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 عضو در افراد داوطلب یاهدا یدارشناسیپد

 *3، محمدرضا فلسفی نژاد 2، آناهيتا خدابخشی کوالیی1ليال باستان مهر

 08/07/98تاریخ پذیرش:  04/03/98تاریخ وصول: 

 چکیده
  د یتنها نقطه ام. شود می  ی زیادیهاانسانرفتن  نیباعث از ب ی پیشرفتههای ماریزود هنگام در اثر ب یهامرگ

 یو بازگرداندن احتمال زندگ د یعضو جد افتیبرند دررنج می  ی جسم شرفتهیپ یهایماریب ازکه  یادفرا
در سال  عضو توسط داوطلبان یاهدا دهیپد ی ژوهش حاضر با هدف مطالعه روانشناخت. از این رو پاست

بر اساس هدف ها کیفی از نوع پدیدار شناسی توصیفی، بر اساس ماهیت داده قیروش تحقشد. انجام  1396
  نیمه ساختاریافته بود.مصاحبه از نوع  ی فیتوصاز نوع کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطالعات 

داد تشکیل می  انیرانیعضو ا یاهدا  نعضو ثبت نام کننده در کانو یداوطلبان اهداشرکت کنندگان را کلیه 
ها با روش مصاحبه  لیانتخاب شدند. تحل به صورت هدفمند و بر اساس قاعده اشباع نفر 14بین آنها از  که

نشان داد که پدیدارهای آگاهی داوطلبان ها افتهی ی حاصل از بررس جینتا انجام شد. یزیکالهفت مرحله ای 
  نش یعضو و ب ی شامل اطالعات درباره اهدای آگاه-1طبقه مضامین اصلی سه توان در اهدای عضو را می 

،  ی مذهب یانسان دوستانه، باورها یباورها، ی عقالن یشامل باورها نیادیبن یباورها-2، مرگ دهینسبت به پد
- 3، ستنیعدالت در امکان ز یخود و برقرار یشناسانه، باور به توانمند ی هست یباورها، ی اخالق  یباورها

دسته  ها و اثرات جامعه ی خانواده، تعامالت خانواده، سخت یباورهاشامل  نیادیبن یهاعوامل اثر گذار بر باور
 بندی کرد. 

 .، پدیدارشناسیعضو، داوطلب  یاهدا :واژگان کلیدی
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 مقدمه
هستند.  بانیعالج دست به گر رقابلی و غ شرفتهی پ یهایماری با ب یاری بس یهاانسانامروزه 

 هیرفتن قرن ن ی، لوزالمعده، روده و از بهی، کبد، رهیقلب، کل یهابی ها و آسییانواع نارسا
ها هستند یماری ب ن یسرطان خون از جمله ا ن یپوست و همچنها، تاندونها ، چشم، غضروف

انسان است.  یزندگ لیمسا ن یمرگ از دردآورتر ساله(. روبرو شدن با م1383، یجانی)الر
مساله روبرو هستند  ن یبا ا یهر روز به نوع یزندگ شرفتهیپ یهایماری ب لی که به دل یافراد

از مواجه  یبرند. اضطراب ناشرنج می یادیز یروان یاز فشارها یجسم یماری عالوه بر ب
سرنوشت  ن یدر برابر ا یناتوانو  یاحساس پوچ لی به دل یو افسردگ  یزندگ انیشدن با پا

آنها  دی . تنها نقطه امگذاردمیبجا  کانشانیافراد و نزد ن یبر روان ا ین یمحتوم اثرات سنگ
  (.1392، یاست )زمان یو بازگرداندن احتمال زندگ دیعضو جد افتیدر

است. ساالنه در حدود  یوندیکمبود وجود عضو پدر مساله پیوند عضو  یمشکل اصل
  700که تنها حدود  دهدی در اثر سوانح و تصادفات در کشور رخ م یهشت هزار مرگ مغز

 کیاز هر  ن ی انجامد. همچنکمتر از ده درصد آنها به اهداء عضو می یعنیتعداد  ن ینفر از ا
کرده اند )مرکز آمار انجمن  افتینفر کارت اهداء عضو در 3/2تنها  رانینفر در ا ونی لی م

 (1395ان، ی رانیاهداء عضو ا

از کبد،  یقسمت ه، یکرد مثل کل افتیتوان از اهدا کننده زنده دراز اعضا را می یبعض
گرفت مثل غضروفها  یتوان از بدن فرد متوفاز اعضا را می یمغز استخوان و برخ پوست و

، یاست )زمان یمغزبدن فرد دچار مرگ ، یوندی عضو پ ن یمنبع تام ن یمترو تاندونها اما مه
مرگ  مارانی عضو از ب یمربوط به اهدا نی قوان بیمختلف با تصو ی(. در کشورها1392

از  یکیافراد به عنوان  ن یبدن ا یعمل کاسته شده است و اعضا ن ی، از مشکالت ا یمغز
شود عضو در نظر گرفته می وندیپ ازمندی ن نمارای ب یکننده عضو برا نی منابع تام نیمهم تر
 (. 1392ی،)منظر

از دست رفتن کامل  یرا به معن یهاروارد مرگ مغزدانشگاه یالدیم 1968در سال 
قابل برگشت  ری رفتن غ ن یکرد که باعث از ب فیو از جمله ساقه مغز تعر یمغز یتهای فعال

به  یکم یارگانها تا مدت ریاقلب و س کهی شود در حالمی یمغز یهااعمال و کنش  یتمام
 گرید یهاانسانو نجات جان  وندی پ یاز آنها برا وانتدهند و میخود ادامه می تی فعال

عضو از فرد دچار  یاز عوامل مهم در عمل اهدا یکی (.1379،  یی)طباطبااستفاده کرد 
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ه ضربان ب یقلب تنها تا مدت کوتاه یپس از مرگ مغز رایمساله زمان است. ز یمرگ مغز
 یکی یکیبدن  یاعضا یروز( و با گذشت هر روز از مرگ مغز 14دهد )حداکثر ادامه می

بستگان درجه  تیبا رضا دیکار با ن ای .ستندی مناسب ن وندی پ یبرا گریافتند و داز کار می
عضو و  وندی و پ یافراد در مورد مرگ مغز یعدم آگاه لی انجام شود و به دلفرد  کی

از موارد  یاری رخداد، در بس ن یاز ا یناش یمورد و شوک روان ن یان در ابستگ ادیز ینگران
 اتی اما اگر افراد در زمان ح .دهندنمی تیامر رضا ن یبر ا یفرد دچار مرگ مغز کانینزد

 یبدنشان در صورت بروز حادثه و مرگ مغز یاعضا یرا در مورد اهدا تشانیخود رضا
اعضا  دنید بیاز آس ش ی و پ شتری ب تی فی ت و کعضو با سرع وندی اعالم کنند عمل اهدا و پ

کننده عضو دارد )انجمن  افتیدر نجات جان فرد در یاتی امر نقش ح ن یو ا شودی انجام م
عضو  یکارت اهدا هی اقدام داوطلبانه افراد به ته ندیفرا (.1395ران، یاعضاء ا وندی پ یلمع

مطالعه همه جانبه درباره قرار دارد و  یو برون فرد یعوامل مختلف درون فرد ری تحت تاث
 وندی پ ش یدر جهت افزا یتواند گام موثرمی یو اعتقاد یو اجتماع یعوامل فرهنگ ن یا

 باشد. مارانی عضو و نجات جان ب
درباره عوامل موثر در باور افراد  ییهاعضو پژوهش  یمساله اهدا تی با توجه به اهم

جام شده است. ان، یبه اهدا عضو در صورت رخ دادن مرگ مغز میتصم یبرا
پانزده سال شهر تهران در مورد  یو نگرش افراد باال یآگاه زانی م ی( در بررس1379شکور)

 یآگاه ن ی انگی م-1 افتیدست  جینتا ن یبه ا یعضو بعد از مرگ مغز یو اهدا یمرگ مغز
نگرش مثبت نسبت به  -2داشت.  یدار یاختالف معن  یلی مختلف تحص یافراد در گروهها

 یمثبت معن  یو تفکر مثبت نگر هبستگ یاعتقادات مذهب، یه عامل آگاهعضو با س یاهدا
عضو  یمثبت نسبت به اهدا یتفکر مثبت و اعتقادات مذهب ، یسه عامل آگاه -3دار داشت. 

عضو در دو  ینگرش مثبت نسبت به اهدا -4دار داشت.  یمعن یمنف یبا سن افراد هبستگ
 لی ( تحل1385فرد) یینشان نداد. شکرارا  یدار یمعن یاختالف آمار زن و مردگروه 
پژوهش  ن یانجام داده است. ا یو بافت پس از مرگ مغز عضو یاهدا یفرهنگ یاجتماع

 ینشان داد اهدا جیو با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است.نتا یکم
 یاهی ژگیرابطه عکس و با و یسالمت اجتماع زانی مانند سن و م یفرد یهای ژگیعضو با و

 عضو رابطه مثبت دارد. یو نگرش مثبت نسبت به اهدا التیو تحص یآگاه انندم یفرهنگ
عضو و  ینسبت به اهدا یآگاه، یمذهب  نش ی ( نشان داد سه عامل ب1392)یپژوهش عباس
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 یمذهب نش ی بو  یعضو دارند که آگاه یبه اهدا ش یدر گرا یمهم ری تاث ییاخالق گرا
و  انی، غفار یخان یعضو دارد. لطفعل ینگرش به اهدا ترایی تغ نیی اثر را در تب  ن یباالتر
 یمعن  یعضو همبستگ یبا نگرش مثبت به اهدا ی( نشان دادند نوع دوست 1393فر) انی هاشم

با عنوان  ی( در پژوهش1394)غفای، حسین زاده، فرزانه و ولیزادهو  یدار مثبت دارد. امان
نشان دادند که عوامل  یمرگ مغزعضو در  ینسبت به اهدا لی نگرش مردم ساکن شهر اردب

 یجمع یهاگذار هستند و رسانه ری عضو تاث یو تفکر انسان دوستانه در اقدام به اهدا یآگاه
عضو دانستند. مطالعات  یهداافراد نسبت به ا یآگاه جادیرا از عوامل مهم مداخله گر در ا

دانشجویان مورد قصد در ( 1395)ی، محمدی زواره، زمانی، قارلی پور و حیدریمحب 
 ینگرش و هنجارها، ینشان داد آگاهدانشگاه پزشکی قم در خصوص اهدای عضو 

