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Abstract 
 

Background and purpose: The success of organ donation process is closely related to the 
knowledge, attitude and practice of nurses toward this issue. Therefore, the nurses involved with this 
process should be aware of their roles. This study was conducted to determine the effect of training 
program based on nursing model of dynamism and continuous improvement in seeking assurance and 
getting approve on nurse's knowledge, attitude and practice about their role in organ donation process 

Materials and methods: In this experimental study, Ghaem and Imam Reza Hospitals in 
Mashhad were assigned into either experimental or control groups. Then through stratified random 
sampling allocation, 60 ICU Nurse's (n=30 per group) were selected. In intervention group training 
program was conducted in two stages based on the model and in the control group traditional training 
program on organ donation process was performed. Each stage continued for 3 hours with a one week 
interval. Both groups completed a researcher made questionnaire assessing nurse's knowledge, attitude 
and practice toward nurses role in organ donation process before and one month after the intervention. 
Data Analysis was done using t-test, Paired test and Chi-Square in SPSS V.11.5. 

Results: There was no significant difference in nurse's knowledge (P=0.36), attitude (P=0.27), 
and practice (P=0.59) between the two groups before the intervention but significant differences were 
seen in both groups after the intervention (knowledge P<0.001, attitude P<0.00, and practice P<0.001). 

Conclusion: The results showed that training program based on proposed model was found to be 
more effective in increasing the nurses’ level of knowledge, attitude and practice in organ donation 
process. Nursing model of dynamism and continuous improvement in seeking assurance and getting 
approve could be applied in nursing education to enhance the level of training provided for nurses 
involved in organ donation process. 
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 پژوهشي

تاثير آموزش مبتني بر مدل پرستاري پويايي و بهبود مستمر 
يابي و تأييدپذيري بر دانش، نگرش و عملكرد پرستاران در  اطمينان

  زمينه نقش پرستاران درفرآيند اهداي عضو
  

       1زهراسادات منظري

       2سيده تكتم معصوميان حسيني

       3حسين كريمي مونقي

  4حميدرضا بهنام وشاني
  

  چكيده
موفقيت فرآيند اهداي عضو ارتباط نزديكي با ميزان آگـاهي، نگـرش و عملكـرد پرسـتاران نسـبت بـه        :هدفو  سابقه

 .هاي خود در اين فرآيند آشـنا سـاخت   فرآيند اهداي عضو دارد لذا بايد پرستاراني را كه با اين پديده سروكار دارند با نقش
يـابي و تاييدپـذيري بـر     دف تعيين تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل پرستاري پويايي و بهبود مستمر اطمينـان اين مطالعه با ه

  .دانش، نگرش و عملكرد پرستاران در زمينه نقش پرستاران در فرآيند اهداي عضو انجام گرفت
صـورت تصـادفي در   ه شهر مشـهد بـ   )ع( و امام رضا) عج( هاي قائم در اين مطالعه تجربي، بيمارستان :ها مواد و روش

نفـر   30(يـو   سي پرستار آي 60اي گيري تصادفي طبقه سپس به روش نمونه. هاي آزمون و كنترل قرارداده شدند يكي از گروه
يـابي و   هاي مدل پويايي و بهبـود مسـتمر اطمينـان    در گروه مداخله برنامه آموزشي مبتني بر سازه. انتخاب شدند) در هرگروه

ماه بعـد از  1هر دو گروه قبل و . رايج در زمينه فرآيند اهداي عضو اجرا شدري و براي گروه كنترل برنامه آموزشي تاييدپذي
  .مداخله پرسشنامه دانش، نگرش و عملكرد پرستاران در رابطه با نقش پرستار در فرآيند اهداي عضو را تكميل نمودند

پرستاران در دو گـروه  ) =59/0p(و عملكرد ) =27/0p(، نگرش )=36/0p(نمره دانش قبل از مداخله ميانگين  :ها يافته
و ) >001/0p( ، نگـرش )>001/0p( ميـانگين نمـره دانـش   در اختالف آماري معني داري نداشت؛ اما پس از اجراي مداخلـه  

  .پرستاران در گروه مداخله با گروه كنترل اختالف آماري معني داري مشاهده شد) >001/0p( عملكرد
يابي نسبت بـه برنامـه    آموزشي مبتني بر مدل پويايي و بهبود مستمر اطمينان  نتايج نشان داد كه برگزاري برنامه :استنتاج

عضو مـوثرتر   آموزشي رايج در زمينه افزايش دانش، نگرش و عملكرد پرستاران در رابطه با نقش پرستاران در فرآيند اهداي
هاي مهم پرستار در فرآيند اهداي عضو از  ها از نقش اران و آگاه نمودن آنشود به منظور آموزش پرست پيشنهاد مي لذا .است

  .يابي استفاده شود مدل پرستاري پويايي و بهبود مستمر اطمينان
  

  يابي و تأييدپذيري دانش، نگرش، عملكرد، مدل پرستاري پويايي و بهبود مستمر اطمينان: واژه هاي كليدي
  

  مقدمه
نولوژي و بروز روزافـزون  به دنبال توسعه علوم و تك

هــاي حيــاتي  مراحــل انتهــايي نارســايي بســياري از انــدام
چون كليه، كبد، قلب و ريـه نيـاز بـه پيونـد عضـو بـه        هم
  ه ـاز بـكه ني وريـط  ؛ به)1(ال افزايش استـرعت در حـس

  
   E-mail:masoumiant911@mums.ac.ir                   مايي مشهددانشكده پرستاري و ما- خيابان ابن سينا: مشهد - سيده تكتم معصوميان حسيني :مولف مسئول

  ايران، مشهد ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،پرستاري و مامايي دانشكده، جراحي -داخلي گروه ،استاديار. 1
  ايران، مشهد ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشجوي ارشد آموزش پرستاري. 2
  ايران، مشهد ،دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،دانشكده پرستاري و مامايي ،جراحي -داخلي گروه ،ياردانش .3
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 پژوهشي

افـزايش   درصـد  200اهداي عضو طـي دو دهـه گذشـته    
و پس از تصـويب قـانون اهـداي عضـو در      )2(يافته است

 نفر در ميليـون  7/1در ايران آمار اهداي عضو از  1379سال 
رسيده  1391نفر در ميليون در سال  7/5به  1388در سال 
امـا   اين رقم هرچند افزايش نـاچيزي داشـته اسـت   . است

حاكي از روند رو به رشـد آمـار اهـداي عضـو در ايـران      
مطالعــات و مســتندات متعــدد حــاكي از ورود  .)3(اســت

تـر   دار، تازه و شفاف يهاي معن ايفاي نقش رايپرستاران ب
بسته به شرايط، قوانين، مقررات و نيازهـاي جوامـع خـود    

باشند و با افزايش آمار اهداي عضو در جهان و نيز در  مي
  .)4(ان نقش پرستاران گسترش يافته استاير

هـاي پرسـتاري از    كه امروزه تمركز مراقبت طوري به
پرستاري ويژه به پرستاري در فرآيند اهداي عضو جابجـا  
شده و بـه مـوازات آن نقـش پرسـتاران نيـز تغييـر نمـوده        

طبق نتايج مطالعات محققين مختلف، درگيـري  . )5(است
ــو   ــداي عضـ ــد اهـ ــتاران در فرآينـ ــتپرسـ ــرين و  مثبـ تـ

ها نقشي بسيار با  ترين قسمت اين حرفه است و آن ارزنده
چنـين، در   هـم  .)6-8(نمايند اهميت در اين فرآيند ايفا مي

اين مطالعات، خانواده بيمـاران مـرگ مغـزي در فرآينـد     
عنوان مؤثرترين عامل كمك  اهداي عضو، پرستاران را به

