بررسي نقش تلويزيون در گسترش فرهنگ اهداي عضو
از ديدگاه خانوادههاي اهداكننده
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چکيده
اين تحقيق با هدف تعيين نقش تلويزيون به عنوان يک رسانه فراگير جمعي در ترغيب خانوادههايي كه در سال  1389در واحد
فراهمآوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به اهداي اعضاي عزيزشان رضايت دادند ميباشد تا نشان دهد كه
آيا تلويزيون توانسته در زمينه گسترش فرهنگ اهداي عضو موثر باشد يا خير؟ مهمترين نظريههاي مرتبط با اين تحقيق
نظريههاي كاشت ،كاركرد رسانهها ،اشاعه نوآوري و استفاده و رضامندي است .در اين تحقيق بنا به ماهيت موضوع ،اهداف
پژوهش ،سوالها و وسعت امکانات اجرايي از روش پيمايشي استفاده شده است جامعه آماري آن خانوادههاي اهداكننده سال
 1389واحد فراهمآوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي كه نزديک به  60نفر هستند ،ميباشند كه محقق
به  53نفر آنها دسترسي پيدا كرده است .مهمترين نتايج تحقيق حاكي از آن است كه:
 بيشترين پاسخگويان معتقد هستند كه تلويزيون نتوانسته است اطالعات دقيقي را در اختيار آنها قراردهد تا بتوانندمرگ مغزي را از كما تفکيک نمايند.
 از ديدگاه پاسخگويان تلويزيون ميتواند بيشترين نقش را در ترغيب افراد به اهدا عضو داشته باشد. پخش برنامههاي مستند و نشان دادن خانوادههاي اهداكننده و گيرنده عضو ،بيشترين نقش را در ترغيب اهداكنندههاداشته است.
كليد واژهها :اهدا عضو ،پيوند عضو ،تلويزيون ،كاركرد رسانهها ،مرگ مغزي

