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 Purpose: Organ transplantation is an issue that, despite 

medical advances, has not been able to receive the attention it 

deserves due to cultural barriers. In this regard, the media, 

especially television programs play a crucial role in promoting 

Religious culture of organ donation. Given the great 

importance of this issue, this study seeks to identify the 

barriers and motivational factors of the culture of organ 

donation in television programs. 

Materials and Methods: The present study is of qualitative 

type in the form of consecutive (mixed) exploratory. To 

analyze the data, content analysis in the qualitative part was 

used to build the tool. The data related to the qualitative part 

of the research was based on six TV programs and the 

dialogues and images related to these programs were extracted 

based on the semiotic method. 

Findings: The results of the qualitative section in two 

categories of motivational factors (referring to cultural and 

religious motives, scientific and educational references of 

gratitude and moral motives, differences in different situations 

and diseases, attention to legal regulations, encouragement to 

receive an organ donation card, Statistics of transplant status 

in the country) and barriers (patient personal barriers, media 

shortages, representation of cultural barriers, educational and 

scientific barriers, medical shortages and administrative 

shortages). 

Conclusion: The results of this study showed that in order to 

promote the culture of organ donation in the production of 

programs in the national media, two categories of motivational 

factors and barriers should be considered and on the other 

hand, it was found that the proposed model in terms of fit 

indicators is acceptable. 
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                  و همکاران  انیکاج دیام  141

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 ینیفرهنگ د یزشیموانع و عوامل انگ ییشناسا

 یونیزیتلو یهاعضو در برنامه یاهدا

 ، 1انیکاج دیام
دانشگاه آزاد  زد،یرسانه، واحد  تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو

  .رانیا زد،ی ،یاسالم
 

 ،*2یاسالم نیحس
 زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسالم زد،یواحد  ت،یریگروه مد ار،یاستاد

   .مسئول( سندهی)نو رانیا
 

 3یاشکذر یدهقان محمدرضا
 زد،ی ،یدانشگاه آزاد اسالم زد،یواحد  ت،،یریگروه مد ار،یاستاد

 .رانیا
 

 چکیده
 یها شرفتیرغم پ یاست که عل یعضو موضوع وندی: پهدف
است  ازینتوانسته آنگونه که مورد ن یموانع فرهنگ لیبه دل یپزشک

 ژهیها به وراستا رسانه نی. در اردیمورد توجه جامعه قرار گ
 ینیفرهنگ د جیدر ترو یمهم ارینقش بس یونیزیتلو یهابرنامه
 .کنند یم فایعضو ا

 نیموضوع،  ا نیا یباال اریبس تی: با توجه به اهمو روش ها مواد
عضو در  یفرهنگ اهدا یزشیموانع و عوامل انگ ییشناسا قیتحق

حاضر  قیدهد. تحق یرا وجهه همت قرار م یونیزیتلو یهابرنامه
 انهیبا فلسفه ساخت گرا قاتیاز نظر فلسفه پژوهش، از نوع تحق

ل ( قابختهی)آم یمتوال یاکتشاف لبپژوهش در قا یاست و استراتژ
 .باشندیم انیب
 محتوا در بخش لیاطالعات از تحل لیو تحل هیتجز یرابها:  افتهی
ت. استفاده شده اس یو پرسشنامه محقق ساخته در بخش کم یفیک

 یانجمن اهدا یبا هماهنگ قیتحق یفیاطالعات مربوط به بخش ک
شش برنامه  هک دیسال گذشته انتخاب گرد 10 یط رانیعضو ا

مه ها برنا نیمربوط به ا ریها و تصاو الوگیبودند و د یونیزیتلو
پژوهش  یاستخراج شد. جامعه آمار یروش نشانه شناس یبر مبنا

 دشدهییتا-عضو تهران یرا دارندگان کارت اهدا یدر بخش کم
 .دهندیم لیتشک انیرانیعضو ا یانجمن اهدا

)اشاره  یزشیدر دو دسته عوامل انگ یفیبخش ک جی: نتایریگ جهینت
 یو آموزش یعلم یاشاره ها ،یمذهب یفرهنگ یها زهیبه انگ

ها و  تیتفاوت انواع وضع ،یاخالق یها زهیو انگ یسپاسگزار
 تافیبه در قیتشو ،یو قانون یها، توجه به مقررات حقوق یماریب

وند درکشور( و موانع یپ تیآمار وضع انیعضو ب یکارت اهدا
موانع  ییبازنما ،یرسانه ا یکمبودها مار،یب ی)موانع شخص

 یو کمبودها یپزشک یکمبودها ،یو علم یموانع آموزش ،یفرهنگ
 یفیمطابق با مدل بخش ک ی( قرار گرفتند.در بخش کمیادار