طفي معرفي اي مراقبت براي ارايه حمايت عا در تيم حرفه
عـالوه، نتـايج مطالعـات متعـدد در زمينـه       بـه  .)7،8(كردند

دهــد پرســتاران نقشــي  فرآينــد اهــداي عضــو، نشــان مــي
، پيگيـري مـؤثر    كليدي در شناسايي اهداكنندگان عضـو 

مغـزي، آمـوزش عمـوم     نيازهاي خـانواده بيمـاران مـرگ   
مردم و پرسـتاري از بيمـار اهـدا كننـده چنـد عضـو ايفـا        

در ايــن ميــان، در ايــران براســاس مــدل . )9-11(كننــد مــي
يابي و  پرستاري به نام مدل پويايي و بهبود مستمر اطمينان

تاييدپذيري كه در مركـز پيونـد اعضـاي دانشـگاه علـوم      
با همكاري دانشگاه تربيـت   1390پزشكي مشهد در سال 

مدرس تهران انجام شده است، به دو نقش مهم مشاركت 
فرآيند اهداي عضو اشاره شـده  و جانبداري پرستاران در 

افزايش اهداف اين مدل عبارت است از تعريف و . است
، پرسـتاران در فراينـد اهـداي عضـو    مشاركت اثر بخـش  

مراقبـت  تعريف و تعيين نقش و مـداخالت پرسـتاري در   
خانواده محور به خانواده بيمـاران مـرگ مغـزي كانديـد     

و افـــزايش توانمنـــدي   ، درخواســـت اهـــداي عضـــو   
گيري راجع به اهـداي   خانواده در تصميمآمدي خودكار
كــاهش اســترس و تعــارض خــانوده و بهبــود      ،عضــو

كيفيـت  سـالمت،  بهبـود  سازگاري بـا بحـران و اسـتمرار    
بعـد از  اتخاذ شـده،  م ياز تصم خانوادهزندگي و رضايت 

 در اين مدل پرستار اهداي عضو وظايف خود .مرگ بيمار
يـابي و تأييدپـذيري    انرا در بهبود پيوسته و مستمر اطمينـ 

خـــانواده بيمـــاران مـــرگ مغـــزي بـــا ايفـــاي دو نقـــش 
  .)12(رساند به انجام مي "جانبداري"و  "مشاركت"

نقش مشاركتي پرستار به معناي مشاركت پرستار در 
مغـزي بـه خـانواده و نيـز مشـاركت در       اطالع خبر مـرگ 
ها و همچنين شـامل نقـش    عضو از آن  درخواست اهداي

 براساس. )12(باشد درفرآيند اهداي عضو مي كننده هماهنگ
  نتايج حاصل از بررسي مطالعات، حتـي اگـر پزشـك بـه    

گويي درباره تشخيص  ترين فرد براي پاسخ عنوان مناسب
ترين فـرد بـراي    آگهي تعيين شود، پرستار مناسب و پيش

باشد و  تكرار مجدد نكات ارايه شده به وسيله پزشك مي
وسـيله پزشـك بـه     اطالعات بـه رائه زمان ابنابراين پرستار 

اگـر پرسـتاران   . )13(خانواده بايستي حضـور داشـته باشـد   
خـوبي خـانواده ايـن بيمـاران را در هنگـام خبـر        بتوانند به

دادن مرگ مغزي و درخواست اهـداي عضـو، مـديريت    
تر و مـؤثرتر بـا مـرگ بيمارشـان كنـار       ها آسان نمايند آن

يـز افـزايش خواهـد    آيند و احتمال رضايت بـه اهـدا ن   مي
عنوان هماهنـگ كننـده بـين    تواند به  پرستار مي .)14(يافت

مغـزي   عضو، بيمار مـرگ  كننده تيم درمان، تيم درخواست
  ).13 ،12 ،8(نمايدو خانواده وي و گيرندگان عضو عمل 

ــداري در فرآينــد   نقــش ديگــر پرســتار، نقــش جانب
باشد كه در دو حيطه حفاظت و حمايت  اهداي عضو مي

حيطـه حفـاظتي شـامل دو جـزء وابسـته و      . گـردد  ا ميايف
 "مراقبـت از خـانواده  "و  "مراقبت از بيمار"مرتبط به هم 

تـرين عوامـل    جايي كـه يكـي از مهـم    از آن. )12(باشد مي
جلــب اعتمــاد خــانواده در مــدنظر قــرار دادن پرســتار بــه 
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ــدافع اصــلي آن  ــوان م ــداي عضــو،   عن ــد اه ــا در فرآين ه
مراقبــت ارايــه شــده بــه عزيــز مشــاهده و درك كفايــت 

اي  لـذا، قبـل از هرگونـه مداخلـه    . باشـد  ها مي مصدوم آن
پرستاران بايد در خانواده اين اطمينان را ايجاد نمايند كـه  
ــان      ــود بيمارش ــات و بهب ــاني در نج ــي و درم ــيم مراقبت ت

چــه در تــوان داشــته انــد، انجــام داده و مراقبــت و  هــرآن
حيطـه  . انـد  مـل آورده هـا بـه ع   درمان كـافي از بيمـار آن  

حمايتي نقش پرستار نيـز، داراي اجزايـي چـون حمايـت     
، حمايـت عـاطفي و حمايـت سـوگ     )مشاوره(اطالعاتي 

هايي كه در باال به شـرح   اما عليرغم وجود نقش. باشد مي
ها پرداخته شد و اهميت نقش مثبـت   مختصري درباره آن

ــات     ــداي عضــو، مطالع ــد اه ــتار در فرآين ــده پرس و ارزن
هاي ويـژه   دهد كه پرسنل بخش مراقبت لف نشان ميمخت

اعم از پزشـكان يـا پرسـتاران بـه منظـور مـديريت موفـق        
فرآيند اهداي عضو آمـاده نيسـتند و ضـعف فراوانـي بـه      
خصوص در آموزش پرستاران در اين زمينه وجـود دارد  

. )15 ،14(ها داده شود هاي مرتبطي به آن و بايستي آموزش
ــايج حاصــل ا  ــاس نت ــايي  براس ــات، توان ــي مطالع ز بررس

پرستاران براي صرف وقت با خانواده، پاسخ به سـواالت  
ها و داشتن نگرشي مثبت به اهـداي عضـو در فرآينـد     آن

در ايـن مطالعـات   . )16(اهداي عضو حياتي و الزامي است
ضمن تاكيد بر اهميت نقش پرستاران در فرآينـد اهـداي   

فرآينـد   گيـري شـد كـه موفقيـت     گونـه نتيجـه   عضو، اين
اهداي عضو ارتباط نزديكـي بـا ميـزان آگـاهي و تمايـل      

 )17 ،8(پرستاران نسبت به اهداي عضو و پيوند اعضاء دارد
هـاي مراقبـت ويـژه     و نگرش پرستاران و پزشكان بخـش 
هاي اهـداي عضـو    نسبت به اهداي عضو با موفقيت برنامه

كــه در  ايــن درحــالي اســت. )19 ،18(باشــد در ارتبــاط مــي
ت مختلفي كه در ايران و ديگر كشورها به منظـور  مطالعا

ــاره    بررســي آگــاهي، نگــرش و عملكــرد پرســتاران درب
مغزي و فرآيند اهداي عضو انجام گرفت مشـخص   مرگ

شــد كــه پرســتاران آگــاهي، نگــرش و عملكــرد مناســبي 
با اين حال  .)20-23 ،8(نسبت به فرآيند اهداي عضو ندارند

