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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.
Keywords: Social action, Rationalism, Ethicism, Trust, Knowledge and awareness,
Universalism, Organ donation and transplantation
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مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
سال سیزدهم ،شماره یک ،بهار 1397

مطالعه عوامل موثر بر گرایش به اهدای اعضاء بدن :مطالعه موردی در یک دانشگاه نظامی
بنفشه درمنش ،1پیمان جهانداری ،2ادریس سلطانی*3

 1گروه نفرولوژی اطفال ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،تهران ،ایران
 2پژوهشگاه علوم و فناوری طب نظامی ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،تهران ،ایران
 3گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ایران

چكيده
مقدمه :اهدای عضو ،نوعی کنش اجتماعی است که بر اساس تصمیم فرد در زمان حیات و یا رضایت خانواده او در زمان
مرگ مغزی صورت میگیرد .هدف از مطالعه بررسی عوامل موثر بر گرایش به اهدای عضو در یک دانشگاه نظامی بود.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی -مقطعی بر روی  330نفر از کارکنان یک دانشگاه نظامی با روش پیمایش در سال 1396
انجام شد .دادهها توسط پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دو گروه از افراد دارای کارت و فاقد کارت اهدا جمعآوری و با
نرمافزار  SPSS 18و با روشهای آمار توصیفی و استنباطی تجزیهو تحلیل گردید.
یافتهها :بر اساس آزمونهای تی تست و کای دو ،آمادگی عملی برای اهدای عضو با دو متغیر سن و تحصیالت رابطه معناداری
دارد ( .)P = 0/0001حدود  %75کارکنان ارتش نگرش مثبتی نسبت به اهدای عضو دارند و سهم افراد دارای کارت اهدا از
این میزان بیشتر از افراد فاقد کارت اهدا است .نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که بینش و آگاهی مذهبی باالترین اثر ()%46
را در تبیین تغییرات نگرش به اهدای عضو دارد که با افزایش عقلگرایی ،اخالق گرایی ،مطلع بودن از ویژگیها و شرایط
اهدا عضو و در نهایت استفاده از رسانههای ارتباط جمعی در مجموع شانس یا احتمال آن که فرد در گروه دارندگان کارت
اهدا عضو قرار گیرد ،افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری :پژوهش حاضر نشان میدهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی سهم بسزایی در امر اهدا و پیوند دارند و در
راستای هموار کردن مسیر اهدای عضو نگاهی شایان توجه به این عوامل میتواند مثمرثمر باشد.
کلمات کلیدی :کنش اجتماعی ،عقلگرایی ،اخالقگرایی ،اعتماد ،عامگرایی ،آگاهی ،اهدا و پیوند عضو
مقدمه

برخوردار میباشد .در تمامی جوامع بشری مسائل مربوط به حیات

سالمت به عنوان مهمترین جنبه زندگی آدمی ،مسألهای است كه

و مرگ ،بخشی از ذهن آدمی را به خود معطوف داشته و امروزه با

از ماقبل تاریخ تاكنون ،بشر در صدد دستیابی به آن بوده است.

پیشرفت تکنولوژی این مباحث سمت و سوی جدیدی پیدا کرده

سالمت ،شرطی ضروری برای ایفای نقشهای اجتماعی است و

است به طوری که مسائلی مانند مرگ مغزی ،پیوند ،اهدای عضو،

انسانها در صورتی میتوانند فعالیت كامل داشته باشند كه هم خود

اهمیت ویژهای دارد به طوری که نیاز به اهدای عضو طی دو دهه

را سالم احساس كنند و هم جامعه آنها را سالم بداند ( .)1دانش

گذشته  ٢٠٠درصد افزایش یافته است (.)2

پزشکی در روند تکاملی خود خدمات ارزشمندی را در این جهت

تا قبل از سال  ،1959ایست قلبی و تنفسی بدون هیچ ابهامی به

ارائه کرده است ،که در این میان پیوند اعضا از جایگاه ویژهای

عنوان معیار مرگ پذیرفته میشد اما با تغییرات تکنولوژی ،تعریف

* (نویسنده مسئول) ادریس سلطانی ،گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ایران.
آدرس الکترونیکedrissoltani96@gmail.com :
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مجدد و غیر معمولی از مرگ (مرگ ساقۀ مغز) با نام مرگ مغزی

میگذرانند ( .)9تعداد پیوند اعضا در ایران به دلیل كمبود اعضاى

ظهور کرد ( .)3مرگ مغزی عبارت است از قطع برگشت ناپذیر

اهدا شده قابل پیوند بسیار پایینتر از اروپا و آمریكا است؛ به طورى

تمامی عملکردهای مغزی کورتیکال و سابکورتیکال و ساقه مغز به

كه ساالنه هزاران نفر جان خود را به خاطر نبود عضواهدایى از

طور همزمان که با شرایط بالینی و پاراکلینیکی ویژه به اثبات میرسد

دست میدهند .از طرفى ،ساالنه بیش از  15هزار مرگ مغزى در

( .)4بنابراین بیمار فاقد تنفس بوده و قادر به پاسخ به تحریکات

اثر سوانح و حوادث رخ میدهد ،درحالی كه كمتر از  %10آنها جزء

داخلی و خارجی نمیباشد ،در حالت اغمای کامل به سر میبرد و

اهدا كنندگان عضو هستند (.)10

تنها دارای ضربان خودکار قلب است که ادامه آن به کمک دستگاه

در این بین ،پرسنل شاغل در بعضی ارگانها به واسطه کارکرد خاص

تنفس مصنوعی و به طور موقت به مدت چند ساعت تا حداکثر

خود بیش از همه نیازمند و یا در معرض اهدای عضو هستند که

چند روز امکانپذیر است ( .)5بنابراین میتوان از اعضای بدن این

البته نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا این موضع صدق میکند و آن