 ریشد و بعد از استخراج با توجه به مقاد عیپرسشنامه ها توز
قابل قبول مدل ارائه شده  ریبرازش الگو و مرز مقاد یها شاخص

  داده شد صیمورد قبول تشخ
 

 لیعضو ، تحل یاهدا ینیعضو، فرهنگ د ی: اهدایدیکل واژگان
 .یمعادالت ساختار یمحتوا، مدل ساز

 
 21/01/1400تاریخ دریافت: 
 25/03/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولh.eslami@iau.ac.ir 

 مقدمه
 اعضا پیوند فرآیند مدرن، پزشکی در مهم دستاوردهای جمله از
است که  به معنی برداشتن و انتقال دادن بافت یا  بدن هایبافت و

منظور   به  دیگر  انسان  انسان به بدن  یک  بدن  از  عضوی
 یا جایگزین برای و غیر قابل ترمیم های آسیب دیدهترمیم بافت

  کنند،می  تهدید  را  فرد  حیات  که  افتاده  کار  از اعضای
 بیماران بیشتری عضو پیوند امکان دستاوردهای علم روز باشد.می

افراد دچار مرگ مغزی فراهم آورده است از طریق اهدا عضور  را
 در اهدایی عضو کم بسیار تعداد می دهد نشان های(. بررسی1)

بیمار  از عضو اهدای می شود. آمار مشکالتی اعضا، پیوند امر
 دالیل جمله از باشد.می نفر میلیون 7/5ایران  در مغزی مرگ

 ثواب و انسانی بعد عضو اهدای به ایرانی هایخانواده رضایت

 بازگشت بودن غیرممکن درك از )مهمترین علت( پس اخروی

 مخالفت دالیل جمله از و باشدمغزی می مرگ در حیات به

 مرگ معیارهای رد و عضو، انکار اهدای جهت هاخانواده

 اهدای از تجارت ناشی از ترس معجزه، به داشتن اعتقاد مغزی،

 و مرگ از پس بدن تمامیت به اعتقاد مذهبی، باورهای عضو،
(. 2است ) بوده خانواده اعضای سایر توسط اعتراض از ترس

موضوع باورهای اعتقادی همواره به عنوان یکی از چالش های 
 چون الهی ادیان در. اهدا عضو مطرح بوده است در حالی که

 چند هر ها، دیدگاه یهود و دین زرتشت دین و مسیحیت اسالم،
. هستند نزدیک هم به زیادی موارد در ولی دارند، هایی تفاوت

 با را اعضا پیوند ادیان ومذاهب ، این هایگروه و ها فرقه غالبا
 ارتباط پیوند بحث که اند. آنجا پذیرفته خود خاص شرایط

 ب،مذاه اینکه به توجه با و دارد او حیات و انسان با تنگاتنگی
 و ویژه دیدگاههای اجتماعی سنن و مختلف اخالقی هایفلسفه

 موضوع لذا دارند و داشته روح و جسم انسان، مورد در متفاوتی
 و فلسفی، اخالقی، فراوان های بحث منشاء بافت و عضو پیوند

 های پیشرفت با همگام امر این. است بوده جهان در حقوقی
 مسئله جدی شدن مطرح با زمینه این در عملی و علمی روزافزون

 سنن. است داشته همراه به جهان در را ای عدیده های بحث پیوند،
 مردم عملکرد و تفکر در و جوامع فرهنگی ساختار در مذهبی،

 باغال موضوع این در مذاهب دیدگاه. باشند می گذار تاثیر بسیار
 یوندپ که چرا. آنهاست ارزشی سیستم در انسان جایگاه به مربوط

 مربوط هایگیری تصمیم و انسان جسم با تنگاتنگی ارتباط اعضا
 حفظ و درمان که را عملی هر اسالم . به عنوان نمونه در(3)دارد 
 در چنانچه. دهد می قرار قبول مورد شود محسوب انسان جان
 گاه هر که شده اشاره تصریح به 32 آیه مائده ی سوره در قرآن
 انج نجات باعث که است آن مانند شود نفسی بقای باعث کسی
 مقرر اسرائیل فرزندان بر روى این از: است شده ها انسان تمام
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 فسادى [کیفر به] یا قتل قصاص به جز را کسى کس هر که داشتیم
 و باشد کشته را مردم همه گویى که است چنان بکشد زمین در
 را مردم تمام گویى که است چنان بدارد زنده را کسى کس هر

 آنان براى آشکار دالیل ما پیامبران قطعا و است داشته زنده
 زیاده زمین در ایشان از بسیارى آن از پس[ همه این با] آوردند

 اصل یک دهنده فرد رضایت اصل حساب این با .«کنند مى روى
 شرط یک میت احترام حفظ همچنین. است اسالم در مهم