  کنند.می ین یب ش یقصد اهداء عضو را پ راتیی درصد تغ 31یانتزاع
در مورد  یفی ک قی تحق کی( 2011) 1، تانگ، یان، کاس و روز و همکاراننگیرویا

پژوهش  ن یانجام دادند. در ا عضو یداوطلب شدن اهدا یبرا یری گ می عوامل موثر بر تصم
، اثرات  یمذهب ی، باورها یبدست آمد که شامل ارتباطات خانوادگ یهشت تم اصل

 یهاستمی با س ن یشی بودن بدن ، تعامالت پ کپارچهیخانواده ،  ی، اثرات باورها یفرهنگ
 باشد.عضو و روش اختصاص اعضا می یدرباره اهدا ی، اطالعات فرد مهی و ب یبهداشت
و انجام  رشیتا پذ یاز مرحله آگاه دی مف  یندیمدل فرا کی ( 2012) 2هایدالیوت و کیم، 
 شیاز پ یا رهی عضو مشخص کردند که به صورت زنج یاهدا یبرا "داوطلب شدن"عمل 

 کیعضو  یاهدا یاست. به گفته آنها داوطلب شدن برا یفرضها، نگرش و مرحله رفتار
عضو  یدرباره اهدا یآگاه-1شود: می رحلهمو شامل پنج  ستی و مجزا ن یناگهان میتصم

 یاهدا دیفرضها درباره فوا ش یپ-3عضو  یبه اهدا ازی اطالعات درباره ن یجمع آور-2
 یدرباره اهدا هاینگران -5عضو  یاهدا یبرا یاجتماع یهاتیحما جادیبه ا اقی اشت -4عضو 
ها، تجارب و زهی با عنوان موضوع انگ یفیک ی( در پژوهش2013)3والدکاساس-ای گارس عضو.

اهدا(  ندی)نسبت به فرا یذهن یآمادگ-1بدست آورند :  یپنج تم اصلاهداکنندگان  دگاهید
در مورد مورد غفلت واقع  یاحساس نگران-3( رندهی در مورد گ ی)نگران تیبار مسئول-2

 
1. Irving, Tong, Jan, Cass, Rose  

2. Kim, Elliott, & Hyde 

3. Garcia-Valdecasas 
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.مطالعه یشخص تیاحساس رضا-5 یانسان دوست-4بستگان(  و یپزشک میشدن )از جانب ت
 لیو نگاه خانواده در تما دینشان داد که نگرش، عقا ی( در کره جنوب2014اران)و همک می ک

نشان  یف یپژوهش ک کی( در 2015) 1لیو، لیا و کیوآدارد.  یبه اهداء عضو نقش اساس
در اهداء عضو  گرانیافکار د ری افراد، تاث بنیادین  یباورها، یآگاه ن ی دادند که در کشور چ

 یدرباره باورها یف یک یقی ( تحق2015) 2، کیوآ و هاو، پنگ، زانگوی هستند. ل لی دخ
 ن یدر ا انیدانشجو دگاهیعضو پس از مرگ به منظور کشف د یدرباره اهدا انیدانشجو

که با روش  قی تحق ن یآنان انجام دادند. ا یگذار بر باورها ری مورد و عوامل تاث
را مشخص  یاصلتم  4 شدانجام  یزیکال  یهاداده لی و روش تحل یف یتوص یدارشناسیپد

:با ن یادیبن  ی(باورها2عضو کمبود اطالعات وجود دارد.  وندی : در مورد پی( آگاه1کرد: 
 یدوست ندارند بر خالف فرهنگ سنت  انیعضو، دانشجو یوجود تفکر مثبت در مورد اهدا

باورها: فرهنگ، همساالن، افکار  ی(عوامل اثر گذار بر رو3جامعه و خانواده رفتار کنند. 
مربوط به  یهااستی (س4سن، موسسات ثبت نام کننده ، یرباره احترام به بدن متوفد یعموم
(  2016) 3اهدا شده . رندوا و نوبرگر  یعضو: فقدان ضمانت استفاده درست از اعضا یاهدا

عضو در کشور  یاهدا یافراد برا ینقش مذهب در برنامه عمل"با عنوان  یپژوهش
 ژهیو ری تاث یمذهب  یش مشخص شد که مذهب و باورهاپژوه نیانجام دادند. در ا "انگلستان

عضو  یاهدا یعضو و عالقه به دواطلب شدن برا یها با اهداانسانبر تفکر نجات جان  یا
با عنوان  ی( در پژوهش0620)4توکالک، کات، مورای، امیروگلو، اردال و همکاراندارد. 
 جینتا نیبه ا هیر کشور ترکعضو د یدرباره اهدا یرستانی و نگرش دانش آموزان دب یآگاه

 تیرضا -2عضو داشتند.  ینسبت به اهدا یدرصد آنها نگرش مثبت  53 -1 افتندیدست 
احترام به بدن  هاعتقاد ب -3عضو است.  یاز عوامل موثر در اهدا یو نوع دوست  یشخص

 عضو است. یبه اهدا ش یاز مجهوالت و سن کم از موانع گرا ، ترسیمتوف
 نیدارد. ا یمورد بستگ ن یافراد در ا یانسان دگاهیبه د میطور مستق اهداء عضو به دهیپد

کل نگر کمتر مورد توجه قرار  دیو با د یروانشناخت دهیپد کیبه صورت  رانیدرا دهیپد
بوده اند. کمی یاز نوع پژوهشها یدر کشور همگ ن یشی انجام شده پ یگرفته است. پژوهشها

 
1. Liu, Lei, & Qui 

2. Liu, Peng, Zhang, Qiao, & Hao 
3. Randhawa & Neuberger 
4. Tokalak, Kut, Moray, Emiroglu, Erdal  
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امر پرداخته اند و کمتر  ن یمداخله کننده در ا یرونی به عوامل ب شتری ب هاگونه پژوهش ن یدر ا
 نییپا لیاز دال یکی دیموثر توجه شده است و شا یو عوامل درون فرد یداریپد یای به دن

و  یهمه جانبه علل و عوامل موثر فرد یعدم بررس رانیاهداء عضو در ا زانی بودن م
عضو از  یاهدا ین براداوطلب شد دهیپددر پژوهش حاضر  مورد است. نیدر ا یاجتماع

عوامل  یدارشناسیاز نوع پد یفی و با مطالعه کگرفته قرار  یمورد بررس یمنظر روانشناخت
در جهت شناخت  یگامتا  شده است ییشناسا یری گ می تصم ن یدر ا لی دخ یروان یا شهیر

 یاست که عوامل درون روان نیابردارد. سوال مورد نظر پژوهشگر  دهیپد ن یو درک بهتر ا
عضو در صورت وقوع مرگ  یاهدا یگذار در داوطلب شدن برا ری تاث کننده و تیتقو
 ست؟ی چ، یمغز

 روش  
ست. روشهای کیفی برای ا یفیک قی تحق کبه دلیل ماهیت سوال پژوهش یپژوهش حاضر 

کشف تجارب و یا مفاهیم و برداشت افراد درباره زندگی یا پدیده مورد بررسی استفاده 
؛ امینی خو، اسکندری، 1397کوالیی، فلسفی نژاد و ثناگو، شود )سطوت، خدابخشیمی

توصیفی  یدارشناسیپد(. پژوهش حاضر به شیوه 1394فلسفی نژاد، برجعلی و پزشک، 
نجام شد. پدیدارشناسی به دنبال پاسخ به سوال از چیستی ماهیت پدیده مورد مطالعه، فهم ا

دیب، پرویزی و  اشتراکات پدیده در حاالت مختلف آن است )حاج باقری ا
عضو بود که به صورت  یاز داوطلبان اهدانفر  14(. شرکت کنندگان شامل 1390صلصالی،

بر اساس این قاعده انتخاب افراد نمونه تا هدفمند و بر اساس قاعده اشباع انتخاب شدند. 
یابد که مصاحبه با افراد جدید اطالعات جدیدی را در اختیار پژوهشگر قرار جایی ادامه می

نفر از  14دهد و اطالعات تکراری بدست بیاید. براین اساس پژوهشگر پس از مصاحبه با ن
چهره به چهره نیمه ساختار یافته مصاحبه داوطلبان به اشباع نظری رسید. ابزار مورد استفاده 

که با توجه به سواالت کیفی پژوهش و متمرکز بر دنیای پدیداری داوطلبان انجام  بود
 شد.می

 بود: ریبه صورت ز مصاحبهاالت سو نمونه
 ؟چیستاهداء عضو  شدن در داوطلب برای شمادالیل -1
 ؟باشدچه میاهداء عضو  پیرامونشما تجربه  -2
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کاوش و  چی شد و هشرکت کننده حداکثر فرصت به او داده می ییهنگام پاسخ گو در
داشته  یافکار و احساساتش آزاد انی گرفت تا شرکت کننده در بصورت نمی یکیتحر

وجود او نکته مهمی یکه در صحبتها ینشود. زمان جادیدر نظرات او ا یری باشد و سوگ
سواالت به  ن یشد. امی دهیاز او سوال پرس ودکامل نداده ب حیداشت که درباره آن توض

گونه جهت  چی تا ه بودوبا استفاده از کلمات و جمالت خود شرکت کننده  یکل یگونه ا
در پایان هر مصاحبه از شرکت کنندگان . فتدی ننده اتفاق ندر سخنان شرکت ک یده

در شد چنانچه مطلب دیگری درباره موضوع مورد نظر دارند بیان کنند. درخواست می
شرکت کننده به حاالت چهره و  یهاعالوه بر توجه به گفته یفی هنگام انجام مصاحبه ک

شناخت  یهاروش نیمهم تر از رایشد زمی قیجمالت توجه دق انی بدن و لحن او موقع ب
هاست. با آن انی او هنگام ب یکالم ری غ یهافرد نشانه یداریپد یای دار در دن یجمالت معن

 ای یسوال باز پاسخ مثل سواالت چگونگ دنی تواند با پرسها پژوهشگر مینشانه ن یدقت در ا
 کند.  دای پ یفرد دسترس یداریپد یای ژرف تر در دن کاتبه نشتر، ی ب حی درخواست توض

انجام شد. ابتدا تعدادی از  1396تا مرداد  1395پژوهش حاضر در بازه زمانی اسفند ماه 
داوطلبان اهدای عضو که در سایت انجمن اهداء عضو ایرانیان ثبت نام کرده بودند به طور 
تصادفی انتخاب شدند و از جانب این انجمن با آنها تماس تلفنی برقرار شد. پس از کسب 

طلبان برای شرکت در پژوهش تلفن آنها در اختیار پژوهشگر قرار گرفت و با رضایت داو
شرکت کنندگان برای مصاحبه به مرکز  تماس با آنها زمان و مکان مصاحبه تعیین شد.