 -استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

 -كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي aghaii313@yahoo.com
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مقدمه
پيوند اعضا از علوم جديدي است كه در سالهاي اخير به علت پيشرفت علم پزشکي در كشور ما رواج يافته كه طي آن بعضي از
اعضاي بدن فردي كه دچار مرگ مغزي شده به فرد نيازمند عضو پيوند ميخورد و در كشور ما اين اهدا منوط به رضايت خانوداه
بيماري است كه دچار مرگ مغزي شده است .عليرغم پيشينه تاريخي و فرهنگي و جايگاه واالي كمک به هم نوع در كشور آمار
اهداي عضو در افراد مبتال به مرگ مغزي به سطح قابل قبولي نرسيده است .كشورهاي ديگر در زمينه ترويج فرهنگ اهداي عضو
فعاليتهايي را انجام داده و تدابير ويژهاي در اين خصوص انديشيدهاند .با فرهنگسازي ميتوان آمادگي را براي تمايل به اهداي
عضو بيشتر نمود كه يکي از راهکارهاي آن پرداختن به اين مسئله در رسانهها و به شيوههايي است كه آگاهيهاي افراد را
درزمينه «مرگ مغزي»« ،كما» و تفاوتهاي آن دو با هم باال ببرد و قطعا براي رسيدن به نتايج مطلوب در برنامههايي كه با
موضوع اهداي عضو ساخته ميشوند بايد از پزشکان و كارشناسان مجرب در اين حوزه استفاده شود زيرا اطالعرساني نادرست
نتيجه و اثرات مخربي در بر خواهد داشت.
در طي سالهاي اخير واحدهايي همچون واحد فراهمآوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي گامهاي موثر را
در زمينه گسترش فرهنگ اهداي عضو برداشته است طوري كه آمار اهدا از سال  1383تا پاييز سال تا  1390از  5مورد به
 100مورد افزايش پيدا كرده است« .پيوند» در درمان نارسايي برخي اعضا همچون قلب و ريه تنها درمان موثر است و اين در
حالي است كه ميزان اهداي عضو از بيماران مرگ مغزي در كشورمان به علت مسائل فرهنگي جامعه رضايتبخش نيست و از
سوي ديگر در برخي از سريالها و فيلمهاي سينما و تلويزيون به شوخي ،طنز و يا جدي و برخالف توصيهها و هشدارهاي
هميشگي مسئوالن بهداشتي ودرماني كشور با نشان دادن بازگشت بيمار مرگ مغزي و با القاي فرهنگي نادرست بين خانوادهها
از اهداي عضو جلوگيري كرده و در نتيجه به از دست رفتن جان بسياري از بيماران نيازمند به عضو دامن ميزنند .مسئله اصلي
در اين پژوهش اين ميباشد كه تلويزيون به عنوان يکي از پرمخاطبترين و موثرترين وسايل ارتباطجمعي به چه ميزان توانسته
كه خانوادهها را در خصوص رضايت به اهداي اعضاي عزيزشان كه دچار مرگ مغزي شده بودند ترغيب نمايد و به تصميمگيري
آنها در اين زمينه ياري رساند؟ ساليانه  25درصد از بيماراني كه در انتظار پيوند اعضا در كشورمان هستند به دليل پيدا نشدن
عضو جان خود را از دست ميدهند و اين در حالي است كه اگر  20درصد از افراد مرگ مغزي كشورمان اعضاي خود را اهدا
كنند تمامي بيماران در انتظار پيوند نيازشان تامين ميشود.
تنها راه ادامه حيات براي بيماران مبتال به نارسايي پيشرفته قلب و كبد و بهترين درمان براي مبتاليان به نارسايي كليه پيوند
عضو است .اهداكنندگان عضو به بيماران نيازمند زندگي دوباره هديه ميكنند كه البته گسترش فرهنگ اهداي عضو نيازمند
فرهنگسازي است چرا كه فرهنگ و پذيرش اي ن موضوع در جامعه ما هنوز وجود ندارد و در اين ميان رسانههاي جمعي به
خصوص تلويزيون ميتواند در گسترش اي ن فرهنگ موثر باشد تا آن فرهنگ به رفتار در جامعه تبديل شود تا خانوادههايي كه در
شرايط حساس تصميمگيري براي رضايت به اهداي اعضاي عزيزشان هستند راحتتر نسبت به آن اقدام نمايند.
در واقع سوال اصلي تحقيق اين ميباشد كه آيا برنامههاي تلويزيون توانسته اطالعات مناسبي را در زمينه مرگ مغزي در اختيار
مخاطبان قرار داده و اين موضوع را در اولويت ذهني آنها قرار دهد تا خانوادههايي كه در آن شرايط قرار ميگيرند راحتتر
تصميم بگيرند.
اهداف تحقيق:
هدف اصلي تحقيق تعيين نقش تلويزيون به عنوان يک رسانه فراگير جمعي در ترغيب خانوادههايي است كه به اهداي اعضاي
عزيزشان رضايت دادند ميباشد تا نشان دهد كه آيا تلويزيون توانسته در زمينه گسترش فرهنگ اهداي عضو موثر باشد يا خير؟
يکي ديگر از اهداف اين تحقيق سنجش اين نکته است كه تلويزيون تا چه اندازه با دادن آگاهيهاي مناسب به مخاطبان در
زمينه ارائه تعريف صحيحي از مرگ مغزي و تفاوت آن با كما آنها را در تصميمگيري به موقع در زمان پيش آمدن حادثههاي اين
چنيني ياري رسانده و اين آمادگي را در ذهن آنها ايجاد نموده است.
سواالت اصلي تحقيق:
 -1كدام نوع برنامهها (مستند ،سريال و…) در ترغيب اهداكنندگان تاثيرگذار بوده است؟
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 -2خانوادههاي اهداكننده قبل از مرگ مغزي عزيزشان تا چه اندازه برنامههاي تلويزيوني راجع به اهداي عضو را تماشا
كردهاند؟
 -3برنامههاي تلويزيون در مقايسه با راههاي ديگر ترغيب كردن خانوادهها به اهداي عضو عزيز (مانند جلسات توجيهي
بيمارستان و توصيههاي آشنايان) تا چه اندازه نقش داشته است؟
 -4برنامههاي تلويزيون تا چه اندازه در ارائه تعريف صحيح از مرگ مغزي به مخاطبان خود موفق بوده است؟
 -5خانوادههاي اهداكننده عضو بيشتر در چه طبقه اجتماعي قرار دارند؟
مفاهيم اصلي تحقيق
 .1پيوند عضو:
پيوند اعضاي سالم به بدن بيمار براي معالجه و طوالنيكردن عمر ،يکي از بهترين پيشرفتهاي علم پزشکي جديد و از كارهاي
ارزنده جراحي در طول يک قرن گذشته به شمار ميآيد .به بيان ديگر پيوند اعضا يکي از بزرگترين پديدههاي پزشکي قرن حاضر
است كه بسياري از پيشرفتهاي ديگر در پزشکي به نحوي با آن مرتبط است كه پيوند اعضا از منابع مختلف زنده خويشاوند و
غيرخويشاوند و همچنين اعضاي جسد تامين ميشود( .الريجاني )19 :1378 ،با توجه به نتايج قابل قبول پيوند از جسد و در
دسترس بودن تعداد زياد بيماران مرگ مغزي در هر منطقه استفاده از اعضاي جسد و بيمار مرگ مغزي يکي از عاقالنهترين و
مقرون به صرفهترين راه نجات اين بيماران و تهيه اعضا ميباشد( .همان )20:
 .2اهداي عضو:
فرايندي است كه طي آن خانواده فردي كه دچار مرگ مغزي شده است به اهداي اعضاي وي بدون دريافت هيچگونه وجهي
رضايت ميدهند.
 .3مرگ مغزي:
مرگ مغزي يعني از دست رفتن دائمي و غير قابل برگشت و جبران نشدني كليه فعاليتهاي حياتي نيمکرهها و ساقه مغز .در
مرگ مغزي ،خونرساني به مغز متوقف شده ،اكسيژنرساني به آن انجام نميگيرد .مغز تمام كاركرد خود را از دست ميدهد و
دچار تخريب غيرقابل برگشت ميگردد .اگر چه پس از مرگ مغزي اعضاي ديگر از جمله قلب ،كبد و كليهها هنوز داراي عملکرد
هستند ،به تدريج در طي چند روز آينده ،از كار خواهند افتاد .امکان بهبودي و بازگشت بيمار مرگ مغزي به هيچ عنوان وجود
ندارد .مواردي كه شنيده شده فرد دچار مرگ مغزي شده و سپس بهبود يافته است ،در واقع مرگ مغزي نبوده است .اين بيماران
