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چکيده

مقدم��ه و ه��دف: اهداي عضو پس از مرگ مغزي به عنوان کنش اجتماعي وابس��ته به تصميم و رضایت فرد بوده و آگاهي و نگرش وي در این 
خصوص، محرك تمایل وي به این عمل محسوب مي گردد لذا این مطالعه با هدف تعيين آگاهي و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي قم 

نسبت به اهداي عضو انجام شده است.
روش بررسي: در این مطالعه مقطعي که در سال 1394 که در دانشگاه علوم پزشكي قم صورت گرفت، 304 دانشجو به روش نمونه گيري چند 
مرحله اي در این مطالعه ش��رکت کردند. ابزار گردآوري داده ها در این مطالعه پرس��ش نامه محقق س��اخته روا و پایا شامل سئواالت دموگرافيک، 
آگاهي و نگرش بود. داده ها توسط نرم افزار  SPSS19 با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، ANOVA، ضریب هم بستگي پيرسون در سطح معني 

داري کمتر از 0/05 تجزیه و تحليل شد.
نتاي��ج: در م��ورد آگاهي در خصوص اهدا عضو 34/85% در وضعيت خوب، 45/93% متوس��ط و 19/22% ضعيف بودند. 33/88% داراي نگرش 
خوب، 41/69% متوس��ط و 24/43% ضعيف بودند. 12/83% از دانش��جویان مورد بررس��ي داراي کارت اهدا عضو پس از مرگ مغزي و %87/17  
فاقد این کارت بودند. هم چنين مش��خص ش��د در ميانگين نمره آگاهي و نگرش در دارندگان و غير دارندگان کارت اهداي عضو اختالف معني 
داري وجود دارد )P>0/05(. مش��خص ش��د که ميانگين نمره آگاهي و نگرش دانش��جویان دانشكده پزش��كي به طور معني داري نسبت به سایر 

.)P>0/05( دانشجویان دانشكده دیگر بيشتر است
نتيجه گيري: نتایج نش��ان داد که بخش اعظم دانش��جویان مورد بررس��ي فاقد کارت اهداي عضو پس از مرگ مغزي هس��تند هم چنين وضعيت 
آگاهي و نگرش دانش��جویان در خصوص اهدا عضو در حد متوس��طي قرار داش��ت. لذا آموزش و ایجاد بسترهاي مناسب در زمينه اهداي عضو 

ضروري به نظر مي رسد.
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مقدمه

اهداي عضو پس از مرگ مغزي نوعي کنش اجتماعي محسوب مي گردد 
که بر اس��اس تصمیم و رضایت فرد در زمان حیات وي و هم چنین بر 
اس��اس رضاي خانواده وي در زمان مرگ مغ��زي به خارج کردن اعضا 
و بافت ه��ا از ف��رد مرگ مغزي و با بخش��یدن آن به یك ف��رد نیازمند 

تحقق مي پذیرد. در این بین مهم ترین مسئله نحوه فراهم آوري اعضاي 
پیوندي اس��ت. یك��ي از راه هاي تأمی��ن اعضاي حیاتي ب��راي بیماران 
نیازمند، استفاده از اعضاي سالم مبتالیان به مرگ مغزي است زیرا این 
دس��ته از بیماران علي رغم از دس��ت دادن اعمال حیاتي، داراي جریان 
خون متعادل در اندام هاي خود مانند کبد، ریه ها، قلب و ... هس��تند که 

مي توان این اعضا را در اختیار بیماران نیازمند قرار داد )1(. 
در قوانین اسالمي پیوند اعضاء ممنوع نبوده و حتي قرآن کریم اهمیت 
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فوق العاده اي براي نجات انس��ان ها قایل اس��ت به طوري که در س��وره 
مبارکه مائده آیه 32 به این موضوع اش��اره شده است که هر گاه کسي 
باعث بقاي نفسي شود، باعث نجات همه انسان ها شده است. هم چنین 
مراجع تقلید با تعابیري گوناگون پیوند اعضا از فرد مبتال به مرگ مغزي 
را جایز ش��مرده اند. اما با این وجود با گذش��ت چندین سال از تصویب 
قانون پیوند اعضا در کشور، آن چنان که باید و شاید از این امر استقبال 
نشده است )2( و بسیاري از آحاد جامعه نگرش مثبتي پیرامون اهداي 
عضو ندارند که شاید علت آن جدید و ناشناخته ماندن بسیاري از ابعاد 