و در  بود قهی دق 60تا  45 ن یزمان هر مصاحبه بمشاوره دانشگاه خاتم مراجعه کردند. مدت 
 نجام شد.ساعت مصاحبه ا 700مجموع نزدیک به 

اطالعات حاصل از هر مصاحبه با استفاده از روش هفت مرحله ای کالیزی به شرح 
( مرحله آشنایی: پژوهشگر به منظور اشنایی کلی و مانوس شدن با 1زیر پردازش شد. 

( مشخص کردن جمالت مهم: پژوهشگر تمام 2محتوی مصاحبه آن را چند بار میخواند. 
( شکل بندی معانی: 3کند. د مطالعه را مشخص میجمالت مهم مرتبط با موضوع مور

کند تا با دقت معانی برخاسته از جمالت استخراج شده را دریافت کند پژوهشگر تالش می
( دسته بندی 4و آنها را دسته بندی کند تا به درک دقیق تری از گفته شرکت کننده برسد. 

شود و در این مرحله نجام میها اها: مراحل پیشین برای همه مصاحبه)تم(درون مایه
هایی از ها در قالب خوشهپژوهشگر به دسته بندی معانی استخراج شده از کلیه مصاحبه
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(گسترش یک توضیح فراگیر: پژوهشگر با تلفیق همه 5پردازد. های اصلی میدرون مایه
ئه های بدست آمده در مرحله قبل یک توصیف جامع از پدیده مورد مطالعه ارادرون مایه

( ارائه ساختار پایه: به منظور بیان روشن ساختار اساسی پدیده مورد مطالعه، 6دهد. می
توصیف جامع پدیده به صورت یک بیانیه صریح دربرگیرنده مفاهیم پایه، خالصه میشود. 

( بازبینی: برای بررسی اینکه آیا توصیف جامع و پایه ای ارائه شده ، نکات اصلی تجربه 7
را دربرگرفته است یا خیر، پژوهشگر به شرکت کنندگان مراجعه میکند و شرکت کنندگان 

ها را جویا میشود و در صورت وجود اختالف باید به بازخوانی و استخراج مجدد نظر آن
 (.1397؛ سطوت و همکاران، 2015، 1)مورو، رودریگز و کینگها بپردازد معانی مصاحبه

معیارهای اعتبار پذیری مورد استفاده قرار  به منظور بررسی صحت و اعتبار مطالعه،
های بدست آمده از پژوهش با اساتید راهنما و مشاور در میان گذاشته شد و گرفت . داده

مضامین بدست آمده با مشارکت اساتید بررسی شد. با مراجعه مجدد به شرکت کنندگان و 
ند به جهت بررسی نظرات آنها و مشخص و واضح تر کردن مراحل و چگونگی فرای

سهولت در بررسی و درک روش و نتایج تحقیق توسط دیگران به این مساله پرداخته شد تا 
 از اعتبار و صحت پژوهش اطمینان حاصل شود.

برای رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش از شرکت کنندگان برای انجام مصاحبه و 
. همچنین پس از ضبط آن و محفوظ ماندن مشخصات فردی رضایت نامه کتبی گرفته شد

 ها، محتوی ضبط شده پاک شد.پیاده سازی و نگارش کامل مصاحبه

 نتایج

 های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش ویژگی  .1جدول  

 شغل تحصیالت تاهل جایگاه تولد سن جنس کدشرکت کننده
 بیکار دیپلم مجرد فرزند اول 18 مرد  1
 رستارپ کارشناسی ارشد مجرد فرزند ششم 50 زن 2
 خانه دار کارشناسی متاهل فرزند اول 26 زن 3
 آهن فروش دیپلم متاهل فرزند پنجم 43 مرد  4
 دانشجو کارشناسی مجرد فرزند چهارم 22 زن 5
 مدیر شرکت تبلیغاتی کارشناسی مجرد فرزند سوم 25 مرد  6
 کارمند پست کارشناسی متاهل فرزند هفتم 38 زن 7

 
1. Morrow, Rodriguez, & King 
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 خانه دار دیپلم لمتاه فرزند هفتم 31 زن 8
 طراح انیمیشن کارشناسی مجرد فرزند دوم 26 زن 9

 معلم کارشناسی ارشد مجرد فرزند چهارم 30 مرد  10
 برنامه نویسی کامپیوتر کارسناسی مجرد فرزند دوم 40 مرد  11
 مهندس پزشکی کارشناسی ارشد متاهل فرزند دوم 40 زن 12
 پزشک دکتری متاهل فرزند دوم 48 مرد  13
 مدیر اجرایی نشریه  کارشناسی متاهل فرزند سوم 38 زن 14

 18 یزن بودند و در دامنه سن 8مرد و  6شامل  نفر 14شرکت کنندگان در پژوهش 
نفر  3،  ینفر کارشناس 7پلم، ینفر د 3آنها  التیتحص زانی سال قرار داشتند . م 50تا

نفر زن مجرد  3نفر مرد و  4عداد تاهل ت تینفر دکترا بود. از نظر وضع 1ارشد و  یکارشناس
استان تهران  یکنندگان ساکن شهرها شرکت نفر زن متاهل بودند. 5نفر مرد و  2و 

نفر از طبقه متوسط  10( و البرز )مالرد( بودند. از نظر سطح درامدی)شهرتهران و شهر ر
 نفر از طبقه کم درامد اجتماع بودند.  3نفر از طبقه پر درامد و  1اجتماع ، 

های حاصل از پدیدارشناسی اهدای عضو در قالب درون مایه اصلی و طبقات اولیه افتهی
 نمایش داده شده است. 2مشخص گردید که در جدول شماره 

 یعضو در صورت مرگ مغز  یداوطلبان اهدا یآگاه یدارهای پد .2جدول  

پدیدارهای آگاهی داوطلبان اهدای عضو در 
 صورت مرگ مغزی

 آگاهی
 ره اهدا و پیوند اعضااطالعات دربا

 بینش نسبت به مرگ

 باورهای بنیادی

 باورها عقالنی)استدالل(
 باورهای انسان دوستانه)کاهش رنج(

 باورهای مذهبی
 باورهای اخالقی)درست زندگی کردن(

باورهای هستی شناسانه)معنا دهی به 
 زندگی و مرگ(

 باور به توانایی اثر گذاری
 عدالت در امکان زیستن برقراری

عوامل اثر گذار بر 
 باورهای بنیادی

 باورهای خانواده
 تعامالت خانواده

 هاسختی
 اثرات محیطی

 بدست آمده از پژوهش ن ی مضام
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 ی( آگاهالف
خود با  ییکنندگان ابتدا درمورد آشناشرکت عضو :  وندی اطالعات درباره اهدا و پ-1

در  یاجتماع یهاو شبکه نترنتیا قیها از طرآن  شتری ند. بعضو صحبت کرد یاهدا ده یپد
درباره  ییبا جستارها یاز آنها به طور تصادف یبدست آورده بودند. برخ یمورد آگاه ن یا

کرده بود  افتینفر که عضو در کی":  6عضو برخورد کرده بودند. شرکت کننده  یاهدا
نفر از شرکت کنندگان پس از مرگ دو . "به اشتراک گذاشته بود یبوک مطالب س یف یتو

:  8 شماره هعضو پرداخته بودند. شرکت کنند یمطالب مرتبط با اهدا یبه جستجو کانینزد
 یهابرنامه قی. دو نفر هم از طر "گشتم ... نترنتیبعد از تصادف و فوت خواهرم رفتم توا"

ماه عسل با  یتو ": 5مساله آشنا شده بودند. مشارکت کننده شماره  ن یبا ا مای صدا و س
 . "دمیمصاحبه کرده بودند د رندهی خانواده گ

به  دنی شیمرگ و اند دهیکنندگان درباره پدبیشتر شرکت نسبت به مرگ :  نش یب -2
شرکت . کرده اند، صحبت کردند دای نسبت به آن دست پ یکل نش یب کیبه  نکهیآن و ا

جبر تلخ... هر  کی. شهی م تموم زی که همه چ یی. جاانهیمن پا یمرگ برا": 2کننده شماره
مرگ کم  یاهی کنم از س ن ییرا...زمانش... مدلش را خودم تع انیپا ن یکه بتونم ا یروش

 کیمن در بدن  یبرگردوندم... زندگ یعضو انگار مرگ را به سمت زندگ ی. با اهداشهی م
 یعنی ن یکنم و امی یری اثر شدن جلوگ یکنه... از اون دفن شدن و بمی دای ادامه پ گهینفر د

است و فرصت ما محدود  یخب مرگ حتم ": 4. شرکت کننده شماره"شکستن جبر مرگ
 دای پ یکار خوب بکنم حال بهتر یکه هرچ دمی رس جهینت  نیبه زمان تولد تا مرگه... به ا

. شرکت کننده  "...تحال خوب را تا ابد خواهم داش ن یو ا شترهی روحم ب یکنم انرژمی
شروع  یگرید زی چ کیشه و تموم می یزی چ کی ییجا هیکنم فکر می ": 11شماره 

شه... اگر روح را از ما شروع می یروحان یشه و زندگجسم ما تموم می اتی شه... حمی
حس  یزی جسم ما چ گهیداشت و د میحال وابسته به ذهن خواه کی میجسم جدا کن 

خواهد  یباق میکن که االن تجربه می ییها... فقط حس ستین ینمرگ جسما یعن یکنه نمی
با ما خواهد  شهی حس هم ن یا می کنرا تجربه می یخوب حس بهتر یماند پس اگر با کارها

 بود. 
 