هـدف اجـرا نگرديـده و    تاكنون برنامه آموزشـي بـا ايـن    

هاي آموزشي اندكي كه برگزار شده تنها به منظور  برنامه
افزايش آگاهي پرسـتاران در زمينـه درك مـرگ مغـزي     

باشد و به فرآينـد اهـداي عضـو و نقشـي كـه پرسـتار        مي
تواند در اين فرآيند ايفا نمايد و عملكـرد وي در ايـن    مي

رسـد بـه    از طرفي، بـه نظـر مـي   . زمينه توجهي نشده است
يـابي   اطمينـان كارگيري مدل بومي پويايي و بهبود مستمر 

فرهنگـي   و تاييدپذيري كه بـا توجـه بـه تمـامي متغيرهـاي     
جامعــه بــراي روشــن ســاختن نحــوه عمــل پرســتاران در  
فرآيند اهداي عضو و نيز در مواجهه بـا خـانواده بيمـاران    

تـري بـا    مرگ مغزي طراحـي شـده اسـت؛ تناسـب بـيش     
يه شده جهت حـل ايـن مشـكل داشـته     رويكردهاي توص

اي در  اين درحالي است كه تاكنون در هيچ مطالعه. باشد
هـاي پرسـتاري در    ايران و نيز سـاير نقـاط جهـان از مـدل    

فرآيند اهداي عضو به منظور آمـوزش پرسـتاران در ايـن    
لذا، با توجه به مطالبي كه بيـان  . زمينه استفاده نشده است

اي با هـدف تعيـين    تا مطالعهگرديد، پژوهشگر بر آن شد 
تاثير اجـراي برنامـه آموزشـي مبتنـي بـر مـدل پرسـتاري        

يــابي و تاييدپــذيري بــر  پويــايي و بهبــود مســتمر اطمينــان
دانــش، نگــرش و عملكــرد پرســتاران در رابطــه بــا نقــش 

  .پرستاران در فرآيند اهداي عضو انجام دهد
  

  ها روش مواد و
دو  پــژوهش حاضــر يــك مطالعــه تجربــي بــا طــرح 

جامعـه ايـن    .پـس آزمـون اسـت    -گروهه پـيش آزمـون  
هـاي   يو بيمارستان سي هاي آي پژوهش را پرستاران بخش

با . دهند شهر مشهد تشكيل مي) ع(و امام رضا ) عج(قائم 
توجه به امكـان بـاالي انتشـار اطالعـات و امكـان ايجـاد       
سوگيري در نتايج به هنگام انتخاب پرستاران دو گروه از 

بـا   يمارسـتان، پژوهشـگر نـاگزير شـد ابتـدا     يك محـيط ب 
را بـراي  ) قـائم (استفاده از قرعه كشـي، يـك بيمارسـتان    

مداخله كارگاه مبتني بر مدل پرستاري در فرآيند اهـداي  
را بـراي مداخلـه بـه شـيوه     ) امـام رضـا  (عضو و ديگـري  

كارگاه مبتني بـر محتـواي آموزشـي رايـج كـه در سـاير       
ن در زمينـه فرآينـد اهـداي    مطالعات انجام گرفته در ايـرا 



     
  زهرا سادات منظري و همكاران     
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 پژوهشي

از در نظـر بگيـرد و    ،عضو مورد استفاده قرار گرفته است
بيمارستان قائم، با اسـتفاده از قرعـه    ICUهاي  ميان بخش

بخـش و در   6كشي و با توجه به حجم نمونه مورد نيـاز،  
بخــش را بــه عنــوان مداخلــه  4بيمارســتان امــام رضــا نيــز 
از روش  ســپس، پژوهشــگر . آموزشــي در نظــر گيــرد  

ــه ــه ايــن . اي اســتفاده نمــود گيــري تصــادفي طبقــه نمون ب
يـو و   سـي  بخـش آي  6صورت كه در بيمارستان قائم هر 

، به عنـوان يـك   ICUبخش  4در بيمارستان امام رضا هر 
طبقه در نظر گرفته شد و تعداد پرستار مـورد نيـاز از هـر    
طبقه برحسب حجم نمونه مورد نياز به صـورت تصـادفي   

 بـا مطالعه حاضر   حجم نمونه. انتخاب گرديد از هر بخش
ــراي   «فرمــول اســتفاده از  ــه ب ــين حجــم نمون مقايســه تعي

ــانگين  ــهدر مي ــتقل دو جامع ــاب،  » مس ــا احتس ــطح و ب س
درصـد و انحـراف    80و توان آزمـون   درصد 95ينان اطم

نفـر   10(نفر  20معيار و ميانگين مطالعه مقدماتي بر روي 
  .گروه محاسبه گرديد نفر در هر 30 ،)در هر گروه

متغيـر   3كه اين پـژوهش داراي   ضمناً با توجه به اين
بنـابراين، تعيـين حجـم نمونـه بـا      . باشـد  وابسته اصلي مـي 
هـاي مطالعـه مقـدماتي بـراي هـر يـك از        استفاده از يافته

محاسـبه  ) دانـش، نگـرش و عملكـرد پرسـتاران    (متغيرها 
در » مونهحداقل حجم ن«گرديد و باالترين عدد به عنوان 

تغييـر   انحـراف معيـار   نظر گرفته شد و در نهايت براساس
ــتاران در   ــرش پرس ــره نگ ــروه نم ــه گ ، 1m =3/27مداخل

 كنترلگروه  تغيير نمره نگرش پرستاران درانحراف معيار
6/14 =2m ،ــانگين ــتاران در  مي ــره نگــرش پرس ــر نم  تغيي

تغييــر نمــره نگــرش  ميــانگين، 1S= 6/21مداخلــه  گــروه
، حداقل حجم نمونـه  2S =7/9 كنترلگروه  پرستاران در

نفر محاسبه گرديد كه بـه منظـور افـزودن بـر اعتبـار        27
نتــايج حاصــل از مطالعــه و نيــز در نظــر گــرفتن احتمــال  

هـا، حجـم    آوري داده ريزش نمونه در مرحلـه دوم جمـع  
  .نفر در نظر گرفته شد  30ها  نمونه در هريك از گروه

ضـر، داشـتن حـداقل    معيارهاي ورود بـه مطالعـه حا  
مغـزي، عـدم دريافـت     يك مورد مواجـه بـا بيمـار مـرگ    

آموزش قبلي در اين زمينه، عالقـه منـدي بـه شـركت در     

پژوهش و نداشتن سابقه اهدا يا پيوند عضو در خانواده و 
، انصـراف از  نزديكان خود و معيارهاي خروج نيز شـامل 

 ادامه شركت در پژوهش، عدم شركت فرد در يك جلسـه 
لسات آموزشي و عدم تكميل ابزارهاي پـژوهش در  از ج

شايان ذكر اسـت كـه   . ها بود آوري داده مرحله دوم جمع
اجراي اين پژوهش در قالب پايان نامه دانشجويي و پـس  
از اخذ مجوز از كميته اخالق در پژوهش دانشگاه علـوم  

 در اين پژوهش، مالحظـاتي . پزشكي مشهد صورت گرفت
پـژوهش، حـق   از واحدهاي  نظير كسب رضايت آگاهانه

اخالقــي  خــروج از مطالعــه در هــر زمــان و ديگــر كــدهاي
ــد     ــت گردي ــي رعاي ــات تجرب ــه مطالع ــوط ب ــزار . مرب اب

هـا در ايـن پـژوهش شـامل فـرم انتخـاب        گردآوري داده
واحدهاي پـژوهش، پرسشـنامه اطالعـات دموگرافيـك،     
پرسشنامه عوامل مـوثر بـر دانـش و نگـرش پرسـتاران در      

