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Abstract

Introduction: Organ donation is a social action that is based on the individual’s decision in 

time of life or Family consent at the time of brain death. The present study aimed to investigate 

the Factors Affecting Tendency to Body Organ Donation.

Methods and Materials: This descriptive cross-sectional study was conducted on 330 

employees of a military university in 2017. Data were collected through questionnaire and face 

to face interview with two groups of donation cardholders including those who had a donation 

card or did not have. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics by SPSS 

version 18.

Results: According to Chi-square and t-test, there was a significant relationship between 

the organ donation and two variables of age and education (P = 0.0001). Results demonstrate 

that most of the people has positive attitude to organ donation (about 75 percent). Moreover, 

most of these people are those who have donation card. The results of the regression analysis 

indicate that religious awareness has the highest effect of changes in attitude toward organ 

donation (46%). In addition, the growth of rationalism, ethics, awareness of the condition 

and characteristics of organ donation, and the usage of mass media increase the chance or 

probability that a person volunteers for a donation card.

Discussion and Conclusion: The present study reveals that social and cultural factors 

have a significant role in the donation and transplantation. A good look at these factors can be 

beneficial to pave the path of donation.
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چكيد ه
مقدمه: اهدای عضو، نوعی كنش اجتماعی است كه بر اساس تصمیم فرد در زمان حیات و یا رضایت خانواده او در زمان 

مرگ مغزی صورت می گیرد. هدف از مطالعه بررسی عوامل موثر بر گرایش به اهدای عضو در یك دانشگاه نظامی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 330 نفر از كاركنان یك دانشگاه نظامی با روش پیمایش در سال 1396 

انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دو گروه از افراد دارای كارت و فاقد كارت اهدا جمع آوری و با 
نرم افزار SPSS 18 و با روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه  و تحلیل گردید.

يافته ها: بر اساس آزمون های تی تست و كای دو، آمادگی عملی برای اهدای عضو با دو متغیر سن و تحصیالت رابطه معناداری 

دارد )P = 0/0001(. حدود 75% كاركنان ارتش نگرش مثبتی نسبت به اهدای عضو دارند و سهم افراد دارای كارت اهدا از 
این میزان بیشتر از افراد فاقد كارت اهدا است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد كه بینش و آگاهی مذهبی باالترین اثر )%46( 
را در تبیین تغییرات نگرش به اهدای عضو دارد كه با افزایش عقل گرایی، اخالق گرایی، مطلع بودن از ویژگی ها و شرایط 
اهدا عضو و در نهایت استفاده از رسانه های ارتباط جمعی در مجموع شانس یا احتمال آن كه فرد در گروه دارندگان كارت 

اهدا عضو قرار گیرد، افزایش می یابد.
بحث و نتيجه گيری: پژوهش حاضر نشان می دهد كه عوامل اجتماعی و فرهنگی سهم بسزایی در امر اهدا و پیوند دارند و در 

راستای هموار كردن مسیر اهدای عضو نگاهی شایان توجه به این عوامل می تواند مثمرثمر باشد. 
کلمات کليدی: كنش اجتماعی، عقل گرایی، اخالق گرایی، اعتماد، عام گرایی، آگاهی، اهدا و پیوند عضو
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مقدمه
سالمت به عنوان مهم ترين جنبه زندگی آدمی، مسأله ای است که 
از ماقبل تاريخ تاکنون، بشر در صدد دست يابی به آن بوده است. 
سالمت، شرطی ضروری برای ايفای نقش های اجتماعی است و 
انسان ها در صورتی می توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود 
را سالم احساس کنند و هم جامعه آن ها را سالم بداند )1(. دانش 
پزشكی در روند تكاملی خود خدمات ارزشمندی را در اين جهت 
ارائه کرده است، که در اين میان پیوند اعضا از جايگاه ويژه ای 

برخوردار می باشد. در تمامی جوامع بشری مسائل مربوط به حیات 
و مرگ، بخشی از ذهن آدمی را به خود معطوف داشته و امروزه با 
پیشرفت تكنولوژی اين مباحث سمت و سوی جديدی پیدا کرده 
است به طوری که مسائلی مانند مرگ مغزی، پیوند، اهدای عضو، 
اهمیت ويژه ای دارد به طوری که نیاز به اهدای عضو طی دو دهه 

گذشته ۲۰۰ درصد افزايش يافته است )۲(.
تا قبل از سال 19۵9، ايست قلبی و تنفسی بدون هیچ ابهامی به 
عنوان معیار مرگ پذيرفته می شد اما با تغییرات تكنولوژی، تعريف 



سال سیزدهم، شماره یک، بهار 1397 مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی10

