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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 9396، پاییز 3، شماره 9دوره 

 
 

 

 

مقدمه

 عنوان و بیستم قرن دوم نیمة در که است اصطالحی مغزی مرگ
 بیمار نگهداری و مغزی سریع مرگ شخیص. ت[1] است شده تعریف
 برای مناسب نهای ارگا به یافتن عوامل دست مهمترین از آن به مبتال
عضو  نیمنابع تأم نیتردر حال حاضر یکی از مهم. [2] است اعضا پیوند

برای اهدای عضو برای بیماران دچار نارسایی، اعضا بیماران مرگ مغزی 

با فعالیت مغزی هستند و بیش از یک میلیون نفر درجهان از درمان 

سال  23و بقای برخی از آنان به بیش از  شوندیپیوند عضو بهره مند م

 است %00ساله برای اکثر بیماران بیش از  3رسیده است و نیز بقای 

 بیماران از %10-23حدود  در بیماری، نوع به بسته متاسفانه . اما،[5]
. [4] کنندیم فوت انتظار لیست در عضو دریافت بدون پیوند، نیازمند

پیوند اعضا توانسته است کیفیت زندگی بیماران و نیز نگاه به آینده آنان 

را بهبود بخشد به همین دلیل تقاضا برای چنین درمانی افزایش یافته 

گذشته رو به افزایش یافته  یهاو تعداد بیماران نیازمند پیوند در سال

، پس از گذشت ده سال 2000؛ این در حالی است که تا سال [3] است

 [6] نفر اعضای خود را اهدا کردند 05از تصویب قانون اهدا عضو تنها 

افزایش در  %4نیازمندان به اهدای عضو تنها  %11و در کنار افزایش 

 از بیش روز هر جهان سراسر در. [0] اهدای عضو وجود داشته است
، از دهندیم دست از را خود جان ترافیکی دلیل حوادث به نفر هزار سه

بیشترین آمار مرگ و میر بوده این میان تصادف با موتور سیکلت دارای 

 در مرگ علت نیتریاصل . آسیب سرشودیمنتهی به مرگ م %00که 
و  اروپا در میر و و مرگ %03 مسئول سواران است و موتور همه میان

 بروز نهیزم در ایران . کشورباشدیم مغزی یهامرگ %70 تا 33 مسبب
دارد؛ به  قرار جهان کشورهای نخستین گروه در و تصادفات حوادث

کشته  تصادفات موتوری در نفر 0000 از بیش سالیانه که طوری

علل مرگ مغزی  نیترعیگفت از شا توانیبه طور کلی م .[6] شوندیم

. با توجه [7] باشدیدر ایران سوانح و تصادفات با وسایل نقلیه موتوری م

تصادفات در ایران که از هر ده تصادف یک نفر کشته و از به آمار باالی 

هر صد مرگ نیز یک مرگ مغزی اتفاق می افتد، شاهد بیشترین آمار 

 مقاله پژوهشی

 14/10/1503 تاریخ دریافت:

 27/04/1506 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

  عضو اهدا

   آگاهی

 نگرش

 دانشجو

 چکیده
  فاتتصاد باالی آمار به توجه با. باشندمی مغزی مرگ بیماران نیازمند، بیماران برای عضو تأمین منبع ترینمهم :مقدمه

  دانشجویان نگرش و آگاهی میزان مقایسه هدف با حاضر پژوهش کشور، در عضو اهدا پایین آمار مقابل در و ایران در

 .شد انجام عضو اهدای به نسبت فردوس شهرستان پزشکی علوم غیر و پزشکی علوم هایدانشگاه

  و پیراپزشکی آزاد، هایدانشگاه دانشجویان روی 04-03 سال در( Cross- sectional) مقطعی مطالعه این: کار روش

.  شد برآورد دانشجو 470 نمونه، حجم شد؛ انجام پزشکی علوم غیر و پزشکی علوم هایرشته در فردوس شهرستان نور پیام

  شامل اطالعات آوری جمع ابزار. شدند انتخاب هدف بر مبتنی تصادفی غیر گیری نمونه روش به پژوهش مورد واحدهای

  تحلیل و مستقل t هایآزمون با و 22 نسخه SPSS افزار نرم با آوری جمع از پس هاداده. بود شده پایا و روا پرسشنامه

 .شدند تحلیل و تجزیه واریانس

نتایج این تحقیق نشان داد که در نوع نگرش اختالف معنا داری بین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی وجود  ها:یافته