افراد برای کسانی که نیازمند هستند استفاده نمود .مطالعات نشان

ارگانهای نظامی است .از آنجا که اهدای عضو و بافت ،نوعی کنش

داده یكی از عوامل كلیدی بحران كمبود اعضا و در واقع مهم ترین

اجتماعی است که بر اساس تصمیم و رضایت فرد در زمان حیات

عامل محدود كننده موفقیت در اهدای عضو ،عدم رضایت خانواده

وی و یا بر اساس رضایت خانواده او در زمان مرگ مغزی صورت

است ( .)14-4و با این وجود ،مسئله اصلی در زمینه پیوند اعضا،

میگیرد ،تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله عوامل اجتماعی و

کمبود اعضای پیوندی میباشد ،که بیانگر این است که نوآوریهای

فرهنگی است و بدون شناخت عوامل و موانع اهدای عضو مسأله

پزشکی هر چند مسائل جدیدی را مطرح میکند ،اما پذیرش این

کمبود اعضای پیوندی قابل حل نیست .از این رو اهدای عضو و

نوآوریها در جامعه به راحتی صورت نمیگیرد و باعث تضادهای

بافت ،پس از مرگ مغزی ،موضوع اصلی این پژوهش میباشد که

ارزشی میشود .از این رو نحوه فراهمآوری اعضا پیوندی مسألهای

در بین کارکنان علوم پزشکی ارتش به عنوان یک ارگان نظامی

حائز اهمیت است .بدین ترتیب محققان در زمینه تصمیمگیری

صورت پذیرفته است.

خانواده در باره اهدای اعضا یکی از بستگانشان دالیل مختلفی مبنی

در این پژوهش فرض بر این است که اهدای عضو نوعی کنش

بر علل رضایت یا امتناع از اهدا دارند ( .)6در سراسر جهان پیوند

اجتماعی است .بنابراین این اقدام بر اساس تصمیم و رضایت فرد

اعضا موجب نجات جان هزاران نفر شده است .درواقع ،پیوند اعضا

در زمان حیات وی و یا بر اساس رضایت خانواده او در زمان مرگ

توانسته است كیفیت زندگى بیماران و دیدگاه و نگاه آنان را به آینده

مغزی صورت میگیرد ،که در این صورت بدون شناخت عوامل

بهبود بخشد ( .)7نیاز فرد با استفاده از اعضایی تأمین میشود که

و موانع اهدای عضو مسأله کمبود اعضای پیوند قابل حل نیست

سرنوشتی جز از بین رفتن ندارند .از این رو کاربرد آنها در جهت

( .)11نتایج پژوهش  Niaziو  )2010( Shiraziبیانگر این است که

سالمت دیگران ،نوعی بازیافت منابع است .در واقع بدون وجود

عدم آگاهی افراد از مرگ مغزی و پیوند عضو ،باورهای سنتی مذهبی

چنین مبنایی (نیاز به نجات جان دیگری) ،هر گونه دستکاری در

و عدم اعتماد به سازمان پزشکی در عدم آمادگی آنان برای اهدای

جسد توجیه منطقی ندارد (.)8

عضو مؤثر است ( Rezaee .)12و  )2000( Shakoorنشان دادهاند،

با وجود نتایج موفق پیوند اعضاء ،کمبود عضو و عدم آمادگی افراد

میانگین میزان آگاهی افراد باالی  ١٥سال نسبت به اهدای عضو به

برای اهداء عضو به عنوان چالش اساسی پیوند به حساب میآید.

تناسب نگرش ،پایین است و در واقع در عین نگرش مثبت جامعه

در ایران نیز با وجود آمار باالی مرگ مغزی که در اثر سوانح و

در قبال اهدای عضو ،فردی كه نگرش خود را با نمرهای باال بیان

تصادفات رخ میدهد ،کمتر از  10درصد آنان جزو اهدا کنندگان

نموده است ،ممکن است راجع به مغزی بودن نوع مرگ و انطباق

اعضاء میباشند و این در حالی است که در ایران هر ساله صدها نفر

كامل آن بر مرگ غیرقابل برگشت ،آگاهی کامل نداشته است (.)13

به دلیل نارسایی کلیوی و عدم دستیابی به کلیه پیوندی میمیرند

در پژوهشی که توسط  )2008( Squeانجام شد ،نشان داد با وجود

و عدهای با کمک دستگاههای دیالیز با هزینه باال زندگی سختی را

اینکه که اهدای عضو ،به صورت گستردهای با استدالل «بخشش

بنفشه درمنش و همکاران
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عمر» صورت میپذیرد ،حفاظت از نمامیت بدن متوفی یک عامل

بینی میزان تغییرات متغیر وابسته با متغیر مستقل ،و ضریب معنی

مهم در تصمیمگیری خانواده فرد درباره اهدای عضو بود و عبارت

داری آماری ) (Sigبرای تعیین قابلیت تعمیم همبستگی مورد نظر

قربانی کردن ممکن است در مقایسه با عبارت هدیه زندگی در

به جمعیت کل ،آمده است .در کل میتوان گفت که از یک طرف

تصمیم گیری خانواده برجستهتر باشد و بر روی تصمیمگیری آنها

برای آزمون فرضیات مربوط به رابطه دو متغیره متغیرهای مستقل

نتایج مثبتتری داشته باشد ( .)15مطالعهاى در صربستان در سال

با نگرش به اهدای عضو به عنوان متغیر وابسته (سطح فاصلهای)