این پدیده پیچیده باشد )3(.
ب��ه دلیل اس��تقبال اندک از پیون��د و اهدا اعضا س��االنه 25% بیماران 
نیازمن��د عضو به دلیل کمبود و ی��ا نبود امكان پیوند عضو جان خود را 
از دست مي دهند. در حالي که نیاز به اهداي عضو طي دو دهه گذشته 
200% افزایش یافته است  این درحالي است که رضایت به اهداي عضو 
در اهدا کنندگان طي دو دهه گذش��ته در جهان هم چنان ثابت، پایین 
و ناکافي باقي مانده اس��ت )4 و 5(. در کش��ورمان از  5 تا 8 هزار مورد 
مرگ مغزي س��االنه در اثر سوانح و تصادفات کمتر از  یك چهارم آن ها 

جزء اهدا کنندگان عضو مي باشند )6(.
اگر چه ارزیابي نظرات عمومي، حمایت زیادي از اهدا عضو نشان مي دهد 
)7( ام��ا ه��م چنان امتناع اف��راد و خانواده هاي آن��ان از دادن رضایت، 
بزرگ ترین مانع براي اهداي عضو است )8(. در واقع عدم فرهنگ سازي 
مناس��ب در این خصوص و عدم آگاهي و نگرش صحیح در تمایز مرگ 
مغزي و کما در جامعه از بزرگ ترین موانع اهداي عضو در ایران مي باشد 
)9(. البته این موضوع در مطالعات سایر مناطق جهان هم دیده مي شود. 
به طوري که مطالعه Dutra در برزیل در بین دانشجویان پزشكي نشان 
داد که 69/2% آن ها با اهداي عضو موافق بودند ولي با این حال اگاهي و 
 Al Sebeyel نگرش آن ها در این خصوص مطلوب نبود )10(. در مطالعه
نیز مشخص ش��د که آگاهي و نگرش کارکنان بخش مراقبت هاي ویژه 
حدود 50% بوده اس��ت )11(. هم چنین بررسي ها نشان داده است که 
در ایران تنها نیمي از پزشكان درباره اهداي عضو و قوانین مربوط به آن 
آگاهي کافي داش��تند )12(. سایر مطالعات دیگر نیز نشان مي دهد که 
آگاهي و نگرش عموم مردم در خصوص اهداي عضو در شرایط مطلوبي 

قرار ندارد )13 و 14(.
در چهارچوب فرهنگي ما مطالعاتي از قبیل بررس��ي نگرش عموم مردم 
)9(، نگرش پزش��كان و پرس��تاران بخش مراقبت ویژه )12( و باورهاي 
کادر درماني )15( نسبت به اهداي عضو بیماران مرگ مغزي انجام شده 
اما مطالعه اي در این خصوص بر روي دانش��جویان به ویژه دانشجویان 
علوم پزشكي به عنوان گروهي تأثیرگذار در نظام ارائه خدمات بهداشتي 
درماني نش��ده است. چرا که دانشجویان علوم پزشكي در آینده نزدیك 
پرس��نل بهداش��تي درماني جامعه و از عوامل تأثیرگذار فرهنگ اهداء 
عضو به ش��مار مي آیند. لذا این مطالعه با هدف تعیین آگاهي و نگرش 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي قم نسبت به اهداي عضو انجام شد. 