(. همچنین در زمینه آگاهی اختالف معناداری ین دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی وجود نداشت P=  041/0داشت )

(004/0  =P اما متغیرهای مربوط به میانگین سطح آگاهی در دانشجویان .)( باالتر از دانشجویان 07/10 ± 05/2پزشکی )

 ( بود.47/17 ± 04/4غیرپزشکی )

  مومیع آموزشهای افزایش با عضو، اهدا مورد در آگاهی بودن پایین بر مبنی تحقیق این نتایج به توجه با نتیجه گیری:

 ..کرد کمک پیوند میزان افزایش آن تبع به و عضو اهدا زمینه در مثبت نگرش ایجاد به توانمی جامعه سطح در

 به سبتن پزشکی علوم غیر و پزشکی علوم های دانشگاه دانشجویان نگرش و آگاهی میزان مقایسه

 عضو اهدای

 *،5 تابعی منیره ،2 محمدی یحیی ،1 قوچانی توکلی حمید
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 و همکاران پیروی         عضو اهدای به نسبت دانشجویان نگرش و آگاهی میزان مقایسه    

مرگ مغزی نسبت به بیشتر کشورها هستیم. در حالی که آمار اهدای 

به ازای یک میلیون نفر است،  54عضو از بیمار مرگ مغزی در جهان 

این آمار نشان . باشدیر یک میلیون نفر ماز ه 0/1در ایران متأسفانه 

فقط درصد کمی از افراد دارای مرگ مغزی کاندیدای اهدای  دهدیم

 علیرغم .[5] باشندیکه پاسخگوی افراد نیازمند نم گردندیعضو م
 و دولتی غیر نهادهای و دولت و حمایتهای ایران در پیوند قانون وجود

 زمینه این در هم هنوز نسوج و اعضا و پیوند اهدا موضوع از خیریه یا
 کمتر فاصله این که داریم زیادی جهان فاصله موفق کشورهای با

 در که جامعه افراد یاشهیر و صحیح فرهنگ سازی با مگر شد نخواهد
 و بهداشتی امور در متخصص افراد به آموزشهای تخصصی اول اولویت
 اهدا ارزیابی و شناسایی نحوه و پیوند و اهدا یهانهیزم در درمانی

 پیوند سابقه .دارد قرار بالقوه کنندگان اهدا با برخورد علمی و کنندگان
 نظیر دانشمندانی .دارد دیرینه قدمتی ایران در پیوند نسوج بخصوص و

 و اعصاب پیوند زمینه در سایرین و جرجانی یا اسماعیل و سینا ابن
 .[0] اندداده انجام گذاری ریتأث و مهم اقدامات نسوج و سایر استخوان

 سطح و فامیلی اجتماعی، ارتباطات رسوم و باورهای مذهبی، آداب
 قانون دارند. بسزایی ریتأث پیوندی نسوج و اعضا اهداء بر میزان آگاهی

اسالمی  شورای مجلس تصویب به 1500 سال در ایران در پیوند اعضا

 دولت جهت توسط اجرایی نامه آیین صورت به 1571 سال در و رسید
 از و قبل شد ابالغ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به اجرا

 اعضا مورد پیوند در مثبت نظر با استفتائات از بسیاری قانون تصویب
 یهامورد جنبه در افراد نگرش و آگاهی میزان .[10] بود موجود
اهدا دارد. عالوه بر این  میزان بر زیادی ریتأث بافت و اعضا پیوند مختلف

 بین در عضو، اهدای کارت دریافت بر مؤثر عوامل و میزان شناخت
کاربردی  و مناسب راهکارهای ارائه در تواندیم جامعه، مختلف اقشار

مفید  و تاثیرگذار عضو اهدای کارت کنندگان دریافت افزایش منظور به

باشد. از آنجایی که بیشترین درصد آمار مرگ مغزی در گروه جوانان 

و این گروه در معرض صدمات مغزی ناشی از سوانح  رندیگیقرار م

؛ در این پژوهش برآن شدیم که آگاهی و نگرش این باشندیم رانندگی

قشر از جامعه را در ارتباط با اهدای عضو سنجیده و از طریق اطالع 

اهدای عضو گامی در جهت تحقق فرهنگ سازی در رسانی در خصوص 

 اهدا اعضا برداریم.