 2009نشان داد كه مردم به طوركلى درمورد قانون و روشهای

از ضریب همبستگی پیرسون و تااوکندال و در بررسی همزمان این

مربوط به پیوند اعضا بیاطالع هستند ( .)16دانش كم و نگرش

متغیرهای مستقل در تعیین تغییرات متغیر وابسته از رگرسیون خطی

ناصحیح نسبت به اهداى عضو میتواند از عوامل تأثیرگذار در این

با روش گام به گام استفاده شده است .از طرف دیگر برای آزمون

ارتباط باشد .مطالعهاى در پاكستان نشان داد با آنكه قریب به 90

فرضیات مربوط به رابطه دو متغیره متغیرهای مستقل با آمادگی

درصد افراد مورد مطالعه ،اهدای عضو را از لحاظ اخالقى منطقى

عملی برای اهدای عضو به عنوان متغیر وابسته اصلی (سطح اسمی

برشمرده بودند ولى هیچكدام از آنها اهدا كننده عضو واقعی نبودند

دو وجهی با دو گروه مستقل) از آزمون کای دو ،فی و رگرسیون

وتنها  59/9درصد موافق اهدای عضو بعد از فوت خود بودند (.)17

لوجستیک دو متغیره و برای بررسی همزمان این متغیرهای مستقل

ازآنجاییكه اهداى عضو نیازمند داشتن آگاهى و نگرش مثبت در این

در تعیین تغییرات متغیر وابسته از رگرسیون لوجستیک با روش

زمینه است و با توجه به مطالعات اندكی که در این زمینه صورت

گام به گام استفاده شده است.

گرفته است ( )18این پژوهش به دنبال بررسی عوامل موثر بر نگرش
به اهدای اعضای بدن در بین کارکنان علوم پزشکی ارتش است.

یافتهها
در این بخش از پژوهش برای ارائه تصویری روشنتر از اهدای

روش بررسی

عضو به بررسی روابط بین متغیرهای شناسایی و متغیر اصلی این

این مطالعه توصیفی-مقطعی به روش پیمایشی بر روی  330نفر از

پژوهش که همان آمادگی عملی برای اهدای عضو (گرفتن کارت

کارکنان یک دانشگاه نظامی ایران در سال  1396انجام شد .جمعیت

اهدا) است پرداخته میشود.

مورد تحقیق پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه اعم از سربازان،

ابتدا به بررسی رابطه سن افراد با داشتن  /نداشتن کارت اهدا پرداخته

کارمندان ،پرسنل نظامی و دانشجویان دانشگاه بود .به منظور آزمون

میشود .آزمون تی یکی از روشهای آماری پارامتری است که به

فرضیات تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است .در کنار روش

منظور بررسی معنیدار بودن آماری تفاوت بین دو گروه مورد استفاده

پیمایش از روش اسنادی نیز برای مطالعه قوانین مربوط به اهدا و

قرار میگیرد .در اینجا سطح معناداری آزمون نول ( ،)0/000بیانگر

پیوند اعضا ،آمار مربوط به اهدا کنندگان و دریافت کنندگان عضو،

برابری واریانسها بوده ،لذا نتایج ردیف دوم جدول  1تفسیر میگردد.

استفاده گردید .دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری

نظر به اینکه تی محاسبه شده معنیدار میباشد ( )0/002بنابراین

با دو گروه از افراد دارای کارت اهدا و فاقد کارت اهدا جمع

فرض صفر رد شده ،یعنی بین افراد دارای کارت اهدا (با میانگین

آوری و دادهها با نرمافزار  SPSS 18و با روشهای آمار توصیفی و

 )29و فاقد کارت (با میانگین  )32به لحاظ سنی تفاوت معنیداری

استنباطی تجزیهو تحلیل گردید .در سطح آمار توصیفی با استفاده

وجود دارد .نتایج این آزمون شاید به این ترتیب قابل تفسیر باشد

از شاخصهای آماری نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و ...به تجزیه

که اهدای عضو بطور نسبی مسئلهای جدید است و پذیرش آن

و تحلیل دادهها پرداخته شد و در سطح استنباطی متناسب با سطح

نیازمند آشنایی با نوآوریهای پزشکی ،اطالع از تغییر مفهوم مرگ

سنجش دادهها و مفروضات آماری ،از آزمونهای مرتبط استفاده

مغزی و نگرش تازه به کارایی ،سودمندی و اخالق گرایی است.