 (. 3) است ضروری
توان دریافت که متغیرهای فرهنگی و با توجه به این موضوع می 

اجتماعی اثر بسیار زیادی بر موضوع اهدا عضو دارد و در این 
های تلویزیونی در ترویج اهدا عضو نقشی اساسی ایفا مسیر برنامه

ه تواند سبب توسعکنند. به همین دلیل توجه به عواملی که میمی
ضو شوند موضوعی ضروری است و فرهنگی و اجتماعی اهدا ع

 کند. دربرای رسیدن به این مهم رسانه نقشی بسیار مهم ایفا می

 رادیو، روزنامه، مانند جمعی ارتباط وسایل امروز، جهان

 و انتقال اطالعات با اینترنت، جدیداً و سینما تلویزیون،
 فرهنگ تغییر و توسعه در عمومی، افکار مبادلة و دهیشکل

 کمتر که طوری به کنند؛ایفا می را بزرگی نقش بشری تمدن و

 در هارسانه که یافت توانمی را اجتماعی مهم جریان و حادثه

 در حداقل یا نکرده ایفا نقشی هیچ آن گیریوشکل پیدایش

باشند. در این مسیر اما  نداشته سهمی آن کنترل یا نشر گسترش،
 های برنامهکند. برنامه های تلویزیونی نقشی اساسی ایفا می

با ساختار فرهنگ ساز و فرهنگ گستر موثرترین  تلویزیونی
 هایها و شاخصابزارها را در جهت ایجاد، تثبیت و تقویت مولفه

توسعه فرهنگ اهدا عضو در اختیار دارد. بر اساس سطح فرهنگی 
توانند تاثیرات متفاوتی در های تلویزیونی میکشورها برنامه

(. به همین دلیل این مطالعه به 4باشند )زمینه اهدا عضو داشته 
 یانگیزش عوامل و دنبال پاسخگویی به این سوال است که موانع

 تلویزیونی چه هستند؟ هایبرنامه در عضو اهدای فرهنگ دینی
 

 پژوهش پیشینه

چگونه باید »( در مطالعه ای با عنوان 5هندرسون و همکاران )
استفاده قرار گیرد؟ رسانه اجتماعی در عمل پیوند عضو مورد 

نفرا از  299با بررسی « بررسی جامعه جراحی پیوند آمریکا
اعضای این جامعه به این نتیجه رسیدند استفاده از ابزارهای رسانه 

های اجتماعی اثر قابل توجهی بر افزایش تعامالت میان خانواده
اعطاکننگان، بیماران، مراکز جراحی و جراحان دارد. راك و 

 اطالعدر  ترییاستفاده از تو»ای با عنوان ( در مطالعه6همکاران )
 از یبه عموم مردم: مطالعه اکتشاف پیوند عضواطالعات  رسانی

 61اهدا کننده،  93با بررسی « وندیاهداکنندگان و متخصصان پ
سازمان مرتبط با استفاده از تحلیل  19بیمارستان و  12متخصص، 

جهت اطالع رسانی و تشویق تم نشان دادند توئیتر ابزار مناسبی 
( در مطالعه ای با 7اهداکنندگان است. جیانگ و همکاران )

در بستر  عضواهداء  ریها و تأثرسانه یمحتوا تیماه»عنوان 
های به بررسی پیام« محتوا لیو تحل هی: تجزیاجتماع یهارسانه

_________________________________ 
1 Weibo 

دهد  ینشان م جینتا پرداختند. 1مرتبط با اهدا عضو در رسانه ویبو
 یارتقا یبرا یاجتماع یرسانه ها یها نیکمپ لیکه پتانس

 امیپ یطراح تیو برجسته کردن اهم یحرفه ا یبهداشت یرفتارها
بسیار مهم و ضروری  هدف نیخدمت به ا یبرا یراهبرد یها

نقش »( در مطالعه ای با عنوان 8است. نووگرودسکی و همکاران )
جام مصاحبه های نیمه با ان« هیکل ی داوطلبانهرسانه در اعطا

ساختار یافته به این نتیجه رسیدند که رسانه و منابع اطالعاتی 
نقش مهمی در فرایند اهدا عض ایفا می کنند که شامل برانگیختن 

( در مطالعه 9احساسا و عواطف  می شود.  دالیمور و همکاران )
 تمسیس یاز معرف یرسانه ا یمحتوا لیو تحل هیتجز»ای با عنوان 

با استفاده از روش « 17-2015در ولز  عضواهدا  "انتخاب نرم"
تحلیل محتوای کیفی و کمی به بررسی پوشش برنامه های رسانه 

 کیدهد که چگونه  یها نشان م افتهها در این رابطه پرداختند. ی
تواند به طور موثر دستور کار رسانه  یم یارتباطات دولت نیکمپ

ابل متق یوابستگ زانیا توجه به مکند که در آن، ب نییها را تع
سیاست های مرتبط با شده با دولت با استفاده از رسانه ها  جادیا

