(مقالۀ پژوهشی)

عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در اهواز
عبدالحسین شکورنیا ،1معصومه دهدشتی لسانی ،*2ایمان ممبینی ،2سیامک بقایی

3

 -0مربی گروه ایمونولوژی.
 - 2مربی گروه پژوهشی روانشناسی.
 -2استادیار گروه داخلی.

-0گروه ایمنولوژی ،مرکز تحقیقات
مراقبت از بیماری های مزمن ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپوراهواز ,اهواز ،ایران.
-2گروه پژوهشی روانشناسی ،جهاد
دانشگاهی خوزستان ،اهواز ،اهواز ،ایران.
-2گروه داخلی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز,
اهواز ،ایران

* نویسندة مسؤول:
معصومه دهدشتی لسانی؛ گروه پژوهشی
روانشناسی ،جهاد دانشگاهی خوزستان،
اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف :اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی یک مسألۀ بسیار مهم در
جهان است .نگرش مردم نسبت به اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی در
کشورها و مناطق مختلف دنیا متفاوت است .هدف از این مطالعه ،بررسی عوامل
مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در شهر اهواز بود.
روش بررسی :این پژوهش یک مطالعۀ مقطعی بود که روی  0011نفر از افراد
 00تا  65سالۀ شهر اهواز انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامۀ
محققساخته مشتمل بر سؤاالت دموگرافیک و نگرشی نسبت به اهدای عضو
پس از مرگ مغزی و عوامل مؤثر بر آن بود که اعتبار و پایایی آن در یک مطالعۀ
مقدماتی بررسی و تأیید شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون
مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :از  0011شرکتکننده 0560 ،نفر ( 08/0درصد) با اهدای عضو پس از
مرگ مغزی موافق و  222نفر ( 02/9درصد) مخالف بودند .مهمترین دالیل
موافقت با اهدای عضو در مرگ مغزی "مسایل دینی و پاداش اخروی" بود؛ در
حالی که مهمترین علت عدم موافقت "عالقه به اعضای بدن و احتمال برگشت
به زندگی بیمار مرگ مغزی" بود(بترتیب با  %90/2و  .)%89/9بین پذیرش
اهدای عضو در مرگ مغزی از نظر سن ،سطح سواد و شغل تفاوت معناداری
مشاهده شد (.)P<1 /15
نتیجهگیری :یافتهها نشان میدهد که نگرش مردم نسبت به اهدای عضو در
مرگ مغزی مثبت است و دو عامل اعتقادات مذهبی و انساندوستی نقش مهمی
در اهدای عضو در مرگ مغزی در جامعه دارند.

تلفن 11909066025009
Email: mlesani44@gmail.com

دریافت مقاله1313/7/14 :

کلیدواژگان :اهدای عضو ،مرگ مغزی ،تمایل عوامل مؤثر ،اهواز.

دریافت مقالۀ اصالحشده1313/7/22 :
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عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از ...

مقدمه
امروزه پیوند اعضا یکی از روشهای جدید درمان

هستند ،از کشورهای دیگر بسیار پایینتر است .آمار

انواع بیماریهای العالج است که ایدة آن از قدیماالیام

اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی در دنیا  20در ازای یک

مطرح بوده است .در سرتاسر جهان ،ساالنه بیش از یک

میلیون نفر است ،اما در ایران  0/8در یک میلیون نفر می-

میلیون نفر پیوند دریافت میکنند و برخی از آنان تا بیش

باشد ( .)6این آمار نشان میدهد فقط درصد ناچیزی از

از  25سال هم زنده میمانند .مهمترین چالش پیوند اعضا

افراد مرگ مغزیشده کاندیدای اهدای عضو میشوند.

در همه جای دنیا و در ایران ،کمبود و نحوة فراهمآوری

بنابراین تعداد کم عضو اهدایی در امر پیوند اعضا می-

عضو پیوندی است (.)2-0

تواند مشکالتی را بهوجود آورد به همین دلیل تالش برای

راهکارهای مختلفی برای تأمین عضو پیوندی
وجود دارد .در بیشتر کشورهای جهان ،بافت پیوندی هم

افزایش اهدای پیوند عضو بهعنوان یک اولویت ،مورد
توجه کادر پزشکی و مسؤولین بخش سالمت میباشد.

از جسد و هم از دهندة زنده تأمین میگردد .در ایران

در کشورهای مختلف ،مقرراتی در مورد اهدای

بیشترین عضو پیوندی از دهندة زنده تأمین میشود .به-

عضو در بیماران مرگ مغزی وجود دارد .در ایران نیز در

طوریکه  00درصد کلیههای پیوندی از دهندة زنده است

سال  0289قانون اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی به

( ،)0اما بهدلیل برخی مشکالت اخالقی که در تأمین عضو

تصویب رسید( .)8مقررات موجود در مورد اهدای عضو

پیوندی بهویژه از اهدا کنندگان غیر خویشاوند وجود دارد

از بیماران مرگ مغزی در کشورهای مختلف ،متفاوت

باید به دنبال روشی اخالقیتر در تأمین عضو پیوندی بود.