شده است .در هر مورد ،ضریب همبستگی ) (Rبرای نشان دادن

به نظر میرسد جوانان بخاطر نوع تعامالت اجتماعیشان با چنین

شدت ارتباط بین دو متغیر ،ضریب تعیین ) (R Squareبرای پیش

مواردی بیشتر آشنا و هماهنگ هستند.
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جدول  -1بررسی رابطه سن با آمادگی عملی برای اهدای عضو (داشتن کارت اهدا)

ﺳﻦ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

آزﻣﻮن » ﻟﻮن«

آزﻣﻮن » ﺗﻲ ﺗﺴﺖ« ﺑﺮاي

ﻛﺎرت اﻫﺪا

ﺑﺮاي ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲﻫﺎ

ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ

داراي ﻛﺎرت

ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرت

Sig

F

24/865

27/68

0/000

26/707

ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮي ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲﻫﺎ

)Sig(2-tailed

df

T

0/002

398

3/191

0/002

ﺑﺮاﺑﺮي
ﻋﺪم ﺑﺮاﺑﺮي

3/191 377/785

فرضیه دیگر ،بررسی رابطه سطح تحصیالت با داشتن یا نداشتن

کای دو متغیر وضعیت تأهل ( )0/346و جنسیت ( )0/548بیانگر

کارت اهدا میباشد .معناداری آزمون کای دو ( )0/000و دادههای

عدم رابطه این دو متغیر با آمادگی عملی برای اهدای عضو یا همان

جدول  2بیانگر رابطه مستقیم بین این دو متغیر میباشد .معناداری

گرفتن کارت اهدای عضو میباشد (برگرفته از جدول .)3

آزمون وی کرامر ( )0/000نیز با شدت رابطه ( )0/238حاکی از
معناداری رابطه میان این دو متغیر است .بنابراین این امر نشان

بررسی تأثیر همزمان (جمعی) متغیرها

میدهد که تحصیالت بر گرایش به اهدا عضو مؤثر است .در واقع

در این قسمت برای مطالعه تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر

تحصیالت اگر معرف آگاهی بیشتر باشد این آگاهی به احساس

نگرش نسبت به اهدای عضو ،از رگرسیون خطی استفاده شده

تعهد بیشتردر برابر دیگران منجر میشود.

است ،این رگرسیون زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که متغیر

در نهایت به بررسی وضعیت تأهل و جنسیت افراد دارای کارت

وابسته از نوع فاصلهای باشد .رگرسیون به منظور پیشبینی میزان

اهدا و فاقد کارت اهدا پرداخته میشود .سطح معناداری آزمون

تغییرات متغیر وابسته بر اساس چند متغیر مستقل به کار میرود؛

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

ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻛﺎرت اﻫﺪا

آزﻣﻮن آﻣﺎري و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

دﻳﭙﻠﻢ

ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ و ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮي

ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرت

64/9

41/8

32

ﻛﺎي دو22/210 :

داراي ﻛﺎرت

35/1

58/2

68

ﻣﻌﻨﺎداري0/000 :

ﺟﻤﻊ

100

100

100

ﺿﺮﻳﺐ وي ﻛﺮاﻣﺮ0/238 :
ﻣﻌﻨﺎداري0/000 :

جدول  -3خالصهای از آزمون فرضیات مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی یا زمینهای

ﻓﺮﺿﻴﻪ

اﻓﺮاد داراي ﻛﺎرت اﻫﺪاي ﻋﻀﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرت اﻫﺪا ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮي دارﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد داراي ﻛﺎرت اﻫﺪاي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرت اﻫﺪا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻓﺮاد داراي ﻛﺎرت اﻫﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرت اﻫﺪا ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد داراي ﻛﺎرت اﻫﺪا و ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎرت اﻫﺪا ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻧﻮع آزﻣﻮن

sig

ﺷﺪت راﺑﻄﻪ

ﺗﻲ

0/000

...

ﻛﺎي دو

0/000

وي ﻛﺮاﻣﺮ

0/000

ﻛﺎي دو

0/548

ﻓﻲ

0/548

ﻛﺎي دو

0/346

ﻓﻲ

0/346

0/233
-0/030
0/047
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به این منظور از روش گام به گام استفاده شده است .در این روش

جدول  4بیانگر این است که هر کدام از آنها دارای تأثیر معناداری

به ترتیب قویترین متغییرها بر اساس میزان  ،Fیک به یک وارد

بر متغیر وابسته هستند و در این میان بینش و آگاهی مذهبی باالترین

معادله میشوند و این کار تا زمانی ادامه مییابد که خطای آزمون

اثر ( 46درصد) را در تبیین تغییرات متغیر نگرش به اهدای عضو

معناداری به سطح  5درصد برسد.

دارد .بنابراین میتوان پیشبینی نمود که به ازای هر یک واحد

نخستین نکتهای که باید بدان توجه نمود همخطی بین متغیرها

افزایش در آگاهی مذهبی ،نگرش مثبت به اهدای عضو به میزان

است؛ شاخص همخطی ) (Toleranceبیانگر این است که همخطی

 0/46افزایش مییابد .نگرش خانواده ،عامگرایی ،آگاهی نسبت

بین متغیرها در سطح بسیار پایینی میباشد .مقدار  )0/82( Rبیانگر

به اهدا و پیوند نیز به ترتیب اثرات معناداری را بر تعیین تغییرات

همبستگی باالی بین متغیرهای مستقل با نگرش به اهدای عضو به

نگرش به اهدای عضو دارند ،و در این میان اعتماد به حرفه پزشکی

)(R

پایینترین اثر معنادار را دارد .الزم به ذکر است که سایر متغیرهای

نشان میدهد كه  68درصد تغییرات نگرش افراد به اهدای عضو به

تحقیق (سن ،پایبندی مذهبی ،اخالقگرایی ،تجربه ،عقلگرایی و

وسیله متغیرهای مستقل وارد شده (بینش و آگاهی مذهبی ،نگرش

استفاده از رسانه) از آنجا که موجب افزایش معناداری بر ضریب

خانواده ،عامگرایی ،آگاهی پیرامون اهدای عضو ،اعتماد به حرفه

تعیین ) (Rنشدهاند در این مرحله حذف شدهاند .آگاهی مذهبی در

پزشکی ،سن ،پایبندی مذهبی ،اخالقگرایی ،تجربه ،عقلگرایی

رابطه با مبحث اهدا و پیوند تأثیر قابل مالحظهای در تبیین اهدای

و استفاده از رسانه) قابل تبیین میباشد .سطح معناداری ()0/000

عضو دارد در میان افراد دارد.