 یادی بن  ی( باورهاب
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استدالل و وجود مرگ  تیبا در نظر گرفتن قطع شرکت کنندگان: یعقالن یباورها-1
 نیود و از بشرفتند جسم آنها دفن می ای از دن یوقتکه  نده بوددی رس جهینت  ن یبه ا یمنطق 
ها اهدای عضو را یک استفاده آناز آن استفاده کند.  یگریرود پس بهتر است کس دمی

من فکر ": 1شرکت کننده شماره بهینه از اعضایی که در حال نابودی هستند عنوان کردند. 
ساک  کیمجبورم وقتی ولش کنم برم. مثال  دی. باستی کنم بعد از مرگم بدنم مال من نمی

 لشیبتونه از وسا گهینفر د کیذارم تا جا بذارم و برم خب درشو باز می هی را یورزش
 گهید یکیو برم بهتره بذارم  بشمازش جدا  دیبا یطوره. وقت  ن یاستفاده کنه. بدن هم هم

 یرا قبول ندارم. مثال اهدا یمن افکار خراف": 11. شرکت کننده شماره "ازش استفاده کنه
 یازی بدنم ن یاعضامردم به  یکنم وقتدونم و فکر میمرده نمیبه بدن  یاحترام یعضو را ب

و  دهید یجد بی که آس ن یماش کیازشون استفاده نکنند... مثل  گرانیندارم. خب چرا د
اندازند کنند و میخوره جدا میخب قطعاتش که هنوز به درد می ستی ن ری قابل تعم گهید

 . "که اون قطعه را الزم داره  گهید نی ماش هی یرو
وکم  گرانیخوشحال کردن دگران، یانسان دوستانه: کمک کردن به د یباورها-2

و احساس  یدرون تیدارد و باعث رضا تیاهم ی شرکت کنندگانها براانسانکردن رنج 
 یکارم با آدمها طی تو مح ": 2شود . شرکت کننده شمارهدر آنها می یپاداش درون افتیدر
که خودشون و خانواده  دمیدعضو بودند و می افتیبرخورد داشتم که منتظر در یادیز

 یماری که ب یراتی و چه به خاطر تاث یچه از نظر اقتصاد، یچه جسم برندیم یشون چه رنج
 یینارسا لی که به دل یکس ایشد. می زی الیها دسالکه  یکرد. مثال کسمی جادیدر خانواده ا

 نیرنج ا شهی کر برام بوجود آمد که مف ن یبود... ا ژهیو یتحت مراقبتها دیهمواره با یقلب 
بهشون وجود داشته باشه و فکر کرد اگر بتونم با  وندی پ یبرا یآدمها را کم کرد اگر عضو

کاهش رنج انسان برام  ن یکنم. ا غیازشون در نویا دیعضو رنجشون رو کمتر کنم نبا یاهدا
دارم.  یحس خوبدم ای میهیهد یبه کس یوقت ": 7کننده شماره  ت. شرک "ارزش داره

 تونمی کنم مفکر می یشه. وقت می می رو خوشحال کنم باعث خوشحال گهید یکی نکهیا
بهم دست  یکنند احساس خوب یکه خوشحالتر زندگ یبدم به کس هیبدنم را هد یاعضا

ده  بایبود... تقر دهید بی اش آس هی مون کل هیهمسا ": 11. شرکت کننده شماره  "ده. می
شد هم خانواده می تی. هم خودش اذشهی م تیکه چقدر اذ دمیدمی .شدی م زی الیسال د

 یتو ": 13. شرکت کننده شماره"رنج کم کنه ن یاش.خب خوبه که آدم هر جور بتونه از ا
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ارزش  ن ی... و امی رسونمی گرانیبه خودمون و به د ینفع کی میکن که می یهر کار یزندگ
 میرا شاد کن  گرانیکه خودمون و د میکن ب میبتون یکنه . هر کارما را مشخص می یکارها

نفر و  نیعضو رنج چند یاست. با اهدا یارزش باکار  می کم کن یرا از کس یدرد ای
 ."با ارزشه یلی به نظرم خ ن یو ا می کنهاشون را کم میخانواده

 لیاز دال یکیرا  یمذهب  یاز شرکت کنندگان باورها ی: تعدادیمذهب  یباورها -3
پس از مرگ  یو ثواب و اثر آن در روح و زندگ ری اعتقاد به کار خ عضو دانستند. یاهدا

از  یمثل دور ین یعمل کردن به دستورات د نی است. همچن تی ها حائز اهمآن یبرا
ها از انسانها و خدمت به انسانجان  اتنجگر، ید یهاانسانو توجه به  یخودخواه

عضو است. شرکت  یاهدا یای شرکت کنندگان در داوطلب شدن براشهیتفکرات ر
کار  ای دن نیا یعبادت و خدمت به خلق. ما تو یبرا دهیخدا ما را آفر": 4کننده شماره

هست و  مون... مواظب ما و فرزنداندهی ما را م ی... خدا دوستمون داره... روزمیای ندارگهید
دونست  خودش. اگر صالح یبه رضا می... منم راضمیبر ای از دن دیدونه چطور باخودش می

داشته باشن و برام  یبهتر یبه چند نفر تا زندگ دمی بدنم را م یبرم منم اعضا یبا مرگ مغز
 یبکنم که هم خدا راض یکار هیدوست دارم ": 6.. شرکت کننده شماره  "فاتحه بخونن

هرکس  گهی سوره مائده که م یتو نماگه اشتباه نک میهم دار هیآ کیباشه هم خلق خدا... 
عضو  یبه نظرم اهدا...  ها رو نجات دادهانسانا نجات بده انگار جان همه نفر ر کیجان 

 .  "مونهمی یالصالحاته که اثرش مدتها پس از مرگم باق اتی باق
 یکی: شرکت کنندگان وجدان و عالقه به درست بودن کارها را یاخالق یباورها -4

است که درست  یوب کارافراد کار خ ن یا دیعضو دانستند. از د یاز عوامل موثر اهدا
انتخاب باشد و شخص از آن کار فقط به منفعت  ن یبهتر گرانیخود فرد و د یبرا یعنیباشد 

فکر  ": 1پاداش نباشد. شرکت کننده شماره ای ییخودنما یخودش فکر نکند و در پ
را داشته باشه  یزی چ تونهی م یکه اگر کسکنم فکر میکنه.  یدرست زندگ دیکنم آدم بامی

تونه باعث من مردم بدنم می  یمانعش بشم... وقت  دیشه من نبااش می یاعث خوشکه ب
. شرکت  "اون آدمها بشم یمانع شاد دیای بشه پس من نباگهیکسان د یو شاد یسالمت

فکر  ادی م ش ی برام پ یکه تو زندگ یزی من به وجدان اعتقاد دارم. هر چ": 7کننده شماره 
 یبی آس یکنم کارهام درست باشه.به کسمی یعم بوده. سبد خود ایکار خوب  جهیکنم نتمی

 جهی انجام بدم حتما نت  یکنم هر کار خوبرو خوشحال کنم. فکر می گرانینزنم. اگه بتونم د



 207                                                                                  داوطلب افراد در عضو اهدای  پدیدارشناسی

 

به درست  ی. پس تو هر کارنمیباش را می جهیکنم هم نت یو اگه کار بد دیاش را خواهم د
 ": 9. شرکت کننده شماره  "کنمر میبودن و خوب و بد کارم فک یو نادرست بودن، انسان

 ی. هر کاربرهی کنم کار درست آدم رو جلو مبرام مهمه که کار درست انجام بدهم. فکر می
چشم وگوشمون خوب باز باشه تا  دیداره. فقط با ری تاث مونی زندگ یاز نظر من تو می کنمی

 یودنشه... اهداهمون درست و نادرست ب یزی . به نظرم خوب و بد هر چ می نی اثرش را بب
 ."دادمانجامش می دیکه با هیعضو هم به نظرم کار درست

عضو به صورت خلق  یاهدا دهیشناسانه: شرکت کنندگان از پد یهست یباورها -5
شرکت کنندگان از رفتار  ن ینبودن مرگ صحبت کردند. همچن  هودهی و ب یزندگ یمعنا برا

به  ازی به ن یو پاسخ یزندگ یرزش براا زی و ن تی انسان یبرا یعضو به عنوان شاخص یاهدا
که ما  یبا رفتار یزی کنم هر چمن فکر می": 5شماره  کنندهکردند. شرکت  ادی یجاودانگ

مسخره  یزندگ می فکر کن می تونکنه... ما میمی دای فکر ما درموردش ارزش پ ای می کنمی
دفمنده و همه ه یزندگ می فکر کن ایشدن...  چی است و پر از مشکله و آخرش هم مرگ و ه

 ای می بکن دی که کار مف میم انتخاب کن ی تونه و ما میهدف اون یدر راستا می کنکه می ییکارها
از اون  یکیعضو  یکنم اهداکنه. فکر میما رو مشخص می یارزش زندگ ن ینه... ا
در مردن و رفتن هم  یحت یعنی. دیارزش آفر کیمرگ هم  یشه برااست که می ییکارها

خواهرم تصادف کرد و  یوقت": 8. شرکت کننده شماره "انجام بشه... یدی کار مف  شهی م
 یاست و اون چقدر ب هودی چقدر ب می کنمی یکه تو زندگ ییاز کارها یلی خ دمیفوت شد د

. شرکت کننده "پوچ نباشه نقدریرفت... فکر کردم چه خوبه آدم مرگش ا ای از دن یمعن 
 میزندگ نکهیخاص را دوست دارم... ا یاهستم... کاره یمن آدم چالش طلب ":9شماره 

بکنم که  بی عج یکارها نکهیداشته باشه... البته نه ا گرانیبا قبل خودم و د یفرق هی شهی هم
رسونه... مثال سود می هیو به خودم و بق  دهی که فکر کنم مف ییبگم چالش طلبم.... کارها

... خب دوست دی ت و مف مرگ متفاو کیعضو با مساله مرگ درارتباطه. اما  یاهدا ن یهم
 ."امعن یتموم شدن ب کی یباشه بجا دی دارم مرگم مف 

خود  اییاز توان یدرون تیخود : شرکت کنندگان به احساس رضاایی باور به توان -6
 دیکه آدم با نهیمن نظرم ا": 6بر جهان اشاره کردند. شرکت کننده شماره  یدر اثر گذار
 نکهیبهم داد... ا یبود که حس خوب ییاعضو جزء کاره یاهدا. کنه.. یخوب زندگ

مغزم هم از کار افتاده و  گهید یوقت نکهیباشم... ا میسه گهید یکیتونم تو نجات جان می



 98 تابستان ،پنجم و سی، شماره نهمی بالينی، سال شناسروانفصلنامه مطالعات                                        208 

 

. "کنهداشته باشم خوشحالم می ای دن یتو یتونم اثر خوبانگار فرصت تموم شده هنوز می
اونها هم  کنند ومی ادی پ ینفر حال بهتر نیعضو چند یبا اهدا ": 11شرکت کننده شماره 

کنه. می دای پ یوضع بهتر یطور نیا ای شه و دنخوب می گرانیکنند که حال دمی ییکارها
 ": 13. شرکت کننده شماره "و بهتر شدنش داشتم ای تو دن یکنم اثرحس می یطور ن یو ا
 چی بدهم بدون ه نماتوی: من میری گاز درون خودت می قی حس عم کیکار  ن یا یتو

