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چكيده

زمينه و هدف: پيشرفت علم، بهبود روش هاي درماني و همچنين پيوند اعضاي حياتي از بيماران مبتال به مرگ مغزي باعث نجات جان و بهبود 
ــده است. اهدا عضو بسته به آداب، رسوم، عقايد  ــرفته اعضاء ش ــايي پيش كيفيت زندگي و باال رفتن ميزان اميد به زندگي در بيماران مبتال به نارس
ــد. هدف از مطالعه حاضر بررسي  ــبت به مفاهيم مرگ مغزي واهداي عضو متفاوت مي باش مذهبي و فرهنگي و نيز ميزان دانش وآگاهي  مردم نس

نگرش مردم شهر اردبيل نسبت به اهداي عضو در مرگ مغزي بوده است.
ــال 1392 بر روي 351 نفر از مردم شهراردبيل انجام گرفت. نمونه ها به صورت كامال تصادفي  روش بررســي: اين مطالعه توصيفي مقطعي در س
از مردم سطح شهر اردبيل به روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد 
كه پايايي و روايي آن به روش علمي سنجيده شد. براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS16 و روش هاي آمار توصيفي و تحليلي  استفاده گرديد.

يافته ها: بر اساس نتايج بدست آمده بيش از70 ٪ از مردم با اهدا عضو در مرگ مغزي موافق بودند و اين عمل را امري خداپسندانه و نوع دوستانه 
ــازي و ترغيب مردم براي اهدا عضو و دريافت كارت اهدا مهم مي دانستند.  ــانه هاي جمعي را در فرهنگ س ــتند و در اين ميان نقش رس مي دانس

. (p<0.01) همچنين رابطه آماري معني داري بين اهدا عضو و مرگ مغزي وجود داشت
نتيجه گيري : الزم است به منظور تشويق مردم براي اهدا عضو و تامين اعضا جهت پيوند به نيازمندان به دريافت عضو، استراتژيها و برنامه ريزي هاي 

مناسب با توجه به ويژگي هاي فرهنگي ، اعتقادي و اجتماعي مردم در جامعه بكار گرفته شود. 
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مقدمه

ــخيص و درمان، ميزان اميد به  ــگيري، تش ــرفت روش هاي پيش با پيش
ــت، اما بدليل كيفيت پايين زندگي  زندگي در بيماران افزايش يافته اس
ــي حيات بخش در  ــد اعضاء اقدام ــاي مزمن، پيون ــي بيماري ه در برخ
ــايي پيشرفته اعضاء بوده و موجب نجات جان و بهبود  مبتاليان به نارس
كيفيت زندگي بيماران مي گردد (1). پيوند اندام هاي حياتي مانند قلب، 
ــزي قبل از توقف قلب به  ــد از بيماران مبتال به مرگ مغ ــه، ريه،كب كلي
دليل نجات جان ساير افراد از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد (2).  

ــي و كيفيت زندگي را بهبود  ــه تنها ميزان اميد به زندگ ــد موفق ن پيون
ــورها نيز موثر است  ــد، بلكه در كاهش هزينه هاي درماني كش مي بخش

 .(3)
كشورهاي مختلف جهان با پذيرش واقعيت طبي در مورد بيماران مبتال 
ــي، مذهبي و حقوقي  ــينه فرهنگ ــه مرگ مغزي ونيز به اقتضاي پيش ب
خاص خود، رويكرد متفاوتي در برخورد با مقوله اهداي عضو اتخاذ مي 
ــورهاي مختلف قانون هاي متفاوتي در مورد رضايت  نمايند (2). در كش
ــراد به اهداي عضو پس از مرگ مغزي وجود دارد، به عنوان مثال در  اف
ــورهايي مانند پرتغال و فنالند نظام رضايت داوطلبانه همه مردم در  كش
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ــدم تمايل خود را در كارت اهدا  ــت، مگر اينكه ع اهداي عضو حاكم اس
ــند. در كشورهاي فرانسه، ايتاليا و اسپانيا با اينكه قانون  اعالم كرده باش
نظام رضايت داوطلبانه تصويب شده ولي در اجرا از خانواده هاي متوفي 
ــت مي گيرند؛ در آمريكا نظام  ــان رضاي نيز پس از مرگ مغزي عزيزانش
رضايتي حاكم مي باشد كه در آن نيازي به اخذ اجازه از نزديكان براي 
ــت و در ژاپن نيز هم رضايت شخص وهم رضايت  ــتفاده از عضو نيس اس