با عنوان  یا( در مطالعه10هارل و همکاران ) اهدا عضو ارتقا دهد.
ه ب نیآنال یابه اهدا عضو  در مطالعه لیاثر رسانه بر تما یبررس

 رندهیدر مورد گ ییکه ارائه اطالعات شناسا دندیرس جهینت نیا
( باعث ابدییبه واسطه اهدا عضو نجات م اشیکه زندگ ی)کس
 .شودیعضو، م یاشرکت کنندگان به تعهد به اهد لیتما شیافزا

ای با عنوان قدرت روایتگری: ( مطالعه11مورگان و همکاران )
های تلویزیونی در مورد اهدا عضو بر دانش، نگرش اثر سرگرمی

و رفتار اهدا کنندگان و غیر اهدا کنندگان انجام دادند. نتایج نشان 
برنامه درام آمریکا دانش مورد نیاز را از  4داد که مخاطبان 
ب کردند و آنهایی که پیش از آن اهدا ها کسمحتوی این برنامه

ها تصمیم به اهدا عضو کننده نبودند بعد از دیدن این برنامه
گرفتند. عالوه بر این در این مطالعه مشخص شد که مخاطبانی که 

اند احتماال اهدا ها درگیر شدهبه صورت احساسی در روایت
با ای ( در مطالعه11کننده خواهند شد. مورگان و همکاران )

عنوان گفتگوی خانوادگی در مورد اهدا عضو: چگونگی ارگذاری 
گیری در مورد اهدا عضو با تحلیل تم متن مصاحبه رسانه بر تصمیم

ها خانواده به این نتیجه رسیدند که اکثر خانواده 78اعضای 
بیشترین تاثیر و اطالعات را از رسانه دریافت کرده اند که 

منفی  های احساسی وربوط به برنامهمتاسفانه بیشترین اثرگذاری م
 از شخصیتی های ویژگی انتقال زودرس، مرگ رسانه شامل: اعالم

 جامعه در فساد در آمریکا، سیاه بازار گیرنده، به کننده اهدا
 عضو بود. تخصیص سیستم در فساد و پزشکی

 
 هاروش مواد و 
از نظر فلسفه پژوهش، از نوع تحقیقات با فلسفه  حاضر تحقیق
 است تحقیق در رویکردی گرایی، ساختارگرایانه است.  ساخت

 نمیا های ارتباط بخصوص ها پدیده مند نظام های ویژگی بر که
. این پژوهش از نظر افق زمانی یک دارد نظام، تآکید عناصریک

های تک مقطعی تحقیق تک مقطعی است زیرا در پژوهش
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د. از نظر شوفقط در یک برهه از زمان جمع آوری می اطالعات
هدف شناختی، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. زیرا نتایج آن 

رویکرد این تحقیق  در سازمان صدا و سیما قابلیت کاربرد دارد.
بیانگر این امر است که از واقعیتهای  رویکرداین  استقرایی است.

توان به واقعیتهای کلی دست یافت. مسیر جزئی و انفرادی می
حرکت در روش استقرائی از جزء به کل رسیدن است. به عبارت 
دیگر با مشاهده آنچه که برای جزء معین وجود دارد نتیجه 

گیرد نیز وجود بگیریم که برای همه کل که جزء در آن قرار می
 متوالی اکتشافیهای پژوهش در قالب ، استراتژیباالخره .اردد

 آمیخته نوع از حاضر باشند. از آنجایی که پژوهشقابل بیان می
تحلیل محتوا در بخش اطالعات از  تجزیه و تحلیل برای باشد،می

 .ستا شده استفاده ساخته در بخش کمی محقق پرسشنامهکیفی و 
اطالعات مربوط به بخش کیفی تحقیق با هماهنگی انجمن اهدای 

سال گذشته انتخاب گردید که عبارتند از: بودن  10عضو ایران طی 
یا نبودن، سه خط موازی، الالیی برای بیداری، ساعت صفر، 
دیگری و حلقه سبز که به عنوان برنامه هایی که در تلویزیون 

و دیالوگ ها و تصاویر  پخش شده است مورد بررسی قرار گرفت
جامعه آماری پژوهش در مربوط به این برنامه ها استخراج شد. 