مجدد و غیر معمولی از مرگ )مرگ ساقۀ مغز( با نام مرگ مغزی 
ظهور کرد )۳(. مرگ مغزی عبارت است از قطع برگشت ناپذير 
تمامی عملكردهای مغزی کورتیكال و ساب کورتیكال و ساقه مغز به 
طور همزمان که با شرايط بالینی و پاراکلینیكی ويژه به اثبات می رسد 
)۴(. بنابراين بیمار فاقد تنفس بوده و قادر به پاسخ به تحريكات 
داخلی و خارجی نمی باشد، در حالت اغمای کامل به سر می برد و 
تنها دارای ضربان خودکار قلب است که ادامه آن به کمك دستگاه 
تنفس مصنوعی و به طور موقت به مدت چند ساعت تا حداکثر 
چند روز امكان پذير است )۵(. بنابراين می توان از اعضای بدن اين 
افراد برای کسانی که نیازمند هستند استفاده نمود. مطالعات نشان 
داده يكی از عوامل کلیدی بحران کمبود اعضا و در واقع مهم ترين 
عامل محدود کننده موفقیت در اهدای عضو، عدم رضايت خانواده 
است )۴-1۴(. و با اين وجود، مسئله اصلی در زمینه پیوند اعضا، 
کمبود اعضای پیوندی می باشد، که بیانگر اين است که نوآوری های 
پزشكی هر چند مسائل جديدی را مطرح می کند، اما پذيرش اين 
نوآوری ها در جامعه به راحتی صورت نمی گیرد و باعث تضادهای 
ارزشی می شود. از اين رو نحوه فراهم آوری اعضا پیوندی مسأله ای 
حائز اهمیت است. بدين ترتیب محققان در زمینه تصمیم گیری 
خانواده در باره اهدای اعضا يكی از بستگانشان داليل مختلفی مبنی 
بر علل رضايت يا امتناع از اهدا دارند )۶(. در سراسر جهان پیوند 
اعضا موجب نجات جان هزاران نفر شده است. درواقع، پیوند اعضا 
توانسته است کیفیت زندگی بیماران و ديدگاه و نگاه آنان را به آينده 
بهبود بخشد )۷(. نیاز فرد با استفاده از اعضايی تأمین می شود که 
سرنوشتی جز از بین رفتن ندارند. از اين رو کاربرد آن ها در جهت 
سالمت ديگران، نوعی بازيافت منابع است. در واقع بدون وجود 
چنین مبنايی )نیاز به نجات جان ديگری(، هر گونه دستكاری در 

جسد توجیه منطقی ندارد )۸(.
با وجود نتايج موفق پیوند اعضاء، کمبود عضو و عدم آمادگی افراد 
برای اهداء عضو به عنوان چالش اساسی پیوند به حساب می آيد. 
در ايران نیز با وجود آمار باالی مرگ مغزی که در اثر سوانح و 
تصادفات رخ می دهد، کمتر از 1۰ درصد آنان جزو اهدا کنندگان 
اعضاء می باشند و اين در حالی است که در ايران هر ساله صدها نفر 
به دلیل نارسايی کلیوی و عدم دست يابی به کلیه پیوندی می میرند 
و عده ای با کمك دستگاه های ديالیز با هزينه باال زندگی سختی را 

می گذرانند )9(. تعداد پیوند اعضا در ايران به دلیل کمبود اعضای 
اهدا شده قابل پیوند بسیار پايین تر از اروپا و آمريكا است؛ به طوری 
که ساالنه هزاران نفر جان خود را به خاطر نبود عضواهدايی از 
دست می دهند. از طرفی، ساالنه بیش از 1۵ هزار مرگ مغزی در 
اثر سوانح و حوادث رخ می دهد، درحالی که کمتر از 1۰% آنها جزء 

اهدا کنندگان عضو هستند )1۰(.
در اين بین، پرسنل شاغل در بعضی ارگانها به واسطه کارکرد خاص 
خود بیش از همه نیازمند و يا در معرض اهدای عضو هستند که 
البته نه تنها در ايران بلكه در تمام دنیا اين موضع صدق می کند و آن 
ارگان های نظامی است. از آنجا که اهدای عضو و بافت، نوعی کنش 
اجتماعی است که بر اساس تصمیم و رضايت فرد در زمان حیات 
وی و يا بر اساس رضايت خانواده او در زمان مرگ مغزی صورت 
می گیرد، تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله عوامل اجتماعی و 
فرهنگی است و بدون شناخت عوامل و موانع اهدای عضو مسأله 
کمبود اعضای پیوندی قابل حل نیست. از اين رو اهدای عضو و 
بافت، پس از مرگ مغزی، موضوع اصلی اين پژوهش می باشد که 
در بین کارکنان علوم پزشكی ارتش به عنوان يك ارگان نظامی 

صورت پذيرفته است.
در اين پژوهش فرض بر اين است که اهدای عضو نوعی کنش 
اجتماعی است. بنابراين اين اقدام بر اساس تصمیم و رضايت فرد 
در زمان حیات وی و يا بر اساس رضايت خانواده او در زمان مرگ 
مغزی صورت می گیرد، که در اين صورت بدون شناخت عوامل 
و موانع اهدای عضو مسأله کمبود اعضای پیوند قابل حل نیست 
)11(. نتايج پژوهش Niazi و Shirazi )۲۰1۰( بیانگر اين است که 
عدم آگاهی افراد از مرگ مغزی و پیوند عضو، باورهای سنتی مذهبی 
و عدم اعتماد به سازمان پزشكی در عدم آمادگی آنان برای اهدای 
عضو مؤثر است )1۲(. Rezaee و Shakoor )۲۰۰۰( نشان داده اند، 
میانگین میزان آگاهی افراد باالی 1۵ سال نسبت به اهدای عضو به 
تناسب نگرش، پايین است و در واقع در عین نگرش مثبت جامعه 
در قبال اهدای عضو، فردی که نگرش خود را با نمرهای باال بیان 
نموده است، ممكن است راجع به مغزی بودن نوع مرگ و انطباق 
کامل آن بر مرگ غیرقابل برگشت، آگاهی کامل نداشته است )1۳(. 
در پژوهشی که توسط Sque )۲۰۰۸( انجام شد، نشان داد با وجود 
اينكه که اهدای عضو، به صورت گستردهای با استدالل »بخشش 
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عمر« صورت می پذيرد، حفاظت از نمامیت بدن متوفی يك عامل 
مهم در تصمیم گیری خانواده فرد درباره اهدای عضو بود و عبارت 
قربانی کردن ممكن است در مقايسه با عبارت هديه زندگی در 
تصمیم گیری خانواده برجسته تر باشد و بر روی تصمیم گیری آنها 
نتايج مثبت تری داشته باشد )1۵(. مطالعه ای در صربستان در سال 
۲۰۰9 نشان داد که مردم به طورکلی درمورد قانون و روش های 
مربوط به پیوند اعضا بی اطالع هستند )1۶(. دانش کم و نگرش 
ناصحیح نسبت به اهدای عضو می تواند از عوامل تأثیرگذار در اين 
ارتباط باشد. مطالعه ای در پاکستان نشان داد با آنكه قريب به 9۰ 
درصد افراد مورد مطالعه، اهدای عضو را از لحاظ اخالقی منطقی 
برشمرده بودند ولی هیچكدام از آنها اهدا کننده عضو واقعی نبودند 
وتنها ۵9/9 درصد موافق اهدای عضو بعد از فوت خود بودند )1۷(. 
ازآنجايی که اهدای عضو نیازمند داشتن آگاهی و نگرش مثبت در اين 
زمینه است و با توجه به مطالعات اندکی که در اين زمینه صورت 
گرفته است )1۸( اين پژوهش به دنبال بررسی عوامل موثر بر نگرش 