خانواده متوفي براي اهدا عضو ضروري مي باشد (4).
ــال 1368  ــواي امام خميني (ره) از س ــران نيز پس از فت ــور اي در كش
ــووالن براي ايجاد زمينه مناسب جهت پيوند در داخل كشور تالش  مس
ــت عضو از اجساد  خود را آغاز كردند و در فروردين 1379 قانون برداش
ــيد و اهداي عضو از افراد مرگ مغزي جنبه قانوني پيدا  به تصويب رس
ــتان هاي  كرد (1). و هم اكنون واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي در اس
ــتان هاي امام خميني (ره)، سينا  ــور و در تهران در بيمارس مختلف كش
ــته به دانشگاه علوم پزشكي تهران و بيمارستان مسيح  و شريعتي وابس
ــگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با شناسايي  ــوري وابسته به  دانش دانش
بيماران مشكوك به مرگ مغزي در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه فرايند 
ــت از خانواده بيماران براي اهدا عضو را  ــد مرگ مغزي و اخذ رضاي تايي

برعهده دارد (5).
ــالم اهميت فوق العاده اي براي نجات انسانها قايل است.  دين مبين اس
چنانچه در قرآن كريم سوره مباركه مائده آيه 32 به تصريح اشاره شده 
ــود مانند آنست كه باعث  ــي باعث بقاي نفسي ش ــت كه هرگاه كس اس
ــده است؛ در حال حاضر ميزان اهداي عضو  ــانها ش نجات جان تمام انس
ــاخص هاي  ــت كه با ش در ايران به ازاي هريك ميليون نفر 2/3 نفر اس
ــپانيا با 35  ــاس اس ــمگير دارد. بر اين اس مطلوب جهاني فاصله اي چش
ــد در هر ميليون نفر از جمعيت بهترين وضعيت را دارد و در ديگر  پيون
كشورهاي اروپايي و آمريكايي اين عدد بين 25-10 در هر ميليون نفر 
متغير است. در ايران كه تا چند سال پيش اين رقم تنها 1/7 در ميليون 
بود با تالش هاي انجام شده اكنون به عدد 2/3 رسيده است  كه حكايت 

از روند رشد آمار پيوند عضو در ايران دارد (6).    
ــور ايران ساالنه بيش از 15 هزار مورد مرگ مغزي در اثر سوانح  در كش
ــات رخ مي دهند اما كمتر از 10 ٪ آنها جزو اهدا كنندگان عضو  وتصادف

مي باشند (7).
ــت چندين سال از تصويب قانون پيوند اعضاء در ايران، از  به رغم گذش
ــاله استقبال چنداني نشده است؛ بسياري از آحاد جامعه نگرش  اين مس
ــت عمده آن جديد و  ــايد عل ــي پيرامون اهداي عضو ندارند كه ش مثبت

ناشناخته ماندن بسياري از ابعاد اين پديده پيچيده باشد (2).
ــوم، عقايد  ــته به آداب، رس از آنجا كه ميزان اهدا اعضا در هرمنطقه بس
ــبت به مفاهيم  مذهبي و فرهنگي و نيز ميزان دانش و آگاهي افراد نس
ــدف از مطالعه حاضر  ــد، ه ــرگ مغزي و اهداي عضو متفاوت مي باش م
بررسي نگرش مردم شهر اردبيل در سال 1392  نسبت به مقوله اهداي 

عضو دربيماران دچار مرگ مغزي بوده است.