مقدار  Fبیانگر تأیید فرض ( H1خوبی مدل) است .بدین معنی که

برای پایان بخشیدن به این بخش از تجزیه و تحلیل دادهها به بررسی

تأثیر مجموع متغیرهای مستقل فوق بر متغیر نگرش فرد به اهدای

تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اصلی یعنی آمادگی

عضو به عنوان متغیر وابسته معنادار است .از روی بتاها میزان اثر

عملی برای اهدای عضو (داشتن کارت اهدا) از رگرسیون لجستیک

متغیرها تعیین میشود؛ بر این اساس میتوان ضمن تعیین میزان اثر

استفاده شده است ،این نوع از رگرسیون زمانی مورد استفاده قرار

هر یك از متغیرهای مذكور در تعیین نگرش افراد به اهدای عضو،

میگیرد که متغیر وابسته از نوع اسمی دو وجهی است و محقق

میزان اثرآنان را با یكدیگر مقایسه كرد .سطوح معناداری متغیرهای

بخواهد وجود یا عدم وجود یک صفت را بر اساس مجموعهای از

عنوان متغیر وابسته است .از طرف دیگر مقدار ضریب تعیین

جدول  -4بررسی تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر نگرش به اهدای عضو با روش گام به گام

ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺸﺪه

ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه

)(Unstandardized

)(Standardized

B

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ

0/489

0/136

t

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

Beta

ﻫﻤﺨﻄﻲ
)(Tolerance

3/589

0/000

ﺑﻴﻨﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ

0/503

0/047

0/461

10/685

0/000

0/826

ﻧﮕﺮش ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪا

0/220

0/033

0/256

6/601

0/000

0/928

ﻋﺎمﮔﺮاﻳﻲ

0/135

0/035

0/172

3/818

0/000

0/791

آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاي ﻋﻀﻮ

0/245

0/084

0/143

2/936

0/004

0/735

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ

0/102

0/044

0/097

2/326

0/021

0/960

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪل
رﮔﺮﺳﻴﻮن )(Stepwise

ANOVA

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﻣﻘﺪار

)(R

)(R2

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه

ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر

0/82

0/688

0/684

0/45105

F

173/714

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﺎداري
0/000
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متغیرهای مستقل پیشبینی کنیم .رگرسیون لوجستیک نومینال هر

استفاده از رسانه) حداقل  70درصد و حداکثر  94درصد از احتمال

متغیر را که به افزایش  Rکمک کند مرحله به مرحله وارد معادله

گرفتن کارت اهدا را تبیین میکنند .از طرف دیگر دادهها نشان

رگرسیونی میکند .متغیرهای مستقل به عنوان پیشبینی کنندههای

میدهد ) (Classification Tableکه مدل برای  97درصد از افراد نتیجه

احتمال گرفتن کارت اهدا را نشان میدهند.

را به درستی پیشبینی کرده است.

جدول  5بیانگر این است که متغیرهای مستقل این پژوهش (بینش

آماره  negelkerkeکه تقریب ًا معادل ضریب تعیین در رگرسیون خطی

و آگاهی مذهبی ،نگرش خانواده ،نگرش خود فرد نسبت به اهدای

است نشان میدهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته ،با استفاده

عضو ،عامگرایی ،آگاهی نسبت به اهدای عضو ،اعتماد به حرفه

از مدل رگرسیونی قابل تبیین است .آماره  -2 log likelihoodنیز برای

پزشکی ،سن ،پایبندی مذهبی ،اخالقگرایی ،تجربه ،عقلگرایی و

بررسی نیکویی برازش مدل به کار رفته است .برای شناخت جهت

جدول  -5بررسی شانس آمادگی عملی افراد برای اهدای عضو بر مبنای متغیرهای مستقل با رگرسیون لجستیک

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
ﮔﺎم

-2 Log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

1

218/111

0/569

0/758

2

137/148

0/648

0/864

3

95/926

0/682

0/910

4

63/931

0/707

0/942

Classification Table

ﮔﺎم

ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﻛﻞ

4

0/96

0/99

0/97

Variables in the Equation

ﮔﺎم 1

ﮔﺎم 2

ﮔﺎم 3

ﮔﺎم 4

B

S.E.

Wald

df

Sig.

)Exp(B

ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ

5/438

0/495

120/473

1

0/000

229/966

ﺛﺎﺑﺖ

-14/408

1/418

103/225

1

0/000

0/000

اﺧﻼق ﮔﺮاﻳﻲ

3/968

0/514

59/622

1

0/000

52/892

ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ

5/280

0/581

82/535

1

0/000

196/333

ﺛﺎﺑﺖ

-24/563

2/449

100/607

1

0/000

0/000

اﺧﻼق ﮔﺮاﻳﻲ

4/106

0/656

39/221

1

0/000

60/680

ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ

5/082

0/701

52/600

1

0/000

161/055

آﮔﺎﻫﻲ از اﻫﺪا

5/543

1/042

28/271

1

0/000

255/331

ﺛﺎﺑﺖ

-39/959

5/060

62/366

1

0/000

0/000

رﺳﺎﻧﻪ

4/544

1/248

13/246

1

0/000

94/049

اﺧﻼق ﮔﺮاﻳﻲ

4/814

0/872

30/487

1

0/000

123/203

ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﻳﻲ

5/095

0/827

37/917

1

0/000

163/279

آﮔﺎﻫﻲ از اﻫﺪا

4/830

1/204

16/082

1

0/000

125/236

ﺛﺎﺑﺖ

-48/762

7/035

48/038

1

0/000

0/000
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رابطه موجود بین نسبت شانس وقوع تغییر در متغیر وابسته و هر