 روش کار

 یرو 04-03( در سال Cross- sectionalاین مطالعه مقطعی )

مقاطع  2-1مقطع کارشناسی و دانشجویان ترم  7تا  4دانشجویان ترم 

کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد و پیراپزشکی و نیز دانشگاه پیام 

علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی  یهانور شهرستان فردوس در رشته

پس از تصویت طرح در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد، حجم 

مول مقایسه دو نسبت و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان نمونه با فر

دانشجو مشخص شد، به این  470درصد،  00درصد و توان آزمون  00

دانشجوی  240دانشجوی دختر و پسر علوم پزشکی و  240ترتیب که 

دختر و پسر غیر علوم پزشکی وارد مطالعه شدند. واحدهای مورد 

مبتنی بر هدف بوده؛ به این پژوهش به روش نمونه گیری غیر تصادفی 

علوم پزشکی و  یهاها در داخل هر کدام از رشتهنمونه صورت که

 غیرعلوم پزشکی به شکل تصادفی کالسیک وارد پژوهش شدند.

دانشگاهی  یهارشته 7تا  4معیارهای ورود به پژوهش تحصیل درترم 

سایر مقاطع و عالقه مندی به شرکت  2-1در مقطع کارشناسی و ترم 

ر پژوهش بود. دانشجویان به رضایت خود وارد مطالعه شده و د

ها را تکمیل کردند. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه

پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن توسط عباسی دولت آبادی و 

بخش شامل اطالعات  5همکاران بررسی شده است. این پرسشنامه در 

نگرش و سؤاالت مربوط به آگاهی جمعیت شناختی، سؤاالت مربوط به 

. روایی آن با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از باشدیم

=  02/0آزمون/باز آزمون و ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است )

r  04/0و  =α :بخش اطالعات جمعیت شناختی پرسشنامه شامل ،)

. [7] تحصیل است سن، جنس، دین، وضعیت تأهل و نام دانشگاه محل

ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن 

همکاران بررسی شده است. این پرسشنامه  توسط عباسی دولت آبادی و

بخش شامل اطالعات جمعیت شناختی، سؤاالت مربوط به نگرش  5در 

. روایی آن با استفاده از روایی محتوا باشدیو سؤاالت مربوط به آگاهی م

و پایایی آن با استفاده از آزمون/باز آزمون و ضریب آلفای کرونباخ 

(، بخش اطالعات جمعیت α=  04/0و  r=  02/0سنجیده شده است )

شناختی پرسشنامه شامل: سن، جنس، دین، وضعیت تأهل و نام 

. این پرسشنامه در بخش نگرش شامل [7] دانشگاه محل تحصیل است

، (100-%66/66گروه مثبت ) 5که در  باشدیم یانهیگز 3سؤال  20

صفر( و بخش آگاهی -%55/55) ی( و منف%66/66-%55/55بی نظر )

، (100-%66/66گروه خوب ) 5است که در  یانهیگز 5سؤال  11دارای 

ندی صفر( دسته ب-%55/55( و ضعیف )%66/66-%55/55متوسط )

شده است. پس از اخذ رضایت از دانشجویان و اطمینان از محرمانه 

ماندن اطالعات، پرسشنامه تکمیل و نتایج آن با استفاده از نرم افزار 

SPSS  میانگین، انحراف معیار  یفیو با استفاده از آمار توص 22نسخه(

(، اسپیرمن و مستقل و تحلیل واریانس t) یو فراوانی( و آماراستنباط

 زمون ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.آ

 هایافته

دانشجو در دو گروه دانشجویان دانشگاههای علوم  470در این مطالعه 

( و دانشجویان دانشگاههای غیر علوم پزشکی %30نفر ) 240 یپزشک

( مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی دانشجویان %30نفر ) 240

و میانگین سنی دانشجویان دختر  03/25 ± 36/5ه پسر در این مطالع

پسر  انی( دانشجو%30نفر ) 240بود. از نظر جنسیت  00/21 ± 00/2

( %2/30نفر ) 242و بقیه دختر بودند و از نظر منبع کسب اطالعات 

شرکت کننده اطالعات خود را در زمینه اهدا عضو از  انیدانشجو

کسب اطالعات کرده  هاشی( آنان از طریق هما%10نفر ) 47تلویزیون و 

بودند؛ از نظر سابقه اهداء عضو در بین خانواده و اقوام بیشترین فراوانی 

( بود. از نظر میزان درآمد %1/76نفر ) 413مربوط به گزینه خیر 

از  %3/10( و %0/64نفر ) 512ربوط به متوسط بیشترین فراوانی م

از آنان  %2/30دانشجویان شرکت کننده دارای کارت اهدا عضو بودند و 

اطالعات خود را در این زمینه از طریق تلویزیون کسب کرده بودند. 