به اهدای اعضای بدن در بین کارکنان علوم پزشكی ارتش است.

روش بررسی
اين مطالعه توصیفی-مقطعی به روش پیمايشی بر روی ۳۳۰ نفر از 
کارکنان يك دانشگاه نظامی ايران در سال 1۳9۶ انجام شد. جمعیت 
مورد تحقیق پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه اعم از سربازان، 
کارمندان، پرسنل نظامی و دانشجويان دانشگاه بود. به منظور آزمون 
فرضیات تحقیق از روش پیمايش استفاده شده است. در کنار روش 
پیمايش از روش اسنادی نیز برای مطالعه قوانین مربوط به اهدا و 
پیوند اعضا، آمار مربوط به اهدا کنندگان و دريافت کنندگان عضو، 
استفاده گرديد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری 
با دو گروه از افراد دارای کارت اهدا و فاقد کارت اهدا جمع 
آوری و داده ها با نرم افزار SPSS 18 و با روش های آمار توصیفی و 
استنباطی تجزيه  و تحلیل گرديد. در سطح آمار توصیفی با استفاده 
از شاخص های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و... به تجزيه 
و تحلیل داده ها پرداخته شد و در سطح استنباطی متناسب با سطح 
سنجش داده ها و مفروضات آماری، از آزمون های مرتبط استفاده 
شده است. در هر مورد، ضريب همبستگی (R) برای نشان دادن 
شدت ارتباط بین دو متغیر، ضريب تعیین (R Square) برای پیش 

بینی میزان تغییرات متغیر وابسته با متغیر مستقل، و ضريب معنی 
داری آماری (Sig) برای تعیین قابلیت تعمیم همبستگی مورد نظر 
به جمعیت کل، آمده است. در کل می توان گفت که از يك طرف 
برای آزمون فرضیات مربوط به رابطه دو متغیره متغیرهای مستقل 
با نگرش به اهدای عضو به عنوان متغیر وابسته )سطح فاصله ای( 
از ضريب همبستگی پیرسون و تااوکندال و در بررسی همزمان اين 
متغیرهای مستقل در تعیین تغییرات متغیر وابسته از رگرسیون خطی 
با روش گام به گام استفاده شده است. از طرف ديگر برای آزمون 
فرضیات مربوط به رابطه دو متغیره متغیرهای مستقل با آمادگی 
عملی برای اهدای عضو به عنوان متغیر وابسته اصلی )سطح اسمی 
دو وجهی با دو گروه مستقل( از آزمون کای دو، فی و رگرسیون 
لوجستیك دو متغیره و برای بررسی همزمان اين متغیرهای مستقل 
در تعیین تغییرات متغیر وابسته از رگرسیون لوجستیك با روش 

گام به گام استفاده شده است.

يافته ها
در اين بخش از پژوهش برای ارائه تصويری روشن تر از اهدای 
عضو به بررسی روابط بین متغیرهای شناسايی و متغیر اصلی اين 
پژوهش که همان آمادگی عملی برای اهدای عضو )گرفتن کارت 

اهدا( است پرداخته می شود.
ابتدا به بررسی رابطه سن افراد با داشتن / نداشتن کارت اهدا پرداخته 
می شود. آزمون تی يكی از روش های آماری پارامتری است که به 
منظور بررسی معنی دار بودن آماری تفاوت بین دو گروه مورد استفاده 
قرار می گیرد. در اينجا سطح معناداری آزمون نول )۰/۰۰۰(، بیانگر 
برابری واريانس ها بوده، لذا نتايج رديف دوم جدول 1 تفسیر می گردد. 
نظر به اينكه تی محاسبه شده معنی دار می باشد )۰/۰۰۲( بنابراين 
فرض صفر رد شده، يعنی بین افراد دارای کارت اهدا )با میانگین 
۲9( و فاقد کارت )با میانگین ۳۲( به لحاظ سنی تفاوت معنی داری 
وجود دارد. نتايج اين آزمون شايد به اين ترتیب قابل تفسیر باشد 
که اهدای عضو بطور نسبی مسئله ای جديد است و پذيرش آن 
نیازمند آشنايی با نوآوری های پزشكی، اطالع از تغییر مفهوم مرگ 
مغزی و نگرش تازه به کارايی، سودمندی و اخالق گرايی است. 
به نظر می رسد جوانان بخاطر نوع تعامالت اجتماعی شان با چنین 