روش ها

ــال 1392 به  پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي مقطعي بود كه در س
ــهر اردبيل نسبت به اهدا عضو در مرگ  ــي نگرش مردم ش منظور بررس
مغزي انجام گرفت. با توجه به ميداني بودن روش اجراي مطالعه حاضر، 
نمونه ها به طور كامال تصادفي با مراجعه به مناطق مختلف سطح شهر 
ــاكن و عابرين انتخاب شدند.  ــنامه از كسبه س اردبيل و تكميل پرسش
ــنامه محقق ساخته بود كه روايي و پايايي  ابزار گردآوري داده ها پرسش
ــا مقدار 78 ٪  ــرو روش آلفاي كرونباخ ب ــورت افراد صاحبنظ آن با مش
ــي گرديد. پرسشنامه شامل سه قسمت بود: قسمت اول اطالعات  بررس
ــن، جنس، دين، مذهب، تحصيالت؛ قسمت دوم  دموگرافيك شامل س
ــاس مقياس سه درجه اي ليكرت  ــامل 13 سوال نگرش سنجي براس ش
ــمت سوم 8 سوال آگاهي سنجي  بصورت موافق، مخالف، بي نظر و قس
ــراي جمع آوري داده ها تعداد  ــه بصورت بلي و خير تنظيم گرديد. ب ك
370 پرسشنامه در نقاط مختلف شهر پخش شد كه پس از جمع آوري 
19 فرم بدليل ناقص بودن از مطالعه حذف و در نهايت 351 پرسشنامه 
  SPSS 16 ــي قرار گرفتند. تحليل داده ها از طريق نرم افزار مورد بررس
و با استفاده از روشهاي آمار توصيفي وتحليلي در قالب جدول و نمودار 

و شاخصهاي آماري انجام شد.

يافته ها 

ــني جمعيت مورد مطالعه در اين پژوهش بين 66-22 سال  محدوده س
ــداد 43/5 ٪ مرد و  ــود كه از اين تع ــال ب ــا ميانگين 32/32±8/63 س ب
ــيعه و بقيه  ــركت كنندگان در مطالعه ش بقيه زن بودند. حدود 94 ٪ ش
سني مذهب بودند. از 351 نفر شركت كننده 5/98 ٪ بيسواد، 38/17 ٪ 
ــي و كارشناسي ارشد و 9/11 ٪  ديپلم و فوق ديپلم، 46/72 ٪ كارشناس

از تحصيالت دكترا برخوردار بودند. 
ــوان مهمترين  ــانه ها را به عن ــركت كننده (56 ٪) رس ــتر افراد ش بيش
ــه اهدا عضو بيان نمودند وكمترين  ــب اطالعات خود در زمين منبع كس
ــان ذكر كردند. با توجه به اينكه 77/2 ٪ از  (13/1 ٪) منبع را دوستانش
افراد با اهداي عضو موافق بودند، نقش رسانه هاي جمعي را در ترغيب 
ــدول 1). از بين  ــتند (ج ــردم به اهداي عضو (67/8 ٪) مهم مي دانس م
شركت كنندگان 59/8 ٪ تا حدودي از شرايط اهدا عضو مطلع بودند در 

حاليكه 7/4 ٪ اصال اطالعي از شرايط اهدا عضو نداشتند.
 تنها 10 ٪ ازشركت كنندگان كارت اهدا عضو داشتند و 26 ٪ تمايل به 
داشتن كارت را بيان كردند. نظر مردم در خصوص سواالت نگرش سوال 
ــركت  ــت، حدود 90 ٪ از ش گرديد كه نتايج آن در (جدول 2) آمده اس
ــندانه و اخالقي مي دانستند و نياز  كنندگان اهدا عضو را  امري خداپس
ــو را رد كردند (46 ٪). همچنين  ــي و دريافت پول در قبال اهدا عض مال
اين افراد بدشكلي جسد را عاملي براي اجتناب از اهدا عضو مي دانستند 
ــركت كنندگان موافق اهداي اعضايشان در  (55/2 ٪) و حدود 76 ٪ از ش

نگرش مردم ساكن در شهر اردبيل نسبت به اهداي عضو در مرگ مغزي
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ــورت بروز مرگ مغزي بودند و 13/1 ٪ هم تصميم بخصوصي در اين  ص
شرايط نداشتند.