 (.1جدول )
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 علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی یهاتی دانشجویان دانشگاهاطالعات جمعیت شناخ :6جدول 

 )درصد( یفراوان متغیر

  جنس

 (30) 240 زن

 (30) 240 مرد

  منبع کسب اطالعات

 (2/30) 242 تلویزیون

 (3/23) 123 روزنامه

 (0/15) 60 دوستان

 (10) 47 همایش

  درامد

 (3/24) 117 پایین

 (0/64) 512 متوسط

 (7/10) 32 باال

  رشته تحصیلی

 (30) 240 علوم پزشکی

 (30) 240 غیر پزشکی

  سابقه اهدا عضو در بین خانواده و اقوام

 (3/15) 63 بله

 (1/76) 413 خیر

  میزان اطالعات در مورد اهداعضو

 (5/10) 05 زیاد

 (1/63) 514 تاحدودی

 (3/14) 00 کم

 (1/0) 3 ندارم

 

 علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی نسبت به اهدای عضو یهاآگاهی، نگرش دانشجویان دانشگاه سهیمقا :2جدول 

± 𝒙 تعداد دانشگاه  𝑺𝑫 P value 

041/0   نگرش  
01/11 ± 77/00 242 غیر علوم پزشکی   

00/15 ± 15/70 240 علوم پزشکی   
004/0   آگاهی  

04/4 ± 47/17 242 غیر علوم پزشکی   
05/2 ± 07/10 240 علوم پزشکی   

 

نشان داد که میانگین نمره متغیر نگرش در دانشجویان غیرعلوم  هاافتهی

و میانگین نمره  150/70و در دانشجویان علوم پزشکی  77/00پزشکی 

و در دانشجویان علوم  47/17آگاهی در دانشجویان غیر علوم پزشکی 

آزمون تی مستقل نشان داد که بین  همچنینبود.  07/10پزشکی 

میانگین متغیر نگرش در دو گروه دانشجویان علوم پزشکی و غیر 

بین میانگین متغیر  ی. ول(P=  041/0)پزشکی تفاوت معنی داری بود 

 (P=  004/0) آگاهی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت
 .(2جدول )

آزمون تی مستقل مقایسه دو متغیر آگاهی و نگرش به  همچنین نتایج

تفکیک جنس در دو دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی حاکی از 

( و در 53/17 ± 65/2امتیاز آگاهی در دانشجویان دختر )این بود که 

( و نیز امتیاز نگرش در دانشجویان 20/10 ± 70/4دانشجویان پسر )

( بود 65/70 ± 12/74دانشجویان پسر ) ( و در53/00 ± 15/11دختر )

جدول ) یج آزمون ارتباط آماری معنی داری بین این دو نشان داداو نت

5). 

نشان داد که بین متغیر نگرش با  همچنین آزمون ضریب همبستگی

تحصیالت رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون اسپیرمن نیز بین 

 تغیر آگاهی و نگرش رابطه معنی داری نشان نداد.سطح درآمد و م
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 و همکاران پیروی         عضو اهدای به نسبت دانشجویان نگرش و آگاهی میزان مقایسه    

 مقایسه آگاهی، نگرش دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی نسبت به اهدای عضو به تفکیک جنس :3جدول 

± 𝒙 تعداد جنس  𝑺𝑫 P value 

 005/0   نگرش
  15/11 ± 53/00 240 دختر
  74/12 ± 65/70 242 پسر
 017/0   آگاهی

  65/2 ± 53/17 240 دختر
  70/4 ± 20/10 242 پسر

 

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که نگرش و آگاهی نسبت به اهدای عضو در 