مواردی بیشتر آشنا و هماهنگ هستند.
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فرضیه ديگر، بررسی رابطه سطح تحصیالت با داشتن يا نداشتن 
کارت اهدا می باشد. معناداری آزمون کای دو )۰/۰۰۰( و داده های 
جدول ۲ بیانگر رابطه مستقیم بین اين دو متغیر می باشد. معناداری 
آزمون وی کرامر )۰/۰۰۰( نیز با شدت رابطه )۰/۲۳۸( حاکی از 
معناداری رابطه میان اين دو متغیر است. بنابراين اين امر نشان 
می دهد که تحصیالت بر گرايش به اهدا عضو مؤثر است. در واقع 
تحصیالت اگر معرف آگاهی بیشتر باشد اين آگاهی به احساس 

تعهد بیشتردر برابر ديگران منجر می شود.
در نهايت به بررسی وضعیت تأهل و جنسیت افراد دارای کارت 
اهدا و فاقد کارت اهدا پرداخته می شود. سطح معناداری آزمون 

کای دو متغیر وضعیت تأهل )۰/۳۴۶( و جنسیت )۰/۵۴۸( بیانگر 
عدم رابطه اين دو متغیر با آمادگی عملی برای اهدای عضو يا همان 

گرفتن کارت اهدای عضو می باشد )برگرفته از جدول ۳(.

بررسی تأثير همزمان )جمعی( متغيرها
در اين قسمت برای مطالعه تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر 
نگرش نسبت به اهدای عضو، از رگرسیون خطی استفاده شده 
است، اين رگرسیون زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر 
وابسته از نوع فاصله ای باشد. رگرسیون به منظور پیش بینی میزان 
تغییرات متغیر وابسته بر اساس چند متغیر مستقل به کار می رود؛ 

  
  ميانگين بر حسب

  كارت اهدا
  »لون« آزمون 

  هابراي برابري واريانس
  براي» تي تست« آزمون 

  هافرض برابري يا عدم برابري واريانس  هابرابري ميانگين
  Sig  F  Sig(2-tailed)  df  T  فاقد كارت  داراي كارت

  707/26  000/0  68/27  865/24  سن
  برابري  191/3  398  002/0
  عدم برابري  191/3  785/377  002/0

 

جدول 1- بررسی رابطه سن با آمادگی عملی برای اهدای عضو )داشتن کارت اهدا(

  
  تحصيالت

  آزمون آماري و همبستگي مربوطه
  فوق ليسانس و دكتري  فوق ديپلم و ليسانس  ديپلم

  كارت اهدا

  210/22كاي دو:   32  8/41  9/64  فاقد كارت
  000/0معناداري: 

  238/0ضريب وي كرامر:  
  000/0معناداري:  

  68  2/58  1/35  داراي كارت

  100  100  100  جمع

 

جدول 2- بررسی رابطه سطح تحصيالت با آمادگی عملی برای اهدای عضو )داشتن کارت اهدا(

  شدت رابطه sig نوع آزمون  فرضيه
  ...  000/0  تي  تري دارند.افراد داراي كارت اهداي عضو نسبت به افراد فاقد كارت اهدا سن پايين

  باشد.سطح تحصيالت افراد داراي كارت اهداي عضو باالتر از افراد فاقد كارت اهدا مي
  000/0  كاي دو

233/0  
  000/0  وي كرامر

  باشد.جنسيت افراد داراي كارت اهدا نسبت به افراد فاقد كارت اهدا متفاوت مي
  548/0  كاي دو

030/0-  
  548/0  في

  وضعيت تأهل در بين افراد داراي كارت اهدا و فاقد كارت اهدا متفاوت است.
  346/0  كاي دو

047/0  
  346/0  في

 

جدول 3- خالصه ای از آزمون فرضيات مربوط به متغيرهای جمعيت شناختی يا زمينه ای
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به اين منظور از روش گام به گام استفاده شده است. در اين روش 
به ترتیب قوی ترين متغییر ها بر اساس میزان F، يك به يك وارد 
معادله می شوند و اين کار تا زمانی ادامه می يابد که خطای آزمون 

معناداری به سطح ۵ درصد برسد.
نخستین نكته ای که بايد بدان توجه نمود همخطی بین متغیرها 
است؛ شاخص همخطی (Tolerance) بیانگر اين است که همخطی 
بین متغیرها در سطح بسیار پايینی می باشد. مقدار R )۰/۸۲( بیانگر 
همبستگی باالی بین متغیر های مستقل با نگرش به اهدای عضو به 
 (R) عنوان متغیر وابسته است. از طرف ديگر مقدار ضريب تعیین
نشان می دهد که ۶۸ درصد تغییرات نگرش افراد به اهدای عضو به 
وسیله متغیرهای مستقل وارد شده )بینش و آگاهی مذهبی، نگرش 
خانواده، عام گرايی، آگاهی پیرامون اهدای عضو، اعتماد به حرفه 
پزشكی، سن، پايبندی مذهبی، اخالق گرايی، تجربه، عقل گرايی 
و استفاده از رسانه( قابل تبیین می باشد. سطح معناداری )۰/۰۰۰( 
مقدار F بیانگر تأيید فرض H1 )خوبی مدل( است. بدين معنی که 
تأثیر مجموع متغیرهای مستقل فوق بر متغیر نگرش فرد به اهدای 
عضو به عنوان متغیر وابسته معنادار است. از روی بتاها میزان اثر 
متغیرها تعیین می شود؛ بر اين اساس می توان ضمن تعیین میزان اثر 
هر يك از متغیرهای مذکور در تعیین نگرش افراد به اهدای عضو، 
میزان اثرآنان را با يكديگر مقايسه کرد. سطوح معناداری متغیرهای 