عدالت در امکان  یبرقرار -7. "...قیعم یو توانمند یازی ن یحس ب کی.چشمداشت..
عمل موثر  ن یعضو را در ا یدر اهدا ضیاز شرکت کنندگان شکستن تبع ی: تعدادستن یز

است که  یعضو نکته مثبت  یدر روند اهدا یمال لینبودن مسا لی ها دخدانستند. به نظر آن
 ازی همه در زمان ن یعن ی. عضو پیوندی نباشد مانعی برای دریافتنداشتن پول  شودسبب می

 یوقت": 2برابر برخوردارند. شرکت کننده شماره  افتیاز امکان در یوندی به عضو پ
که  یکس نکهیداد. ابهم دست می یبد یلی احساس خ شهی و فروش م دیخر هیکه کل دمیدمی

 تونهیداره م یمال از بدنش رو بفروشه... و هر کس توان یداره مجبور شده قسمت یمال ازی ن
بازار  ن یا یعضو پس از مرگ مغز یبا اهدا کردمکنه... فکر  افتیرا در یگریاز د یعضو

: 10. شرکت کننده شماره "شهی شکسته م یو غن  ری دردناک فق ضیتبع ن یو فروش و ا دیخر
که پول داره همه  یکس نکهیدر رنج بوده ام. ا یمال لیاز تفاوت آدمها به خاطر مسا شهی هم"
 ری کنه فق نمی یفرق گهید نجایامحرومه... اما  زی که پول نداره از همه چ یداره و کس زی چ

داشته باشه... و من  یبستگ ری آدم فق  کیممکنه به بخشش  تیپولدار... و زندگ ای یباش
 . "ندهست  همه مثل هم نجایندار...ا ایکننده داراست  افتیبدونم در نکهیبدون ا بخشمی م

 
 یادی بن  یذار بر باورهاگ ری ( عوامل تاثج
فرد  ن یادی بن  یگذار بر باورها ری خانواده را از عوامل تاث یخانواده: باورها یباورها-1

است. جاری در خانواده  یو انسان یاخالق، یباورها شامل اعتقادات مذهب  ن ید. اهستن 
. خوشحال بودن دهندی م تی خانواده ام به کمک کردن اهم": 3شرکت کننده شماره 

گرفتند  یبچه را هم تحت سرپرست  کیبراشون مهمه... اونا عضو محک هستند و  گرانید
داشت که باهاش  سانی ن کی... خب اون نهی پدرم آشپز امام حس ": 4. شرکت کننده شماره "

 یتونم کمک مالگفت درسته من نمیمی شهی نداشت اما هم یادیکرد و درامد زکار می
 ": 14شماره  ندهشرکت کن  ."کنم...  راتی ا کارم ختونم ببکنم اما می گرانیبه د یادیز
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کردن  یارزگفت بخشش شکر گحال دست و دلباز بود... می ن ی مادرم آدم معتقد و در ع
کمک  هی به بق  دینعمت داده با ماخدا به  یکنه. وقتمی ادیاز خداست و نعمت خدا رو ز

 .میکن 
با محبت و  یکنندگان درباره تعامالت خانوادگ : شرکتیتعامالت خانوادگ-2

 ادیمختلف  یهابه شکل یخانوادگ تی خانواده صحبت کردند. آنها از امن  یعاطف  تیحما
آنها روابط کنند.  یکردند که سبب شده از رفتار و افکار خانواده بهتر الگو بردار

با پدرم ": 1شرکت کننده شمارهخانوادگی را صمیمی و دوستانه توصیف کردند. 
اصطالحشه:  ن ی. امیزنو حرف می می زنبا هم قدم می ی. گاهه.حرفاش برام مهمقمیرف

. "کنمفکر می یلی ... من به حرفاش خینش مونی بکن که بعدا پش ادی از دستت برم یهرکار
نظر  ادیبود و نه ز ری سختگ ادیخونه نه ز یمادرم خانه دار بود. تو ": 3شرکت کننده شماره 

رفت و داد. پدر سر کار میمی یمهربون بود... بودنش در کنارم بهم حس خوب داد. امامی
درسته ما ": 4. شرکت کننده شماره  "میبود یخوب یاومد و در کل خانواده معمولمی

 یغذا هی. با می. با همون امکانات کم خوش بودمیبود یاما خانواده شاد میداشت  یمشکل مال
 یعنی. می احساس کمبود نداشت ادی. زمیدیخندو می میگفت و می میشدساده دور هم جمع می

 یها بازبسازه... ما هم با خواهر و برادر زی همه چ باکرد می یبود و سع یمادرم آدم قانع
پدرم دل ": 12. شرکت کننده شماره "میخوردنمی زوی چ چیو در کل حسرت ه میکردمی

 یما و چه برا یهست... چه برا زی اما حواسش به همه چ هیداره... ظاهرش آدم جد یبزرگ
 یمعن هیزنه اما بودنش برام حرف نمی ادیکنه... درسکوت... زبتونه می یهرکار گرانید

 ."خوب  یالگو کیداره. هم قدرت پدرانه و هم  یخاص
 ری تاثشرکت کنندگان  افکار یداشتند رو یکه در زندگ ییهایها : سخت یسخت -3

آنها در  احساس درد می ترم یو به نوع گرانیکمک به دو  عالقه تیت و سبب تقوسداشته ا
ها سبب تفکر بیشتر در همچنین سختیشده است. ها ، انسانبا همدلی و کمک به گذشته 

شرکت مورد زندگی و کسب دیدگاه واقعی تر و تالش برای زندگی موثر شده است. 
داشتن. فکر  یالمشکل م ادیشهرک... بود. اونجا مردم ز یخونه ما تو ": 6کننده شماره 
درس خوندن و خب ما  کلی فکر کنم... مادر و پدرم تا س یلی باعث شد خ هایکنم اون سخت 

کرد... خب حاال  یکار کیشه کردم چطور میو من فکر می می داشت یهم مشکل مال
کمک  گرانیبه د رسهی کنم حاال که دستم به دهنم مخدارو شکر موفق شدم و فکر می
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 یبد یلی داشتم. حس خ کیحمالت پن یمن تو نوجوان ": 11نده شماره . شرکت کن "کنم
کرده باشم... حس خال... همش  یکار چی ه نکهیبدون ا رمی مدارم می نکهی. احساس ابود

بکنم...وجود من  دیاومدم... چکار با ای به دن یچ یبه مرگ... برا یکردم... به زندگفکر می
اون حالتها کنترل  گهیکردم... حاال که ددم و فکر میخونداشته... دائم می ای تودن یچه اثر

 گهیجور د هیمن داشته...خب قبلش طرز فکرم  یتو زندگ یادیز ری کنم تاثشده فکر می
 تونمی...اما حاال مکردمی فکر نم یبه صورت واقع یبتونم بگم قبلش به زندگ دیبود...شا

و  ستنیبهتر ز یتالش برا ن یمثل هم...رمی بگ یبهتر ماتی و تصم نمیرو بهتر بب  زهای چ تی واقع
 . "اثر گذار بودن...

 یگذار بر باورها ری تاث یطی (: اثرات محهمساالنما، ی )صدا و سی طی اثرات مح -4
های اجتماعی مجازی ، تشویق همساالن و مشاهده شامل تاثیر صدا و سیما، شبکه ن یادی بن 

مصاحبه  رندهی ل با افراد گماه عس یتو ": 5. شرکت کننده شماره افراد اسیب دیده است
که بهشون عضو اهدا کرده  ییدارند و چقدر شاکر آدمها یچه احساس خوب دمیکرد. د

مرگشون  یکردند. انگار برا یاونها که عضو اهدا کردند چه کار با ارزش کردمبودند. فکر 
عضو را برام  یاهدا نکیدوستام ل": 9. شرکت کننده شماره "دندیارزش آفر کی

فرستادن و را می نکیل ن یدوستان هم ا هی. خودشون داوطلب شده بودند و به بق فرستادند
 . "کارو بکنند ن یکه ا کردنیم قیتشو

 گیریبحث و نتیجه 
اهدای عضو توسط داوطلبان  یاهدا دهیپد یهدف مطالعه روانشناختپژوهش حاضر که با 

اد داوطلب عضو در صورت مرگ مغزی ، به صورت پدیدارشناسی اهدای عضو در افر
 سه عضو مشخص کرد. یساز اهدا نهی را به عنوان زم یاصلمضمون سه صورت گرفت 

گذار بر  ری و عوامل تاث یادی بن  یباورها، یکه شامل آگاهه مشخص شد یاصل مضمون
 4دارد. آنان در پژوهش خود  ی( همخوان2015) ائویو ز ویبود با پژوهش ل یادی بن  یباورها
و عوامل اثر گذار  ن یادی بن  ی، باورها یآگاه یعن یسه تم آن  را مشخص کردند که یتم اصل

 پژوهش حاضر مشترک است.  جهیبا نت  ن یادیبن  یبر باورها
بود که بیشتر عضو  وندیپو فرد شامل اطالعات درباره اهدا  یآگاهاولین مضمون اصلی 

 ری تاثبود. های اجتماعی مانند تلویزیون و اینترنت و صحبتهای دوستان بدست آمده از شبکه
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 نگیروی ( ، ا2013و همکاران) ن ی ست قاتی از جمله تحق ن ی شی پ یهادر همه پژوهش  یآگاه
، شکرایی ( 2015و همکاران) ائویزو، ی (، ل2012و دال) تری پل، (2011و همکاران)

دیده  ( 1395و همکاران ) ی( و محب 1394و همکاران) یمان ، ا(1392)یعباس(، 1385فرد)
بود . داوطلبان اهدای عضو همگی به مرگ  نسبت به مرگ نش یب بعد دیگر آگاهی. شودمی

اندیشیده بودند و آنرا برای خود مفهوم سازی کرده و اهدای عضو را به عنوان دستکاری 
به صورت امکان حیات در زمانی که جسم آنها دیگر زنده نیست  "نیست شدن"در پدیده 

های خارجی و داخلی یک از پژوهش با عبارات متفاوت عنوان کردند. این نتیجه در هیچ 
 دیده نشده است.