االتر بدانشجویان علوم پزشکی نسبت به دانشجویان غیر علوم پزشکی 

 علوم یهادروس ارائه شده در رشته تواندیبوده که یکی از دالیل آن م

پزشکی باشد که توانسته است گامی هر چند کوچک در جهت افزایش 

بر نگرش افراد تأثیر گذار باشد  تواندیآگاهی بردارد و افزایش آگاهی م

ولی با توجه به اهمیت مبحث اهدا عضو، اضافه شدن دروس مرتبط در 

این بهبود تفکر را بیش از پیش  تواندیتحصیلی م یهاتمام رشته

افزایش دهد. مطالعه ارجمند و همکاران نیز نشان داد که افزایش سطح 

علوم پزشکی منجر به افزایش نگرش مثبت در  یهاآگاهی در رشته

. ظهور و همکاران در پژوهش خود به این [0] شودیمورد اهدا عضو م

نتیجه رسید که افرادی که فتوای مرجع تقلید خود را نسبت به اهدا 

تمایل بیشتری برای داشتن کارت اهدا عضو داشتند  تنددانسیعضو م

که نشاندهنده این است که پشتوانه مذهبی یکی از علل گرایش مثبت 

. این نتیجه مشابه نتایج مطالعه حسین [3] باشدیافراد به اهدا عضو م

 اکوبی و همکارانج [12]ن و همکارا کیوس [11]ن و همکارا رضایی

نتایج نشان داد که بین میانگین متغیر  . عالوه بر این،باشدمی [15]

نگرش و سطح تحصیالت رابطه معنی داری وجود ندارد بطوریکه افزایش 

سطح تحصیالت تأثیری روی میزان نگرش در مورد اهدا عضو نداشته 

ر پژوهش خود به نتیجه مشابه رسیدند د [4] است. امدادی و همکاران

 صورت در باالتر، تحصیالت با ولی رضایی و همکاران نشان دادند افراد
معنی  رابطه و دارند عضو اهدای برای بیشتری آمادگی مغزی مرگ وقوع

که  [14] دارد وجود عضو اهدای و آکادمیک تحصیالت بین داری

به دلیل کمتر بودن دانشجویان مقطع دکترا و بیشتر بودن  تواندیم

دانشجویان مقطع کارشناسی در پژوهش ما نسبت به پژوهش رضایی و 

همکاران باشد. همچنین در این مطالعه ما نشان دادیم که بین سطح 

آگاهی. و اهدا عضو تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد که مبین 

مهم دیگر در این پژوهش نشان دهنده  یهاافتهیهمین امر است. یکی از 

از دانشجویان نسبت به مرگ مغزی مثبت  %5/51این بود که نگرش 

. دانندینیست، بطوریکه این دانشجویان مرگ مغزی را قابل بازگشت م

و ظهور و همکاران  %41جه در این مورد به نتی [13] برومند و همکاران

این  از آمده دست نتایج به اساس . بر[16] . رسیدند%44نیز به نتیجه 

 قانون که سالی همان در که یکی متفاوت زمانی بازه درسه تحقیق سه

 دیگری و( 00 )سال شده تصویب مرگ مغزی دچار افراد از عضو پیوند
 لاست )سا گرفته صورت مجلس در قانون این بیاز، تصو بعد سال 10
 زمینه در آگاهی که شودیم ، دیده04( و این پژوهش در سال 70

 مورد در دانش و پیوند برای مغزی مرگ فرد دچار اعضای از استفاده

 در حتی و است، نداشته چندانی تغییر مدت این در طول مغزی مرگ
به  است؛ شده هم کمتر اهدا عضو برای مردم تمایل این مدت طی

حیات  به بازگشت احتمال که افرادی درصد 05/00 سال که در طوری

 مغزی با مرگ افراد از عضو پیوند مسأله با دانستندیم ممکن غیر را
 .است رسیده درصد 77به  عدد این 00سال  در لیو [16] بودند موافق

 44 که 00 سال در مقام و بزرگ ظهور مطالعه نتایج با مقایسه در
در  و [16] دانستندیم برگشت ناپذیر مغزی را مرگ تهران مردم درصد

 %5/51بوده است و در مطالعه ما که  41 که% 00ند در سال مطالعه بروم

 بودن به دلیل ناکافی نگرش و آگاهی ارتقاء عدم این ؛ به نظر،باشدیم
است. عالوه بر  بوده در جامعه سازی فرهنگ و آموزش بودن ناکارآمد یا