ــرايط اهدا را عاملي در  ــت از ش ــاني خوب و درس ضمنا عدم اطالع رس
ــد (73/5 ٪). و دين و مذهب را عاملي  ــاب از اهدا عضو بيان نمودن اجتن

براي اجتناب از اهدا نمي دانستند (48/3 ٪).
ــو مخالف بودند و  ــده پژوهش 5/6 ٪ با اهداي عض ــركت كنن از 351 ش
ــان اميد به زنده ماندن فرد دچار مرگ مغزي  بيشترين دليل مخالفتش

(45/6 ٪)  بود (جدول 3).
ــورد مطالعه مرگ مغزي را  ــان داد كه تنها 35/6 ٪ از افراد م ــج نش نتاي
ــل اهدا و پيوند مي  ــتند و 56/1 ٪ همه اعضا بدن را قاب ــا نمي دانس كم

دانستند (جدول 4).
همچنين در تعيين ارتباط بين مشخصات دموگرافيك و تمايل افراد به 
ــيت  ــن (P= 0/13)، جنس اهداي عضو رابطه آماري معني داري بين س
ــي داري بين تحصيالت در  ــت، ولي رابطه معن (P= 0/41) وجود نداش
ــتر  افراد با تحصيالت باالتر در صورت وقوع مرگ مغزي و آمادگي بيش

.(P= 0/001) براي اهدا عضو وجود داشت
ــو و مذهب مردم ارتباط آماري معني  ــن بين تمايل به اهدا عض همچني
ــركت كنندگان در اين  ــتر ش ــد (P= 0/001). بيش ــاهده ش داري مش
ــش از فتواي مرجع تقليد خود در مورد اهداي عضو وپيوند اظهار  پژوه

بي اطالعي كردند (83 ٪). ارتباط معني داري بين وقوع مرگ مغزي در 
.(P= 0/001) افراد ورضايت آنها به اهدا عضو وجود داشت

بحث

ــان داد كه بيش از90 ٪ مردم اهداي عضو را  يافته هاي اين پژوهش نش
امري خداپسندانه و اخالقي مي دانستند و انگيزه شان از اهدا عضو نوع 

ــده مردم در  ــي عوامل ترغيب كنن جــدول 1 - توزيع فراوان
اهداي عضو

درصدتعداد عوامل موثر 
18467/8فرهنگ سازي توسط رسانه هاي جمعي

7728/4فرهنگ سازي توسط پزشكان وپرسنل بيمارستاني
103/6فرهنگ سازي توسط مراجع تقليد

271100جمع

جدول 2 - توزيع فراواني پاسخ به سواالت نگرش در افراد مورد پژوهش
نظري ندارم (  ٪ )مخالف (  ٪ )موافق (  ٪ )گزينه ها

25 (7/1 ٪)10 (2/8 ٪)316 (90 ٪)اهداي عضو را كاري خداپسندانه واخالقي مي دانم .
46 (13/1 ٪)35 (9/9 ٪)270 (76/9 ٪)در صورت بروز مرگ مغزي اهدا عضو را بهترين كار مي دانم.

39 (11/1 ٪)71 (20/2 ٪)241 (68/6 ٪)انگيزه مهم در اهدا اعضا نوع دوستي مي باشد.
53 (15 ٪)104 (29/6 ٪)194 (55/2 ٪)بد شكلي جسد عاملي براي اجتناب از اهدا عضو مي باشد.

46 (13/1 ٪)16 (4/5 ٪)289 (82/3 ٪)به دريافت عضو در صورت نياز رضايت مي دهم.
69 (19/8 ٪)23 (6/6 ٪)258 (73/5 ٪)علت امتناع مردم در اهدا عضو عدم اطالع رساني خو ب و درست مي باشد.

124 (35/3 ٪)163 (46/4 ٪)64 (18/2 ٪)نياز مالي مي تواند انگيزه مهم در اهداي عضو باشد.
137 (39 ٪)170 (48/3 ٪)44 (12/5 ٪)دين ومذهب مي تواند عاملي در عدم اهدا عضو باشد.

جدول 3 - توزيع فراواني علت مخالفت افراد با اهداي عضو
درصدتعدادعلت مخالفت با عمل اهدا عضو

2145/6اميد به زنده ماندن فرد دچار مرگ مغزي
1839/1عدم رعايت ترتيب ونوبت در پيوند واهدا عضو

غير اخالق وغير شرعي بودن عمل پيوند واهدا 
عضو

715/2

جدول 4 - توزيع فراواني ارزيابي آگاهي شركت كنندگان در 
خصوص اهداي عضو

خيربله سواالت آگاهي سنجي
125 (35/6 ٪)162 (46/1 ٪)آيا مرگ مغزي همان كما است.

آيا همه اعضا بدن قابل اهدا وپيوند 
است.