تاییدشده -بخش کمی را دارندگان کارت اهدای عضو تهران
دهند که حدودا تعداد یک انجمن اهدای عضو ایرانیان تشکیل می

میلیون نفر هستند. تعداد نمونه موردنظر در این مرحله طبق 
نفر در نظر گرفته شده است و  384کوکران فرمول حجم نمونه 

درصد خطا  10برای اطمینان از به دست آمدن تعداد موردنظر با 
 384پرسشنامه توزیع شد و از این تعداد باید   410تعداد 

 در این پژوهش از فرمول استفاده بازگشت داده شد.پرسشنامه قابل
به ساسکات برای بررسی پایایی بخش کیفی استفاده شد. محا

 صورت زیر است:ضریب اسکات به
 ( میان کدگذارانPo) شدهمشاهدهدرصد توافق -1

𝑃𝑜 =
جمع موارد توافق در دو کدگذار × 100

حجم نمونه در دو کدگذار
 

( را با توجه به فرمول زیر به Peدرصد توافق مورد انتظار )-2
 آوریم:دست می

𝑃𝑒 = ∑ 𝑃𝑖3

𝑘

𝑛=1

 

باال را در فرمول زیر قرار برای محاسبه مقدار ضریب مقادیر -3
 دهیم:می

𝑃𝑖 =
Po − Pe

1 − Pe
 

درصد از محتوا  20تا  5برای انجام آزمون پایایی باید بین 
صورت تصادفی مورد کدگذاری مجدد توسط متخصصی دیگر به

ز ها با استفاده اقرار گیرد. درنهایت با بررسی توافق کدگذاری
دهنده پایایی درصد به دست آمد که نشان 76فرمول فوق ضریب 

 مناسب است. 
 

 ها افتهی

 بخش کیفی پژوهش
ها، تحلیل و مفاهیم موجود  در گام اول پژوهش، تمامی مصاحبه

در آنها استخراج شد. در مرحلة دوم، همة مفاهیم، فهرست و در 
بندی شد. پس از شناخت  مرحلة سوم، مفاهیم مشابه گروه

چهارم، هر  ةدر مرحل م،یمفاه نیگروههای مختلف موجود در ب
 ،زیر مدل در دسته های متفاوت قرار گرفتند. از گروهها کی

پژوهش را ارائه میکند؛  چهارمهای حاصل از گام اول تا  خروجی
گروه  13مفهوم مستخرج در مرحلة اول و دوم،  53که در آن از 

 . به دست آمده استو دو دسته در مرحله چهارم در مرحلة سوم 
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 کیفی مدل رسانه: در برنامه ساخت در عضو اهدای فرهنگ ترویج بر مؤثر عوامل تبیینی . مدل1شکل

 

 پژوهش یخش کمب
پرسشنامه به دست آمد از  375پرسشنامه  410ازمجموع 

 نفر 266درصد( زن و  5/27) نفر 103 مورد بررسی فرد375
 نفر 154 فرد مورد بررسی 375درصد( مرد بوده است.  9/70)
درصد(  6/41) نفر 156سال و کمتر،  30درصد( سن آنها  1/41)

 سال و باالتر بوده است. 46درصد(  3/16) نفر 61سال و  45-31
 5/24) نفر 92نفر سن خود را مشخص نکرده است.  4در ضمن 

درصد( فنی و مهندسی،  0/36نفر ) 135درصد( رشته علوم پایه، 
نفر  14درصد( علوم پزشکی و پیراپزشکی و  8/32نفر ) 123

نفر رشته  11در ضمن  اند. درصد( علوم اجتماعی بوده 7/3)
درصد( مجرد  6/21نفر ) 81تحصیلی خود را مشخص نکرده اند. 

 دریافت منابع د.ان درصد( متاهل بوده 4/78نفر ) 294و 
درصد( رادیو و  0/4نفر ) 15 اطالعات در مورد اهدا عضو

درصد(  4/42نفر ) 159درصد( خانواده،  5/15نفر ) 58تلویزیون، 
درصد( اینترنت و شبکه های اجتماعی،  5/24نفر ) 92دوستان، 

درصد(  1/2نفر ) 8درصد( پزشکان و کادر درمانی،  5/4نفر ) 17
  درصد( سایر بوده است. 5/4نفر ) 17مجالت و روزنامه و 

 یریزمون مدل اندازه گآ

است  یریمدل اندازه گ یک یرندةپژوهش در بر گ یمدل مفهوم
قرار  آزمون که با روش مدل سازی معادالت ساختاری مورد

که  شود یم یموضوع بررس ینا ینجادر ا یگر؛گرفت. به عبارت د
کنند  یم یتحما یفیاز مدل ک شده گردآوری یداده های تجرب یاآ
اعتبار واگرا و همگرا، سازة  یابیمنظور برای ارز ینبد یر؟خ یا

به کمک مدل سازی معادالت  ییدیتأ عاملی یلپژوهش از تحل
نمونه  کفایت راستا، ابتدا آزمون ینساختاری استفاده شد. در ا

 جیمد نظر قرار گرفت. نتا یلتحل ینبرداری و آزمون بارتلت در ا
نمونه  یتکفا آزمون یجبه همراه نتا یریاندازه گآزمون مدل 

ارائه  2و  شکل  1برداری و آزمون معتاداری بارتلت در جدول 
 شده است.