جدول ۴ بیانگر اين است که هر کدام از آن ها دارای تأثیر معناداری 
بر متغیر وابسته هستند و در اين میان بینش و آگاهی مذهبی باالترين 
اثر )۴۶ درصد( را در تبیین تغییرات متغیر نگرش به اهدای عضو 
دارد. بنابراين می توان پیش بینی نمود که به ازای هر يك واحد 
افزايش در آگاهی مذهبی، نگرش مثبت به اهدای عضو به میزان 
۰/۴۶ افزايش می يابد. نگرش خانواده، عام گرايی، آگاهی نسبت 
به اهدا و پیوند نیز به ترتیب اثرات معناداری را بر تعیین تغییرات 
نگرش به اهدای عضو دارند، و در اين میان اعتماد به حرفه پزشكی 
پايین ترين اثر معنادار را دارد. الزم به ذکر است که ساير متغیرهای 
تحقیق )سن، پايبندی مذهبی، اخالق گرايی، تجربه، عقل گرايی و 
استفاده از رسانه( از آنجا که موجب افزايش معناداری بر ضريب 
تعیین (R) نشده اند در اين مرحله حذف شده اند. آگاهی مذهبی در 
رابطه با مبحث اهدا و پیوند تأثیر قابل مالحظه ای در تبیین اهدای 

عضو دارد در میان افراد دارد.
برای پايان بخشیدن به اين بخش از تجزيه و تحلیل داده ها به بررسی 
تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اصلی يعنی آمادگی 
عملی برای اهدای عضو )داشتن کارت اهدا( از رگرسیون لجستیك 
استفاده شده است، اين نوع از رگرسیون زمانی مورد استفاده قرار 
می گیرد که متغیر وابسته از نوع اسمی دو وجهی است و محقق 
بخواهد وجود يا عدم وجود يك صفت را بر اساس مجموعه ای از 

  
  ضرايب تعديل نشده
(Unstandardized)  

  ضرايب تعديل شده
(Standardized)  t  سطح معناداري  

  همخطي
(Tolerance)  

B انحراف استاندارد  Beta 

    000/0  589/3   136/0  489/0  مقدار ثابت
  826/0  000/0  685/10  461/0  047/0  503/0 بينش و آگاهي مذهبي

 928/0  000/0  601/6  256/0  033/0  220/0  نگرش خانواده نسبت به اهدا

 791/0  000/0  818/3  172/0  035/0  135/0  گراييعام

 735/0  004/0  936/2  143/0  084/0  245/0  آگاهي نسبت به اهداي عضو

 960/0  021/0  326/2  097/0  044/0  102/0 اعتماد به حرفه پزشكي

  )Stepwiseرگرسيون (

 ANOVA خالصه مدل

  همبستگي
)R(  

  ضريب تعيين
)R2( 

 ضريب تعيين
  تعديل شده

 مقدار
  معيار خطاي

F  
 سطح

  معناداري
82/0 688/0  684/0  45105/0  714/173  000/0  

 

جدول 4- بررسی تأثير همزمان متغيرهای مستقل بر نگرش به اهدای عضو با روش گام به گام
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متغیرهای مستقل پیش بینی کنیم. رگرسیون لوجستیك نومینال هر 
متغیر را که به افزايش R کمك کند مرحله به مرحله وارد معادله 
رگرسیونی می کند. متغیرهای مستقل به عنوان پیش بینی کننده های 

احتمال گرفتن کارت اهدا را نشان می دهند.
جدول ۵ بیانگر اين است که متغیرهای مستقل اين پژوهش )بینش 
و آگاهی مذهبی، نگرش خانواده، نگرش خود فرد نسبت به اهدای 
عضو، عام گرايی، آگاهی نسبت به اهدای عضو، اعتماد به حرفه 
پزشكی، سن، پايبندی مذهبی، اخالق گرايی، تجربه، عقل گرايی و 

استفاده از رسانه( حداقل ۷۰ درصد و حداکثر 9۴ درصد از احتمال 
گرفتن کارت اهدا را تبیین می کنند. از طرف ديگر داده ها نشان 
می دهد (Classification Table) که مدل برای 9۷ درصد از افراد نتیجه 

را به درستی پیش بینی کرده است.
آماره negelkerke که تقريبًا معادل ضريب تعیین در رگرسیون خطی 
است نشان می دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته، با استفاده 
از مدل رگرسیونی قابل تبیین است. آماره log likelihood 2- نیز برای 
بررسی نیكويی برازش مدل به کار رفته است. برای شناخت جهت 

  خالصه مدل رگرسيوني
 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 2- گام

1 111/218  569/0  758/0  
2  148/137  648/0  864/0  
3  926/95  682/0  910/0  
4  931/63  707/0  942/0  

Classification Table 

  كل خير بله  گام
4 96/0 99/0 97/0 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

  1گام 
  966/229  000/0  1  473/120  495/0  438/5  عقل گرايي

  000/0  000/0  1  225/103  418/1  -408/14  ثابت

  2گام 
  892/52  000/0  1  622/59  514/0  968/3  اخالق گرايي
  333/196  000/0  1  535/82  581/0  280/5  عقل گرايي

  000/0  000/0  1  607/100  449/2  - 563/24  ثابت

  3گام 

  680/60  000/0  1  221/39  656/0  106/4  اخالق گرايي
  055/161  000/0  1  600/52  701/0  082/5  عقل گرايي
  331/255  000/0  1  271/28  042/1  543/5  آگاهي از اهدا

  000/0  000/0  1  366/62  060/5  - 959/39  ثابت

  4گام 

  049/94  000/0  1  246/13  248/1  544/4  رسانه
  203/123  000/0  1  487/30  872/0  814/4  الق گرايياخ