در كماي عميق بوده ولي نزديکان آنها و يا حتي گاهي برخي از پزشکان و پرستاراني كه درباره تفاوت مرگ مغزي و كما
اطالعات كافي ندارند چنين برداشت نادرستي كردهاند.
اجتماعي ،رسانه و زندگي شهري ،از اساس داراي پيوندي دروني هستند و به اين ترتيب در مهندسي سالمت اجتماعي و زندگي
تاريخچه موضوع در ايران
پيوند اعضا و بافت در ايران احتماال قدمتي ديرينه دارد؛ چرا كه برخي محققان عقيده دارند كه ابنسينا براي اولين بار به بخيه
اعصاب پرداخته است .همچنين ،سيداسماعيل جرجاني در كتاب ذخيره خوارزمشاهي ذكر ميكند كه جايگزيني استخوان سگ
به جاي استخوان شکسته انسان باعث التيام ميگردد .اما آنچه در بررسي تاريخچه كامال واضح است انجام پيوند از دهه 1310
( 1930ميالدي) ميباشد .به نظر ميرسد با توجه به امکانات و تکنولوژي موجود در كشور ،امر پيوند از پيشرفت وضعيت مطلوبي
برخوردار باشد كه اين موضوع بيش از هر چيز ،مرهون تالش و همت خالصانه اساتيد در حيطههاي مختلف ميباشد .در كشور ما
صدور فتاوي علماء و مراجع شيعه مبني بر جواز پيوند نقش موثري در پيشرفت امر پيوند داشته است .تدوين و تسريع قانون نيز
پيشرفتهاي حاصله را تسريع نموده است.
ايران داراي موفقترين برنامه پيوند كليه در منطقه خاورميانه ميباشد كه در آن به صورت ساليانه  24پيوند در ميليون صورت
ميگيرد .اولين پيوند كليه در ايران در سال  1346توسط آقاي دكتر سناديزاده در دانشگاه شيراز انجام شد .طي دوازده سال
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بعد يعني تا زمان پيروزي انقالب اسالمي ( )1346 -1357مجموعا حدود يکصد پيوند كليه در ايران (در مراكز تخصصي در
شيراز و تهران) انجام شد.
اولين پيوند كبد در ايران در تير ماه  1372در بيمارستان نمازي شيراز توسط دكتر ملکحسيني و همکاران انجام شد .در بهمن
ماه  1377نيز پيوند كبد از دهنده زنده خويشاوند ) (LRLTدر همين مركز انجام گرديد.
عمل پيوند قلب در ايران براي اولين بار در سال  1372در شهر تبريز انجام گرديد .سپس يک مورد در شيراز و همزمان در
بيمارستان شريعتي تهران در همان سال صورت پذيرفت .از آن پس تاكنون حداقل  45مورد پيوند قلب در تهران صورت گرفته
است كه  11مورد آن در سال  1381بوده است .اولين پيوند ريه در ايران در سال  1380و اولين پيوند همزمان قلب -ريه در
سال  1381در بيمارستان امام خميني تهران انجام گرديده است .تعداد پيوندهاي ريه انجام شده تاكنون  4مورد پيوند قلب -ريه
يک مورد بوده است.
پيوند مغز استخوان كه از سال  1369در بيمارستان دكتر شريعتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران آغاز گرديده است ،از
موفقترين اقدامات پيوند در كشور بوده است .در ايران براي اولين بار پيوند قرنيه در سال  1314در بيمارستان فارابي تهران
توسط پروفسور شمس انجام شد و سپس توسط دكتر پيروز دنبال گرديد.
چارچوب نظري
تلويزيون به عنوان زمينه نگرشهاي اجتماعي:
نفوذ تلويزيون به عنوان يک وسيله فرهنگي نميتواند چنان كه بايد بر حسب محتواي برنامههاي ارائه شده ارزيابي شود .تلويزيون
به فراهم ساختن چارچوبهاي تجربه نگرشهاي كلي فرهنگي كه در درون آن افراد در جوامع امروزي ،اطالعات را تفسير كرده و
نسبت به آن واكنش نشان ميدهد با كمک نظم دادن تجربه ما از زندگي اجتماعي قالبريزي ميكنند .فرضهايي كه در پس
خصلت كلي توليد و پخش تلويزيوني قرار دارند شايد از هرگونه برنامههاي خاصي كه نشان داده ميشود مهمتر باشند( .گيدنز
)479 :1376
نقش تلويزيون در آموزش پزشکي:
يکي از واضحترين نمونههاي خصوصيت ملموس تصوير تلويزيوني ،در تجربه پزشکي تحقق ميپذيرد در تعليم جراحي با تلويزيون
مدار بسته ،دانشجويان پزشکي از همان آغاز كار گزارش دادند كه اين روش تدريس ،تاثير عصبي داشته است به صورتي كه انگار،
آنها سرگرم تماشاي يک عمل جراحي نبودهاند بلکه خود جراحي ميكردند .بدين سان تصوير تلويزيوني در شدت بخشيدن به
اشتياق ،جهت درگير شدن عميق در هر جنبهاي از تجربه باعث شده است كه مردم بيش از گذشته در انديشه بهداشت جسم
خود باشند.
نظريه كاشت:
بنا بر نظريه كاشت ،تلويزيون در كاركرد گزارش گري خود گرايش به ابالغ پيام هاي بهم پيوسته اي دارد كه درس هاي يکساني
را مکررا به نمايش در مي آورند .تلويزيون خالق و منعکس كننده عقايد ،انديشه ها و باورهايي است كه از نيازهاي نهادينه جامعه
پيرامون تاثير مي پذيرد .اين رسانه همچنين مردم را بر مي انگيزد تا پيوسته به محتوايش ،كه احتماال باورها و انديشه هاي
پيشين را تاييد مي كنند توجه كنند .به نظر ميرسد اطالع رساني تلويزيون در خصوص موضوع اهداي عضو بايد تداوم داشته
باشد چرا كه بر طبق نظريه كاشت افرادي كه بيشتر تلويزيون تماشا مي كنند دنيا را نيز به همان شکل مي بينند .و برنامه هاي
تلويزيون همانند بذري است كه در ذهن افرد رشد مي كند و اگر بذري كاشته شود اما نور و آب كافي به آن نرسد قطعا آن بذر
مي خشکد.
جرجگربنر محقق ارتباطات و همکاران او در دانشکده ارتباطات دانشگاه پنسيلوانياي آمريکا ،با مطالعات دراز مدتي كه درباره
تاثير تلويزيون انجام داد ،به ارائه نظريهاي در اين زمينه تحت عنوان «كاشت» ( )The Theory Of Cultivationنائل آمد.
تحقيق او نشان ميدهد كه در آمريکا ،تلويزيون تبديل به بازوي فرهنگي جامعه شده است .تلويزيون عضو اصلي خانواده به شمار
ميرود كه در بيشترين ساعات براي مردم بيشتر داستانها را ميگويد .گربنر تماشاگران تلويزيون را به دو دسته ضعيف و قوي
تقسيم ميكند .او دريافت كه يک بيننده متوسط آمريکايي روزي چهار ساعت تلويزيون تماشا ميكند .آن دسته كه قوي در نظر
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گرفته شده بودند عالقه بيشتري به تلويزيون داشتند و ساعات بيشتري را به تماشاي تلويزيون مينشستند .تلويزيون براي
بينندگان قوي در حکم همه چيز بود ،بدين معني كه منبع اصلي همه گونه اطالعات ،انديشهها ،آگاهيها و غيره به شمار
ميرفت .به عبارت ديگر ،براي اين دسته از بينندگان تلويزيون همه چيز را تحت انحصار خود داشت .در معرض همه گونه
پيامهاي تلويزيون قرار گرفت و تاثيرپذيري از آنها همان چيزي است كه گربنر نام آن را كاشت نهاده است .در واقع كاشت به
معني القاي يک جهانبيني مشترک ،نقشهاي مشترک و ارزشهاي مشترک است .گربنر براي دفاع از نظريه كاشت كه مبتني
بر مقايسه بينندگان قوي و ضعيف تلويزيون است مدارک و شواهد تحقيقي بسياري را ارائه ميدهد .او متوجه تفاوتهاي زيادي
بين پاسخهايي كه بينندگان قوي و ضعيف به سواالت او ميدادند شد.
جالب اين بود كه پاسخ بينندگان قوي به جهاني كه تلويزيون برايشان ترسيم كرده بود نزديکتر بود .براساس اين نظريه ،رسانه
تلويزيون ،ذهنيت بينندگان قوي خود را چنان شکل ميدهد و قالبگيري ميكند ،كه از نظر اين بينندگان ،جهان پديدهاي
پست ،ناآرام و غيرقابلاعتماد است« .گربنر» معتقد است عکسالعمل بينندگان يکي از اثرات اوليه كاشت است كه تقريبا بين تمام