(٪ 56/1) 197(٪ 29/3) 103

آيا در صورت مرگ طبيعي امكان 
اهدا عضو وجود دارد.

(٪ 31/1) 110(٪ 50/4) 177

آيا پيوند اعضا از جنس ونژادي هاي 
مختلف امكان پذير است.

(٪ 48/1) 169(٪ 30/4) 107

دكتر فيروز اماني و همكاران
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ــش توافق افكار عمومي با  ــتي بود Hagihara .(٪ 68/8) و همكاران دوس
ــه اهداي عضو، مارتينيز و لوپزر عقايد مذهبي، فرهنگي و تمايالت  مقول
نوع دوستانه، كورز وچارف و همكاران نوع دوستي، بيترز و همكاران نيز 
ــل اهداي عضو در مطالعات خود بيان  ــل رواني اجتماعي را از دالي عوام

نمودند (2،8-10). 
ــركت كنندگان نقش رسانه هاي جمعي را در فرهنگ  حدود 67 ٪ از ش
سازي و ترغيب مردم به اهدا عضو موثر مي دانستند. در مطالعه هرگان 
و هاريسون نيز اعضاي خانواده بهترين منبع الزم براي گرفتن اطالعات 
در اين خصوص را رسانه ها بيان كردند كه با نتايج اين بررسي مطابقت 
ــزي و پيوند اعضا  ــش آگاهي مردم در مورد مرگ مغ ــت (2). افزاي داش
ــد اهداكنندگان عضو مي گردد،  ــر به تغيير نگرش و افزايش درص منج
ــتان طي يك برنامه آموزشي گسترده طي دو سال  بطوري كه در انگلس
توانستند درصد اهداكنندگان را متعاقب مرگ مغزي با آموزش به مقدار 
16 ٪ افزايش دهند (11). با توجه به اينكه ميزان آگاهي و نگرش افراد 
ــتقيم دارد بنابراين افزايش  ــر جامعه با ميزان اهداي عضو ارتباط مس ه
ــد را در جامعه افزايش مي  ــرش در اين زمينه ميزان پيون ــي و نگ آگاه

دهد (12). 
ــورت مرگ مغزي (5/6 ٪) مهمترين داليل  مخالفين با اهدا عضو در ص
ــوء  خود را اميد به زنده ماندن فرد دچار مرگ مغزي، عدم رعايت و س
ــر اخالقي و غير  ــرد نيازمند و غي ــب پيوند اهدا به ف ــتفاده در ترتي اس
ــان  ــاير پژوهش ها نش ــرعي بودن اهداي عضو ذكر نمودند. نتايج س ش
ــوده اند منجر به  ــرادي كه مخالف با اهدا عضو ب ــه آموزش در اف داد ك
ــود و تصميم اكثر  ــرش، دانش و باورهاي مذهبي آنان مي ش ــر نگ تغيي
ــت با اهداي عضو تغيير مي دهد (11). بطوريكه  آنان را درجهت موافق
در مطالعه اي رودريگرويالر و همكارانش نشان دادند كه افزايش آگاهي 
ــش عمومي جامعه در  ــطح دان ــان درماني باعث افزايش ارتقا س كاركن

زمينه اهداي عضو مي شود (13).
با وجود اينكه 77 ٪ از شركت كنندگان با اهداي عضو موافق بودند ولي 
ــتن كارت را  ــو بودند و 26 ٪ تمايل به داش ــدا عض 10 ٪ داراي كارت اه
اظهار كردند. در مطالعه بانس و همكارانش كه در دانشگاه رگنسبورگ 
آلمان انجام شد از 98 ٪ افراد موافق، 31/5 ٪ داراي كارت اهدا و 49/1 ٪ 

تمايل به داشتن كارت را عنوان كردند (14). 
ــزي را مغاير با  ــاي مذهبي اهدا  اعضا در مرگ مغ ــا وجود اينكه علم ب
ــياري از توده مردم احكام مذهبي در اين  ــته اند ولي بس مذهب ندانس
ــدگان در اين  ــركت كنن ــتر ش ــتند و همچنين بيش مورد را نمي دانس
ــش از فتواي مرجع تقليد خود در مورد اهداي عضو وپيوند اظهار  پژوه
بي اطالعي كردند (83 ٪) در مطالعه اي رانداو و همكاران در انگلستان 