است .در کشورهایی مانند فنالند و پرتغال از اعضای همۀ

با توجه به محدودیت داوطلبان دهندة پیوند و مسایل

بیماران مرگ مغزی استفاده میشود؛ مگر اینکه عدم

حاشیهای آن ،اعضای سالم بدن مبتالیان به مرگ مغزی

تمایل خود را در کارت اهدا اعالم کرده باشند .در ایتالیا،

بهعنوان یک منبع مهم جهت اهدای عضو مطرح گردیده

اسﭙانیا و فرانسه با اینکه مصوبۀ قانونی برای استفاده از

است.

اعضای بیماران مرگ مغزی وجود دارد ،با این وجود از
مرگ مغزی عبارت از قطع غیر قابل برگشت کلیة

خانوادة بیمار مرگ مغزی نیز رﺿایت میگیرند .در آمریکا

فعالیتهای مغزی کورتیکال-ساب کورتیکال و ساقۀ

این نظام رﺿایتی حاکم است و نیازی به اخذ اجازه از

مغزی است .در مرگ مغزی احتمال بازگشت به شرایط

نزدیکان بیمار مرگ مغزی برای استفاده از اعضا نیست

عادی مطلقاً وجود نداشته و بیمار دارای ﺿربان خودکار

( ،)0اما در ژاپن هم رﺿایت اعالمشدة شخﺺ و هم

قلب میباشد که ادامۀ این ﺿربان هم به کمک دستگاه

رﺿایت خانواده برای اهدای عضو ﺿروری است ( .)9در

تنفس مصنوعی بهطور موقت بهمدت چند ساعت تا

ایران هم مانند ژاپن برای استفاده از اعضای بیمار مرگ

حداکثر چند روز مقدور میباشد (.)5

مغزی ،هم وصیت فرد متوفی ،که میتواند بهصورت

ﺿربۀ مغزی یکی از شایعترین دالیل منجر به فوت
در حوادث میباشد .ساالنه بیش از  05111مرگ مغزی

کارت اهدا باشد و هم رﺿایت نزدیکان فرد دچار مرگ
مغزی نیاز است (.)01

در اثر سوانح و تصادفات در کشور ما اتفاق میافتد و

در کشورهای مختلف منجمله ایران نگرانیهایی

کمتر از  01درصد آنها جزو اهداکنندگان عضو میباشند.

همچون سوء استفادة احتمالی از بیماران مرگ مغزی و نیز

پیوند اعضا در ایران بهدلیل کمبود اعضای اهدایی بهویژه

خطای پزشکی در تشخیﺺ قطعی ،در کنار باورها و

از بیماران مرگ مغزی که منبع بسیار خوبی برای پیوند

اعتقادات مردم ،نقش مهمی در عدم پذیرش مناسب
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جامعه در مورد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دارد

بود .بخش دوم ،مربوط به سنجش نگرش شهروندان به

( .)00یافتههای مطالعات انجامشده نشان داده است که

اهدای عضو در مرگ مغزی و علل موافقت و یا مخالفت

مهمترین علل موافقت در اهدای عضو در بیماران مرگ

با پیوند اعضا و اهدای عضو در مرگ مغزی بهصورت

مغزی بهترتیب :انسان دوستی ،رﺿایت خداوند ،شادی

بلی و خیر تنظیم شده بود .روایی پرسشنامه توسط

روح بیمار ،گرفتن پول در برابر عضو اهدایی و وصیت

اساتید و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن

بیمار مرگ مغزی بوده است؛ در حالیکه مهمترین دالیل

نیز در یک مطالعۀ مقدماتی و از طریق بررسی همبستگی

مخالفت بهترتیب :مغایرت با مسایل شرعی ،احتمال بهبود

درونی سؤاالت و با محاسبۀ ﺿریب آلفای کرونباخ 1/00

بیمار مرگ مغزی ،احساس عاطفی نسبت به بیمار ،غیر

تعیین شد.

انسانی دانستن برداشت اعضا از جسد اعالم گردیده است
(.)02

حجم نمونه بر اساس نتایج مطالعات قبلی ( )8و
برآورد نسبت افراد با نگرش مثبت به اهدای عضو در