  279/163  000/0  1  917/37  827/0  095/5  عقل گرايي
  236/125  000/0  1  082/16  204/1  830/4  آگاهي از اهدا

  000/0  000/0  1  038/48  035/7  -762/48  ثابت
 

جدول 5- بررسی شانس آمادگی عملی افراد برای اهدای عضو بر مبنای متغيرهای مستقل با رگرسيون لجستيک
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رابطه موجود بین نسبت شانس وقوع تغییر در متغیر وابسته و هر 
يك از طبقات متغیر مستقل نسبت به گروه مرجع همان متغیر مستقل 
و يا متغیر فاصله ای بايد به عالمت ضريب (B) توجه کنیم. ضمن 
اينكه عدد کمتر از يك در ستون Exp (B) نیز بیانگر منفی بودن آن 
است. بنابراين وجود عالمت منفی نشان می دهد که بین متغیر مستقل 
مورد بررسی و متغیر وابسته رابطه معكوس يا منفی وجود دارد. 
برای دست يابی به نسبت شانس گرفتن کارت اهدا بايد به ستون 
Exp (B) رجوع شود که میزانی که در اين ستون نشان داده می شود 

بیانگر میزان احتمال گرفتن کارت اهدا است.
داده های جدول ۵ همچنین حاکی از اين است که متغیرها گام به گام 
وارد آزمون شده و از مجموع متغیرهای وارد شده ۴ متغیر عقل گرايی، 
آگاهی نسبت به اهدای عضو، اخالق گرايی و نهايتًا میزان استفاده از 
رسانه های ارتباط جمعی قادر به تبیین احتمال گرفتن کارت اهدا 
 Exp (B) می باشند. در گام چهارم جدول ۵ می توان با توجه به مقدار
میزان تأثیر متغیرها را با هم مقايسه کرد که در اينجا عقل گرايی 
باالترين توان پیش بینی احتمال گرفتن کارت اهدا )۲۷9/1۶۳( را 
دارد. بنابراين همانطور که وبر، هابرماس و بورديو در تبیین کنش 
مانند عقل گرايی، اخالق گرايی و عقالنیت  از عواملی  اجتماعی 
اخالق و آگاهی و سرمايه فرهنگی نام برده اند؛ در اينجا نیز نتايج 
تحلیل رگرسیونی نشان از تأيید اين نظريات دارد. بدين صورت 
که با افزايش عقل گرايی، اخالق گرايی، مطلع بودن از ويژگی ها و 
شرايط اهدا عضو و در نهايت استفاده از رسانه های ارتباط جمعی 
در مجموع شانس يا احتمال آن که فرد در گروه دارندگان کارت 

اهدا عضو قرار گیرد، افزايش می يابد.
در يك جمع بندی کلی از نتايج دو رگررسیون لوجستیك )بررسی 
آمادگی عملی برای اهدا( و خطی )بررسی نگرش به اهدا(، می توان 
اذعان داشت که در مرحله نگرشی همان طور که انتظار می رود بینش 
و آگاهی مذهبی فرد در رابطه با اهدای عضو، بستر خانوادگی که 
وی در آن پرورش می يابد، عام گرايی به عنوان يك متغیر نظام 
شخصیت و اعتماد فرد به حرفه پزشكی، بستر پذيرش و نگرش 
مثبت به اهدای عضو را فراهم نموده و زمینه توجه و تفكر در اين 
زمینه را فراهم می آورد و در نهايت با کسب آگاهی در رابطه با 
اهدای عضو که يكی از مجراهای آن رسانه ها می باشد و تعقل و 
اخالق گرايی فرد باعث ارزيابی عقالنی در رابطه با اهدای عضو 

شده و در نهايت منجر به پیش روی از مرحله نگرشی به آمادگی 
عملی برای اهدای عضو يا اقدام به گرفتن کارت اهدا می گردد.

بحث
يافته های اين پژوهش ضمن ارائه تصويری کلی از وضعیت اهدا 
بیانگر اين است که عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش قابل توجهی 
در کم و کیف اهدای اعضای بدن دارند. رفتارها در پی زنجیره ای از 
عوامل شكل می گیرد و نگرش يكی از حلقه های اين زنجیر است، 
يعنی به نوعی نگرش به اهدای عضو مقدم بر کنش اهدا می باشد. 
نتايج حاکی از آن است که بیشتر افراد )حدود ۷۵ درصد( نگرش 
مثبتی نسبت به اهدای عضو دارند و سهم افراد دارای کارت اهدا از 
اين میزان بیشتر از افراد فاقد کارت اهدا می باشد. اما خود نگرش به 
اهدای عضو متأثر از عوامل ديگری است؛ به نحوی که ما شاهد رابطه 
معنادار )در سطح 99 درصد( نسبتًا بااليی میان متغیرهای مستقل 
)بینش و آگاهی مذهبی ۷۶%، نگرش خانواده 1۷%، عام گرايی %۶۶، 
آگاهی نسبت به اهدای عضو ۶۸%، اعتماد به حرفه پزشكی %۵۳، 
اخالق گرايی ۶1%، تجربه اهدا و پیوند ۴۸%، عقل گرايی ۶۳%، استفاده 
از رسانه ۵۳%، ارزيابی و انتظار فايده 1۳% و پايبندی مذهبی %۴۷-( 
با نگرش به اهدای عضو هستیم. نتايج تحلیل رگرسیونی نیز حاکی 
از اين است که در امر نگرش به اهدای عضو مسئله آگاهی به ويژه 
آگاهی مذهبی در رابطه با اهدای عضو اهمیت بسزايی دارد. بايد 
به اين نكته توجه داشت که هر چه سطح آگاهی افراد در زمینه ای 
باالتر برود در تصمیم گیری به صورت سنجیده عمل می کنند. يك 
مبنای اساسی در نگرش منفی به اهدای عضو اين است که با اين 
عمل تمامیت جسد به عنوان بدن يك انسان دستكاری و مخدوش 
می شود؛ اين نگرانی در قالب هتك حرمت به میت، دخالت در کار 
خدا، تأخیر در مراسم خاکسپاری، بی احترامی به فرد مسلمان بیان 
می شود. بنابراين افراد پايبند به ارزش های مذهبی سنتی نگرش 