دانش و نگرش "ي عضو و پرسشنامه بررسي فرآيند اهدا
 "پرستار در رابطه با نقش پرستار در فرآيند اهداي عضـو 

سوالي بررسي عوامل موثر بر دانش و نگـرش   9فرم . بود
پرســتاران در فرآينــد اهــداي عضــو پژوهشــگر ســاخته و 
داراي سواالتي نظير داشتن كارت اهداي عضو، مراقبـت  

خانواده خود در رابطه با از بيمار مرگ مغزي، صحبت با 
ــود... اهــداي عضــو و ي پژوهشــگر ســاخته  پرسشــنامه. ب

دانش، نگرش و عمكرد پرستاران در رابطـه بـا    "بررسي 
ــو    ــداي عض ــد اه ــتاران در فرآين ــش پرس ــاس "نق ، براس

پرسشنامه استاندارد حاصل انجام يـك مطالعـه كيفـي بـا     
تجربه خـانواده اهداكننـدگان، نگـرش، دانـش و     "عنوان 

كـه توسـط    "لكرد پرسـتاران در زمينـه اهـداي عضـو    عم
در دانشــگاه ســوري انگلســتان بــه منظــور ) 1996(ســكيو 

بررسي دانش، نگرش و عملكـرد شخصـي پرسـتاران در    
و نيــز مــدل  )8(فرآينــد اهــداي عضــو طراحــي شــده بــود

يـابي و تاييدپـذيري كـه     اطمينـان  پويايي و بهبـود مسـتمر  
عضـو را در ايـران   هـاي پرسـتار در فرآينـد اهـداي      نقش

ايـن پرسشـنامه   . ، طراحي گرديـد )12(معرفي نموده است
اي  چنـد گزينـه  و خيـر   -هاي بله  پاسخسوال با  29داراي 

هـاي   هاي درسـت امتيـاز يـك و پاسـخ     به پاسخ. باشد مي
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امتيـاز حاصـل از   . دانم نمره صفر تعلق گرفت غلط و نمي
ر بخش دوم ابـزا . است 29اين قسمت عددي بين صفر تا 

سوال پيرامون بررسي نگرش پرستاران در زمينه  13شامل 
نقش پرسـتار در فرآينـد اهـداي عضـو اسـت كـه داراي       

هــاي آن در  اســت و پاســخ ) تــايي 7(مقياســي ليكرتــي  
 .قرار دارد "كامال مخالفم"كامال موافقم تا "از  پيوستاري

 12و  5، 2 سوال. (دهي شدند وزن) -3تا + 3( ها از  گويه
دهي شدند به اين صورت كه بـه   معكوس نمرهبه صورت 

تعلـق  + 3امتيـاز   -3گزينه كامال مخالفم بـه جـاي امتيـاز    
تـا   -39 نمره به دسـت آمـده از آن عـددي بـين    ). گرفت

بخش سوم پرسشـنامه نيـز بـه منظـور بررسـي       .است +39
عملكرد پرستاران در رابطـه بـا نقـش پرسـتار در فرآينـد      

از دو سـناريوي مبتنـي    فرآيند اهداي عضو طراحي شد و
بر واقعيت نگارش شده توسط پژوهشـگر در مواجهـه بـا    
موارد واقعي مرگ مغزي وقوع يافته در بيمارستان شـهيد  

سـناريوي اول مشـتمل   . كامياب مشهد تشكيل شده است
بــر نقــش جانبــداري پرســتار در فرآينــد اهــداي عضــو و 
ــتار در    ــر نقــش مشــاركتي پرس ــناريوي دوم مشــتمل ب س

 5اهداي عضو بود كـه بـه دنبـال هـر سـناريو نيـز        فرآيند
بـه صـورت تشـريحي قـرار داده     ) سـوال  10 جمعاً(سوال 
تـرين عملكـرد پرسـتار در     كـم (حـداقل نمـره صـفر    . شد

تــرين  بــيش( 10و حــداكثر نمــره ) فرآينــد اهــداي عضــو
بـه منظـور    .بـود ) عملكرد پرستار در فرآيند اهداي عضو

آموزشـي از روش  و نيز ابزار تاييد روايي ابزارهاي مطالعه 
روايي محتوا استفاده شد به اين ترتيب كه ابزارهاي مطالعه در 

 اين زمينه تجربه و تبحر   تن از اساتيد و افرادي كه در 10اختيار 
كافي داشتند، قرار گرفت و پس از منظور نمودن اصـالحات  

ي نهـايي طراحـي و    الزم و بازبيني توسط تيم تحقيق، ابزارهـا 
  .شد پژوهش حاضر به كار گرفتهدر 

 به منظور كسب اعتماد علمي پرسشنامه بررسي عوامـل 
فرآينـد  موثر بر دانـش، نگـرش و عملكـرد پرسـتاران در     

 ).=86/0r( استفاده شـد آزمون مجدد اهداي عضو از روش 
در  بــه منظــور كســب اعتمــاد علمــي ســواالت پرسشــنامه

رسـتار  قسمت بررسي دانش پرستاران در رابطه بـا نقـش پ  

ــاني درونـــي   در فرآينـــد اهـــداي عضـــو از روش همسـ
و در قسمت ) =88/0r(استفاده شد  20كودرريچاردسون

ــتفاده    ــاخ اسـ ــاي كرونبـ ــرش از روش آلفـ ــي نگـ بررسـ
به منظور بررسـي پايـايي قسـمت عملكـرد     ) =96/0r(شد

گرديـد   پرسشنامه نيز از روش توافق بين ارزيابان استفاده 
  ).=00/1Kppa(و ضريب كاپا گزارش شد 

بسته آموزشي كه در گـروه مداخلـه مـورد اسـتفاده     
هــاي مــدل پويــايي و بهبــود  قــرار گرفــت براســاس ســازه

سازه هـاي  .يابي و تاييدپذيري طراحي شد مستمر اطمينان
اين مـدل حاصـل  يـك مطالعـه كيفـي بـه روش تئـوري        

اي در رابطه با فرآيند اهداي عضو و نقش پرستاران  زمينه
بـا همكـاري مركـز     1390بود كه درسـال  در اين فرآيند 

پيوند اعضاي دانشـگاه علـوم پزشـكي مشـهد و دانشـگاه      
و نيـزاز كتـاب    )8(تربيت مدرس تهران، انجام شده اسـت 

بسـته   .اسـتفاده شـد   )2007(مرجع با عنوان مرگ مغـزي  
آموزشي كه به عنوان محتواي آموزشـي رايـج در گـروه    

محتــواي  كنتــرل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت؛ براســاس 
مطالعات انجام شده در زمينه فرآيند اهداي عضو كـه در  

تهيه شد كه  ،ايران و نيز ساير نقاط جهان انجام گرفته بود
شامل مطالبي در رابطه با تعريف مرگ مغزي، اتيولـوژي  

هـاي تشخيصـي و    و پاتوفيزيولوژي آن، عاليم و آزمـون 
آوري اعضــاي  تاييدكننــده مــرگ مغــزي، نحــوه فــراهم 

دي، شرايط اهداي عضـو و پيونـد اعضـا، چگـونگي     پيون
نگهداري و مراقبت از بيمار مرگ مغزي، عوارض مرگ 

ــزي و روش ــيون  مغـ ــان آن، انديكاسـ ــاي درمـ ــا و  هـ هـ
هاي اهداي عضو، مالحظـات اخالقـي،    كنتراانديكاسيون

ديدگاه اسالم و تاريخچه پيوند و اهداي عضـو در دنيـا و   
ذكــر اســت كــه تــيم    الزم بــه . )28-30 ،15(ايــران بــود 