پایین بودن میزان اهدای عضو در جامعه با توجه به

مرگ مغزی ،و با فاصلۀ اطمینان  95درصد و خطای 1/12

آمار باالی مرگ مغزی در کشور از یک طرف و تعداد

تعداد  0011نفر برآورد گردید .پرسشنامهها توسط

نیازمندان در لیست انتظار پیوند از طرف دیگر اهمیت

مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی در سطح شهر اهواز

موﺿوع و ﺿرورت ساماندهی فرایند پیوند اعضا در

تکمیل شد .بدینمنظور در هر یک از مناطق پنجگانۀ

کشور را نشان میدهد .فرایند اهدای عضو در جامعه

شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز شهر اهواز بهطور

تحت تأثیر عوامل گوناگون از جمله عوامل فرهنگی،

تصادفی سه مرکز انتخاب شد .پس از هماهنگی با

اجتماعی و مذهبی است و بدون شناخت عوامل و موانع

مسؤولین مربوطه و اخذ مجوز الزم ،پرسشگران با مراجعه

اهدای عضو ،حل مسأله کمبود اعضای پیوندی میسر

به مراکز تعیینشده و توجیه مراجعین اقدام به تکمیل

نخواهد بود .لذا بهنظر میرسد که شناخت نگرش و

پرسشنامه میکردند .این پرسشنامهها که بدون نام و

باورهای مردم در مناطق مختلف دربارة پیوند در بیماران

مشخصات شخصی بود توسط محققین بهصورت

مرگ مغزی برای برنامهریزان از اهمیت باالیی برخوردار

حضوری در اختیار شهروندان قرار میگرفت و بعد از

باشد .این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش

توﺿیح هدف مطالعه و جلب همکاری آنان پرسشنامهها

اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در شهروندان اهوازی

تکمیل میشد.
دادههای جمعآوریشده با نرمافزار  SPSSو با

انجام گرفته است.

استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و
آمار استنباطی مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار

روش بررسی
این مطالعۀ توصیفی_مقطعی()Cross-Sectional

گرفت.

در سال  0292بهمنظور بررسی نظرات شهروندان اهوازی
نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی انجام گرفت .ابزار

یافتهها

گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ محققساخته بود که در یک

در این مطالعه ،تعداد  900نفر ( 52/8درصد) از

مطالعۀ مقدماتی ،روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد.

جمعیت مورد بررسی زن و  052نفر ( 08/2درصد) مرد

بخش اول پرسشنامه مربوط به ویژگیهای فردی

بودند .میانگین سنی زنان و مردان بهترتیب  20/0±01/2و

شرکتکنندگان (سن ،جنس ،تأهل ،تحصیالت و شغل)

 22/2±00/0و در مجموع  00 (20/0±01/6تا  65سال)
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بود .تعداد  021نفر ( 06/2درصد) مجرد و تعداد  081نفر

پذیرش پیوند در بیماران مرگ مغزی ،و عالقه به اعضای

( 52/0درصد) متأهل بودند ( 50/8درصد زنان و 52/0

بدن و احتمال برگشتپذیری به زندگی در بیماران مرگ

درصد مردان متأهل بودند) .تعداد  091نفر ( 01/6درصد)

مغزی را نیز از مهمترین علل عدم پذیرش پیوند در

دارای تحصیالت ابتدایی (زیر دیﭙلم) 822 ،نفر (01/8

بیماران مرگ مغزی اعالم نمودهاند (نمودار .)0

درصد) دارای تحصیالت متوسطه (دیﭙلمه) و  088نفر

مقایسۀ نظرات زنان و مردان دربارة علل پذیرش

( 00/8درصد) از تحصیالت دانشگاهی (باالتر از دیﭙلم)

پیوند در بیماران مرگ مغزی نشان داد که عامل «امید به

برخوردار بودند 680 .نفر ( 28/2درصد) در محدودة سنی

پاداش اخروی» و «عالقه به اعضای بدن» بهطور معناداری

 25-00سال 006 ،نفر ( 05/2درصد) در محدودة 05-26

در مردان در مقایسه با زنان حایز اهمیت بیشتری میباشد.

سال و تعداد  202نفر ( 08/0درصد) باالتر از  05سال

همچنین این مقایسه در افراد مجرد و متأهل نشان داد که

سن داشتند .توزیع شغلی نمونۀ مورد بررسی عبارت بود

عوامل «پاداش اخروی و خداپسندانه بودن اهدای عضو»

از :تعداد  000نفر (28/0درصد) دارای مشاغل آزاد260 ،

و همچنین «احساس عاطفی نسبت به بیمار مرگ مغزی،

نفر ( 21/0درصد) کارمند 025 ،نفر ( 22/6درصد)

احتمال برگشتپذیری مرگ مغزی و رعایت اخالق

محصل و دانشجو 020 ،نفر ( 20/2درصد) خانهدار و 00

پزشکی» در افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد بهطور

نفر ( 0/9درصد) نیز تحت عنوان سایر دستهبندی شدند.