روش بررسي 

ای��ن مطالعه به صورت مقطعي در نیم س��ال تحصیلي دوم 94- 1393 
در دانشگاه علوم پزشكي قم صورت گرفت. جامعه آماري مطالعه حاضر 
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم پزشكي قم بود و304  
نف��ر ب��ه روش نمونه گیري چند مرحل��ه اي وارد مطالعه ش��دند. ابتدا 
دانشكده هاي تحت پوشش دانش��گاه علوم پزشكي قم مشخص، سپس 
رش��ته هاي تحصیلي هر دانشكده تعیین و از هر رشته تحصیلي با توجه 
به نس��بت افراد مورد مطالعه در جامعه به صورت تصادفي سیستماتیك 
و از لیست اسامي انتخاب شدند. نمونه گیري بر اساس اطالعات آموزش 

دانشگاه در نیم سال تحصیلي یاد شده انجام شد.
ابزار گردآوري داده ها در این مطالعه پرس��ش نامه محقق ساخته بود که 
مشتمل بر 13 سئوال مشخصات فردي، 10 سئوال آگاهي و 18 سئوال 
نگرش بود. س��ئواالت آگاهي به صورت صحیح غلط طراحي ش��ده بود 
و در صورت پاس��خ درست امتیاز 1 و در صورت پاسخ غلط امتیاز صفر 
به آن تعلق مي گرفت. لذا دامنه نمره قابل اکتس��اب س��ئواالت آگاهي 
10- 0 نمره بود. سئواالت نگرش بر اساس مقیاس 4 گزینه اي لیكرت 
)کام��اًل موافق��م، موافقم، مخالفم و کاماًل مخالف��م( به صورت دو دامنه 
طراحي ش��ده بود که حس��ب نگرش صحیح امتیاز 1 تا 4 به هر گزینه 
تعلق مي گرفت. لذا نمره قابل اکتس��اب سئواالت نگرش 72- 18 نمره 
بود. روایي پرس��ش نامه بعد از طراحي اولیه و تهیه بانك سئواالت براي 
هر قس��مت با اس��تفاده از روش پانل خبرگان به تأیید 6 تن از اعضاي 
هیأت علمي دانشگاه رسید و نظرات ایشان در پرسش نامه اعمال گردید. 
پایایي پرس��ش نامه نیز به روش هم س��اني دروني با اس��تفاده از آزمون 
ضری��ب آلفاي کرونباخ بر روي 30 دانش��جو )غی��ر از نمونه هاي مورد 
بررس��ي( بررسي ش��د که ضریب 0/84 براي س��ئواالت آگاهي و 0/73 
براي س��ئواالت نگرش به دس��ت آمد. داده ها توس��ط ن��رم افزار آماري 
SPSSV.19 با اس��تفاده از ش��اخص هاي توصیفي و نیز آزمون هاي تي 

مستقل، ANOVA، ضریب هم بس��تگي پیرسون و رگرسیون خطي در 
سطح معني داري کمتر از 0/05 تجزیه و تحلیل شد.

نتايج

63/84% نمونه ه��ا )196 نفر( دختر و مابقي یعني 36/16% )111 نفر( 
پس��ر بودن��د. 83/71% )257 نفر( مج��رد و 16/29% )50 نفر( متأهل 
بودند. میانگین و انحراف معیار س��ن نمونه ها 7/5 ± 22/8 س��ال بود. 
17/59% )54 نف��ر( نمونه از دانش��كده پزش��كي، 5/54% )17 نفر( از 
دانش��كده دندان پزش��كي، 28/34% )87 نفر( از دانش��كده بهداش��ت، 
17/91% )55 نفر( از دانشكده پرستاري مامایي و 30/62% )94 نفر( از 
دانش��كده پیراپزشكي در این مطالعه شرکت کردند. 12/83% )39 نفر( 
از دانشجویان مورد بررسي داراي کارت اهدا عضو پس از مرگ مغزي و 
87/17% )265 نفر( فاقد این کارت بودند. هیچ یك از نمونه هاي تحت 
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بررس��ي س��ابقه اهدا و یا دریافت عضو در بین خانواده و سایر بستگان 
نداشتند. 