بينندگان قوي مشترک بود و اين از تاثير تلويزيون ناشي ميشد .گربنر نشان ميدهد كه تفاوت بين بينندگان قوي و ضعيف
تلويزيون حتي با احتساب تاثير متغيرهاي متداخل ديگري چون سن ،سواد ،توجه به اخبار و جنس ،همچنان ثابت و پابرجا بود.
البته گربنر اين احتمال را كه رابطه بين تماشاي تلويزيون و نظريات متفاوت بينندگان در جهان ممکن است اثر متغيرهاي
متداخل ديگري باشد ،تصميم گرفت كه چنين اثراتي را كنترل نمايد .بايد يادآوري كرد ،يافتهها و متدولوژي گربنر مورد اعتراض
عدهاي از محققين و كارشناسان مسائل ارتباطي قرار گرفت .آنها معتقد بودند گربنر به اندازه كافي تاثير ساير متغيرها را كنترل
نکرده است .براي نمونه ،هيرش با تحليل مجددي كه از آمار گربنر به عمل آورد به اين نتيجه رسيد كه اگر تاثير ساير متغيرهاي
متداخل بر بينندگان تلويزيون كنترل ميشد ،مشخص ميگرديد كه تاثيري كه از تلويزيون به جاي ميماند بسيار ناچيز بود.
بعدها گربنر با ايجاد تغييراتي در چاچوب نظري و متدولوژي تحقيق خود موفق شد كه تاثير ساير متغيرها را دقيقا كنترل نمايد،
به طوري كه معلوم شد تاثير تلويزيون بر بينندگان ،آنگونه كه تحقيق اوليه او نشان ميداد نبوده است .نظريه كاشت درحال
حاضر مدعي اين موضوع نيست كه ،تاثير تلويزيون به روي همه بينندگان قوي تلويزيون يکسان عمل ميكند( .مهرداد:1380،
)161-163
استدالل گربنر اين است كه تلويزيون به صورت بازوي فرهنگي اصلي جامعه آمريکا در آمده است .گربنر و همکاران وي نوشتهاند:
دستگاه تلويزيون يک عضو اصلي خانواده شده است ،كسي كه بيشتر اوقات داستانها را ميگويد .گربنر يادآوري ميكند كه
بيننده عادي چهار ساعت در روز تلويزيون تماشا ميكند ،افراد پر مصرف از اين هم بيشتر تماشا ميكنند .گربنر ميگويد :از نظر
تماشاگران پر مصرف ،تلويزيون عمال ديگر منابع اطالعات ،افکار و آگاهيها را به انحصار درميآورد و يک كاسه ميكند .اثر اين
مواجهه با پيامهاي مشابه ،چيزي را توليد ميكند كه گربنر آن را كاشت ميخواند ،يا آموزش جهانبيني رايج نقشهاي رايج و
ارزشهاي گربنر پژوهشهايي را عرضه ميكند كه مويد نظر كاشت و مبتني بر مقايسه تماشاگران پر مصرف و كم مصرف
تلويزيون است .گربنر پاسخ به پرسشهاي طرح شده در بررسيهاي پيمايشي را تحليل كرد و به اين نتيجه رسيد كه تماشاگران
پر مصرف و كم مصرف تلويزيون نوعا پاسخهاي متفاوتي ميدهند گذشته از اين تماشاگران پر مصرف تلويزيون اغلب پاسخهايي
ميدهند كه به نحوه تصوير دنيا در تلويزيون نزديکتر است( .سورين و تانکارد)390 :1381
نظريه اشاعه نوآوريها:
نظريه اشاعه ن و آوري ها از مهم ترين نظريه هاي اين تحقيق است و تلويزيون مي تواند به عنوان يک رسانه پر مخاطب بر مرحله
پذيرش يا رد اهداي عضو به عنوان يک نو آوري تاكيد نمايد تا بينندگان بتوانند تصميمات خود را در زمينه اهداي عضو در
فرايند ذهني خود به تصويب برسانند اين رسانه مي تواند با مواجهه كردن افراد با موضوع اهداي عضو و آگاه كردن آنها با اين
مسئله در شکل گيري نگرش افراد به موضوع اهدا نقش داشته باشد تا بتوانند در اين زمينه تصميماتي را اتخاذ نمايد و در اين
بين برنامه هاي مستند يکي از انواع مهم برنامه هاي تلويزيون هستند كه تلويزيون مي تواند با پخش انواع اينگونه برنامه ها در
تثبيت اين نو آوري موثر باشد.
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اشاعه «فراگردي است كه به واسطه آن نوآوري از مجاري معين و در طول دوره زماني خاصي در ميان اعضاي يک نظام اجتماعي
رواج مييابد ».نوآوري «انديشه ،كردار يا چيزي است كه فرد يا واحد اقتباسكننده آن را نو ميداند ».اساس نظرات فعلي راجرز در
خصوص فراگرد اشاعه ،الگوي همگراي ارتباط( )Convergence model of communicationاست كه وي به همراه كينسيد آن را
در چارچوب رويکرد شبکهاي خود وارد حوزه ارتباط كردهاند( .ويندال و ديگران)106-107 :1376 ،
الگوي جريان دو مرحلهاي به تدريج به الگوي جريان چند مرحلهاي كه اغلب در پژوهش اشاعه مورد استفاده است متحول شده
است .پژوهش اشاعه ،مطالعه فرايند اجتماعي نحوه شناخته شدن نوآوريها (افکار جديد ،روشها و اشياي جديد و غيره) و
گسترش آنها در پهنه يک نظام اجتماعي است .الگوي جريان دو مرحلهاي به طور عمده معطوف به اين است كه شخص چگونه
اطالعات را ميگيرد و و آن را به ديگران منتقل ميكند .فرايند اشاعه بر مرحله پذيرش يا رد يک نوآوري تاكيد دارد.
در حال حاضر شايد اورت راجرز معروفترين و قابل احترامترين پژوهشگر در پژوهش اشاعه باشد .وي در كتاب خويش به نام
اشاعه نوآوريها (چاپ سوم در سال  1983منتشر شد) بيشتر از  200گزارش اشاعه تجربي و  3000نشريه را بررسي كرد تا
نظريه قبلي راجع به فرايند تصميم نوآوري را كه خود نتيجه تزايد پژوهشهاي اشاعه در سالهاي اخير است بازنگري كند .راجرز
»
نوآوري را چنين تعريف ميكند« :فکر ،روش يا شيئي كه فرد يا واحد ديگري از اقتباس آن را نو تصور ميكند
يکي از بانفوذتري ن مطالعات اشاعه كه تاكنون انجام گرفته درباره اشاعه بذر پيوندي ذرت در ميان كشاورزان آيووا است .نوآوري
فوق كه در سال  1982براي كشاورزان آيووا رواج يافت منتج به نوآوريهاي كشاورزي و انقالبي در بازدهي كشاورزي شد.
مطالعه گراس و رايال سرمشق كالسيک اشاعه را شکل داد .اين تحقيق هر يک از چهار عنصر اصلي اشاعه را در بر گرفت-1 :
نوآوري  -2از مجاري معيني  -3طي زماني  -4در ميان افراد يک نظام اجتماعي ابالغ ميشود( .سورين و تانکارد)312 :1383 ،
راجرز ويژگيهاي يک نوآوري را كه بر نرخ اقتباس اثر ميگذارد به شرح زير دستهبندي كرد:
 -1امتياز نسبي :درجهاي كه تصور ميشود يک نوآوري بهتر از فکري است كه ميخواهد جاي آن را بگيرد.
 -2سازگاري :درجهاي كه تصور ميشود نوآوري با ارزشهاي موجود ،تجارب گذشته و نياز اقتباس گران احتمالي سازگار
است.
 -3پيچيدگي :درجهاي كه تصور ميشود شناخت نوآوري و استفاده از آن دشوار است.
 -4آزمايشپذيري :درجهاي كه بتوان نوآوري را به طور محدود تجربه كرد.
 -5مشاهدهپذيري :درجهاي كه نتايج يک نوآوري براي ديگران مشهود است.
فرايند تصميم نوآوري
تصميم نوآوري ،فرايند ذهني است كه طي آن فرد يا واحدي ديگر تصميمات را مورد تصويب قرار ميدهد .اين فرايند مركب از
پنج مرحله است:
 -1آگاهي :مواجهه با نوآوري و شناخت كاركرد آن؛
 -2اقناع :شکلگيري نگرش نسبت به نوآوري؛
 -3تصميم :فعاليتي كه به قبول يا رد نوآوري منتهي ميشود؛
 -4اجرا :استفاده از نوآوري؛
 -5تثبيت :تقويت يا برگشت به تصميم آغاز شده درباره نوآوري؛
نظريه استفاده و رضامندي
از ديگر نظريه هاي مورد استفاده اين تحقيق نظريه استفاده و رضامندي است و تلويزيون با بخش برنامههاي مستند و گزارشهاي
مرتبط با موضوع اهداي عضو ميتواند موجبات رضايتمندي خانوادههاي افرادي كه اقدام به اهداي عضو نمودند را فراهم آورد واز
سويي ديگر موجب ترويج اهداي عضو در بين مخاطبان خود گردد.