 برگزاركننده كارگاه در گروه مداخله متشكل از پژوهشگر،
آوري عضـو دانشـگاه علـوم پزشـكي      رئيس واحد فراهم

طـراح مـدل   (مشهد، يك نفر دكتري تخصصي پرستاري 
و يك ) يابي و تاييدپذيري پويايي و بهبود مستمر اطمينان

در گروه كنترل . نفر متخصص داخلي مغز و اعصاب بود
هــاي  پرسشــنامه. ز تنهــا طــراح مــدل حضــور نداشــت نيــ
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آزمون قبل از اجراي مداخله طي مراجعه حضـوري   پيش
هـا، توسـط    يـو بيمارسـتان   سي هاي آي پژوهشگر به بخش

  .پرستاران مورد مطالعه تكميل گرديد
ــه كارگــاه هــاي آموزشــي در دو   ،در گــروه مداخل

سـاعت در محـل    6مرحله به فاصله يك هفته و به مـدت  
در .الن تاالر پنـدي بيمارسـتان قـائم مشهدتشـكيل شـد     س

جلسه اول كارگاه پژوهشگر نقـش مشـاركتي پرسـتار را    
هاي درخواسـت كننـده، هماهنـگ     كه شامل خرده نقش

كننده و مشاركت كننـده بـود بـه همـراه شـرح جزئيـات       
. ها بـراي پرسـتاران معرفـي نمـود     اجرايي هريك از نقش

حوريت آشنايي پرستاران يك هفته بعد، كارگاه دوم با م
با نقش جانبداري خود در فرآينـد اهـداي عضـو هماننـد     

  . روال جلسه اول كارگاه برگزار گرديد
براي پرسـتاراني كـه در گـروه كنتـرل قـرار گرفتـه       

كارگاه آموزشي با محتواي رايج در دو مرحلـه بـه   بودند 
در محــل تــاالر  ســاعت 6فاصــله يــك هفتــه و بــه مــدت 

 ابتدا، پيرامون. رضا شهر مشهد برگزار گرديدبيمارستان امام 
تاريخچــه پيونــد و اهــداي عضــو در ايــران و ســاير نقــاط 

اتيولـوژي و پـاتوفيزيولوژي   مغـزي،   جهان، مفهوم مـرگ 
هاي تشخيصـي و تاييدكننـده مـرگ     آن، عاليم و آزمون
آوري اعضاي پيوندي، شرايط اهداي  مغزي، نحوه فراهم

هشگر و تيم برگزاركننده توسط پژوعضو و پيوند اعضا، 
در مرحله دوم كارگـاه پـس از   . كارگاه مطالبي ارايه شد

مروري كوتاه بر مطالب ارايه شده در جلسه اول و پاسـخ  
ــاحثي شــامل نحــوه    ــدگان، مب ــه ســواالت شــركت كنن ب

آوري اعضــاي پيونــدي، شــرايط اهــداي عضــو و  فــراهم
پيوند اعضا، چگونگي نگهداري و مراقبت از بيمار مرگ 

هـاي درمـان آن،    مغزي، عـوارض مـرگ مغـزي و روش   
هــاي اهــداي عضــو،  هــا و كنتراانديكاســيون انديكاســيون

مالحظات اخالقي، ديدگاه اسالم در زمينه اهـداي عضـو   
ــد   ــه گردي ــزي اراي ــرگ مغ ــار م ــون  . از بيم ــپس پيرام س

سناريوي طراحي شـده در زمينـه ايـن موضـوعات بحـث      
ك مـاه بعـد از   در ي. گروهي و كار گروهي انجام گرفت

آزمــون بــا مراجعــه حضــوري     مداخلــه، پــس اجــراي 

يو محل خدمت پرستاران  سي هاي آي پژوهشگر به بخش
  .از آنان به عمل آمد گروه مداخله و كنترل

 Spssهـا از نـرم افـزار     به منظور تجزيه و تحليل داده
در ابتدا براي بررسـي متغيرهـاي   . استفاده شد 5/11 نسخه

هــاي شــاپيروويلك و  از آزمــون كمــي از توزيــع طبيعــي
براي بررسي . اسپيرونوف استفاده گرديد -كولموگروف

ــون    ــز از آزم ــروه ني ــي دو گ ــي  همگن ــاي ت ــتقل و  ه مس
 مجذوركاي و براي توصيف مشخصات واحدهاي پژوهش

ها از آمار توصـيفي شـامل ميـانگين،     در هر يك از گروه
ر بـه منظـو  . انحراف معيار و توزيـع فراوانـي اسـتفاده شـد    

در دو مرحله قبـل و بعـد از مداخلـه در هـر        انجام مقايسه
زوجي و  هاي كنترل و مداخله از آزمون تي يك از گروه

هـا از آزمـون تـي     بـين گـروه    ويلكاكسون و نيـز مقايسـه  
بــراي بررســي ميــزان . مسـتقل و مــن ويتنــي اســتفاده شـد  

همبســتگي بــين متغيرهــاي تغييــر نمــره دانــش، نگــرش و 
  .ون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شدعملكرد از آزم

  
  يافته ها

 60تعداد كل واحدهاي پژوهش در مطالعـه حاضـر   
نفر بود كه به طور مساوي در دو گروه مداخله و كنتـرل  

ــتند ــرار داش ــل  . ق ــژوهش متاه ــر واحــدهاي پ  7/76(اكث
هـا   ميـانگين سـني آن  . بودند) درصد 7/81(و زن ) درصد

ــرل  ــه  )36/32 ± 18/5(در گــروه كنت و در گــروه مداخل
ها در بخـش   ميانگين سابقه كار آن. بود) 93/32 ± 91/4(

يو و سابقه كـار كلـي آنـان بـه عنـوان پرسـتار بـر         سي آي
 )72/4 ± 91/2(حسب سال بـه ترتيـب در گـروه كنتـرل     

ــه ) 26/8 ± 55/5( ــروه مداخلـ و ) 56/5 ± 29/4(و در گـ
ــود) 78/8 ± 71/5( ــتاران در گــروه   3/63. ب درصــد پرس

درصد در گروه مداخله حداقل يـك بـار    3/53كنترل و 
درصد  3/13از بيمار مرگ مغزي مراقبت نموده بودند و 

ــان در گــروه كنتــرل و  ــه  20آن درصــد در گــروه مداخل
درصد در گروه كنترل  7/56. كارت اهداي عضو داشتند

درصد در گروه مداخله بيمار مشكوك به مرگ  7/86و 
ــه واحــد  مغــزي را در طــول ســنوات خــدم  ت خــويش ب
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آوري عضــو دانشــگاه بــه منظــور پيگيــري معرفــي  فــراهم
درصد پرسـتاران در گـروه    7/26چنين،  هم. نموده بودند

درصد در گروه مداخله بـه هنگـام اطـالع     3/33كنترل و 
دادن خبر مرگ مغزي به خانواده بيمار در كنـار پزشـك   

و  2/73هـاي مـذكور    اند و به ترتيب گـروه  حضور داشته
درصد آنان بـا خـانواده خـود در رابطـه بـا اهـداي        3/63

هـر دو گـروه مـورد مطالعـه     . عضو صحبت نموده بودنـد 
آزمون دقيق فيشر از براساس نتايج آزمون مجذور كاي و 

نظر متغيرهاي دموگرافيك قبـل از اجـراي مداخلـه همگـن     
 ).1جدول شماره ) (<05/0p( بودند 

