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 عضو یدانش و عملکرد پرستاران در مورد اهدا یبررس
 یصیحم نیجالل الد، ینیحس یمهد *,یمحدثه بابائگان(: ) سندهینو

 یبهشت دیشه یعلوم پزشک دانشگاهسازمان: 
 hadisbabaie@yahoo.com پست الکترونیکی:

 
رغم نیاز فوری باه اهادای کننده زندگی دارند، نقش مهمی دارد. علیکه بیماری تهدیداهدای عضو در افزایش طول زندگی افرادی: مقدمه

دالیل آن مربوط به فرهنگ، نگارش سانتی و رفتارهاای  ترینمهمعضو، اکثر افراد جامعه نسبت به این موضوع حس خوبی ندارند. یکی از 

کنند، چراکه آنان اولین کسانی هستند که با این منفی نسبت به اهدای عضو است. پرستاران نقش بسیار مهمی را در تشویق افراد بازی می

در زمان مناسب اهدا نمایند و این مشاوره مساتلزم را  نظرمورداند و این فرصت را دارند تا از آنان درخواست نمایند که عضو افراد در ارتباط

عمده  هدف با  . پژوهش حاضر نیزباشدمیپذیر ای و اساسی است که از طریق برنامه درسی دانشجویان پرستاری امکانداشتن اطالعات پایه

 .بررسی دانش و عملکرد پرستاران در مورد اهدای عضو انجام شد

مقطعی شرکت نمودند. پس از کساب -نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان به روش تصادفی در این پژوهش توصیفی 061روش تحقیق: 

دهی در اختیارشان قرار گرفت. این ابزار گردآوری، شامل اطالعات جمعیت شناختی شامل سن، جنس، های خودگزارشنامهپرسشرضایت، 

 6استانداردی بود که توسط چاناگ و همکااران طراحای شاده کاه  نامهپرسشبخش دوم شامل میزان تحصیالت و میزان سابقه کار بود و 

و با اساتفاده  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهسنجد. سپس سوال میزان دانش پرستار را درباره اهدای عضو می 02سوال آن عملکرد و 

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد  12/1داری آنالیز واریانس در سطح معنی آماری کای اسکوئیر، آزمون پیرسون، تی تست و هایآزموناز 

( بودند. میانگین نمره عملکارد n=126نمونه ها زن ) %62/68سال سن داشتند.  82-66( بین %81پرستاران )در این تحقیق اکثر نتایج: 

باود کاه ایان  26/26±68/06و  61/21±02/06نیز ، میانگین نمره دانش 63/82±23/66و  63/36±60/66در خانم ها و آقایان به ترتیب 

(. با توجاه p<0.05بود )دار های سنی مختلف معنی(. تفاوت میانگین نمره دانش در گروهp>0.05نداشتند ) داریمعنیها تفاوت میانگین

 (.r=0.333, p<0.05داشت )وجود داری به آزمون همبستگی پیرسون، بین دانش و عملکرد رابطه مستقیم و معنی

های برناماه رسادمیکه سطح دانش پرستاران در تمایل افراد نسبت به اهدای عضو بسیار موثرند، باه نظار از آنجایی: گیرینتیجهبحث و 

های ی باید در راستای بهبود نگرش پرسنل نسبت به این مسئله به کار گرفتاه شاوند. بهتار اسات برناماهآموزشی و ابزارهای کمک آموزش

ی دانشجویان پرستاری در جهت توانمندسازی هرچه بیشتر آنان در تمام مسائل مربوط به این موضاوع باشاد تاا تغییارات مطلاوب آموزش

 رفتاری در آنان ایجاد گردد.

یعضو، عملکرد پرستار یدانش، اهدا کلمات کلیدی:
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