معناداری از اهمیت باالتری برخوردار میباشد (جدول

تعداد  0560نفر ( 08/0درصد) از شرکتکنندگان

.)2

در پاسخ به این سؤال که "آیا حاﺿرید در صورت مرگ

مقایسۀ نظرات شهروندان اهوازی دربارة علل

مغزی اعضای بدن خود را اهدا کنید؟" جواب مثبت و

پذیرش پیوند در بیماران مرگ مغزی به تفکیک گروههای

تعداد  222نفر ( 02/9درصد) جواب منفی دادند .در

سنی نشان داد که عوامل «پاداش اخروی و خداپسندانه

جدول  0توزیع فراوانی و درصد نظرات افراد نسبت به

بودن اهدای عضو» و همچنین «احساس عاطفی نسبت به

اهدای اعضای بدن خود در صورت مرگ مغزی به

بیمار مرگ مغزی» در افراد مسنتر در مقایسه با افراد

تفکیک جنس ،سن ،تأهل ،تحصیالت و شغل نشان داده

جوانتر بهطور معناداری از اهمیت باالتری برخوردار می-

شده است .نتایج آزمون آماری مجذور کای نشان داد که

باشد (جدول  .)2این مقایسه همچنین به تفکیک سطح

بین نظرات افراد از نظر جنس و وﺿعیت تأهل تفاوت

تحصیالت نیز نشان داد که عوامل «کمک به پیشرفت علم

وجود ندارد ،اما از نظر سن ،تحصیالت و شغل تفاوت

پزشکی و ایجاد نشاط و شادی در خانوادة فرد دریافت-

معناداری بین نظرات شرکتکنندگان در مطالعه وجود

کنندة عضو پیوندی» در افرادی که تحصیالت دانشگاهی

داشت .از لحاظ سنی ،افراد زیر  25سال ،از لحاظ

دارند بهطور معناداری از اهمیت بیشتری برخوردار است

تحصیالت افراد باالتر از دیﭙلم و از لحاظ شغلی،

و عوامل «احساس عاطفی نسبت به بیمار مرگ مغزی و

کارمندان با اهدای پیوند اعضای بدن خود در صورت

احتمال برگشتپذیری به زندگی بیمار مرگ مغزی» در

مرگ مغزی بهطور معناداری بیشتر از سایرین موافق

افرادی که تحصیالت زیر دیﭙلم دارند بهطور معناداری از

بودند( .جدول .)0

اهمیت بیشتری برخوردار است (جدول .)0

در نمودار  0علل پذیرش پیوند در بیماران مرگ

مقایسۀ نظرات شهروندان اهوازی دربارة علل

مغزی نشان داده شده است .شرکتکنندگان در مطالعه،

پذیرش اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی به تفکیک

اعتقادات مذهبی و پاداش اخروی را از مهمترین علل

شغل نشان داد که عوامل «پاداش اخروی» در کارمندان و
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«کمک به پیشرفت علم پزشکی» در دانشجویان اهمیت

احساس عاطفی نسبت به بیمار مرگ مغزی» در کارمندان

بیشتری در پذیرش اهدای عضو در مرگ مغزی داشته

و عامل «رعایت اخالق پزشکی» در دانشجویان بهعنوان

است ( .)P=1/110این مقایسهها همچنین نشان داد که

عوامل بازدارنده در اهدای عضو در مرگ مغزی از اهمیت

عوامل «احتمال برگشت به زندگی در بیمار مرگ مغزی و

بیشتری برخوردار بوده است (.)P=1/110

جدول  :1فراوانی و درصد نظرات افراد نسبت به اهدای اعضای بدن به تفکیک متغیرهای مورد مطالعه
آیا حاﺿرید در صورت مرگ مغزی اعضای بدن خود را اهدا کنید؟
متغیرها

بلی
(درصد) فراوانی

جنس
تأهل

سن

تحصیالت

شغل

خیر
(درصد) فراوانی

مذکر

(850)00/0

(020)02/0

مؤنث

(008)06/2

(010)00/9

مجرد

(822)00/2

(90)00/0

متأهل

(025)06/2

(020)02/0

کمتر از  25سال

(611)90/0

(80)01/6

 25تا  00سال

(821)09/5

(06)01/5

باالتر از  05سال

(220)86

(85)20

زیر دیﭙلم

(062)05/0

(28)00/2

دیﭙلم

(601)02/2

(022)06/0

باالتر از دیﭙلم

(895)91/6

(02)9/0

کارمند

(229)90/0

(22)0/9

آزاد

(009)05/9

(69)00/0

محصل و دانشجو

(202)91/0

(02)9/9

خانهدار

(262)02/9

(85)08/0

سایر

(80)00/0

(00)05/9
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نمودار  :1فراوانی نظرات شهروندان اهوازی نسبت به علل پذیرش اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی
جدول  :2فراوانی و درصد نظرات افراد نسبت به علل موافقت و مخالفت با اهدای اعضای بدن به تفکیک جنس و وضعیت تأهل
مذکر
متغیرها
درصد
با اهدای اعضای بدنم
موافقم زیرا:
اهدای عضو را عملی
خداپسندانه میدانم.
امید به پاداش اخروی دارم.
عملی اخالقی و انساندوستانه
است
به پیشرفت علم پزشکی
کمک میکند
در خانوادة دریافتکنندة
عضو پیوندی باعث ایجاد
نشاط و شادی میشود
با اهدای اعضای بدنم
مخالفم بهخاطر:
اعتقادات مذهبی و مسایل
شرعی
بهخاطر عالقه به اعضای بدنم
احساس عاطفی نسبت به
بیمار مرگ مغزی
احتمال برگشت به زندگی
بیمار مرگ مغزی
رعایت اخالق پزشکی و پاره
کردن بدن بیمار