شاخص هاي توصیفي آگاهي، نگرش در خصوص اهدا عضو پس از مرگ 
مغزي در جدول شماره 1 ارائه شده است.

در این مطالع��ه 74/01% )225 نفر( اطالعات خود را در خصوص اهدا 
عض��و از طریق برنامه ه��اي صدا و س��یما، 13/82% )42 نفر( از طریق 
رس��انه هاي چاپي نظیر روزنامه ها و مجالت و کتب، 5/59% )17 نفر( از 
طری��ق اینترنت، 5/26% )16 نفر( از طریق خانواده و 1/32% )4 نفر( از 

طریق دوستان و آشنایان کسب کرده بودند.
آزمون تي مس��تقل اختالف معني داري را بر حس��ب جنس و وضعیت 
تأهل در میانگین نمره آگاهي و نگرش در خصوص اهداي عضو نش��ان 
نداد )P<0/05(. آزمون تي مس��تقل در میانگین نمره آگاهي و نگرش 
بر حس��ب عضویت اعضاي خانواده در بانك اهداي عضو اختالف معني 

داري را نشان داد )جدول شماره 2(.
آزمون ANOVA بر حسب دانشكده محل تحصیل دانشجویان اختالف 
معني داري را در میانگین نمره آگاهي و نگرش نس��بت به اهداي عضو 
پ��س از م��رگ مغ��زي را نش��ان داد )P=0/039 و P=0/021(. آزمون 
تعقیبي دانكن در این خصوص نش��ان داد ک��ه میانگین نمره آگاهي و 
نگرش دانشجویان دانشكده پزشكي به طور معني داري نسبت به سایر 
دانشجویان دانشكده دیگر بیشتر است. ضریب هم بستگي پیرسون هم 
بس��تگي معني داري را بین سن و میانگین نمره آگاهي و نگرش نشان 
ن��داد )P=0/239 و P=0/163(. آزمون تي مس��تقل نش��ان داد بین دو 
گروه دارندگان و غیر دارندگان کارت اهدا عضو از حیث آگاهي، نگرش 
اخت��الف معني داري وج��ود دارد )P>0/05( که در جدول ش��ماره 3 

جزئیات آن آورده شده است.
ضریب هم بس��تگي پیرسون در مطالعه حاضر نش��ان داد بین آگاهي، 
نگرش نس��بت به اهداي عضو پس از مرگ مغزي هم بس��تگي مستقیم 

.)r=0/432 ،P=0/006( معني داري وجود دارد

بحث 

تصمیم براي اهدا عضو، تصمیمي دشوار و پیچیده براي فرد، خانواده و 
س��ایر اقشار جامعه و حتي جامعه پزشكي است. در این فرایند پیچیده، 
آگاه��ي و نگرش اف��راد در خصوص اهداي عض��و و اعالم آن به صورت 

کتبي از طریق درخواس��ت کارت اهدا نقش اساس��ي داشته و مي تواند 
زمینه ساز اخذ تصمیم تلقي شود. در این مطالعه مشخص شد که تنها 
12/83% دانش��جویان رضایت قبلي خود را مبني بر اهدا عضو از طریق 
اخ��ذ کارت عضو پس از مرگ مغزي اعالم کرده بود. اگر چه این میزان 
در مقایس��ه با مطالعات امدادي )16( و علیزاده )17( بیش��تر بود اما در 
مقایس��ه با آمار س��ایر کش��ورها از جمله مطالعه Hyde در دانشجویان 
اس��ترالیایي که میزان آن 61% گزارش شده است کمتر بود )18(. این 
میزان در کش��ورهایي نظیر امریكا، انگلس��تان و کان��ادا بین 25 تا 75 
درصد گزارش شده اس��ت )19(. نتیجه فوق لزوم توجه به عوامل مؤثر 
بر عدم تمایل دانش��جویان به پیوس��تن دارندگان کارت اهداي عضو را 