نظريه استفاده و رضامندي ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نيازها وانگيزههاي وي در استفاده از رسانهها تاكيد ميكند و بر آن
است كه ارزشها ،عاليق و نقش اجتماعي مخاطبان مهم است و مردم براساس اين عوامل آنچه را ميخواهند ببينند و بشنوند
انتخاب ميكنند .پرسش اساسي نظريه استفاده و رضامندي اين است كه چرا مردم از رسانهها استفاده ميكنند و آنها را براي چه
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منظوري به كار ميگيرند؟ پاسخي كه به اجمال داده ميشود اين است كه مردم براي كسب راهنمايي ،آرامش ،سازگاري،
اطالعات و شکلگيري هويت شخصي ،از رسانهها استفاده ميكنند.
نظريه استفاده و رضامندي با اتخاذ رويکردي كاركردگرايانه به ارتباطات و رسانه ،مهمترين نقش رسانهها را برآورده ساختن نيازها
و انگيزههاي مخاطب ميداند .بنابراين ،به هر ميزان كه رسانهها اين نياز وانگيزهها را برآورده سازند ،به همان ميزان موجبات
رضايتمندي مخاطب را فراهم ميكنند.
يکي از مفاهيم و مفروضات اصلي نظريه استفاده و رضامندي« ،فعال بودن مخاطب» است به اين معنا كه مخاطب در استفاده از
رسانهها به دنبال رفع نيازها و كسب رضامندي است و باور دارد كه انتخاب رسانه ،رضامندي مورد نظرش را تامين ميكند.
»
پژوهشگران رويکرد استفاده و رضامندي ،ابعاد و شاخصهاي فعال بودن مخاطب را «تعمدي بودن»« ،انتخابي بودن»« ،درگيرشدن
و«سودمندي» ذكر كردهاند .تعمدي بودن ،استفاده هدفمند و برنامهريزي شده از رسانه و نشانه ارتباط ميان فعاليت ارتباطي و
انگيزههاي روي آوردن به رسانه است .انتخابي بودن ،به معني آگاهانه در معرض استفاده از رسانهها قرار گرفتن است .انتخابي
بودن همچنين ،استفاده از رسانه يا رضامندي مورد انتظار از مصرف رسانه نيز تعريف شده است .درگيرشدن يعني اين كه
محتواي خاصي از رسانه با مخاطب ارتباط فردي دارد .به عبارت ديگر ،منظور پردازش روانشناختي محتواي رسانه است .منظور
از سودمندي ،بهره اجتماعي يا روانشناختي استفادهكننده از رسانه است( .نيکو ،سعيديان ،سركيسيان و شيخ)48-57 :1381 ،
نظريه استفاده و رضامندي به خاطر تاكيد بيش از حد بر فرد و نيازهاي فردي ،مورد نقد منتقدان قرار گرفته است؛ به اين معنا
كه اين نظريه با تاكيد بر مفاهيم روانشناختي مثل نياز ،ساختار اجتماعي و جايگاه رسانهها در آن ساختار را ناديده ميگيرد.
ضعف «تمركز بر فرد» در فرايند ارتباط آن است كه اين واقعيت را كه مردم بعد از بحث و تبادل نظر با ديگران ،پيامهاي رسانهاي
را درک يا بهتر درک ميكنند ،ناديده ميگيرد( .ويليامز )196 :1386 ،انتقاد ديگر آن است كه استفاده از رسانهها هميشه
سنجيده و هدفمند نيست و ممکن است از روي عادت باشد .اگر چه راه مردم اغلب از محيط ارتباط جمعي ميگذرد؛ اما اين
عمل به گونهاي خودكار و غيرارادي صورت ميگيرد( .مهديزاده )72-75 :1389
روششناسي تحقيق
روش تحقيق اين بررسي ،بنا به ماهيت موضوع ،اهداف پژوهش ،سوالها و وسعت امکانات اجرايي از روش پيمايشي استفاده شده
است .روش گردآوري اطالعات استفاده از ابزار پرسشنامه ميباشد .جامعه آماري اين تحقيق كليه خانوادههايي ميباشند كه در
سال  1389اعضاي عزيزانشان را در واحد فراهمآوري اعضاي پيوندي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي اهدا كردند .طبق آمار
مركز پيوند دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي  60نفر در سال  1389اقدام به اهدا عضو عزيز كردهاند كه محقق به  53نفر
آنها دسترسي پيدا كرده است.
يافتههاي تحقيق
 توصيفينتايج ،نشان ميدهد  39/6درصد تحصيالت زيرديپلم و  30/2درصد داراي تحصيالت ،ديپلم ،فوقديپلم و ليسانس هستند.
ميزان درآمد  56/6درصد زير  600هزار تومان و  1/9درصد باالتر از يک ميليون تومان درآمد دارند .همچنين  52/8درصد
داراي شغل نيمه ماهر و  47/2درصد داراي شغل ساده هستند .وضعيت مسکوني بيشترين نسبت پاسخگويان يعني 54/7
درصد مالک و كمترين نسبت يعني  45/3درصد مستأجر ميباشند و به طوركلي  73/6درصد در پايگاه اجتماعي-اقتصادي
پايين و  26/4درصد در پايگاه اجتماعي-اقتصادي متوسط هستند.
طبق نتايج ميزان آگاهي راجع به مرگ مغزي قبل از حادثه در  35/8درصد پاسخگويان كم و  7/5درصد آگاهي خيلي زيادي
راجع به مرگ مغزي قبل از حادثه داشتهاند.
يافتهها حاكي از آن است كه  54/7درصد آگاهسازي تلويزيون در رابطه با مرگ مغزي را خيلي كم و 1/9درصد آن را خيلي زياد
برآورد كردهاند و  35/8درصد ميزان آگاهسازي پرسنل بيمارستان از مرگ مغزي را زياد و  9/4درصد يا خيلي زياد پنداشتهاند.
همچنين  66درصد ميزان آگاهسازي دوستان و آشنايان از مرگ مغزي را خيلي كم و  7/5درصد آن را زياد برآورد كردهاند.
طبق يافتهها  71/7درصد از پاسخگويان از طريق رسانههاي جمعي با اهداي عضو آشنا شدهاند كه از آنها  77/4درصد ميزان
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آگاهسازي راديو را خيلي كم و  5/7درصد آن را زياد و خيلي زياد ارزيابي كردهاند .همچنين  67/9درصد آگاهسازي تلويزيون را
خيلي كم و  9/4درصد آن را كم و به همين نسبت ،زياد برآورد كردهاند .در صورتي كه  67/9درصد از پاسخگويان آگاهسازي
مطبوعات از موضوع اهداي عضو را خيلي كم و  3/8درصد نقش آن را خيلي زياد ميدانند.
طبق نتايج ميزان تأثيرگذاري تلويزيون در ترغيبكردن فرد به اهداي عضو در  83درصد پاسخگويان خيلي زياد و در  17درصد
آنها زياد ارزيابي شده است.
دادهها نشان ميدهد كه  64/2درصد پاسخگويان به سوال «آيا تلويزيون توانسته اطالعات دقيقي را در اختيار شما قرار دهد تا
بتوانيد مرگ مغزي را از كما تفکيک كنيد؟» پاسخ خير و  35/8درصد پاسخ بله دادهاند.
يافتهها نشان ميدهد كه مهمترين برنامه در ترغيب افراد به اهداي عضو از نظر  32/1درصد پاسخگويان گزارش و مستند مثل
در شهر يا جشن نفس و  5/7درصد آموزشي را مهمترين برنامه در ترغيب براي اهداي عضو دانستهاند.
طبق نتايج ،ميزان تأثيرگذاري خانواده و آشنايان در ترغيب افراد به اهداي عضو از ديدگاه  64/2درصد خيلي كم است و از
ديدگاه  35/8درصد پاسخگويان جلسات توجيهي بيمارستان به ميزان خيلي كم در ترغيب آنها تأثيري داشته است .طبق نتايج،
تعداد جلسات توجيهي بيمارستان براي  86/8درصد خانوادهها يک بار بوده است.
يافتهها نشان ميدهد تأثيرگذاري پرسنل بيمارستان در ترغيبكردن خانوادهها به اهداي عضو در  41/5درصد خيلي كم و در
 11/3درصد خيلي زياد برآورد شده است.
از ديدگاه  49/1درصد پاسخگويان ،ميزان تاثيرگذاري اشخاص معروف در برنامههاي تلويزيوني در ترغيبكردن فرد به اهداي
عضو خيلي زياد است.
طبق يافتهها 43/4 ،درصد پاسخگويان نشاندادن معجزه (زنده شدن بعد از مرگ مغزي) در تلويزيون را به ميزان زيادي منفي
ارزيابي كردهاند.
 تحليليجدول شماره : 1اولويتبندي ميزان آگاهسازي از مرگ مغزي در هر يک از كانالها
رتبه