 
ــماره   ــدول ش ــدهاي  :1ج ــي واح ــع فراوان ــژوهش برحســب   توزي پ

 متغيرهاي دموگرافيك در دو گروه مداخله و كنترل
  

 گروه

  متغير 
  كنترل

  )درصد(تعداد 
  مداخله

  )درصد(تعداد 
 نتيجه آزمون مجذور   كل

  *دقيق فيشركاي و 
          جنس

 =74/0p  )7/81( 49  )7/81( 24  )3/83( 25  زن

  )3/18( 11  )3/18( 6  )7/16( 5  مرد
          تاهل

 =00/1p  )7/76(23  )7/76( 23  )7/76( 23  متاهل

  )3/23( 7  )3/23( 7  )3/23( 7  مجرد
          تحصيالت

 *=00/1p  )3/98( 59  )7/96( 29  )0/100( 30  كارشناس

  )7/1( 1  )3/3( 1  )0/00( 0  كارشناسي ارشد
          سمت سازماني

 *=61/0p  )7/6( 4  )3/3( 1  )0/10( 3  سرپرستار

  )3/93( 56  )7/96( 29  )0/90( 27  پرستار بالين
          نوع استخدام
  *=29/0p  )3/13( 8  )0/10( 3  )7/16( 5  رسمي
  )0/50( 30  )3/53( 16  )7/46( 14  پيماني
  )3/13( 8  )7/6( 2  )0/20( 6  طرحي
  )3/23( 14  )0/30( 9  )7/16( 5  اي تبصره

 
:P  *  مقاديرP value است كه توسط آزمون دقيق فيشر گزارش شده است.  

در رابطه با مقايسـه ميـانگين نمـره    مستقل  تيآزمون 
) 2جدول شـماره  ) (=27/0p(و نگرش ) =36/0p(دانش 

ــن  ــون م ــرد    و آزم ــا عملك ــه ب ــي در رابط ) =59/0p(ويتن
پرستاران مورد مطالعه در رابطه با نقش  )3جدول شماره (

پرستاران در فرآيند اهداي عضو در مرحله قبل از اجراي 
تفــاوت آمــاري  لــه و كنتــرلمداخلــه در دو گــروه مداخ

آماري تي مسـتقل نشـان   آزمون . داري را نشان نداد معني
داد كه دو گروه بعد از اجراي مداخله در ميـانگين تغييـر   

، تغييــر نمــره )>001/0p(نمــره دانــش ) اخــتالف ميــانگين(
ــرش ــدول( >p)0/ 001( نگـ ــماره  جـ ــرد) 2شـ  و عملكـ

)001/0p( )اري د تفـاوت آمـاري معنـي   ) 3شماره  جدول
زوجـي ميـانگين تغييـر     آزمـون آمـاري تـي   . با هم داشتند

و تغييـر نمـره   ) >001/0p(نمره دانش ) اختالف ميانگين(
و آزمـون آمـاري   ) 2شـماره   جدول( )>001/0p(نگرش 

پرسـتاران را   )>001/0p( ويلكاكسون تغيير نمره عملكرد
دار گــزارش نمــود  در دو گــروه مداخلــه و كنتــرل معنــي

گونـه تفـاوت آمـاري     در ضـمن، هـيچ   ).3جدول شماره(
ــي ــرد    معن ــش، نگــرش و عملك ــره دان ــر نم داري در تغيي

پرستاران در رابطه بـا نقـش پرسـتاران در فرآينـد اهـداي      
  .عضو براساس متغيرهاي دموگرافيك مشاهده نگرديد

 رابطه ميان ميزان تغيير نمره دانش، نگرش و عملكـرد 
پرستاران در رابطه با نقش پرستار در فرآيند اهداي عضو 
 مورد بررسـي قـرار گرفـت كـه مشـخص شـد همبسـتگي       

  عملكرد پرستاران ر نمره نگرش وـمستقيم قوي ميان تغيي
 

  مقايسه نمره دانش و نگرش پرستاران قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و كنترل :2جدول شماره 
  گرشنمره ن نمره دانش

  زوجي نتيجه آزمون تي  ميانگين ±انحراف معيار  زوجينتيجه آزمون تي ميانگين±انحراف معيار
    اختالف ميانگين  بعد از مداخله  قبل از مداخله  اختالف ميانگين بعد از مداخله قبل از مداخله  ها گروه

t=  9/4 36/14±06/4 59/64±95/4 22/50±67/4  مداخله       p< 001/0  66/12±40/19 79/7±56/32  74/8±16/13 t= 96/4      p< 001/0  
t=  39/19 42/9±40/10 35/57±70/7 92/47±75/12  كنترل     p< 001/067/15±50/23  24/11±60/27  85/5±10/4  t= 24/8      p< 001/0  

=t  مستقل نتيجه آزمون تي 92/0  

p= 36/0  

t = 32/4  

p< 001/0  

t= 42/2  

p< 02/0  

t= 11/1  

p= 27/0  

t = 05/2  

p= 04/0  

t= 86/4  

p< 001/0  

  

  
  مقايسه نمره عملكرد پرستاران قبل و بعد از مداخله در دو گروه مداخله و كنترل :3جدول شماره  

  نمره عملكرد
  گروه

  نتيجه آزمون ويلكاكسون   ميانگين±انحراف معيار
 اختالف ميانگين  بعد از مداخله قبل از مداخله

z= 80/4 0/13±52/4 0/17±40/7 0/4±4/6  كنترل    p< 001/0  

z=  79/4 33/23±86/6 58/26±96/5 25/3±7/5  مداخله    p< 001/0  
Z= 53/0  ويتني مستقل يا من نتيجه آزمون تي              p= 59/0t = 47/5                 p< 001/0t= 88/6                        p< 001/0   
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پيرسـون   نتيجه آزمـون ضـريب همبسـتگي   . وجود داشت
كه ايـن همبسـتگي از لحـاظ آمـاري     ) =54/0r(نشان داد 

  ).>001/0p(باشد  دار مي معني
  

  حثب
نتــايج مطالعــه حاضــر نشــان داد كــه ميــزان دانــش،  
نگرش و عملكـرد پرسـتاران در گـروه برنامـه آموزشـي      

ــازه   ــر س ــي ب ــتمر      مبتن ــود مس ــايي و بهب ــدل پوي ــاي م ه
داري افـزايش   يابي و تاييدپـذيري بـه طـور معنـي     اطمينان

يافتــه اســت و بكــارگيري ايــن مــدل بــومي در آمــوزش  
تواند سبب ارتقاي دانش، نگرش و عملكرد  پرستاران مي

هاي پرستار در فرآينـد اهـداي عضـو     آنان در زمينه نقش
همچنــين، ميــزان دانــش، نگــرش و عملكــرد     . گــردد

ــواي رايــج    ــا محت ــز كــه ب ــرل ني پرســتاران در گــروه كنت
داري افـزايش يافتـه اسـت و     معني آموزش ديدند به طور

البته اين ميزان افزايش، در گروه مداخله  نسبت به گـروه  
بـه عـالوه،   . داري بيشـتر بـوده اسـت    طـور معنـي   كنترل به

در ايـران و نيـز سـاير نقـاط       مطالعه حاضـر اولـين مطالعـه   
جهان است كه به ارزيابي كـاربرد مـدل پويـايي و بهبـود     

يدپـذيري بـر دانـش، نگـرش و     يـابي و تاي  مستمر اطمينان
عملكرد پرستاران در رابطه با نقش پرسـتاران در فرآينـد   

  . اهداي عضو پرداخته است
Rachmani )2000 (اي كه اثربخشي كارگاه درمطالعه 

آموزشي در رابطه با اهـداي عضـو در افـزايش آگـاهي،     
ــاري   ــه نگــرش و قصــد رفت ــراد حرف ــالمت   اف ــيم س اي ت