منفی نسبت به اين اقدام دارند.
مسئله عدم تمايل خانواده و بازماندگان فرد مرگ مغزی با تغییر يا 
جرح در جسد از ديگر مسائل حائز اهمیت است؛ اين مسئله در ايران 
به خوبی مشهود است. يافته های ساير پژوهش ها نشان می دهد که 
مواجهه با تشخیص مرگ مغزی برای خانواده به معنی وارد شدن در 
فضايی پر از تضاد و ابهام است که با بروز عواطف غم افزای سوگ 
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و واکنش های روان شناختی دفاعی پیچیده تر می شود. يافته های اين 
پژوهش حاکی از اين است که نگرش خانواده به اهدا حدود ۲۵ 
درصد از تغییرات نگرش به اهدای عضو را تعیین می نمايد. عام گرايی 
از ديگر عوامل تعیین کننده نگرش به اهدای عضو می باشد. عام گرايی 
نوعی جهت گیری بر مبنای مجموعه ای از ارزش ها و اصول کلی 
است که زمینه کنش منطقی مبتنی بر قواعد عام را فراهم می کند. 
بنابراين می توان گفت که نگرش مثبت به اهدای عضو تاحدودی 
)1۷ درصد( در نتیجه ترويج اصول و ارزش های عام فرهنگی و 
اجتماعی شكل می گیرد. از اين رو افراد عام گرا نگرش مثبت تری 
 Emdadi نسبت به امر اهدای عضو دارند نتايج اين بخش ها با مطالعه
 Bozrgmagham و Zohoor و همكاران در سال )1۳9۰( )19(، )مطالعه
در سال )1۳۸1( )۲۰( تا حدودی همخوانی داشته است و همچنین 
مطالعه Wheeler )199۴( که نشان داد شرکت کنندگان در مطالعه 
بدون داشتن دانش شفاف درباره نظر متوفی از اهدا امتناع ورزيده اند. 
و اين موضوع که آنها نمی خواستند با پیامدهای تصمیم گیری اشتباه 
و بی احترامی به متوفی مواجه شوند )۳1( با بخش هايی از مطالعه 

حاضر همسو می باشد
اعتماد به حرفه  اين پژوهش نشان می دهد که  در بخشی ديگر 
پزشكی نیز در تعیین نگرش افراد به اهدای عضو سهیم می باشد. 
در واقع می توان گفت که باال بودن اعتماد اجتماعی در يك جامعه 
می تواند تسهیل گر اهدای عضو باشد. از اين رو اهدا و پیوند وابسته 
به اعتماد به نظام های تخصصی و نهادهای مربوطه می باشد؛ اين 
اعتماد می تواند هم در سطح خرد مانند اعتماد به تشخیص مرگ 
مغزی و مسئولیت پذيری و تجربه پزشكان باشد و هم در سطح کالن 
مانند اعتماد به تخصیص عادالنه عضو و انتخاب گیرنده مناسب 
توسط نهادهای ذی ربط و وجود امكانات سخت افزاری در زمینه 
پیوند اين بخش با مطالعه الرج و مارتینز در اسپانیا که انتخاب يك 
تصمیم گیرنده اصلی توسط درخواست کننده و نیز مهارتهای فرد 
درخواست کننده را يكی از عوامل مهم در تصمیم گیری خانواده 

بود فرد بود )۲۲(، را تايید می کند.
بعد از اتمام مبحث نگرش به اهدا نوبت به آمادگی عملی برای 
اهدای عضو يا همان گرفتن کارت اهدا می رسد. يافته های حاصل 
از تحلیل داده ها بیانگر اين است که رابطه معناداری در سطح 99 
درصد بین عوامل اجتماعی و فرهنگی )بینش و آگاهی مذهبی، 