بلی
()٪فراوانی

مونث

خیر
()٪فراوانی

بلی
()٪فراوانی

خیر
()٪فراوانی

مقادیر
P

مجرد
بلی
()٪فراوانی

متاهل

خیر
()٪فراوانی

بلی
()٪فراوانی

خیر
()٪فراوانی

مقادیر
P

(806)90/0

(26)0/8

(010)98/9

(08)2/0

1/060

(816)96/8

(20)2/2

(000)99/0

(2)1/2

1/110

(826)98/2

(20)2/0

(808)90/8

(60)0/2

1/110

(686)92/8

(52)8/2

(018)95/8

(26)0/2

1/101

(800)90/2

(02)5/8

(862)92/6

(52)6/0

1/208

(600)92/0

(05)6/2

(892)90/0

(51)5/9

1/000

(522)81/2

(225)29/8

598)82/22

(200)26/8

1/015

(501)80/0

(009)25/9

(509)69/9

(250)21/0

1/165

(622)02/6

(020)06/0

(816)06/6

(019)02/0

1/150

(622)05/5

(016)00/5

(806)00/9

(028)05/0

1/881

(59)62/0

(26)28/9

(65)51/0

(60)09/6

1/150

(51)50

(00)09

(80)50/8

(52)00/2

1/251

(00)00/0

(00)00/6

(95)82/6

(20)26/0

1/115

(85)86/5

(22)22/5

(010)02/5

(22)08/5

1/265

(08)09/5

(00)51/5

(50)05

(80)55

1/298

(20)20/0

(88)80/6

(00)66/8

(02)22/2

1/110

(82)85/0

(22)20/2

(00)65/0

(05)20/9

1/150

(50)55/0

(00)00/9

(012)00

(20)09

1/110

(51)52/6

(05)08/0

(55)02/6

(80)58/0

1/109

(22)22/8

(66)68/2

(82)58/9

(52)02/0

1/110
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جدول  :3فراوانی و درصد نظرات افراد دربارۀ علل موافقت و مخالفت با اهدای اعضای بدن به تفکیک گروههای سنی
عناوین

زیر  25سال
بلی
( )٪تعداد

با اهدای اعضای بدنم موافقم زیرا:
اهدای عضو را عملی خداپسندانه میدانم.
امید به پاداش اخروی دارم.
عملی اخالقی و انساندوستانه است.
به پیشرفت علم پزشکی کمک میکند.
در خانوادة دریافتکننده عضو پیوندی باعث
ایجاد نشاط و شادی میشود.
با اهدای اعضای بدنم مخالفم بهخاطر:
اعتقادات مذهبی و مسایل شرعی
بهخاطر عالقه به اعضای بدنم
احساس عاطفی نسبت به بیمار مرگ مغزی
احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ مغزی
رعایت اخالق پزشکی و پاره کردن بدن بیمار

 05-25سال
بلی
( )٪تعداد

خیر
( )٪تعداد

باالتر از  05سال

خیر
( )٪تعداد

خیر
( )٪تعداد

بلی
( )٪تعداد

مقادیر P

(502)96/8
(559)92
(560)90/2
(020)82/2

(21)2/2
(02)8
(20)5/8
(068)28/0

(820)99/2
(605)90/2
(601)92/5
(521)82/9

(6)1/0
(02)5/0
(08)6/5
(098)28/0

(220)011
(229)90
(221)90/2
(065)68/6

(1)1
(5)2
(00)5/8
(89)22/0

1/110
1/109
1/010
1/280

(500)05

(91)05

(609)05/0

(010)00/9

(219)05/8

(25)00/2

1/982

(26)50/5
(52)80/0
(08)25/0
(08)80/2
(29)02/9

(21)05/5
(00)20/2
(09)80/2
(09)20/0
(28)56/0

(50)58/2
(68)85/2
(02)00/2
(50)65/2
(20)02/8

(20)02/8
(22)20/8
(06)50/8
(20)20/0
(50)58/2

(28)52/6
(61)08
(05)65/2
(50)82/9
(20)55/0

(22)06/0
(9)08
(20)20/0
(00)26/0
(20)00/9

1/000
1/005
1/110
1/069
1/258

جدول  :4فراوانی و درصد نظرات افراد دربارۀ علل موافقت و مخالفت با اهدای اعضای بدن به تفکیک سطح تحصیالت
زیر دیﭙلم
عناوین

باالتر از دیﭙلم

دبﭙلم

بلی

خیر

بلی

خیر

بلی

خیر

( )٪تعداد

( )٪تعداد

( )٪تعداد

( )٪تعداد

( )٪تعداد

( )٪تعداد

مقادیر
P

با اهدای اعضای بدنم موافقم زیرا:
اهداء عضو را عملی خداپسندانه میدانم.

(062)011

(1)1

(595)98/8

(00)2/2

(809)90/5

(02)0/5

1/001

امید به پاداش اخروی دارم.

(052)92/2

(00)6/8

(585)90/9

(20)5/0

(856)90/0

(08)5/9

1/606

عملی اخالقی و انساندوستانه است.