، یاخالق یباورها، یعقالن یفرد شامل باورها یادی بن یباورهامضمون اصلی دیگر 
خود و  یشناسانه، باور به توانمند یهست  یباورها، یمذهب  یانسان دوستانه، باورها یباورها
کند می جابیل سالم اشرکت کنندگان عق  دیاز د بود. ستن یعدالت در امکان ز یبرقرار

 اری در اخت رودمی ن یاز ب یو به زود می کنرا که پس از مرگ از آن استفاده نمی یکه عضو
داشته  یبهتر یتوانند زندگعضو می افتیآن دارند و با در به ازی که ن میقرار ده یکسان

اخالق و عقل مطابق با  نشدن گرانید یاز اعضا و مانع بهرمند نهی استفاده به نیباشند. ا
( نشان داد سه 1392)یپژوهش عباساین مضمون در پژوهشهای پیشین دیده شده بود. است.

به  ش یدر گرا یمهم ری تاث ییعضو و اخالق گرا ینسبت به اهدا یآگاه، یمذهب نشی عامل ب
نگرش، و ، یآگاه یها( نشان دادند سازه1395و همکاران ) یمحب . عضو دارند  یاهدا

 شیعضو را پ یتوانند قصد اهدامی هنجارهای عقالنی و اخالقی( ی)شاملانتزاع یهنجارها
 یلطفعلهای باورهای انسان دوستانه مشخص شده در پژوهش حاضر با پژوهش  کنند. ین ی ب

، (2013و همکاران) ای گارس، (1394و همکاران) ی( امان1393فر) انی هاشم و انی، غفار یخان
(،  1379های شکور)ای مذهبی در پژوهش همخوانی دارد. باوره (2013و همکاران) ن یست 

دیده شده   ( 2016(، رندوا و نوبرگر )2011و همکاران) نگیروی( ، ا1392)یپژوهش عباس
بود. اما باورهای هستی شناسانه، باور به توانمندی خود و برقراری عدالت در امکان زیستن 

 های پیشین دیده نشده است.که در پژوهش حاضر مشخص شده است در پژوهش 
خانواده،  یشامل باورها یادی بن  یگذار بر باورها ری عوامل تاثسومین مضمون اصلی  

اصلی  ن میمضا یدر دسته بند. این مضمون جامعه اثراتها، یتعامالت خانواده، سخت 
های خانواده در های اثر باورقرار گرفته بود. زیر مضمون( 2015) همکارانو  ویلپژوهش 
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اثر تعامالت خانواده بر و  (2011) و همکاران نگیرویا ( و2014های کیم )پژوهش 
دیده شده بود. اثرات جامعه بر  (2011) و همکاران نگیرویادر پژوهش  ن یادی بن  یباورها

های جمعی، در ( به صورت اثر رسانه1394باورهای بنیادین در پژوهش امانی و همکاران )
و افکار عمومی و اثر همساالن به شکل اثر فرهنگ جامعه  (2015)و همکاران  وی لپژوهش 

به صورت اثر افکار دیگران دیده شده بود ولی اثر  (2015) همکاران و ویلو در پژوهش 
هایی که افراد در زندگی متحمل شده اند بر دواطلب شدن برای اهدای عضو در سختی

 هیچ پژوهشی دیده نشده بود.
عضو در داوطلبان  یبه اهداعوامل اثرگذار بر نگرش نسبت از  یتعدادبه طور خالصه 

عوامل شامل  ن ینشده بود. ا دهید یقبل یهادر پژوهش حاضر بدست آمد که در پژوهش 
 یداریپد یای ها در دنیو اثر سخت ی، عدالت خواه تی نسبت به مرگ، حس عامل نش ی ب

از عوامل اثر گذار  یگذشته به تعداد یهادر پژوهش همچنین عضو بودند.  یداوطلبان اهدا
مربوط به اختصاص اعضا  نی عوامل شامل قوان ن ینشد. ا دهیپژوهش د ن یه شد که در ااشار

 اقی (، اشت2011) همکاران و نگیروی( ا2015) همکارانو  وی ل یدرمان یهاستمی س ن یو قوان
و  تی بار مسئول(، 2012)پلیتر و دال عضو  یاهدا یبرا یاجتماع یهاتیحما جادیبه ا

و  انی، غفاریخان ی)لطفعلی اجتماع هیسرما( و 2013، ای )گارس رندهی در مورد گ ینگران
 ( بودند.  1393، فر انی هاشم

مشخص شده در  ن یادی بن  یگذار بر باورها ری و عوامل تاث ن یادیبن  ی، باورها یآگاه
او را  یداریپد یای عضو هستند و دن یفرد داوطلب اهدا یآگاه یدارهایپژوهش حاضر پد

 نهی فرد هستند و زم یروانشناخت اتی از خصوص یآگاه یدارهایپد نیدهند. اشکل می
 شیشناخت و پ دی که از نظر ادموند هوسرل کل هنددمی لی فرد داوطلب را تشک یادراک

 یادراک نهی آن در زم یری شکل گ یو چگونگ دارهایپد ن یا یباشند. بررسرفتار فرد می ین ی ب
 فرد از اهداف مهم پژوهش حاضر بوده است.

پس  "دیعضو شد یشد که داوطلب اهدا یچ"دگان در پاسخ به پرسش شرکت کنن  
 نکهیعضو ، از مفهوم مرگ و استدالل در مورد ا یاهدا دهی خود با پد ییآشنا یاز چگونگ

که پژوهشگر از  یشود صحبت کردند و هنگاه نهیاز جسم آنها پس از مرگ استفاده به
به مرگ و  دنی شینندگان درباره اندشرکت ک ندده حی توض شتری مورد ب نیآنها خواست در ا

کنند و چطور اضطراب مرگ را مساله فکر می ن یچطور به ا نکهیو ا یبودن زندگ یمتناه
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 زیگر یاستدالل که مرگ امر ن یخودحل وفصل کردند صحبت کردند و در ادامه با ا یبرا
 یده آگاهها نشان دهن پاسخ یسر ن یا یعضو پرداختند. هر دو یاست به مساله اهدا ریناپذ
 یای گذار بر دن ری تاث یطی عضو از عوامل مح یدرباره اهدا یداوطلبان است. آگاه نش ی و ب

و حل و فصل  دنی شیبشر است و اند یادی بن یافراد است و تفکر به مرگ از اضطرابها یروان
 هیاست که نظر یروانشناخت میمفاه ن یتر یا هیفرد از پا یروان یای اضطراب در دن ن یا

 (. 2013، ی)کورپردازد ه آن میب ییجودگراو
 نیتر یهیانسان است. بد یدر زندگ یعی طب  یشدن با مفهوم مرگ رخداد مواجه

که به  ستی ن یانسان عاقل چی رفتن است و ه ن یآمدن و از ب دیپد "وجود"در مساله میمفاه
هند. از دمی یست ی به روبرو شدن با ن یگوناگون یهاها پاسخانسانمرگ فکر نکرده باشد. اما 

به کار،  یاز افراد با پرداختن افراط یاری گرفتن آن است. بس دهیادها نپاسخ ن یا ن یتر ییابتدا
روشها اضطراب  نیاما ا زندیگربه مرگ می دنی شیها از اندخانواده و سرگرمیل، ی تحص

اضطراب را سرکوب کرده اند که در  ن یافراد تنها ا ن یکند. امرگ را حل و فصل نمی
. چنان که در پژوهش حاضر میهست  نهانپ یهاروان شاهد اضطراب یهایماری ز با یاری بس

اند  دهی شیمرگ اند دهیبه پد یبه نوع یعضو، همگ یمشخص شده است افراد داوطلب اهدا
از شرکت کنندگان که  یکیدر حل و فصل آن داشته اند.  یاجتناب از آن سع یو به جا

درمورد مردن و   دیخصا از اضطراب شدرا تجربه کرده است مش یدیشد کی حمالت پن
و مرگ صحبت کرد. همه شرکت  یتر درباره زندگ قی عم افتیدرک و در یبرا الششت

که به  یخود اشاره کردند. کسان یاز مرگ برا یافت یگوناگون به در یهاکنندگان به شکل
در ذهن ها و پردازش آنها دهی پس از مرگ اعتقاد داشتند با توجه به مطالعات و شن  یزندگ

 یو با عبارات ستی ن یپس از مرگ، جسمان یکه رخدادها دبودن دهی رس جهی نت ن یخود به ا
 انینفر که مرگ را پا کیدر مورد آن صحبت کردند.  "یروح یو انرژ "پرواز روح"ری نظ

 وجود نخواهد داشت. یحس و درک گریدانست هم گفت که پس از مرگ دمی زی همه چ
بدنشان پس از  یبابت جداشدن اعضا یندگان نگراناز شرکت کن کی چی ه ن یبنابرا

اشاره کردند.  یزندگ افتن یاز ادامه  یعضو به شکل یاهدا دهیبه پد یمرگ نداشتند و همگ
حل  یبرا ینشدن و راه مناسب  ستی ماندن و ن یباق یبرا یعضو فرصت  یرسد اهدابه نظر می

 ها قرار داده است.آن اری و فصل اضطراب مرگ در اخت 



 98 تابستان ،پنجم و سی، شماره نهمی بالينی، سال شناسروانفصلنامه مطالعات                                        214 

 

به  "ستی عضو چ یشما درباره اهدا دگاهید "کنندگان در پاسخ به پرسش  شرکت
نوع ، یاستدالل عقل ن ی عضو پرداختند که شامل مضام یخود درباره اهدا یافکار و باورها

بود.  تی و مرگ و حس عامل یبه زندگ یمعنا ده، ییاخالق گرا، یاعتقاد یباورها، یدوست 
گذار بر  ری همان عوامل تاث ای نیادی بن یباورها نیا یهاشهیدر ادامه شرکت کنندگان به ر

خانواده، تعامالت خانواده، حوادث اثر  یباورها ری خود اشاره کردند که شامل تاث یباورها
 جامعه بود. یطیها و اثرات محیگذار مانند سخت 

عضو است.  یداوطلبان اهدا یروانشناخت  یهای ژگیاز و یو نوع دوست  یاستدالل عقالن 
ها انسان یهالی روابط ابژه به پتانس وهی به ش یلی روان تحل کردیخصوصا رو یاسشن در روان
داند که در انسان می یاصل یمنطق و احساس را از پتانسلها کردیرو ن یشود. امی ژهیتوجه و

 لیرا از دال لهای پتانس ن یرشد ا ری در توازن هستند و سد شدن مس لی پتانسدو  ن یانسان سالم ا
 یانسان تی ها را سبب تکامل شخصشمرد و رشد مناسب آنبرمی یروان یاهیماری ب یا شهیر