كانالها
تلويزيون

1/85

پرسنل بيمارستان

2/39

دوستان و آشنايان

1/76

آزمون فريدمن
فراواني

53

آزمون فريدمن

18/701
2

سطح معنيداري

0/000

درجه آزادي

طبق نتايج به دست آمده از آزمون ،فريدمن برابر است با  18/701با درجه آزادي  2و  99درصد اطمينان و  1درصد خطا ،تفاوت
رتبه ميان روشهاي آگاهسازي از مرگ مغزي معنيدار است .طبق جدول پرسنل بيمارستان با رتبه  2/9بيشترين نقش را در
آگاهسازي افراد و دوستان و آشنايان با رتبه  1/76كمترين نقش را در آگاهسازي افراد از مرگ مغزي داشتهاند.
جدول شماره : 2اولويتبندي ميزان آگاهسازي از مرگ مغزي در هر يک از وسايل جمعي
رتبه

وسايل جمعي
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راديو

1/91

تلويزيون

2/11

مطبوعات

1/98
آزمون فريدمن

فراواني

53

آزمون فريدمن

5/391
2

سطح معنيداري

0/67

درجه آزادي

طبق نتايج به دست آمده از آزمون ،فريدمن برابر است با  5/391با درجه آزادي  2و  95درصد اطمينان و  5درصد خطا ،تفاوت
رتبه ميان رسانههاي ارتباط جمعي در ميزان آگاهسازي از مرگ مغزي معنيدار نيست.
جدول شماره : 3اولويتبندي ميزان ترغيبكردن فرد به اهدا عضو در هر يک از كانالها
رتبه