  

 عوامل انگیزشی

 اشاره به انگیزه های فرهنگی مذهبی

 اشاره های علمی و آموزشی

 های اخالقی سپاسگزاری و انگیزه

 تفاوت انواع وضعیت ها و بیماری ها

 توجه به مقررات حقوقی و قانونی

 تشویق به دریافت کارت اهدای عضو

 بیان آمار وضعیت پیوند درکشور 

 موانع

 موانع شخصی بیمار

 بازنمایی موانع فرهنگی

 موانع آموزشی و علمی

 ای رسانه کمبودهای

 کمبودهای پزشکی

 کمبودهای اداری

 فرهنگ عوامل موثر بر ترویج

 در برنامه ساخت در عضو اهدای

 ملی رسانه
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 مناسب( یبار عامل دارای )عوامل ترویج فرهنگ اهدا عضو موانعو  انگیزشیعوامل  یریآزمون مدل اندازه گ یجنتا .1جدول 
 سطح معنی داری نسبت بحرانی بارعاملی آماره ها عوامل فرعی

 ایجاد)عوامل انگیزشی
 تمثب نگرش و انگیزه

 اهداعضو( برای

M1 

= 0/942KMO 
 
 
 
 

α=0/95 

99/0 10/174 0.01 
M2 98/0 22/191 0.01 
M3 99/0 48/173 0.01 
M4 99/0 40/174 0.01 
M5 99/0 73/190 0.01 
M6 99/0 88/174 0.01 
M7 99/0 10/174 0.01 

 بازدارنده عوامل)موانع
 اهداعضو( در

B1 78/0 10/22 0.01 
B2 95/0 22/21 0.01 
B3 94/0 48/21 0.01 
B4 93/0 40/21 0.01 
B5 93/0 73/22 0.01 
B6 95/0 10/22 0.01 

 

 
 استاندارد یندر حالت تخم ترویج فرهنگ اهدا عضو موانعو  انگیزشیعوامل  یریاندازه گمدل .2شکل 
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نشان می دهد که تمامی سوال ها دارای  سازه مربوط به موانع
استاندارد  یبار عامل و می باشند 05/0سطح معنی داری کمتر از 

لذا متغیر مفهومی خوب  هستند. 0.6از  شتریها ب هیتمام گو

در جدول زیر شاخص های برازش نیز حاکی سنجیده شده است. 
 (.1998 همکاران، و هیر) از مناسب بودن سازه دارد.

 
 

 شاخص های برازش مدل .2جدول 

AGFI NFI IFI TLI GFI RMSEA 
 های برازندگیشاخص

 الگو

97/0 98/0 97/0 99/0 98/0 034/0  
 مقدار قابل قبول ≤08/0 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤ 9/0≤

بنابراین با توجه به مقادیر شاخصهای برازش الگو و مرز مقادیر 
قابل قبول که در باال ذکر شد، می توان گفت که مدل ارائه شده 

 .مورد قبول می باشد

 

 گیرینتیجه

همچنانکه در آغاز مقاله اشاره شد، در پژوهشهای سالهای اخیر، 
 اهدا عضو در ساخت برنامه دینی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ

مورد توجه اندك قرار گرفته است. شواهد موجود در رسانه ملی 
دهد که پژوهش در ارتباط با کاوش این پدیده پژوهشی نشان می

و عوامل مؤثر بر ظهور و بروز آن اندك است. این مطالعه به 
و ارائة مدلی  اهدا عضوتحلیل عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ 

ساخت گیری عوامل مؤثر بر آن در بافت و بستر برای اندازه
  .پرداخته است برنامه در رسانه ملی

 یها هزیاشاره به انگ نشان داد یلیتحل های هافتی ،یفیدر بخش ک
تواند به عنوان عاملی انگیزشی در ترویج ی میمذهب یفرهنگ

فرهنگ اهدا عضو موثر باشد که با آنچه مککان و همکاران 
در مطالعه خود به آن ( 1شاه آبادی و همکاران )زارع( و 12)

سهم  یجمع های¬رسانهدست یافتند همسو است. در حقیقت 
 یو اجتماع یو تحوالت فرهنگ رییدر تغ ای کنندهنییه و تععمد
 یسال گذشته به حدتوسعه در صد یهاو برنامه هااستیس ژهیبه و

 یآگاه ساز .انددهیبوده است که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام
و توسعه مشارکت در پرتو رشد و  یجامعه و آموزش همگان
به  یدارد و نقش اطالع رسان تیها اهمشتاب روز افزون رسانه

جامعه از اهم  یو فرهنگ یاسیمردم و باال بردن فهم و شعور  س
 از سویی دیگر نتایج بیانگر این است است. یارتباط لیوسا فیوظا
نقشی مهم در اهدا عضو دارد یو آموزش یعلم یها اشارهکه 