(. به نظر 1394)سامرز، داند می یو اصالت فرد تی به عامل دنی و رس یو سالمت روان
که  یبرخوردارند به طور لی دو پتانس ن یدر ا یاسبعضو از توازن من  یرسد داوطلبان اهدامی

خود حل وفصل کرده اند و هم با   یه مرگ را برادرباره مسال یو احساس یجانی هم بخش ه
اثر   یشدن و ب ستی از ن یری دار کردن مرگ و جلوگ یمعن  یبرا یا وهیش یاستدالل منطق

 اند. افتهیشدن خود 
و  ری ها ، انجام کار خانساندرمورد کمک به  یمذهب  یکنندگان درباره باورها شرکت

 یدر اثر بخشش وجاودانگ ییو رها یپس از مرگ، احساس سبک یاثر آن در روح و زندگ
به فرا  ازی پس از مرگ و ن یانسان از زندگ افتیصحبت کردند. در ینی فرازم یهاحس  ن یا

افراد و به نظر آبراهام مزلو  یتی شخص یهای ژگیاز و اگونگون یهاوهی به ش یو تعال یروندگ
مزلو معنویت  افراد خودشکوفاست. در نگاه اتی باشد و از خصوصاز ذات انسان می یجزئ

و بحران  ی، افسردگ یآن به روانپریش یاست که عدم ارضا یطبیع یهمانند دیگر نیازها
دانسـت. او عناصر نگرش انسان گـرایـانـه می  ن یانجامد. مزلو معنویت را از مهمترمی یروان

مذهب یا ، یزندگ یبرا یاز ارزشها، فلسفه ا یبر این باور بود که انسان به چـارچوب
نیاز "توان کنـد و بـا آن درک کند. ایـن را می یزین مذهب نیاز دارد که با آن زندگجایگ

از عـدم توجه به  یشـنا یمـاریهـای (. مزلو ب1371)مزلـو،نامیـد  "بـه درک یشـناخت 
اولیـه رخ  یاساسـ یفراتر از نیازها یبودن که در صورت برآورده نشدن نیازها یارزشها
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 یو آن را به عنوان نتیجه محرومیـت از ارزشها دی فرارنج نام ایان بودن دهد را نقصان انسمی
 (. 1381،بودن تعریف و توصیف کرد )مزلـو

از  یدرون تیعضو به احساس رضا یکنندگان در هنگام صحبت در مورد اهدا شرکت
بدون چشمداشت پاداش  دنی بخش ییتوانا ن یبر جهان و همچن یخود در اثر گذار یتوانمند
با توجه به  یزندگ ری باشد. افراد در مسها میآن تی حس عامل انگریکردند که نمااشاره 

و با توجه به  ابندیدست می یدر مورد زندگ نش ی ب به یطی گذشته و اثرات مح اتی تجرب
و رفتار  یری گ میها تصمدهیافراد سالم است درباره پد یروان یهایژگیخود که از و تی عامل
در  "یفرد وهی ابراز ش"( در مورد 1987بوالس) ستوفریبا نظر کر همخوان جهی نت ن یکند. امی

ها به ده یو پد ای خود نسبت به دن افتیدارد که با درک و در ازی است. انسان بالغ ن یزندگ
عقل و  یدارا ی. هر انسانابدیدست  یو عمل یکند و به استقالل فکر یخودش زندگ وهی ش

و مرگ خود  یتفکر و رفتار آزادانه درباره زندگ او یازهای ن ن یتر یا هیاست و از پا اری اخت
و  یدر بخشش زندگ یحس توانمند یبه نوع یعضو در هنگام مرگ مغز یاست و اهدا

 جسم پس از مرگ است. یبرا یری گ میدر تصم یآزاد یگونه ا
 یمعنا ده اینبودن  دهیفا یکه شرکت کنندگان به آن اشاره کردند ب یگریمضمون د 

 هیخصوصا نظر ییوجودگرا هینظر یاصل میمعنا از مفاه یبود. جستجوو مرگ  یبه زندگ
در  ییمعنا یانسان بهنجار است. ب یروانشناخت اتی فرانکل است که از خصوص کتوریو

شود. و انسان نامد منجر میمی یآنرا خال وجود نکلکه فرا ییمحتوا یو ب یبه پوچ یزندگ
درون  (.2013، یخود است )کور یزندگ یراخال به دنبال خلق معنا ب ن یاز ا ییرها یبرا
عدالت در امکان  یاز شرکت کنندگان به آن اشاره شد برقرار یکه توسط برخ یا هیما
بار در مکتب  ن ی نخست یها براانسان یبه مثابه مساوات و برابر یاست. عدالت خواه ستن یز

 یهای ژگیو ( که از1386ات، ی مطرح شد )ب یبه عنوان جوهر عدالت اجتماع ونی رواق
 دانستی م یرا فطر یعضو است. آلفرد آدلر عالقه اجتماع یاهدا بافراد داوطل یروانشناخت 

افراد  یروانشناخت یهای ژگیاز و یکی ن یکند و ا دای و بروز پ ابدیها پرورش انساندر  دیکه با
 (. 2013، یبهنجار از نظر اوست )کور

مانند  یطی خود به عوامل مح گاهدیاز شرکت کنندگان در ادامه صحبت درباره د میی ن
دو اثر  هایهاست. سختآن یساز احساسات و افکار فعل نهیها اشاره کرده اند که زمیسخت

 یفکر یخط مش نکهیعضو گذاشته اند اول ا یافراد درباره اهدا یداریپد یای آشکار بر دن
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رنج  یکنندگ می سبب حس ترم نکهیداده اند و دوم ا ریی تغ یها را درباره ارزش زندگآن
ها در رنج ری فرانکل درباره تاث کتوریبا نظر و افتهی ن یشده است. ا یها در دوران کودکآن

(. 1393؛ فرنام، برجعلی، سهرابی و فلسفی نژاد؛ 2013، یانسان همسو است )کور شرفتی پ
 گرانیبه کمک کردن به د لی داشته است م یرنج یکه در کودک یتوان گفت که کسمی

صورت  ن یکرده است و محرک رفتار انسان دوستانه او شده است. به ا دای پ بروز شتری در او ب
 عضو هستند.  یافراد در مورد اهدا یداریپد یای از دن یبخش های سخت

بودن  یبه متناه دنی شیعضو با اند یداوطلبان اهدا ی داریپد یای رسد دننظر می به
در ادامه  یعی طب  دهیپد کی مرگ و درک آن به صورت دهیاز پد ییو اسطوره زدا یزندگ
 یاز کودک یادراک نهی زم نیشروع به شکل گرفتن کرده باشد اما بوجود آمدن ا، یزندگ

خانواده و تعامالت  یحاضر درباره باورها پژوهش آغاز شده است. شرکت کنندگان در 
خانواده و رفتارها و تعامالت درون  یو اخالق یاعتقاد یصحبت کردند. باورها یخانوادگ

 افتیدرک و در یدهند در چگونگفرد را شکل می یکودک اتی تجرب ینواده که همگخا
، یاعتقاد یوجود باورها گریگذارند. به عبارت دمی ری ها و تجارب او تاثده یاو نسبت به پد

تعامالت  یساز تفکرات فرد بوده است اما چگونگ نهی درخانواده زم یو انسان یاخالق
افراد خانواده و نه صرفا  ن یدر ب یتعامل یو رفتارها ینروا تیخانواده ، وجود حس امن 

توسط افراد شده  یخانوادگ یبهتر باورها رشی سبب درک و پذ، یو دستور کطرفهیروابط 
 یگر لی روان تحل هیدارد. در نظر یهمخوان یگر لی روان تحل هیبا نظر جهینت  ن ی. اتاس
ن، یعشق و محبت از والد فتایاست که کودک به علت در یندیفرا "یتابع یهمانند ساز"

(.  1377، یآباد عی گردد )شف او می تی کند که سبب رشد شخصخود را با آنها مشابه می
و انجام عمل  رشیتا پذ یاز مرحله آگاه دی مف  یندیمدل فرا کی( 2004)کیم و همکاران 

 نهیزم یری شکل گ ندیعضو مشخص کردند اما درباره فرا یاهدا یبرا "داوطلب شدن"
عضو( از  یاقدام به اهدا یقانع شدن داوطلبان برا ندیعضو )فرا یداوطلبان اهدا یادراک
 ارائه نشده است.  یتا هنگام داوطلب شدن مطلب  یکودک

 دگاهشانیعضو از د یاهداداوطلب شدن برای شرکت کنندگان در پژوهش درمورد 
از  یخصش تیو رضا یلذت باطن  کیاز  ن یو همچن یبه جاودانگ ازی نسبت به مرگ و ن

را  یگوناگون یصحبت کردند و باورها یپاداش درون افتیو احساس در یگریکمک به د
، یعقالن یها باورهاآن ن یکردند که عمده تر انی مورد ب ن یخود در ا یفکر هیبه عنوان پا



 217                                                                                  داوطلب افراد در عضو اهدای  پدیدارشناسی

 

 یشرکت کنندگان از همدل ن یهمچن  شناسانه بود. یو هست ، یانسان دوستانه، مذهب ، یاخالق
 ییربنایرا از عوامل ز یو نوع دوست  برندها لذت میانسانو کاهش رنج  گرانیو کمک به د

 گرانیکمک به در، ی عضو پس از مرگ برشمردند. اعتقاد به کار خ یاقدام داوطلبانه به اهد
عضو در  یمرتبط با اهدا یاصل می مفاه گریها و اثرات ماندگار آن از دانسان، نجات جان 

جاودان پس از  اتی ح کیآنان  یمذهب  یبود. باورهاشرکت کنندگان  یداریپد یای دن
 ینی فرا زم افتیکشد که انسان در آن درک و درمی ریرا به تصو یجسمان یمرحله زندگ

عضو و  یاهدا وداند می یابد یزندگ نیشی را مرحله پ ای در دن یجسمان یدارد و زندگ
آن بهرمند خواهد شد.  ماندگار در روح انسان دارد که تا ابد از یاثر گرانینجات جان د

را  یزندگ یمعنا برا افتن یشرکت کنندگان به  ازی و مرگ ن یزندگ، یدرباره هست  دنی شیاند
 یبرا یبا ارزش یتواند معناها میانسان گریکرده است و کمک و نجات جان د ختهی برانگ
 کی "عضو  یشرکت کنندگان اهدا دیتوان گفت از دباشد. به طور خالصه می یزندگ