مورد بررسي قرار داد، نشان داد را ) پزشكان و پرستاران(
هاي الزم افزايش قابـل تـوجهي    كه پس از ارايه آموزش

در ميــزان دانــش و نگــرش و قصــد رفتــاري شــركت      
كنندگان نسبت به اهداي عضو ايجاد شـد و ايـن تفـاوت    

و  Linنتايج مطالعـه  . )31(دار بود از لحاظ آماري نيز معني
امـه آموزشـي   با هدف بررسي تـاثير برن ) 2010(همكاران 

به شيوه سخنراني بر دانش، نگـرش و انگيـزش پرسـتاران    
يو در رابطه با مشـاركت فعـال در افـزايش ميـزان      سي آي

موارد اهداي عضو از بيماران مرگ مغزي نشـان داد كـه   

يو سبب افزايش قابـل تـوجهي    سي آموزش پرستاران آي
در ميــزان دانــش، نگــرش و انگيــزش آنــان پيرامــون      

همچنين،  .)16(گردد آيند اهداي عضو ميمشاركت در فر
با هدف تعيـين تـاثير     كه) 2014(و همكاران  Lin مطالعه

اجراي برنامه آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي 
شده بر نگرش و قصـد رفتـاري پرسـتاران در حمايـت از     

نشـان داد كـه    ،افزايش اهداي عضو در تايوان انجام شـد 
وزشـي، نگـرش و قصـد رفتـاري     پس از اجراي برنامه آم

پرستاران نسبت به حمايـت از اهـداي عضـو بـه صـورت      
گيري شد كـه   گونه نتيجه لذا، اين. داري بهبود يافت معني

اجــراي يــك مداخلــه آموزشــي در زمينــه اهــداي عضــو 
تواند سبب بهبود نگرش و قصد رفتاري پرسـتاران در   مي

نتـايج   عـالوه،  بـه . )32(رابطه با ترويج اهداي عضو گـردد 
كه بـا هـدف   ) Pierscionek )2013و  McGladeمطالعه 

 ارزيابي تاثير برگزاري برنامه آموزشي درباره مرگ مغـزي 
و اهداي عضو به شيوه سخنراني، بر نگـرش و آگـاهي و   
رفتار دانشجويان پرستاري در اين رابطه انجام شد، نشـان  

ت داد كه تغييرات ميزان دانش افراد بعد از مداخله به نسب
دار بـود و اجـراي برنامـه آموزشـي      قبل از مداخلـه معنـي  

توانـد دانـش افـراد پيرامـون اهـداي       مدت مي حتي كوتاه
اي توانـايي   عضو را افزايش دهد و به ميزان قابل مالحظـه 

و مهارت افراد را براي بحث با خانواده خويش در رابطـه  
  .)33(با اهداي عضو تحت تاثير قرار دهد

صل از مطالعه مـا حـاكي از تـاثير    چنين، نتايج حا هم
مداخلــه آموزشــي بــر نگــرش پرســتاران در زمينــه نقــش 
پرستاران در فرآيند اهداي عضو است كـه ايـن نتيجـه بـا     

در . خواني نداشـت  هم) 2009(مطالعه آقايان و همكاران 
 كه با هدف بررسي تاثير برگزاري كارگـاهي مطالعه آقايان 

نگـرش پرسـتاران در    در رابطه با اهداي عضو بر دانش و
مشــخص گرديــد كــه  ،ايــن زمينــه در تهــران انجــام شــد

برگــزاري كارگــاه آموزشــي در زمينــه اهــداي عضــو بــر 
نگرش پرستاران در اين زمينه تـاثيري نداشـت كـه علـت     

تواند تعداد جلسات برگزاري كارگاه باشـد   اين مساله مي
جلسه  1جلسه و در مطالعه آقايان  2كه در مطالعه حاضر 
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همچنين پـس آزمـون در مطالعـه    . نظر گرفته شده بوددر
آقايان بالفاصله پس از اتمام مداخله و در مطالعـه حاضـر   

هـا در   نگـرش . يك ماه پس از اتمام مداخله انجام گرفت
ريزي عمدي آموختـه   ي طرح جريان آموزش و در نتيجه

شـوند البتـه نگـرش افـراد از عـواملي نظيـر        و نيرومند مي
هــاي  ان، كســب تجــارب در موقعيــتمعاشــرت بــا ديگــر

مختلف زندگي، خانواده و نهادهاي اجتمـاعي نيـز متـأثر    
يـك    هـاي افـراد در نتيجـه    بسـياري از نگـرش  باشد و  مي

رشته كـنش متقابـل بـا سـاير مـردم، والـدين، دوسـتان و        
شــوند و تــا حــدودي تحــت تــاثير  معاشــران آموختــه مــي

مون در يك آز لذا انجام پس. گذشت زمان نيز قرار دارد
توانـد   ماه بعد از اجراي مداخلـه در پـژوهش حاضـر مـي    

يكي از داليل افزايش نگرش پرستاران در بعد از اجـراي  
چنين در مطالعـه   هم .مداخله نسبت به مطالعه آقايان باشد

هـاي مـدل    حاضر نگرش پرسـتاراني كـه مبتنـي بـر سـازه     
ــان  ــتمر اطمينـ ــود مسـ ــايي و بهبـ ــتاري پويـ ــابي و  پرسـ يـ

يري آمــوزش ديــده بودنــد از پرســتاراني كــه بــا تاييدپــذ
محتواي رايج آموزش ديدند، بيشتر بـود كـه ايـن مسـاله     

تواند به اين دليل باشد كه در گروه مداخلـه از مـدلي    مي
ــت      ــي و باف ــاي فرهنگ ــا متغيره ــق ب ــه منطب ــتاري ك پرس
. اجتماعي جامعه ايران بود به منظور آموزش استفاده شـد 

اس اين مدل مـا بـا معرفـي هـر     به عالوه در آموزش براس
هـا بـه پرسـتاران،     نقش و چگونگي ايفاي هريك از نقش

هـاي   هاي مـرگ مغـزي كـه سـازه     از گفتگوهاي خانواده
براي نشان دادن اهميت  ،ها استخراج شده بود مدل از آن

ايفاي نقش مربوطه از ديدگاه خانواده بيمار مرگ مغزي 
گـروه كنتـرل   اين درحالي است كـه در  . استفاده نموديم

تر بر مفهوم مرگ مغـزي   محتواي آموزشي با تاكيد بيش
و نحــوه تشــخيص آن آمــوزش داده شــد چــرا كــه بســته 
آموزشي در گروه كنترل براساس محتواي رايـج كـه در   

. تهيه گرديد ،ساير مطالعات مورد استفاده قرار گرفته بود
بــه عــالوه، در مطالعــه حاضــر ميــان تغييــر نمــره دانــش و 

ستاران پس از اجراي مداخله آموزشي كارگـاه  نگرش پر
آقايـان و  در مطالعـه  . اي وجود نداشـت  و سخنراني رابطه

داري ميان ميزان دانش  ارتباط معنينيز ) 2009(همكاران 
ايـن نتـايج   ؛ امـا  )21(و نگرش پرستاران مشـاهده نگرديـد  

علــت تفــاوت . بــود) Rachmani )1999مغــاير بــا نتــايج 
توانـد بـه علـت     مطالعـه حاضـر مـي   با  Rachmaniمطالعه 

هـاي   اي، اجتماعي و سياست تفاوت بافت فرهنگي، زمينه
بهداشــتي و آموزشــي ايــران بــا كشــوري باشــد كــه ايــن 

البتـه توجـه بـه    . جا انجام گرفته است، باشد مطالعه در آن
اين مساله ضروري است كه واحدي تحت عنـوان پيونـد   