( در مطالعات خود به آن 13که با آنچه سیبلینک و همکاران )
رسانه ها فراهم افتند همگرایی دارد. به اعتقاد این محققان دست ی

و مردم همواره از آنها  یندآورنده دانش و شکل دهنده ارزش ها
 یباطارت یلوسا یآموزش یفهوظ یتاهم ین. بنابرایرندپذ یتأثیر م

و  یوراد برای توانمیاست که  یدر جوامع معاصر، به حد
 قائل "یآموزش دائم" یا "یآموزش مواز"نقش  ینماو س یزیونتلو
نتیجه دیگری که این مطالعه به آن دست یافت نقش  .شد

ی در ترویج فرهنگ اهدا عضو اخالق یها زهیو انگ یسپاسگزار
( در مطالعه خود به 14است که با آنچه احمدیان و همکاران )

 یباورهاآن دست یافتند همگرایی دارد. به اعتقاد این محققان 

یر ادر راه س یو فداکار یثاراوج ا ی،س همبستگاحسا ی تبلورقاخال
 و احساس یانسان یآن تمام ارزشها یقبوده و از طر همنوعان

 و ی میگرددعضو متجل یاهدا یازمندن یماراندر مقابل ب مسؤولیت
 زندگی فرصت یزهعضو، انگ یاهدا یشدن برا فرد با داوطلب
 ایتمندیرض خود احساس یزاعطا نموده و ن یگراندوباره را به د

 وندیپ تیآمار وضع انیباز طرفی مشخص شد که  .کندیم
ی می تواند در ترویج فرهنگ زشیانگ یدرکشور بعد از طرح ها

اهدا عضو موثر واقع شود که این موضوع می تواند ضمن باال بردن 
سطح آگاهی مردم انگیزه آنان برای اهدا عضو را افزایش دهد. 
دسته دیگر عوامل موثر مربوط به موانع ترویج فرهنگ اهدا عضو 

و  رمایب یموانع شخصمی باشد که بر اساس نتایج به دست آمده 
ی از جمله این عوامل می باشند که لی و موانع فرهنگ ییزنمابا

( نیز در مطالعه خود به آن دست یافتند. از موانع 15همکاران )
 یآموزش موانعدیگر که این مطالعه به آن دست یافت می توان به 

 ای و کمبودهای رسانه پزشکی، کمبودهای کمبودهای یو علم
 اداری اشاره کرد.

 به عنوان یک تلویزیونطالعه مشخص شد که در بخش کمی این م
در آگاهی رسانی و  رسانه ی چیره در جغرافیای فرهنگی ایران،

اثرگذاری درباره ی اهدای عضو نسبت به پدیده های دیگر 
)روابط عینی و خانواده و فضای مجازی( مشارکت کمتری را 
داشته است. این عقب ماندگی صرفا به دالیل فنی و تخصصی 

یوه های برخورد با مخاطب یا روشهای ساخت برنامه همچون ش
 نیست و می توان دالیل آن را فراتر از مولفه های فنی دریافت.

تلویزیون با توجه به ماهیت، ساختار و قالب های برنامه سازی 
مخاطبان خود خود به اشکال مختلف می تواند بر اذهان 

 شک بی .تاثیرگذار باشد و به آنها در تصمیم گیری کمک کند
آگاه سازی از رسالتها و وظایف وسایل ارتباط جمعی به شمار می 

می توان اینطور بیان کرد که عوامل دست یابی به یک الگوی رود 
درست و موفق بیش و پیش از همه از راه اعتمادسازی می گذرد. 

ه علی پدید تحلیل آنچه تلویزیون و برنامه های تلویزیونی را در
پیش می راند این ازی انسان ها از این علل، های خبری و آگاه س

است که تلویزیون تالش می کند بهترین گزینه ها را در برابر 
مخاطب خود بچیند و به او حق انتخاب بدهد. پیروی از الگوهای 
خشک و دنباله روی از گفتمان تک بعدی و گفتگوی یک طرفه 

ه را بای عقاید خود همگی سبب می شوند که تلویزیون به گونه
مخاطب تحمیل کند و از حالت صمیمی و دوستانه خارج شود. 
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تکیه بر پیش فرض های سنتی و گرایش های مذهبی یک جانبه 
نیز می تواند راه گفتگو را مسدود کند و مخاطب را دلزده کند. 
ممکن است این پرسش پیش بیاید که چطور تلویزیون می تواند با 

ست که با گسترش مرزهای مخاطب خود گفتگو کند؟ پاسخ این ا
عقیدتی و نشان دادن فکرهای گوناگون و به چالش کشیدن اندیشه 
های نوین می تواند مخاطب را در جایگاه انتخاب قرار بدهد و 