 ."رسان مطابق با فطرت، عقل، اخالق و مذهب است یاریار رفت 
و  یسرشت  یازهای از ن یبه بخشندگ ازی ن ای گرانیرسد رفتار کمک کردن به دنظر می به
 نیدارد. ا ازی ن ییهاکردن به محرک دای بروز پ یدر وجود انسان است که برا یذات یلذتها

نگرش آنها نسبت به  ایو  یمذهب ، یق، اخال  یمنطق، یتوانند از اصول انسانها میمحرک
مانند جامعه،  یطی خانواده و عوامل مح یدر باورها شهیکه ر ندنشات گرفته باش یهست
 شیفرد پ یکه برا ییهایگذارند مخصوصا سخت که در دوره رشد بر فرد اثر می یاناتیجر
فرد در  یداخل خانواده پدر یتعامالت خانواده و روش ارتباط ن یدارند. همچنند، یآمی
 دارد.  یادیز ری خانواده توسط فرد تاث منش و  شهیگرفتن اند یخانواده و پ یباورها رشیپذ

همان  ایکه شرکت کنندگان به آن اشاره کردند عالقه به عامل بودن  یمطالب  گریاز د 
نبودن مرگ  هودهی در هنگام مرگ، ب یحت  طی فعاالنه بر مح یاست. اثرگذار یحس توانمند

ها به شرکت کنندگان بود. آن ی، از نکات بارز در صحبتها یطی جبر محو شکستن حس 
و آن را به  دهی شیحال که به آن اند ن ی که در ع کردندصورت اشاره  ن یمرگ به ا دهیپد

مرگ با  رفتن یو پذ یآگاه ن یاند اما ا رفتهیپذ یدر خاتمه زندگ یعیروند طب  کیعنوان 
ها به همراه دارد چرا آن یژرف برا یردهمراه است که د "شدن ستی ن"از  یحس ناکام

در ناخوداگاه همه  یودانگاثر نشدن و جا یخودشان عالقه به تمام نشدن، ب انی که به ب
 دیبه خود نو یعضوشان در هنگام مرگ مغز یها هست و شرکت کنندگان با اهداانسان
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پس  یود زندگاز شرکت کنندگان که باور به وج یکیدهند. اثر نشدن می یتمام نشدن و ب
 یهاانسان یبه زندگ وستن ی شکستن جبر مرگ با پ"به عنوان  دهیپد ن یاز مرگ نداشت از ا

از  زی پس از مرگ معتقد بودند ن یشرکت کنندگان که به زندگ گریکرد و د ادی "گرید
تر  ین یبه صورت ع ایخواهند داشت و  یانجام کار یبرا یپس از مرگ خود فرصت نکهیا

 ای که خودشان از دن یزمانند، یآفرمی یزنده است و زندگ یگریدر بدن دها از آن یعضو
 یفرد یجزء ارزشها یتوان گفت اگر رفتاردر مجموع می کردند. یرفته اند، ابراز خرسند

 اتی ارزشها از تجرب ن یکند. اشخص محسوب شود ، به آن اقدام می یداریپد یای در دن
 ییو محرک رفتارها ردی گه فرد نشات میخانواده و جامع یگذشته، فرهنگ و باورها

از  یکیو کمک به هم نوع  یبه بخشندگ ازی او هستند. ن یذات یازهای شود که برآورنده نمی
شود. کند و براورده میمی دای مناسب بروز پ طیانسان است که در مح یذات یو لذتها ازهای ن

 است. یذات ازی ن ن یسطوح ا ن یتر یاز عال یکیعضو  یاهدا یداوطلب شدن برا
تجربه در انجام این پژوهش، پژوهشگران با محدودیتهایی مواجه بودند از جمله؛ 

مختلف  طیکه با سبقه و شرا یتواند در افرادعضو می یاهدا یداوطلب شدن برا
تجربه در افراد  ن یپژوهش ا ن یباشند متفاوت باشد. در ا یو خانوادگ یاجتماع_یفرهنگ

 ریقرار گرفت. لذا ممکن است تصو یبه آن مورد بررس کیساکن شهر تهران و دوشهر نزد
گرد  یبراهمچنین،  مورد نباشد. ن یدر ا ستهیاز تجارب ز یملکا انی ارائه شده ب یو معان

مصاحبه  یهاتیها از مصاحبه چهره به چهره استفاده شد. با توجه به محدودداده یآور
دشوار  یداوطلبان امر یآگاه یدارهایو پد یذهن یفضا قیدق یشناخت کامل و بررس

. است یاطالعات در علوم انسان یگردآور یهاتیاز محدود یکیمساله  ن یاست که ا
پژوهش مشخص شد مذهب و  ن یز آنجا که در اهای آتی شود در پژوهش پیشنهاد می

عضو و عالقه به  یها با اهداانسانبر تفکر نجات جان  یا ژهیو ری تاث یمذهب یباورها
 ییهاآموزش یمذهب  یهاشود کانونمی شنهادی عضو دارد پ یاهدا ین براداوطلب شد

 یزندگ درآن  یمعنو ری عضو در نجات جان انسان وتاث یاهدا تیدرمورد ارزش و اهم
با توجه به همچنین،  خود بگنجانند. یافراد اهدا کننده، در برنامه کار یو اجتماع یفرد

عضو  یاهدا یار بر داوطلب شدن افراد براگذ ری تاث یاز عوامل اصل یکی یآگاه نکهیا
 یمجاز یو فضا نترنتیعضو را از ا یشرکت کنندگان اطالعات درباره اهدا شتری است و ب

به  یداخل یمجاز یهاشود ارائه اطالعات کاملتر در شبکهمی شنهادی کسب کرده بودند پ
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شد ولذا  دهیپژوهش کمرنگ د ن یدر ا مای صدا و س ری شود. تاث انجامصورت گسترده 
در صدا  یعموم یعضو جهت فرهنگ ساز یمرتبط با اهدا یهابرنامه دی تول شودی م هیتوص
 .ابدی شیافزا مای و س

 منابع  
، زادهی ول، اسماعیل؛ فرزانههناز؛ ش، زاده ن ی ، حسژگانم، مقدم ی.غفاریروز؛ ، فامانی

در مرگ عضو  وندی درباره پ لی اردب یعلوم پزشک انینگرش دانشجو (.1394).هزادب
 26-29نگره جراحی خراسان, ک، رانیا یاسالم یجمهور یقانون یمجله پزشک.یمغز

 .ایراند، مشه. 1394، آبان 
، پزشک ، احمد؛برجعلی ، فلسفی نژاد؛؛ فلسفی نژاد ، حسین ؛ اسکندری، معصومهامینی خو

فصلنامه مطالعات (. خود و اسکیزوفرنی )مطالعه مورد پژوهی (. 1394شهال. )
 . 202-225 (:21)6، روانشناسی بالینی

 .ین یو فرهنگ د شهینشر اند .هافرهنگ واژه .(1386). .عبدالرسولاتبی 
روشهای تحقیق (. 1990حاج باقری ادیب، محسن؛ پرویزی، سرور؛صلصالی، مهوش.)

 .تهران: انتشارات بشری.کیفی
 ابراهیم. ،انصاری ؛رضا ،اسماعیلی ؛مظفر ری،غفا ؛علی،هاشمیان فر  ؛لطفعلی ،خانی

دوستی و  طراحی مدل اهدای عضو براساس متغیرهای اخالق اجتماعی، نوع (.1395)
 . 11-1( :1) 4 دروه دین و سالمت. . باوری دین 

 ، اصفهان: نشر کنکاش.دوباره یطلوع عضو یاهدا(.1392.)، فرشتهزمانی
، ی. دهقان، سمانهی.مترجم غفور خود، یتحقق بخش(.1394فرانک.)سامرز، 

 اول. نا، چاپیمحمود.انتشارات ابن س
مرکز نشر   تهران: .یمشاوره و روان درمان یهاهینظر( ، 1377عبداهلل. )، یآباد عی شف

 .یدانشگاه

 (.1397.) سطوت افسانه، خدابخشی کوالیی آناهیتا، فلسفی نژاد محمدرضا، ثناگو اکرم

حرکتی شهر تهران: یک مطالعه  -های ازدواج معلولین جسمیشناسائی چالش 
 . 62-55:(2)5. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، پدیدارشناسی
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عضو و بافت پس از مرگ  یاهدا یفرهنگ یاجتماع لیتحل .(1385.)ال یل، فرد ییشکرا
 .ییاه عالمه طباطباارشد ، دانشگ ینامه کارشناس انی.پایشهروندان تهران ن ی در ب یمغز

 .جلد دوم.چاپ ششم.و نقد آن یشناسروان یمکتبها(، 1390.)ن کن، حسی شکر
سال شهر  15 یو نگرش افراد باال یآگاه یبررس .( 1379ساناز.)، رضایی شکور، عباس؛

در   یبعد از مرگ مغز یوندی پ یاعضا یو اهدا یتهران در مورد مرگ مغز
 . 28-24(: 21)6. یقانون یمجله پزشکوابستگانشان. 

 بخشی (. اثر1393، محمدرضا. )فلسفی نژاد، فرامرز؛ سهرابی ، احمد؛علی؛ برجعلی فرنام،
 و بازگشت از پیشگیری در( MBRP) آگاهیذهن  پایه بر بازگشت از پیشگیری مدل

فصلنامه مطالعات افیونی،  مواد به وابسته افراد در ایمقابله هایمهارت افزایش 
 . 79-99 (:16)4 ،روانشناسی بالینی

مرگ  (. 1390)مهرداد.  ،آذربرزین  ؛فرشته ،قلجایی ؛الهه سادات ،ضیایی ؛علیرضا ،یوسفی
مجله  کی،مغزی و پیوند اعضا از منظر فقه، اخالق و قانون و تأثیر آن بر آموزش پزش

   .1375-1366( :9) 11. ایرانی آموزش در علوم پزشکی
فرهنگی موثر در گرایش به اهدای عضو _ماعیمطالعه عوامل اجت (، 1392عباسی، فرزاد.)

. پایان نامه کارشناسی ارشد سال به باالی شهر کاشان( 18بدن)نمونه موردی افراد 
 علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

نهم. مترجم  راستیو .یو کاربست مشاوره و روان درمان هینظر(.2013جرالد.)، کوری
 ر ارسباران..تهران:نشیمحمد دی س ییحی

 فردا. یتهران: انتشارات برا .اعضا وندی پ(، 1382باقر )ی، جانالری
محبی، سیامک؛ محمدی زواره، معصومه؛زمانی، فاطمه؛ قارلی پور، ذبیح اله؛ حیدری، 
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