ــه  ــا در برنام ــتار   ي اعض ــكان و پرس ــي پزش ــن درس ان اي
گونـه   قرار دارد در صورتي كـه در ايـران ايـن    )34(كشور
 نيز دانش و نگـرش ) 2003(و همكاران  Akgun. )35(نيست

در . كاركنان مراكز درماني را مورد بررسـي قـرار دادنـد   
رغم نتايج مطالعه ما ارتباط مسـتقيم   عليها  آناين مطالعه 

ا امـ . قوي ميان ميزان دانش و نگرش افراد وجـود داشـت  
رغـم نتـايج قابـل قبـول در مـورد آگـاهي و نگـرش         علي

نسـبت بـه   ) پزشكان و پرسـتاران (كاركنان مراكز درماني 
اهداي اعضا و نسوج يك نكته منفي وجود داشـت و آن  
تمايل كم جمعيت مورد مطالعه نسبت به اهداي اعضـاي  

گونـه   در ايـن مطالعـه ايـن   . خود و يا يكي از بستگان بود
دانش كافي به تنهايي جهت افـزايش   گيري شد كه نتيجه

باشــد و بايــد  مشــاركت در امــر اهــداي اعضــا مــوثر نمــي
هــايي فــراهم شــود تــا بتــوان از ايــن  هــا و فرصــت انگيــزه

و همكاران  Jeonدر مطالعه . )15(اطالعات بهره كافي برد
نيــز بــر خــالف مطالعــه حاضــر، ارتبــاط مســتقيم ) 2012(

ــي ــراد  معن ــان دانــش و نگــرش اف ــه داري مي ــيم  حرف اي ت
سالمت در رابطه با مرگ مغـزي و اهـداي عضـو وجـود     

در ايــن مطالعــه نكتــه قابــل توجــه آن  بــود كــه  . داشــت
اي تيم سالمت شـركت كننـده    كه افراد حرفه عليرغم اين

در اين مطالعه نگـرش مثبـت خـويش نسـبت بـه فرآينـد       
درصـد افـراد بيـان     1/74اهداي عضو را نشان دادنـد امـا   

اهداي عضـو بـه خـانواده      ادن پيشنهاد گزينهنمودند كه د
نتـايج ايـن   . بيمار مرگ مغزي برايشان بسيار دشوار است

مطالعه نشان داد كه آنان اهميت و تـاثير اهـداي عضـو را    
دانند اما در عمل و واقعيت اهـداي عضـو را    به خوبي مي
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 پژوهشي

اند كه شايد علت اين مساله به فرهنگ مردم كره  نپذيرفته
تقاد دارند پس از مرگ روح هنوز در بدن برگردد كه اع
چنين نتايج بيانگر اين مساله بود كـه   هم. ماند فرد باقي مي

تر از نگـرش   مشاركت افراد در فرآيند اهداي عضو بيش
تحت تاثير دانـش افـراد قـرار دارد و بيـان شـد كـه بايـد        

تري به منظور مشخص نمودن رابطـه ميـان    تحقيقات بيش
در . )36(ر ايـن زمينـه انجـام شـود    دانش و نگرش افـراد د 

حالي كه در مطالعـه حاضـر مشـخص شـد كـه عملكـرد       
هاي خـويش در فرآينـد    پرستاران در رابطه با ايفاي نقش

تر متاثر از نگـرش افـراد در ايـن رابطـه      اهداي عضو بيش
تـري نسـبت بـه نقـش      است و افـرادي كـه نگـرش مثبـت    

كــرد پرســتاران در فرآينــد اهــداي عضــو داشــتند، از عمل
بهتــري در ايــن رابطــه برخــوردار بودنــد و در تاييــد ايــن 

و همكاران  Martinez-Alarcon هاي مطالعه مساله، يافته
نيز نشان داد كه عقايد مثبت و نگرش پرسـتاران  ) 2009(

ها در مذاكره  داري با ميزان مشاركت آن به صورت معني
با خانواده بيماران مرگ مغزي در رابطه با اهداي عضو و 

  .)17(به تبع آن افزايش ميزان اهدا در ارتباط است
 محدوديتتوان به  هاي مطالعه حاضر مي از محدوديت

زمان انجام مداخله اشاره كرد چرا كه تغيير رفتار به ويژه 
 در سطح عملكرد پرستاران، يك فرآيند زمان بر است و بـه 

 تري را همين علت بايد براي كسب نتايج بهتر فرصت بيش
 زش به پرستاران نمود كه از اين نظر پژوهشـگر صرف آمو

 تفاوت موجـود در همچنين،  .هايي مواجه بود با محدوديت
 هـا و  اجتماعي، ديدگاه - اعتقادات مذهبي، مسائل فرهنگي

تجارب قبلي واحدهاي پژوهش در زمينه اهداي عضـو و  
هاي تربيتي، باورها  نقش پرستار در اين فرآيند و نيز زمينه

فردي كه در يادگيري فرد تاثيرگذار است  هاي و تفاوت
تواند بر روي نتايج پژوهش حاضـر تـاثير گـذار بـوده      مي

  پذير نبود ها توسط پژوهشگر امكان باشد كه كنترل آن

نتايج حاصل از اين مطالعه ضمن تاكيـد بـر اهميـت    
برگــزاري مــداخالت آموزشــي در ايــن زمينــه بــراي      

بـومي پويـايي و    كارگيري مـدل  هپرستاران نشان داد كه ب
يابي و تاييدپذيري كه اختصاصـاً در   بهبود مستمر اطمينان

هـاي   زمينه فرآيند اهداي عضو طراحي شده است و نقش
 ،هـا را مطـرح نمـوده اسـت     پرستار و چگونگي ايفاي آن

 تواند سبب افزايش دانش، نگرش و عملكرد پرسـتاران  مي
عضـو  هاي پرسـتاران در فرآينـد اهـداي     در رابطه با نقش

در اين راستا، گنجاندن واحد درسي تحت عنـوان   .گردد
 پرستاري در اهداي عضو در كنار پرستاري در پيوند اعضـا 

هـاي   هاي آموزشي مبتنـي بـر سـازه    و نيز برگزاري برنامه
مدل اهـداي عضـو بـه منظـور آشـنا نمـودن پرسـتاران بـا         

هـاي خـود در فرآينـد اهـداي عضـو و نيـز ارتقـاي         نقش
هـاي   ملكـرد آنـان بـا اسـتفاده از روش    سطح نگـرش و ع 

بـه عـالوه، توصـيه    . گـردد  مختلف آموزشي پيشنهاد مـي 
شود از روش آموزشي كارگاه و نيـز بسـته آموزشـي     مي

هاي مـدل   مورد استفاده در اين پژوهش كه مبتني بر سازه
ــو    ــداي عض ــد اه ــتاري در فرآين ــودپرس ــوزش . ب در آم

  .ودهاي مراقبت ويژه استفاده ش پرستاران بخش
  

  سپاسگزاري
اين مطالعـه حاصـل اجـراي طـرح تحقيقـاتي مصـوب       

است كه بـه   921898دانشگاه علوم پزشكي مشهد به شماره 
هـاي معاونـت پژوهشـي     اين وسـيله از حمايـت و همكـاري   
همچنين تيم تحقيق . شود دانشگاه صميمانه سپاسگذاري مي

كننده در پژوهش  مراتب تشكر خود را از پرستاران شركت
ز جناب آقاي دكتر ابراهيم خالقي مسئول محترم واحـد  و ني

آوري عضو دانشـگاه علـوم پزشـكي مشـهد بـه دليـل        فراهم
كمك به اجراي هر چه بهتر مداخله و افزودن به اعتبار نتايج 

  .دارند مطالعه حاضر اعالم مي
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