نگرش فرد به اهدای عضو، نگرش خانواده فرد به اهدای عضو، 
عام گرايی، آگاهی نسبت به اهدای عضو، اعتماد به حرفه پزشكی، 
اخالق گرايی، تجربه اهدا و پیوند، عقل گرايی، استفاده از رسانه و 
پايبندی مذهبی( با آمادگی عملی برای اهدای عضو وجود دارد. به 
اين معنی که با باال رفتن میزان هر يك از اين عوامل به جز پايبندی 
مذهبی که رابطه معكوسی با آمادگی عملی برای اهدای عضو دارد، 
شانس گرفتن کارت اهدای عضو افراد باالتر می رود که اين بخش 
در مغايرت با مطالعه Martınez و همكاران )۲۰۰1( در اسپانیا است 
که عقايد مذهبی فرهنگی، تمايالت نوع دوستانه نیز در مطالعات، به 
عنوان عوامل مؤثر بر تصمیم خانواده ذکر شده است )۲۲(، می باشد.
بحث ديگری که در پیوند از جسد اهمیت دارد تعريف مرگ است. 
افراد مختلف مفاهیم متفاوتی را از مرگ در مقايسه با معیارهای 
پزشكی در ذهن دارند. اگر چه فقدان اطالعات دربارۀ تعريف پزشكی 
مرگ يك عامل عمده در برداشت های متفاوت از آن است. تعريف 
جديد از مرگ )مرگ مغزی( امكان جدا کردن قلب در حال ضربان 
و همینطور ديگر اعضا را امكان پذير می نمايد. يافته ها نشان می دهد 
که فقط۴۰ درصد افراد فاقد کارت اهدا موافق اين قضیه هستند که 
در مرگ مغزی بهبودی غیر ممكن است. از طرف ديگر میانگین 
تجربه، استفاده از رسانه، آگاهی مذهبی و آگاهی نسبت به اهدا 
و پیوند در میان افراد دارای کارت اهدا بیشتر است. نتايج تحلیل 
رگرسیونی )لوجستیك( نیز مؤيد اين مسئله است که آگاهی در رابطه 
با اهدا و پیوند يكی از متغیرهای تأثیر گذار در رابطه با اهدای عضو 
می باشد. بدين صورت که با افزايش اطالعات افراد از ويژگی ها 
و شرايط اهدای عضو و در نهايت استفاده از رسانه های ارتباط 
جمعی در مجموع شانس يا احتمال آن که فرد در گروه دارندگان 
کارت اهدا عضو قرار گیرد، افزايش می يابد. بنابراين بايد در زمینه 
مسائل حساس مربوط به اهدای عضو از قبیل مسئله مرگ مغزی 
و ويژگی های اين نوع بیماران، بیماران در انتظار پیوند و شرايط 
آن ها، نحوه انتخاب گیرنده عضو مناسب و شفاف سازی در رابطه با 
سازمان های ذی ربط، مسائل شرعی در رابطه با مرگ مغزی ، احترام 
به میت و لزوم ترسیع در دفن آن، دخالت در کار خداوند و تأثیر 
دعا در بهبود افراد مرگ مغزی اطالع رسانی مناسب صورت گیرد 
اين يخش با مطالعه Safari و Moradabadi )1۳9۳( همخوانی دارد 
که در آن نقش رسانه ها در زمینه آگاه سازی و اطالع رسانی درست 
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از اهمیت اهدای عضودر جامعه و نهادينه کردن فرهنگ اهدای 
عضو در بین مردم دارای نقش برجسته ای است )1۸(. پزشكان نیز 
در تقويت باورهای مثبت و افزايش آگاهی های عمومی و آموزش 
مؤثر مردم نسبت به اهدای عضومی توانند نقش اساسی را ايفا کنند.
عقل گرايی عامل مهم ديگری است که نقش بسزايی در تبیین اهدای 
عضو دارد. يافته ها حاکی از اين است که ۸۰ درصد افراد دارای کارت 
اهدا نگاهی عقالنی به اهدای عضو دارند اين در حالی است که اين 
میزان در میان افراد فاقد کارت اهدا ۴۴ درصد می باشد اخالق گرايی 
عامل ديگری است که نقش قابل توجهی در امر اهدای عضو دارد. 
میانگین اين عامل در میان افراد دارای کارت اهدا بیشتر است و 
نتايج تحلیل همزمان متغیرها نشان می دهد که اين متغیر در رتبه 
دوم تأثیرگذاری بر کنش اهدای عضو قرار دارد. به اين طريق که با 
افزايش اخالق گرايی افراد در مجموع شانس يا احتمال آن که فرد 
در گروه دارندگان کارت اهدا عضو قرار گیرند، افزايش می يابد. 
از اين رو اين يافته ها نشان می دهد که هر چه احساس مسئولیت، 
دغدغه، تعهد، نگرانی ما نسبت به همديگر به عنوان موجودات 
انسانی صاحب حق و واجد مسئولیت بیش تر باشد، افراد با جديت 
زيادتری برای دريافت کارت اهدا به عنوان کنشی اخالقی اقدام 
برای درک اخالقیات الزم  تعقل  آگاهی و  البته وجود  می کنند؛ 
 )۲۰۰۷( Scharff و Kurz است که اين بخش با نتايج مرور نظام مند

در آمريكا که نشان داد آلتوريسم يا نوع دوستی به عنوان يك دلیل 
عمده در تصمیم به اهدا در آفريقايیهای آمريكايی نقش ايفا می کند 
)۲۴(، همخوان است. در پايان پژوهش به متغیرهای زمینه ای پرداخته 
می شود. يافته های ناشی از تحلیل اين عوامل بیانگر اين است که 
آمادگی عملی برای اهدای عضو با دو متغیر سن و تحصیالت رابطه 
دارد. بدين صورت که با افزايش تحصیالت افراد، اقدام آن ها برای 
گرفتن کارت اهدا باالتر می رود. اين نتايج شايد به اين ترتیب قابل 
تفسیر باشد که مطابق انتظار تحصیالت فرصت آگاهی بیشتری در 
اختیار افراد قرار می دهد و امكان تصمیم گیری منطقی را باال می برد. 
از طرف ديگر اهدای عضو بطور نسبی مسئله ای جديد است و 
پذيرش آن نیازمند آشنايی با نوآوری های پزشكی، اطالع از مفهوم 
مرگ مغزی و نگرش تازه به کارايی، سودمندی و اخالق گرايی 
است. به نظر می رسد جوانان به خاطر نوع تعامالت اجتماعی شان 

با چنین مواردی بیشتر آشنا و هماهنگ هستند.

نتيجه گيری
به طور کلی می توان گفت که پژوهش حاضر با اتكا به مبانی نظری 
نشان می دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی سهم بسزايی در امر 
اهدا و پیوند دارند و در راستای هموار کردن مسیر اهدای عضو 

نگاهی شايان توجه به اين عوامل می تواند مثمر ثمر باشد.
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