شده و در نهایت منجر به پیش روی از مرحله نگرشی به آمادگی

یک از طبقات متغیر مستقل نسبت به گروه مرجع همان متغیر مستقل

عملی برای اهدای عضو یا اقدام به گرفتن کارت اهدا میگردد.

و یا متغیر فاصلهای باید به عالمت ضریب ) (Bتوجه کنیم .ضمن
اینکه عدد کمتر از یک در ستون ) Exp (Bنیز بیانگر منفی بودن آن

بحث

است .بنابراین وجود عالمت منفی نشان میدهد که بین متغیر مستقل

یافتههای این پژوهش ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت اهدا

مورد بررسی و متغیر وابسته رابطه معکوس یا منفی وجود دارد.

بیانگر این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی نقش قابل توجهی

برای دستیابی به نسبت شانس گرفتن کارت اهدا باید به ستون

در کم و کیف اهدای اعضای بدن دارند .رفتارها در پی زنجیرهای از

) Exp (Bرجوع شود که میزانی که در این ستون نشان داده میشود

عوامل شکل میگیرد و نگرش یکی از حلقههای این زنجیر است،

بیانگر میزان احتمال گرفتن کارت اهدا است.

یعنی به نوعی نگرش به اهدای عضو مقدم بر کنش اهدا میباشد.

دادههای جدول  5همچنین حاکی از این است که متغیرها گام به گام

نتایج حاکی از آن است که بیشتر افراد (حدود  75درصد) نگرش

وارد آزمون شده و از مجموع متغیرهای وارد شده  4متغیر عقلگرایی،

مثبتی نسبت به اهدای عضو دارند و سهم افراد دارای کارت اهدا از

آگاهی نسبت به اهدای عضو ،اخالقگرایی و نهایت ًا میزان استفاده از

این میزان بیشتر از افراد فاقد کارت اهدا میباشد .اما خود نگرش به

رسانههای ارتباط جمعی قادر به تبیین احتمال گرفتن کارت اهدا

اهدای عضو متأثر از عوامل دیگری است؛ به نحوی که ما شاهد رابطه

میباشند .در گام چهارم جدول  5میتوان با توجه به مقدار )Exp (B

معنادار (در سطح  99درصد) نسبت ًا باالیی میان متغیرهای مستقل

میزان تأثیر متغیرها را با هم مقایسه کرد که در اینجا عقلگرایی

(بینش و آگاهی مذهبی  ،%76نگرش خانواده  ،%17عامگرایی ،%66

باالترین توان پیشبینی احتمال گرفتن کارت اهدا ( )279/163را

آگاهی نسبت به اهدای عضو  ،%68اعتماد به حرفه پزشکی ،%53

دارد .بنابراین همانطور که وبر ،هابرماس و بوردیو در تبیین کنش

اخالقگرایی  ،%61تجربه اهدا و پیوند  ،%48عقلگرایی  ،%63استفاده

اجتماعی از عواملی مانند عقلگرایی ،اخالقگرایی و عقالنیت

از رسانه  ،%53ارزیابی و انتظار فایده  %13و پایبندی مذهبی )-%47

اخالق و آگاهی و سرمایه فرهنگی نام بردهاند؛ در اینجا نیز نتایج

با نگرش به اهدای عضو هستیم .نتایج تحلیل رگرسیونی نیز حاکی

تحلیل رگرسیونی نشان از تأیید این نظریات دارد .بدین صورت

از این است که در امر نگرش به اهدای عضو مسئله آگاهی به ویژه

که با افزایش عقلگرایی ،اخالقگرایی ،مطلع بودن از ویژگیها و

آگاهی مذهبی در رابطه با اهدای عضو اهمیت بسزایی دارد .باید

شرایط اهدا عضو و در نهایت استفاده از رسانههای ارتباط جمعی

به این نکته توجه داشت که هر چه سطح آگاهی افراد در زمینهای

در مجموع شانس یا احتمال آن که فرد در گروه دارندگان کارت

باالتر برود در تصمیمگیری به صورت سنجیده عمل میکنند .یک

اهدا عضو قرار گیرد ،افزایش مییابد.

مبنای اساسی در نگرش منفی به اهدای عضو این است که با این

در یک جمعبندی کلی از نتایج دو رگررسیون لوجستیک (بررسی

عمل تمامیت جسد به عنوان بدن یک انسان دستکاری و مخدوش

آمادگی عملی برای اهدا) و خطی (بررسی نگرش به اهدا) ،میتوان

میشود؛ این نگرانی در قالب هتک حرمت به میت ،دخالت در کار

اذعان داشت که در مرحله نگرشی همانطور که انتظار میرود بینش

خدا ،تأخیر در مراسم خاکسپاری ،بیاحترامی به فرد مسلمان بیان

و آگاهی مذهبی فرد در رابطه با اهدای عضو ،بستر خانوادگی که

میشود .بنابراین افراد پایبند به ارزشهای مذهبی سنتی نگرش

وی در آن پرورش مییابد ،عامگرایی به عنوان یک متغیر نظام

منفی نسبت به این اقدام دارند.