جدول 1: شاخص هاي توصيفي سازه هاي مورد بررسي در خصوص اهدا عضو در دانشجويان مورد بررسي

سازه هاي مورد 
بررسي

ميانگين و انحراف 
معيار

دامنه نمره قابل
خوبماکزيمممينيمماکتساب

)تعداد( درصد
متوسط

)تعداد( درصد
ضعيف

)تعداد( درصد

)59( 19/22)141( 45/93)107( 102934/85- 1/330 ± 5/87آگاهي

)75( 24/43)128( 41/69)104( 72216833/88- 11/0818 ± 49/25نگرش

جدول2: مقايسه ميانگين و انحراف معيار آگاهي و نگرش در 
خص��وص اهداي عضو بر حس��ب جنس، وضعيت 
تأه��ل، دانش��کده و وضعي��ت کارت اهداي عضو 

اعضاي خانواده

نگرشآگاهيمتغيرهاي زمينه اي

جنس

12/24 ± 1/3548/32± 5/76پسر

10/66 ± 1/2950/18 ± 5/98دختر
P0/4310/511

وضعیت تأهل

11/53 ± 1/3948/11 ± 5/95مجرد

11/71± 1/2750/39 ± 5/79متأهل
P0/4290/506

دانشكده

9/84 ± 1/1856/06 ± 6/39پزشكي

13/62 ± 1/2449/02 ± 5/90پرستاري مامايي

11/69 ± 1/3446/11 ± 5/70پیراپزشكي

11/25 ± 1/4147/61 ± 5/63دندان پزشكي

12/11 ± 1/1948/45 ± 5/73بهداشت
P0/0390/021

وضعیت كارت 
اهداي عضو 
اعضاي خانواده

9/35 ±1/1153/62±6/66بلي

13/17 ± 1/4644/88 ±5/08خیر
P0/0090/002

سيامك محبي و همكاران 
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جدول 3: مقايسه ميانگين و انحراف معيار سازه هاي مورد بررسي بر حسب عضويت در بانک اهداي عضو

سازه هاي مورد بررسي
بدون كارت اهداي عضوداراي كارت اهدا عضو

P
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

6/971/084/771/410/002آگاهي

0/001<55/818/1542/6911/32نگرش

نمودار 1: توزيع فراواني نمونه هاي مورد بررس��ي بر حس��ب 
جنس

نمودار 2: توزيع فراواني نمونه هاي مورد بررس��ي بر حس��ب 
وضعيت تأهل

نمودار 3: توزيع فراواني نمونه هاي مورد بررس��ي بر حس��ب 
دانشکده محل تحصيل

نمودار 4: توزيع فراواني نمونه هاي مورد بررس��ي بر حس��ب 
وضعيت کارت اهداي عضو

بررسي آگاهي و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي قم نسبت به اهداي عضو؛ یك مطالعه مقطعي
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بیشتر مشخص مي نماید.
با توجه به نمره آگاهي و نگرش به دست آمده در خصوص اهداي عضو 
از دانش��جویان مورد مطالعه مشخص ش��د که این دو متغیر در شرایط 
متوسطي قراردارند به طوري که حدود 45% افراد داراي آگاهي متوسط 
و 41% داراي نگرش متوس��ط بودند. ب��ه تبع با توجه به این که آگاهي 
و نگرش دو س��ازه زمینه ساز بروز رفتار محسوب مي شوند این وضعیت 
نمي تواند نشان دهنده ایجاد رفتار مطلوب یا تمایل براي انجام رفتار در 
خصوص اهداي عضو گردد. ش��رایط مشابه به این وضعیت در مطالعات 
صفري )14(، علیزاده )17(، زماني )13( دیده مي ش��ود و نتایج مطالعه 
حاضر را تأیید مي کنند. البته س��طح آگاهي و نگرش در س��ایر مناطق 
بر اس��اس مطالعات��ي دیگر در برخي کش��ورهایي افریقایي، امریكایي و 
اروپایي در وضعیت بهتري قرار دارد که به همین دلیل میزان تمایل به 