ــان دادند كه فرهنگ و مذهب كمتر نقش بازدارنده در اهداي عضو  نش
ــياري از مردمان آسيايي  ايفا مي كند و در واقع فتاواي مذهبي براي بس
ــلمانان اهميت داشت (2). بررسي آماري داده ها نشان  به خصوص مس
ــه آماري معني دار  ــت به اهداي عضو با مذهب رابط ــه بين رضاي داد ك
ــت (P= 0/001). مي توان گفت كه تبيين ديدگاه هاي مثبت  وجود داش
مراجع در باره مقوله اهداي عضو مي تواند در باالرفتن آمار آمار اهداي 
عضو و تمايل مردم به شركت در اين طرح عظيم نقش به سزايي داشته 

باشد.
ــان داد افراد با تحصيالت باالتر، در صورت وقوع مرگ  اين پژوهش نش
مغزي آمادگي بيشتري براي اهداي عضو دارند و رابطه معني داري بين 
ــاير  ــت (P= 0/001). بطوريكه در س تحصيالت و اهدا عضو وجود داش
ــات نيز رابطه معني داري بين تحصيالت و دريافت كارت اهداي  مطالع

عضو وجود داشت (15-17).  

نتيجه گيري

ــان دادكه در فرايند اهداي عضو عوامل متعددي  نتايج اين پژوهش نش
ــه، عقايد مذهبي  ــرش خانواده ها، فرهنگ جامع ــه آگاهي و نگ از جمل
مي تواند موثر باشد. اعتقادات عميق، نوع دوستانه ومذهبي افراد جامعه 
ــه نيازمندان فراهم مي  ــراي ايثار و زندگي دوباره ب ــتوانه محكمي ب پش
آورد. مي توان با بسترسازي مناسب و افزايش اطالع رساني و آگاه سازي 
ــتانه  ــطح جامعه در مورد موفقيت هاي پيوند و ديدگاه نوع دوس در س
ــالم در مورد اهدا عضو آمار اهدا عضو را افزايش داد. افزايش آگاهي  اس
ــم و تجليل از خانواده هاي اهدا كننده  عمومي از طريق برگزاري مراس
ــاي ملي باعث درك  ــانه ه ــا حضور هنرمندان وعلماي مذهبي در رس ب
ــده و ارزش اخالقي اين عمل  ــدا عضو ش ــواده ها از ارزش اه ــر خان بهت
ــازي  ــتر خواهد كرد؛ و نوعي فرهنگ س ــتانه را در جامعه بيش نوع دوس
ــت افزايش و دريافت داوطلبانه كارت اهدا عضو در بين مردم را  در جه

خواهد داشت.

تقدير و تشكر
ــمتي از نتايج طرح مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه  نتايج اين طرح قس
ــود الزم مي دانند  ــندگان بر خ ــد. نويس ــكي اردبيل مي باش علوم پزش
ــاري كرده اند ومديريت  ــه در فرايند انجام كار ما را ي ــاني ك از همه كس
پژوهشي دانشگاه درتصويب بودجه پژوهشي اجراي طرح تقدير و تشكر 

بعمل آورند. 

نگرش مردم ساكن در شهر اردبيل نسبت به اهداي عضو در مرگ مغزي
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Abstract
 

Background: Advances in science and improved treatment and also organ transplant from patients with brain 
death cause the quality of life and raise the life-expanse in patients with organ failures. Organ donation varies 
depending on the customs, traditions, religious beliefs, cultural and knowledge of peoples about brain death. The aim 
of this study was to determine the attitude of Ardabil people about organ donation. 

Methods: This was a cross sectional descriptive study that has been done on 351 samples who selected randomly 
from society by classification sampling method. Data collected by a questionnaire that validity and reliability was 
checked. We used descriptive and analytical statistical methods by SPSS.16 for analysis data.

Findings: According to results more than 70  ٪ of people agree with organ donation in brain death and considered 
it altruistic, and the role of media in the culture, including the people for the organ donation and donor card was 
important. There was a significant relation between organ donor and brain death (p<0.01)

Conclusion: It was necessary that we must design proper strategic planning and programing based on cultural, 
beliefs and social properties of people to eencourage people to donate organs for transplantation to the needy.
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