شخصیت و اعتماد فرد به حرفه پزشکی ،بستر پذیرش و نگرش

مسئله عدم تمایل خانواده و بازماندگان فرد مرگ مغزی با تغییر یا

مثبت به اهدای عضو را فراهم نموده و زمینه توجه و تفکر در این

جرح در جسد از دیگر مسائل حائز اهمیت است؛ این مسئله در ایران

زمینه را فراهم میآورد و در نهایت با کسب آگاهی در رابطه با

به خوبی مشهود است .یافتههای سایر پژوهشها نشان میدهد که

اهدای عضو که یکی از مجراهای آن رسانهها میباشد و تعقل و

مواجهه با تشخیص مرگ مغزی برای خانواده به معنی وارد شدن در

اخالقگرایی فرد باعث ارزیابی عقالنی در رابطه با اهدای عضو

فضایی پر از تضاد و ابهام است که با بروز عواطف غمافزای سوگ
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و واکنشهای روانشناختی دفاعی پیچیدهتر میشود .یافتههای این

نگرش فرد به اهدای عضو ،نگرش خانواده فرد به اهدای عضو،

پژوهش حاکی از این است که نگرش خانواده به اهدا حدود 25

عامگرایی ،آگاهی نسبت به اهدای عضو ،اعتماد به حرفه پزشکی،

درصد از تغییرات نگرش به اهدای عضو را تعیین مینماید .عامگرایی

اخالقگرایی ،تجربه اهدا و پیوند ،عقلگرایی ،استفاده از رسانه و

از دیگر عوامل تعیین کننده نگرش به اهدای عضو میباشد .عامگرایی

پایبندی مذهبی) با آمادگی عملی برای اهدای عضو وجود دارد .به

نوعی جهتگیری بر مبنای مجموعهای از ارزشها و اصول کلی

این معنی که با باال رفتن میزان هر یک از این عوامل به جز پایبندی

است که زمینه کنش منطقی مبتنی بر قواعد عام را فراهم میکند.

مذهبی که رابطه معکوسی با آمادگی عملی برای اهدای عضو دارد،

بنابراین میتوان گفت که نگرش مثبت به اهدای عضو تاحدودی

شانس گرفتن کارت اهدای عضو افراد باالتر میرود که این بخش

( 17درصد) در نتیجه ترویج اصول و ارزشهای عام فرهنگی و

در مغایرت با مطالعه  Martınezو همکاران ( )2001در اسپانیا است

اجتماعی شکل میگیرد .از این رو افراد عامگرا نگرش مثبتتری

که عقاید مذهبی فرهنگی ،تمایالت نوع دوستانه نیز در مطالعات ،به

نسبت به امر اهدای عضو دارند نتایج این بخشها با مطالعه Emdadi

عنوان عوامل مؤثر بر تصمیم خانواده ذکر شده است ( ،)22میباشد.

و همكاران در سال (( ،)19( )1390مطالعه  Zohoorو Bozrgmagham

بحث دیگری که در پیوند از جسد اهمیت دارد تعریف مرگ است.

در سال ( )20( )1381تا حدودی همخوانی داشته است و همچنین

افراد مختلف مفاهیم متفاوتی را از مرگ در مقایسه با معیارهای

مطالعه  )1994( Wheelerکه نشان داد شرکت کنندگان در مطالعه

پزشکی در ذهن دارند .اگر چه فقدان اطالعات دربارۀ تعریف پزشکی

بدون داشتن دانش شفاف درباره نظر متوفی از اهدا امتناع ورزیدهاند.

مرگ یک عامل عمده در برداشتهای متفاوت از آن است .تعریف

و این موضوع که آنها نمیخواستند با پیامدهای تصمیمگیری اشتباه

جدید از مرگ (مرگ مغزی) امکان جدا کردن قلب در حال ضربان

و بیاحترامی به متوفی مواجه شوند ( )31با بخشهایی از مطالعه

و همینطور دیگر اعضا را امکانپذیر مینماید .یافتهها نشان میدهد

حاضر همسو میباشد

که فقط 40درصد افراد فاقد کارت اهدا موافق این قضیه هستند که

در بخشی دیگر این پژوهش نشان میدهد که اعتماد به حرفه

در مرگ مغزی بهبودی غیر ممکن است .از طرف دیگر میانگین

پزشکی نیز در تعیین نگرش افراد به اهدای عضو سهیم میباشد.