اهدا عضو نیز در این مناطق بیشتر است )20-22(.
در این مطالعه صدا و س��یما به عنوان رس��انه اي در دسترس و مقبول 
مهم ترین منبع کس��ب اطالعات در خصوص اهدا عضو در دانش��جویان 
 Ashraf20( و( Iliyasu و )23( Khan بود. این نتیجه با نتایج مطالعات
)24( هم سو بود. مطالعه منظري هم حاکي ازنقش کلیدي رسانه صدا 
و س��یما در فرایند تصمیم گیري خانواده ها به اهداي عضو بود )3(. لذا 
توجه به نقش رس��انه ها در زمینه آگاه س��ازي و اطالع رساني درست از 
اهمی��ت اهداي عضو در جامعه و نهادینه کردن فرهنگ اهداي عضو در 
بی��ن مردم مي بایس��ت مورد توجه برنامه ری��زان ترویج اهداي عضو در 

کشور باشد.
با توجه به س��نخیت یكسان در نمونه هاي مورد مطالعه از لحاظ میزان 
تحصیالت )تحصیالت دانش��گاهي در رشته هاي علوم پزشكي( اختالف 
معن��ي داري از لحاظ جنس و وضعیت تأه��ل در میانگین نمره آگاهي 
و نگرش دیده نش��د که مش��ابه مطالعات امدادي )16( و اماني )25( و 
علیزاده )17( بود. هم چنین در این مطالعه مش��خص ش��د دانشجویان 
رشته پزش��كي در مقایسه با دانشجویان سایر رشته ها در دانشكده هاي 
دیگ��ر به طور معني داري از آگاهي و نگرش بیش��تري برخوردار بودند. 
ش��اید این موضوع را بت��وان در جزئیات برنامه هاي درس��ي یا مواجهه 
بیش��تر در محیط بالین و یا داش��تن تجارب عین��ي از مواجهه با بیمار 

مغزي شده ارتباط دارد.
نتایج مطالعه حاضر نش��ان داد که آگاهي و نگرش دانشجویاني که یكي 
از اعض��اي خانواده آن��ان از دارندگان کارت اه��داي عضو پس از مرگ 
مغزي بودند در مقایسه با دیگران بیشتر بود. این موضوع حاکي از نقش 
حمایت��ي خانواده به عن��وان یكي از گروه هاي مرج��ع در این خصوص 
به دلیل آگاهي بیش��تر ایشان باش��د. گروه هاي مرجع مي توانند با تأثیر 
ب��ر روي گرایش اف��راد و طرز تفكر آنان بر روي رفت��ار تأثیر بگذارند و 
به عنوان یك منبع تأیید کننده اجتماعي محس��وب مي ش��وند. مطالعه 
امدادي نیز در دانش��جویان این موضوع را نش��ان داده است )16(. البته 

نتای��ج مطالع��ات 26( Morgan(، Stephenson)27( و Hyde )18( نیز 
نش��ان مي دهند تأیی��د خانواده در اهداي عضو پ��س از مرگ مغزي به 
عن��وان هنجارهاي انتزاعي نقش مؤثري در تصمیم افراد براي اهدا عضو 

دارد.
ای��ن مطالعه نش��ان داد که در بین آگاهي و نگرش دانش��جویان داراي 
کارت اه��دا عضو و فاقد این کارت اختالف معني داري وجود داش��ت و 
دانش��جویان عضو بانك اهدا عضو از آگاهي و نگرش بیشتري برخوردار 
بودن��د. ارجمند نیا و همكاران)28( و نیز صف��ري و همكاران )14(هم 
نش��ان داده اس��ت که آگاهي و نگرش دارن��دگان کارت اهداي عضو از 
غی��ر دارندگان این کارت به طور معني داري بیش��تر بود. از نتایج این 
مطالع��ه چنین بر مي آی��د که افزایش آگاهي افراد و هم چنین افزایش 
میزان نگرش و عوامل انگیزشي در زمینه اهدا اعضا باعث افزایش تمایل 
اف��راد به اه��دا و در نهایت باعث افزایش تع��داد دارندگان کارت اهداي 
عضو خواهد ش��د. این مطالع��ه به صورت مقطعي ص��ورت گرفت و به 
تب��ع محدودیت هاي مطالع��ات مقطعي خصوصاً در م��وارد علّي بر آن 
وارد اس��ت. یكي دیگ��ر از محدودیت هاي این مطالعه روش جمع آوري 
اطالعات بود )روش خود گزارش دهي( که در این مورد س��عي ش��د با 
تأکید بر محرمانه ماندن اطالعات و آش��نایي نمونه ها از اهداف مطالعه 