كانالها
ميزان تاثيرگذاري تلويزيون در ترغيبكردن فرد به اهدا عضو

4/42

ميزان تاثيرگذاري خانواده و آشنايان در ترغيبكردن فرد به اهدا عضو

2/29

ميزان تاثيرگذاري جلسات توجيهي بيمارستان در ترغيبكردن فرد به اهدا عضو

2/38

ميزان تاثيرگذاري پرسنل بيمارستان در ترغيبكردن فرد به اهدا عضو

2/46

ميزان تاثيرگذاري اشخاص معروف در برنامههاي تلويزيوني در ترغيبكردن فرد

3/44

آزمون فريدمن
فراواني

53

آزمون فريدمن

90/295
4

سطح معنيداري

0/000

درجه آزادي

طبق نتايج به دست آمده از آزمون ،فريدمن برابر است با  90/295با درجه آزادي  4و  99درصد اطمينان و  1درصد خطا،
تفاوت رتبه ميان شيوههاي متفاوت جهت ترغيب افراد به اهداء عضو معنيدار است .طبق جدول ،تلويزيون با رتبه 4/42
بيشترين نقش را در ترغيب افراد و خانواده و آشنايان با رتبه  2/29كمترين نقش را در ترغيب افراد به اهداء عضو دارد.
جدول شماره  :4ضريب همبستگي سامرز d
ضريب همبستگي سامرز d

سطح معنيداري

0/356

0/001

طبق نتايج به دست آمده ،ضريب همبستگي سامرز  dبرابر است با  0/356با  99درصد اطمينان و  1درصد خطا ،همبستگي
ميان دو متغير معنيدار است .به عبارت ديگر ميان دو متغير ميزان تحصيالت و ميزان آگاهي راجع به مرگ مغزي قبل از حادثه،
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همبستگي معنيداري وجود دارد .شدت اين همبستگي ضعيف و جهت آن مثبت است .يعني با باال رفتن ميزان تحصيالت ،ميزان
آگاهي افراد نيز بيشتر ميشود و برعکس.
جدول شماره  :5ضريب همبستگي سامرز d
ضريب همبستگي سامرز d

سطح معنيداري

0/26

0/043

طبق نتايج به دست آمده ،ضريب همبستگي سامرز  dبرابر است با  0/26با  95درصد اطمينان و  5درصد خطا ،همبستگي ميان
دو متغير معنيدار است .به عبارت ديگر ميان دو متغير پايگاه اجتماعي -اقتصادي و ميزان آگاهي راجع به مرگ مغزي قبل از
حادثه ،همبستگي معنيداري وجود دارد .شدت اين همبستگي ضعيف و جـهت آن مثبت است .يعني افرادي كه پايگاه
اجتماعي -اقتصادي باالتري دارند ،آگاهي بيشتري راجع به مرگ مغزي قبل از حادثه داشتهاند و برعکس.
جدول شماره  :6ضريب همبستگي سامرز d
ضريب همبستگي سامرز d

سطح معنيداري

0/066

0/61

طبق نتايج به دست آمده ،ضريب همبستگي سامرز  dبرابر است با  0/066با  95درصد اطمينان و  5درصد خطا ،همبستگي
ميان دو متغير معنيدار نيست .به عبارت ديگر ميان دو متغير ميزان تحصيالت و ميزان تاثيرگذاري تلويزيون در ترغيبكردن
فرد به اهداي عضو همبستگي معنيداري وجود ندارد.
جدول شماره  :7ضريب همبستگي سامرز d
ضريب همبستگي سامرز d