تجربه ،استفاده از رسانه ،آگاهی مذهبی و آگاهی نسبت به اهدا

در واقع میتوان گفت که باال بودن اعتماد اجتماعی در یک جامعه

و پیوند در میان افراد دارای کارت اهدا بیشتر است .نتایج تحلیل

میتواند تسهیلگر اهدای عضو باشد .از این رو اهدا و پیوند وابسته

رگرسیونی (لوجستیک) نیز مؤید این مسئله است که آگاهی در رابطه

به اعتماد به نظامهای تخصصی و نهادهای مربوطه میباشد؛ این

با اهدا و پیوند یکی از متغیرهای تأثیرگذار در رابطه با اهدای عضو

اعتماد میتواند هم در سطح خرد مانند اعتماد به تشخیص مرگ

میباشد .بدین صورت که با افزایش اطالعات افراد از ویژگیها

مغزی و مسئولیتپذیری و تجربه پزشکان باشد و هم در سطح کالن

و شرایط اهدای عضو و در نهایت استفاده از رسانههای ارتباط

مانند اعتماد به تخصیص عادالنه عضو و انتخاب گیرنده مناسب

جمعی در مجموع شانس یا احتمال آن که فرد در گروه دارندگان

توسط نهادهای ذیربط و وجود امکانات سختافزاری در زمینه

کارت اهدا عضو قرار گیرد ،افزایش مییابد .بنابراین باید در زمینه

پیوند این بخش با مطالعه الرج و مارتینز در اسپانیا که انتخاب یک

مسائل حساس مربوط به اهدای عضو از قبیل مسئله مرگ مغزی

تصمیم گیرنده اصلی توسط درخواست کننده و نیز مهارتهای فرد

و ویژگیهای این نوع بیماران ،بیماران در انتظار پیوند و شرایط

درخواست کننده را یکی از عوامل مهم در تصمیمگیری خانواده

آنها ،نحوه انتخاب گیرنده عضو مناسب و شفافسازی در رابطه با

بود فرد بود ( ،)22را تایید میکند.

سازمانهای ذیربط ،مسائل شرعی در رابطه با مرگ مغزی ،احترام

بعد از اتمام مبحث نگرش به اهدا نوبت به آمادگی عملی برای

به میت و لزوم ترسیع در دفن آن ،دخالت در کار خداوند و تأثیر

اهدای عضو یا همان گرفتن کارت اهدا میرسد .یافتههای حاصل

دعا در بهبود افراد مرگ مغزی اطالعرسانی مناسب صورت گیرد

از تحلیل دادهها بیانگر این است که رابطه معناداری در سطح 99

این یخش با مطالعه  Safariو  )1393( Moradabadiهمخوانی دارد

درصد بین عوامل اجتماعی و فرهنگی (بینش و آگاهی مذهبی،

که در آن نقش رسانهها در زمینه آگاه سازى و اطالع رسانى درست

بنفشه درمنش و همکاران
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از اهمیت اهدای عضودر جامعه و نهادینه كردن فرهنگ اهداى

در آمریکا که نشان داد آلتوریسم یا نوع دوستی به عنوان یک دلیل

عضو در بین مردم دارای نقش برجستهاى است ( .)18پزشكان نیز

عمده در تصمیم به اهدا در آفریقاییهای آمریکایی نقش ایفا میکند

در تقویت باورهاى مثبت و افزایش آگاهیهاى عمومى و آموزش

( ،)24همخوان است .در پایان پژوهش به متغیرهای زمینهای پرداخته

مؤثر مردم نسبت به اهداى عضومیتوانند نقش اساسى را ایفا كنند.

میشود .یافتههای ناشی از تحلیل این عوامل بیانگر این است که

عقلگرایی عامل مهم دیگری است که نقش بسزایی در تبیین اهدای

آمادگی عملی برای اهدای عضو با دو متغیر سن و تحصیالت رابطه

عضو دارد .یافتهها حاکی از این است که  80درصد افراد دارای کارت

دارد .بدین صورت که با افزایش تحصیالت افراد ،اقدام آنها برای

اهدا نگاهی عقالنی به اهدای عضو دارند این در حالی است که این

گرفتن کارت اهدا باالتر میرود .این نتایج شاید به این ترتیب قابل

میزان در میان افراد فاقد کارت اهدا  44درصد میباشد اخالقگرایی

تفسیر باشد که مطابق انتظار تحصیالت فرصت آگاهی بیشتری در

عامل دیگری است که نقش قابل توجهی در امر اهدای عضو دارد.

اختیار افراد قرار میدهد و امکان تصمیمگیری منطقی را باال میبرد.

میانگین این عامل در میان افراد دارای کارت اهدا بیشتر است و

از طرف دیگر اهدای عضو بطور نسبی مسئلهای جدید است و

نتایج تحلیل همزمان متغیرها نشان میدهد که این متغیر در رتبه

پذیرش آن نیازمند آشنایی با نوآوریهای پزشکی ،اطالع از مفهوم

دوم تأثیرگذاری بر کنش اهدای عضو قرار دارد .به این طریق که با

مرگ مغزی و نگرش تازه به کارایی ،سودمندی و اخالق گرایی

افزایش اخالقگرایی افراد در مجموع شانس یا احتمال آن که فرد

است .به نظر میرسد جوانان به خاطر نوع تعامالت اجتماعیشان

در گروه دارندگان کارت اهدا عضو قرار گیرند ،افزایش مییابد.

با چنین مواردی بیشتر آشنا و هماهنگ هستند.

از این رو این یافتهها نشان میدهد که هر چه احساس مسئولیت،
دغدغه ،تعهد ،نگرانی ما نسبت به همدیگر به عنوان موجودات

نتیجهگیری

انسانی صاحب حق و واجد مسئولیت بیشتر باشد ،افراد با جدیت

به طور کلی میتوان گفت که پژوهش حاضر با اتکا به مبانی نظری

زیادتری برای دریافت کارت اهدا به عنوان کنشی اخالقی اقدام

نشان میدهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی سهم بسزایی در امر

میکنند؛ البته وجود آگاهی و تعقل برای درک اخالقیات الزم

اهدا و پیوند دارند و در راستای هموار کردن مسیر اهدای عضو

است که این بخش با نتایج مرور نظاممند  Kurzو )2007( Scharff

نگاهی شایان توجه به این عوامل میتواند مثمر ثمر باشد.
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