این موضوع کنترل گردد.

نتيجه گيري 

نتایج نش��ان داد که بخش اعظم دانش��جویان مورد بررس��ي عضو فاقد 
کارت اهداي عضو  پس از مرگ مغزي هستند. وضعیت آگاهي و نگرش 
دانشجویان در خصوص اهدا عضو در حد متوسطي قرار داشت. وضعیت 
آگاهي، نگرش دانشجویان داراي کارت اهدا عضو از سایر دانشجویان در 
این خصوص به طور معني داري بهتر بود. لذا با توجه به نتایج مطالعه، 
آموزش و ایجاد بسترهاي مناسب در زمینه اهداي عضو ضروري به نظر 
مي رس��د. تبلیغات و فرهنگ س��ازي به ویژه توسط صدا و سیما نیز به 
منظور افزایش سطح آگاهي و نگرش مردم خصوصاً دانشجویان توصیه 

مي گردد.

تقدیر و تشكر
مقاله حاضر برگرفته از طرح مصوب دانش��گاه علوم پزش��كي قم به کد 
MUQ. 131 و داراي تأیید اخالقي از کمیته اخالق دانش��گاه به شماره

REC.1393,131 مي باشد و لذا از معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه 

در این خصوص قدرداني مي گردد. هم چنین محققین بر خود مي دانند 
از دانشجویان حاضر در این طرح جهت مشارکت در این خصوص تشكر 

نمایند.
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Abstract 

Introduction& objectives: Organ donation after brain death is a social deed dependent on the decision and 
consent of the person doing it and knowledge and attitude in this regard, are considered as stimulating factors for 
such a deed. Therefore, this study aimed to evaluate the knowledge and attitude about organ donation among students 
of Qom University of Medical Sciences.

Methods: The cross-sectional study was carried out among students of Qom University of Medical Sciences 
of which 304 students participated through selection by the multistage sampling method. The data were gathered 
using a valid and reliable questionnaire containing questions about demographic characteristics, knowledge and 
attitude. Data were analyzed by SPSS V.19 using independent t-test, ANOVA,Pearson correlation coefficient with a 
0.05 significance level.

Results: This study showed that the knowledge about organ donation was high (34.85%), moderate (45.93%) 
and low (19.22%) among the studied subjects. Also, the attitude toward organ donation was high (33.88%),moderate 
(41.69%) and low (24.43%) in the same group. Of these students 12.83% had organ donation card and 87.17% did 
not have it. There was a significant difference in the mean scores of knowledge and attitude between holders and non-
holders of organ donation card. The mean scores of knowledge and attitude toward organ donation among medical 
students was significantly higher than other students.

Conclusion: The results showed that most of these students did not have organ donation card. In addition, the 
knowledge and attitude about organ donation was at the moderate level. Therefore, it seems necessary to promote 
public motivation for organ donation, through education and popular campaigns.
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Received: 11 April 2016                            Accepted: 27 Sep 2016

†Correspondence: Department of Health Education and Promotion, Faculty of Health, Qom University of Medical 
Sciences, Qom, Iran

Tel:02537835522                 Email: mohebisiamak@yahoo.com

بررسي آگاهي و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي قم نسبت به اهداي عضو؛ یك مطالعه مقطعي


