patients with end-stage organ dis-
orders. This process improves recipient’s longevity and quality of life. However, organ shortage for trans-
plantation has remained an unresolved global issue. One of the primary sources of organ donation is brain-
dead bodies. The most important factor that impedes the success of donation is lack of family's consent. 
Exploring effective factors on decision making of the families of brain-dead patients for organ donation 
helps policy makers plan how to facilitate organ donation. 
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted with 223 employees and 222 clients of 
Shohadaye-Khalij-e-Fars Hospital in Bushehr province in 2016. Samples were selected through a  
proportionate stratified random sampling from each hospital. Knowledge and Attitude towards Organ  
Donation and Brain Death Questionnaire, developed by Iranian Society of Organ Donation, was used for 
data collection. Data were analyzed in SPSS 16. 
Results: Mean scores of employees' knowledge and attitude towards donation were higher than those of 
hospital clients. However, clients' mean score of religious belief was higher than employees'. There was a 
significant positive relationship between employees' attitude and religious belief. A significant relationship 
was also observed between employees' knowledge and probable causes of disagreement with organ dona-
tion. Furthermore, the relationship of hospital clients' attitude towards donation with their religious belief, 
knowledge and probable causes of disagreement with organ donation was significant. The relationship of 
their knowledge with their religious belief and probable causes of disagreement with organ donation was 
also significant. 
Conclusion: Considering that organ donation can save people's lives, the need to train and improve the 
factors observed in this research is felt to encourage people to donate organs. 
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