 میل او را به گزینش و کمک گرفتن از تلویزیون تقویت کند.
میزان آگاه سازی رادیو و مطبوعات آنچه در این میان اهمیت دارد 

ه موضوع اهدای عضو از دیدگاه پاسخ دهندگان بسیار کم در زمین
و عواملی همچون گروه دوستان و خانواده و  ارزیابی شده است

بیشترین اهمیت را در آشنایی مردم و  فضای مجازی به ترتیب
و از سویی آگاه سازی نسبت به مسئله اهدای عضو را دارا هستند 

ه از آن است ک دیگر نتایج کسب شده از تحقیق پیش رو حاکی
میزان آگاه سازی تلویزیون در خصوص مقوله مرگ مغزی بسیار 

شته دا« گروه دوستان»کم بوده و بیشترین نقش را در این زمینه 
 اند.

در زمینه های مختلف می تواند تلویزیون را به عنوان  آگاه سازی
سردمدار مبارزه با جهل به مخاطب معرفی کند و هر چند ساز 

معاصر بسیار وابسته به سرمایه و کارتل های تبلیغاتی و کار دنیای 
و عقیدتی است که ارگانهای تاثیرگذار را در اختیار خود قرار 
می دهند و بیشتر سعی در پنهان کاری دارند، اما در نهایت با 
رویکردی مردم ساالرانه می توان این پنهان کاری و هژمونی 

ه با انتخاب گزین قدرت را به کمترین اثر ممکن فروکاست. یا
هایی که ارزش و اعتبار و شان اجتماعی مخاطب حفظ شود در 
درجه ی اول سعی در آگاه ساختن او کرد و بعد با انتخاب 

نها ت« آزادی/ انتخاب»الگوهایی پیچیده تر او را با چالش دوگانه 
گذاشت و اعتماد او را برانگیخت. درصد باالی مخاطبانی که 

رند نشان می دهد که مخاطب ایرانی در سطح تحصیلی دیپلم دا
برخورد با رسانه در طیفی متوسط قرار گرفته است و فراوانی 
مولفه هایی همچون مرد بودن و متاهل بودن نیز به ترتیب 
رهیافت های تازه ای در برابر ما قرار می دهد. شاکله ی 
مردساالرانه ی اجتماعی سبب شده است که مخاطبان مرد و 

ین آمار را به خود اختصاص بدهند. این نشان می دهد متاهل بیشتر
سال و مجرد همچنان تصمیم  30که مخاطبانی با طیف سنی زیر 

 30می گیرند که از فضاهای دیگری تاثیر بپذیرند. گستره ی سنی 
سال که بیشترین مخاطب تلویوزیون به شمار می آیند هم  45تا 

سنتی تر اطالعات نشان از جوان بودن مخاطبان دارد. طیف های 
خود را بیشتر از تجربه و معاشرت کسب می کنند و جوانترها 

 نیز در فضای مجازی به این اطالعات دست پیدا می کنند. 
های از طرفی مشخص شد که بیشترین فراوانی مخاطبان در رشته

فنی به معنی این است که افراد با گرایش های علوم انسانی که 
تری دارند میل کمتری به گرفتن قدرت تجزیه و تحلیل بیش

اطالعات خود از تلویزیون نشان می دهند. شاید تلویزیون بنا بر 
خاصیت آینگی خود است که بیشترین فراوانی را در بین شهریان 
دارد با از سویی گسترش شهرها و کشیده شدن مختصات مدرن 
به روستاهای دوردست و ارتقای آنها به شهرهای کوچک نیز در 

این آمار نقش داشته باشد. نمایش روحیات و احوال بیماران روند 
به شکلی عینی سبب آشنایی با وضیعت منحصر به فرد آنها از 
سوی مخاطب می شود. نمایش چالشها و کاستی ها نیز می تواند 

بنا بر نتایج این همواره مخاطب را در دایره ی همدلی نگه دارد. 
توانسته است یزیون پژوهش پاسخ دهندگان معتقدند که تلو

اطالعات دقیقی را در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند مرگ مغزی 
ردن ک رو به رومی تواند با  . تلویزیونرا از کما تفکیک نمایند

افراد با موضوع اهدای عضو و آگاه کردن آنها با این مسئله در 
نقش داشته باشد تا  ،شکل گیری نگرش افراد به موضوع اهدا

ه از سویی دیگر ب؛ در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ نماید بتوانند
نظر می رسد اطالع رسانی تلویزیون در خصوص موضوع اهدای 

تکیه بر مستندات علمی داشته باشد تا با نمایش دادن عضو باید 
تداوم زندگی بر ذهن مخاطب این نقش را به جا بگذارد که یک 

دیگر را نیز در بر داشته عمل خیرخواهانه می تواند نیکی های 
 باشد و جامعه را به سمت نیکی جمعی سوق بدهد.
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