سطح معنيداري

-0/07

0/627

طبق نتايج به دست آمده ،ضريب همبستگي سامرز  dبرابر است با  -0/07با  95درصد اطمينان و  5درصد خطا ،همبستگي
ميان دو متغير معنيدار نيست .به عبارت ديگر ميان دو متغير پايگاه اجتماعي -اقتصادي و ميزان تاثيرگذاري تلويزيون در
ترغيبكردن فرد به اهداي عضو همبستگي معنيداري وجود ندارد.
نتيجهگيري
نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه تلويزيون آن طور كه شايسته باشد نتوانسته در تصميمگيري خانوادههايي كه عزيزشان
دچار مرگ مغزي شده است اثر بگذارد و اين امر در حالي صورت پذيرفته كه تلويزيون با توجه به ماهيت ،ساختار و قالبهاي
برنامهسازي خود به اشکال مختلف ميتواند بر اذهان بينندگاني كه ممکن است با موضوع اهداي عضو سر و كار داشته باشند
نقش مهم و تاثيرگذاري داشته باشد.
در حالي كه آگاهسازي از رسالتها و وظايف وسايل ارتباط جمعي به شمار ميرود و تحليل علّي پديدههاي خبري و آگاهسازي
انسانها از اين علل ،ميتواند موجبات تغيير در جهانبيني آنها را با تشريح دادههاي موجود پيرامون فراهم سازد %70،از
خانوادههاي اهداكننده ابراز كردهاند ،آشناشدن آنها با مقوله اهداي عضو از طريق رسانههاي جمعي نبوده است و ميزان آگاهسازي
راديو و مطبوعات در زمينه موضوع اهداي عضو از ديدگاه پاسخدهندگان بسيار كم ارزيابي شده است و از سويي ديگر نتايج كسب
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شده از تحقيق پيش رو حاكي از آن است كه ميزان آگاه سازي تلويزيون در خصوص مقوله مرگ مغزي بسيار كم بوده و بيشترين
نقش را در اين زمينه پرسنل بيمارستان داشتهاند.
آگاهسازي مي تواند روحيه مشاركت و هم نوع دوستي را در افراد افزايش دهد و وسايل ارتباط جمعي ابزارهايي در راه احساس
تعلق اجتماعي هستند و مي توانند روحيه مشاركت و هم نوع دوستي را در افراد افزايش دهد .بنا بر نتايج اين پژوهش
پاسخدهندگان معتقدند كه تلويزيون ميتواند بيشترين نقش را در ترغيبكردن افراد به اهدا عضو داشته باشد و اين در حالي
است كه  64درصد از پاسخ گويان معتقد هستند كه تلويزيون نتوانسته اطالعات دقيقي را در اختيار آنها قراردهد تا بتوانند مرگ
مغزي را از كما تفکيک نمايند.
همانطور كه اشاره شد نظريه اشاعه نوآوريها از مهمترين نظريههاي تحقيق پيش روست و تلويزيون ميتواند به عنوان يک رسانه
پرمخاطب بر مرحله پذيرش يا رد اهداي عضو به عنوان يک نوآوري تاكيد نمايد تا بينندگان بتوانند تصميمات خود را در زمينه
اهداي عضو در فرايند ذهني خود به تصويب برسانند اين رسانه ميتواند با مواجههكردن افراد با موضوع اهداي عضو و آگاهكردن
آنها با اين مسئله در شکلگيري نگرش افراد به موضوع اهدا نقش داشته باشد تا بتوانند در اين زمينه تصميماتي را اتخاذ نمايد و
در اين بين برنامههاي مستند يکي از انواع مهم برنامههاي تلويزيون هستند كه تلويزيون ميتواند با پخش انواع اينگونه برنامهها
در تثبيت اين نوآوري موثر باشد.
همچنين بنا بر نظر پاسخگويان اين تحقيق كه تلويزيون را در ترغيب به اهدا موثر ميدانند برنامههاي مستند و گزارشگونه نقش
پررنگتري دارد .به نظر خانوادههاي اهداكننده واحد پيوند دانشگاه شهيد بهشتي در سال  ،89نقش جلسات توجيهي بيمارستان
و صحبتهاي پرسنل در ترغيب آنها به اهدا كم بوده است و خانوادهها رضايت خداوند و آرامش روح عزيز از دست رفته و
برگردندان بيمار در ليست انتظار به زندگي عادي را مهمترين دليل خود براي رضايت به اهدا عنوان كردهاند.
از سويي ديگر به نظر ميرسد اطالعرساني تلويزيون در خصوص موضوع اهداي عضو بايد تداوم داشته باشد چرا كه بر طبق نظريه
كاشت افرادي كه بيشتر تلويزيون تماشا ميكنند دنيا را نيز به همان شکل ميبينند .تلويزيون ميتواند با نشان دادن جنبههاي
مثبت و خيرخواهانه موضوع اهداي عضو و تاكيد بر مواردي همچون برگشت بيماران در ليست انتظار پيوند كه در رنج و عذاب
زندگي ميكنند به زندگي عادي همانند يک بازوي فرهنگي عمل نمايد و اين موضوع را در ذهن افراد برجسته و نهادينه نمايد.
بنا بر نظريه كاشت ،تلويزيون در كاركرد گزارشگري خود گرايش به ابالغ پيامهاي بهم پيوستهاي دارد كه درسهاي يکساني را
مکررا به نمايش در ميآورند .تلويزيون خالق و منعکسكننده عقايد ،انديشهها و باورهايي است كه از نيازهاي نهادينه جامعه
پيرامون تاثير ميپذيرد .اين رسانه همچنين مردم را برميانگيزد تا پيوسته به محتوايش ،كه احتماال باورها و انديشههاي پيشين
را تاييد ميكنند توجه كنند.
به اعتقاد پاسخگويان اين تحقيق حضور اشخاص معروف در برنامههاي تلويزيوني در ترغيب افراد به اهدا بسيار موثر است و نشان
دادن معجزه در مواردي كه مرگ مغزي رخ داده است نقش منفي در اذهان بينندگان بر جاي خواهد گذاشت.
نتايج تحقيق نشان ميدهد كه با باال رفتن ميزان تحصيالت ميزان آگاهي از موضوع مرگ مغزي افراد نيز بيشتر ميشود و
برعکس .از سويي ديگر افرادي كه پايگاه اجتماعي و اقتصادي باالتري دارند آگاهيهاي بيشتري راجع به مرگ مغزي قبل از
حادثه داشتهاند و برعکس.
تلويزيون از رسانههايي به شمار ميرود كه بيشترين نفوذ را بر مردم دارد و محور اقدامات موفق در زمينه گسترش فرهنگ
اهداي عضو ميباشد .تلويزيون ميتواند از راه آموزش و ارائه اطالعات مناسب در زمينه اهداي عضو فعالتر باشد و نقش محوري
در راه گسترش فرهنگ اهدا داشته باشد كه انجام اين امر نيازمند درک درستي از چالشها و موانع پيشرو دارد.
همچنين به نظر مي رسد حضور فعال متخصصان و كارشناسان مرتبط با موضوع اهداي عضو در تلويزيون و ارائه اطالعات
وآگاهيهاي مناسب به مخاطبان ،تهيه و پخش چنين برنامههايي ميتواند در خصوص اصالح نگرشهاي غلطي كه در زمينه
مرگ مغزي در اذهان شکل گرفته است موثر باشد .تصورات و آگاهيهاي غلط بسياري از نويسندگان و كارگردانان درباره مفهوم
مرگ مغزي و دستمايه قراردادن اين تصورات براي خلق فضايي دراماتيک يکي از مهمترين موانع در اين مسير به شمار ميرود و
براي تغيير اين مسير الزم است اطالعات صحيح و مناسب در همه ساختارها گسترش يابد.
بديهي است كه در اين بين هماهنگي جامعه پزشکي با برنامهسازان تلويزيون در ارائه مفاهيم مرگ مغزي و اهداي عضو و
باورپذيري مخاطب تاثيرخواهد داشت و به نظر ميرسد مديران ،مسئوالن و برنامهسازان تلويزيون ميتوانند از سوي متخصصان و
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پزشکان مربوطه براي يادگيري صحيح آموزش ببينند .در حال حاضر فعاليتهايي در اين رسانه انجام ميشود اما الزم است تا
كارهاي متنوع و بيشتري انجام شود و تلويزيون بايد استراتژي جديدي در اين زمينه اتخاذ نمايد.
پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق
 تحليل محتواي برنامههايي كه تاكنون در خصوص اهداي عضو در تلويزيون پخش شده است؛ بررسي و تحليل محتواي برنامههاي تلويزيون در طول سالهاي متفاوت؛ بررسي نظرات خانوادههاي اهداكننده در سال هاي متفاوت و سنجش اين نکته كه آيا تلويزيون در طي اين سالهاتغيير داشته است؟
 بررسي و سنجش ميزان آشنايي عامه مردم با مقوله اهداي عضو و مرگ مغزي -بررسي تطبيقي تلويزيون با رسانههاي ديگر در آگاهسازي و تشويق افراد به اهداي عضو
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The role of television in spreading the culture of organ donations
From the perspective of families donated organs
- Dr. Nassim Majidi (PhD)
- Mona Aghaee (MA)
Abstract
This study aimed to determine the role of television as a pervasive mass media in encouraging
families who in 2010 permitted to donate the organs of their beloved ones in Shahid Beheshti
University of Medical Sciences in the unit for providing transplant organs. This paper seeks to
study whether television could be effective in spreading the culture of organ donation? The
main theories related to this research are theory of plantation, media function, promotion of
innovation and utilization and satisfaction.
The research methods used in this study is survey, based on the nature, objectives of the
research, questions and operational features area. The statistical population is the same as the
studies sample which include the donor families who dedicated the organs in 2010 to Shaheed
Beheshti University of Medical Sciences in the providing transplanted organs unit, and consists
of 60 people, but researchers have access to 53 cases of them. The most important results of the
research include
- Most respondents believed that television could not provide accurate information, so they
cannot distinguish brain death from coma.
- From the respondent's viewpoint, television can have the most important role to encourage
people to organ donation.
- Television documentaries programs showing the donor and recipient families have had the
greatest role in encouraging donators.
Key words: organ donation, organ transplantation, television, media function, brain death.
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