درصد از دانشجویان  3/10این یافته های این پژوهش نشان داد که تنها 

اهدا عضو بودند. در حالیکه در مطالعه امدادی و همکاران  دارای کارت

کارت اهدا عضو داشتند که درصد دانشجویان  6/6، [4] 00در سال 

 افزایش فرهنگ سازی تواندییکی از این دالیل افزایش در این پژوهش م

ها که منجر به افزایش تمایل به داشتن کارت اهدا در طول این سال

عضو شده است، اشاره کرد در هر صورت نتایج هر دو مطالعه با در 

 ت فاحشی داشتهمقایسه با نتایج انجام گرفته در خارج از کشور تفاو

 %61است به طوریکه در مطالعه هاید و همکاران در استرالیا این میزان 

نتایج این مطالعه مبین این موضوع است که  .[10] گزارش شده است

درصد از تلویزیون به عنوان رسانه ملی  2/30اکثریت شرکت کنندگان 

مطالعه امدادی  اند که این نتیجه همسو بااطالعات خود را کسب کرده

از تلویزیون به عنوان یکی از  توانیذا مل [4] باشدیو همکاران م

مهم آموزشی در راستای غنی سازی فرهنگ اهدا عضو  یهاکانال

استفاده کرد. همچنین در این پژوهش آگاهی و نگرش نسبت به اهدا 

عضو در دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر باالتر بود که از 

به استفاده بیشتر پسران از وسایل نقیله موتوری و در  توانیدالیل آن م

مرگ مغزی نسبت به دختران اشاره کردکه  معرض خطر بودن آنان برای

. این مطالعه [4] باشدیمطالعه امدادی و همکاران نیز مؤید این نتایج م

بین سطح درآمد و میزان اگاهی و نگرش نسبت به اهدای عضو  یارابطه

عابدی  و [3]ن نشان نداد که این نتایج همسو با مطالعه ظهور و همکارا

این عدم رابطه را به دلیل داوطلبانه  توانیکه م باشدمی [1] و همکاران

 بودن اهدا عضو و عدم تأثیر بر مسائل مالی بازماندگان دانست.

 نتیجه گیری

عه نشان داد که هر جند که میزان آگاهی بین دو گروه نتایج این مطال

دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی تفاوت معنادار آماری ندارد 
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با این وجود میزان آگاهی در دانشجویان علوم پزشکی نسبت به 

دانشجویان غیر علوم پزشکی بیشتر بوده است، این در حالی است که 

دو گروه تفاوت معنی دار آماری را نشان میانگین متغیر نگرش بین این 

 یهاداد، و این مسأله لزوم افزایش آموزش در این زمینه را در تمام گروه

؛ تا بعد از اتمام دوره تحصیل کندیدانشگاهی به ما گوشزد م

بتوانندگامی مؤثر در جهت ارتقا فرهنگ سازی زمینه اهدا عضو بردارند. 

بت دروس در مورد افزایش آگاهی و در عین حال با توجه به تأثیر مث

غیر علوم  یهانگرش الزم است به طرح درس دانشجویان دانشگاه

پزشکی نیز واحدهایی در این زمینه اضافه شود تا این دانشجویان نیز 

 بتوانند سهم فرهنگی خود را در این زمینه انجام دهند.

 تشکر و قدردانی

پس از کسب تأییدیه ازکمیته تحقیقات دانشگاه علوم این پژوهش 

انجام شد.. 1043پزشکی بیرجند با کد 
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Abstract 

Introduction: The most important source of organ donation for patients in need is the 
brain dead patients. Regarding the high accident rate in Iran and the low donation rate in 
the country, the present study was conducted to compare the knowledge and attitude of 
the students of medical sciences and non-medical sciences in Ferdows city regarding 
organ donation. 
Methods: In this cross-sectional study, 480 students of medical and non-medical 
sciences were selected from Islamic Azad University, Universities of Paramedical 
Sciences and Payame Noor in Ferdows City using the non-random sampling method 
during 2015-2016. The data were collected using a valid and reliable questionnaire. Then, 
the data were analyzed using independent t-test and ANOVA by the SPSS 22 software. 
Results: The results of this study showed that there was a significant difference in the 
variable of attitude between medical and non-medical students (P = 0.041). Also, there 
was no significant difference in the variable of knowledge between medical and non-
medical students (P = 0.094). However, the mean of the knowledge variable in medical 
students (19.08 ± 2.93) was higher than non-medical students (18.48 ± 4.74). 
Conclusions: According to the results of this study, the knowledge about organ donation 
is low; so, public education at the community level should be increased to improve the 
positive attitude towards the organ donation and, consequently, to increase the rate of 
transplantation. 
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