(061)90/2

(2)0/0

(560)92/0

(02)6/9

(852)92/0

(51)6/2

1/150

به پیشرفت علم پزشکی کمک میکند.

(002)60/8

(50)20/2

(282)60/0

(220)20/6

(605)01/2

(050)09/8

1/110

(020)02/2

(29)08/0

(092)00/2

(000)00/0

(802)00/0

(91)00/2

1/110

در خانوادة دریافتکنندة عضو پیوندی باعث
ایجاد نشاط و شادی میشود.
با اهدای اعضای بدنم مخالفم بهخاطر:

(06)59/2

(00)01/8

(65)52/0

(50)08/2

(02)50/0

(20)00/9

1/812

اعتقادات مذهبی و مسایل شرعی

(08)62

(01)28

(012)02/8

(21)06/2

(59)89/8

(05)21/2

1/150

احساس عاطفی نسبت به بیمار مرگ مغزی

(21)80/0

(8)25/9

(50)02/9

(69)56/0

(20)00/9

(02)50/0

1/101

احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ مغزی

(26)96/2

(0)2/8

(01)65

(02)25

(51)68/6

(20)22/0

1/115

رعایت اخالق پزشکی و پاره کردن بدن بیمار

(06)59/2

(00)01/8

(58)06/2

(66)52/8

(22)02/2

(02)56/0

1/255

بهخاطر عالقه به اعضای بدنم

بحث
در سالهای اخیر ،جامعۀ پزشکی توجه خاصی به

و تالش دستاندرکاران برای ترغیب مردم به اهدای

پیوند اعضا مبذول داشته است ،اما علیرغم آمار باالی

عضو ،متأسفانه هنوز کمبود عضو پیوندی بهطور

بیماران مرگ مغزی در تصادفات و سوانح در سطح کشور

چشمگیری در کشور وجود دارد و هزاران بیمار محتاج
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عضو پیوندی با حیاتی پر رنج در انتظار دریافت اعضای

شخصی ،نگرش ،سطح آگاهی و ویژگیهای روحی و

پیوندی روزهای عمر خود را سﭙری میکنند .در ایران نیز

روانی افراد میتواند از علل تفاوت در نگرش و عملکرد

مانند بسیاری از کشورها دسترسی به اعضای پیوندی

گروههای مختلف باشد.

بسیار دشوار است .در ایران ساالنه بیش از ده هزار مرگ

یافتههای این مطالعه نشان داد که خداپسندانه بودن

مغزی در اثر سوانح و تصادفات اتفاق میافتد و کمتر از

عمل پیوند در مرگ مغزی و پاداش اخروی مهمترین

 01درصد آنان جزو اهدا کنندگان اعضا میباشد ،تعداد

دالیل افراد در اهدای عضو بوده است .نقش باورهای

پیوند اعضا در کشور بهدلیل کمبود اعضای اهدایی قابل

دینی و اعتقادات مذهبی در اهدای عضو در مرگ مغزی

پیوند بسیار پایینتر از اروپا و آمریکا بوده و هر ساله

در مطالعات زیادی بررسی شده و بهعنوان یک عامل قوی

هزاران نفر جان خود را از دست میدهند ( .)02بررسی

در پذیرش این امر مورد تأکید قرار گرفته است (.)22 ،21

علل و عوامل مؤثر در عدم موافقت مردم با اهدای عضو

در نتایج یک مطالعه در شهروندان تهرانی نیز مهمترین

در مرگ مغزی میتواند با ارائۀ تصویر روشنی از

دالیل رﺿایتدهندگان به اهدای عضو در صورت مرگ

اعتقادات و باورهای حاکم بر جامعه و ارائۀ راهکارهایی

مغزی ،توجه به بعد انسانی و ثواب اخروی بیان شده

در این راستا تا اندازهای به حل این معضل کمک کند.

است (.)00

در این مطالعه که نگرش شهروندان اهوازی نسبت

در این پژوهش ،مهمترین عوامل بازدارندة اهدای

به اهدای عضو در مرگ مغزی مورد بررسی قرار گرفت،

عضو در مرگ مغزی از دیدگاه شهروندان اهوازی ،عالقه

 08/0درصد افراد با اهدای عضو در صورت مرگ مغزی

به اعضای بدن و احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ

موافق و  02/9درصد مخالف بودند .این یافته با نتایج

مغزی بیان شده است که با یافتههای پژوهش ظهور و

مطالعات ظهور و همکاران و سلمانی ندوشن و همکاران

رﺿایی همسو میباشد ( .)22 ،22در یک مطالعه ،مسایل

که میزان موافقت با اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی را

شرعی ،عالقه به اعضای بدن حتی پس از مرگ و مغایرت

بهترتیب  00و  80درصد گزارش کردهاند ،همخوانی دارد

با سیر طبیعی حیات و مرگ مهمترین علل بازدارنده در

( .)05 ،00در این ارتباط بین زن و مرد و مجرد و متأهل

پیوند در مرگ مغزی گزارش گردیده است ( .)00در

از نظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت که با نتایج

مطالعهای دیگر ،مهمترین دالیل مخالفان اهدای عضو در

یافتههای برومند و ظهور همخوانی دارد (.)00 ،0

مرگ مغزی ،حفظ تمامیت و حرمت جسد ،مغایر بودن

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که تأثیر

با باورهای دینی و عدم اطالع از مفهوم مرگ مغزی بیان

متغیرهای سن ،میزان تحصیالت و شغل در تمایل افراد

شده است ( )20که با یافتههای این مطالعه همخوانی

به اهدای عضو پیوندی متفاوت است؛ بهنحویکه

دارد.

جوانترها ،افراد تحصیلکرده و دانشجویان و کارمندان به-

پژوهشها نشان دادهاند عدم آگاهی کافی از مفهوم

طور معناداری تمایل بیشتری به اهدای عضو نشان می-

مرگ مغزی ،مهمترین عامل در شکلگیری نگرش منفی و

دهند که این مسأله بیانگر تأثیر آگاهی در نگرش مثبت

عدم پذیرش پیوند در مرگ مغزی بوده است (.)28-25

این اقشار به امر پیوند در بیماران مرگ مغزی بوده و لزوم

نتایج یک مطالعه در مرکز مدیریت پیوند در دانشگاه علوم

آموزش بیشتر به مردم را با این موﺿوع آشکار میکند.

پزشکی مشهد نشان داد که خانوادهها پس از پذیرش

این یافته با نتایج مطالعات مشابه همخوانی دارد (،06

مرگ مغزی ،بهصورت داوطلبانه به اهدای عضو روی

 .)09احتماالً زمینههای فرهنگی ،باورهای مذهبی ،تجارب

آوردند که این نشاندهندة آگاهی خانواده و نیز فرهنگ
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ایثار و از خودگذشتگی است ( .)20نتایج مطالعات

طور معناداری در افراد مسنتر اهمیت بیشتری داشته

مختلف نیز نشان میدهد درک صحیح بستگان از مرگ

است که این امر مبین باورهای اعتقادی و فرهنگ باالی

مغزی تصمیم به اهدا را تسهیل میکند؛ و عدم درک

مذهبی و تجربۀ بیشتر آنان در زندگی میباشد .قطعاً توجه

صحیح مرگ مغزی و فقدان اطالعات مرتبط با مرگ

به این عوامل در تبلیغ و اطالعرسانی دربارة اهدای عضو

مغزی با عدم رﺿایت و امتناع از اهدای عضو همراه بوده

در مرگ مغزی در جامعه باید بهعنوان یک فاکتور مهم

است ( .)20-29بنابراین با توجه به نتایج تحقیقاتی که

درنظر گرفته شود تا نتایج بهتری در تغییر نگرش مردم

نشان دادهاند نقش آموزش در درک مفهوم مرگ مغزی در

بهدست آید.

جامعه و در پذیرش پیوند از این بیماران بسیار مؤثر می-

نتایج دیگر این مطالعه نشان داد که سطح

باشد ( .)22 ،22پیشنهاد میشود بهمنظور افزایش آگاهی

تحصیالت در تمایل به پذیرش پیوند در مرگ مغزی و

آحاد مردم با مفهوم و تشخیﺺ مرگ مغزی ،با شیوههای

اهدای عضو مؤثر است؛ بهطوریکه افراد با تحصیالت

مختلف بهخصوص از طریق صدا و سیما و مطبوعات به

پایینتر به دالیل «احساس عاطفی نسبت به بیمار مرگ

آموزش همگانی اقشار مختلف مردم اقدام شود.

مغزی و احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ مغزی» با

در مطالعۀ حاﺿر ،عوامل «امید به پاداش اخروی و

پیوند در مرگ مغزی مخالف میباشند و افراد تحصیل-

عالقه به اعضای بدن» در مردان در مقایسه با زنان از

کرده بهدالیل «پیشرفت علم پزشکی و ایجاد نشاط و

اهمیت بیشتری برخوردار بود که این مسأله ،لزوم آموزش

شادی در خانواده دریافتکنندة پیوند» پذیرش بیشتری

بیشتر مردان را که بنا به شرایط موجود جامعه احتماالً

نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی دارند .در بررسی

بیشتر با مسایل مربوط به مرگ مغزی برخوردارند آشکار

انجامشده در کاشان نیز ذکر شده است ( )02که افراد با

میکند.

تحصیالت باالتر تمایل بیشتری به اهدای عضو در مرگ

در مقایسۀ نظرات افراد مجرد و متأهل مشخﺺ شد

مغزی داشتهاند که این امر نشاندهندة نقش آموزش در

که افراد متأهل بهطور معناداری اهمیت بیشتری به عوامل

این ارتباط و آگاهی و آشنایی بیشتر افراد جامعه با این

«باورهای مذهبی ،احساس عاطفی به بیمار مرگ مغزی،

موﺿوع میباشد.

احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ مغزی و رعایت

یافتههای این مطالعه همچنین نشان داد که نظرات

اخالق پزشکی و پاره کردن بدن بیمار» میدهند .تفاوت

شاغلین حرف مختلف نسبت به اهدای عضو در مرگ

در نظرات افراد مجرد و متأهل را میتوان چنین توجیه

مغزی ،متفاوت است .برای کارمندان ،عوامل «پاداش

کرد که متأهلین بهعلت تجربۀ کاری با این قبیل مسایل

اخروی و احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ مغزی» از

آشنایی و برخورد بیشتری داشته و بنابراین نگرش مثبت-

اهمیت باالتری بوده؛ در حالیکه برای دانشجویان «کمک

تری دارند ،ولی افراد مجرد که برخورد و تماس کمتری با

به علم پزشکی و رعایت اخالق پزشکی» اهمیت بیشتری

اینگونه مسایل دارند نگرش متفاوتی دربارة پیوند در

داشته است .نتایج بررسیهای انجامشده روی اقشار

مرگ مغزی دارند.

مختلف جامعه نیز تفاوتهایی را در دیدگاههای قشرهای

یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که دالیل

مختلف مردم نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی

پذیرش پیوند در مرگ مغزی در سنین مختلف ،متفاوت

گزارش نموده است ( )25 ،20که با یافتههای این مطالعه

است .عوامل «خداپسندانه بودن پیوند ،امید به پاداش

همخوانی دارد .با توجه به موارد فوق پیشنهاد میشود

اخروی و احساس عاطفی نسبت به بیمار مرگ مغزی» به-

دستاندرکاران بخش سالمت متناسب با گرایشات و
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 بهنظر میرسد آموزش همگانی از،کنندگان عضو میگردد

تمایالت اقشار مختلف مردم در تبلیغات و اطالعرسانی

طریق وسایل ارتباط جمعی بهویژه صدا و سیما بهمنظور

در ارتباط با پیوند اعضا و اهدای عضو در مرگ مغزی

آشنایی مردم با مرگ مغزی و معیارهای آن و تفاوت مرگ

برنامهریزی کنند تا در توجیه و جلب مشارکت قشرهای

 جهت ایجاد نگرش،مغزی با وﺿعیتهای پزشکی مشابه

.مختلف مردم موفق شوند

.صحیح در جامعه بسیار مهم و ﺿروری باشد

نتایج این مطالعه نشان داد عوامل مختلفی در اهدای
 تبیین و توجیه این.عضو در مرگ مغزی مؤثر میباشند

نتیجهگیری
 درصد شهروندان08 یافتههای پژوهش نشان داد که
اهوازی اعالم داشتند که در صورت مرگ مغزی حاﺿرند
 درصد نیز با اهدای02 اعضای بدن خود را اهدا نمایند و
 مهمترین علل.عضو در مرگ مغزی مخالف بودند
موافقت افراد با پیوند در مرگ مغزی «باورهای مذهبی و
انسان دوستی» بوده است؛ در حالیکه مهمترین دالیل
مخالفین «عالقه به اعضای بدن و احتمال برگشت به
.زندگی بیمار مرگ مغزی» اعالم شده است

عوامل به مدیران و سیاستگذاران امر سالمت برای
برنامهریزی و انجام مداخالتی در ارتباط با فرهنگسازی
 با، بهعالوه.و تسهیل در اهدای عضو راهگشا خواهد بود
-توجه به اهمیت و نقش مفهوم مرگ مغزی و برگشت
ناپذیری آن و تأثیر پذیرش مرگ مغزی بر رﺿایت به
اهدای عضو در خانواده ها توصیه میشود نسبت به تهیه
و تدارک برنامههای ویژة مضامین مرگ مغزی و اهدای
.عضو با زبان قابل فهم از طریق رسانهها اقدام شود
با توجه به اینکه نتایج این مطالعه نشان داده است
که افزایش آگاهی مردم در مورد مرگ مغزی و پدیدة
-پیوند عضو موجب تغییر نگرش و افزایش درصد اهدا
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Abstract
Background and Objectives: Organ donation from brain
dead patients is a crucial issue in world. People’s attitude
toward organ donation after brain death varies in different
countries and regions. The purpose of this study was to
investigate the factors affecting the willingness of organ
donation from brain dead patients in Ahvaz.
Subjects and Methods: This cross-sectional study was
performed on 1800 peoples between 18 and 65 years of age in
Ahvaz city. A self-administrated questionnaire included
demographic information and attitudes toward organ donation
after brain death was employed to collect data. Validity and
reliability of the instrument was evaluated in a pilot study.
Descriptive statistics and Chi square test were used for
analyzing the data.
Results: Of 1800 participants, 1568 (87.1%) favored with
organ donation after brain death. The most important reasons
provided by those who agreed with donation was “religious
issues and heavenly reward” whereas the most common cause
of disagreement was “love your body and the possibility of
reversible brain death.” (98.3% and 79.9% respectively).
There was significant differences between willingness for
organ donation after brain death by age, educational level and
occupation (P<0.05).
Conclusion: The findings indicate that religious issues and
humanitarian reasons? are the important role on organ
donation after brain death in the community.
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