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 مقاله پژوهشی

اران بر دانش، نگرش و عملکرد پرست ینه و سخنرانیبر زم یمبتن يریادگی یدو روش آموزش ریتأثسه یمقا
  عضو يند اهدایدر رابطه با نقش پرستاران در فرآ

  

  ٥يابراهيم خالق، ٤يحميدرضا بهنام وشان، 3يمونق يحسين کريم، *2ينيان حسيده تکتم معصوميس ،1يزهراسادات منظر
  

  23/06/1394تاریخ پذیرش  11/04/1394تاریخ دریافت 
  

  چکيده
 یرستاراند پیعضو دارد؛ با ي، نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به اهدایزان آگاهیبا م یکیعضو ارتباط نزد يند اهدایت فرآیموفق ازآنجاکه نه و هدف:يزمشيپ

نه یر زمب یمبتن يریادگی یدو روش آموزش ریتأثسه یمقا باهدفن مطالعه ینه آشنا ساخت. این زمیف خود در ایها و وظاده سروکار دارند با نقشین پدیرا که با ا
  عضو انجام گرفت. يند اهدایبر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با نقش پرستاران در فرآ یو سخنران

داده شدند. سپس به  قرار یآموزش يهاگروهاز  یکیمشهد در  (ع)امام رضا  ) و(عجمارستان قائم یدو ب یتصادف صورتبه، ابتدا ین مطالعه تجربیدر ا ها:مواد و روش
و  ساعت 2، هر جلسه جلسه 3نه در یبر زم یمبتن يریادگی) انتخاب شدند. مداخله هر گروهنفر در  30و (ییسيپرستار آ 60اي طبقه یتصادف يریگروش نمونه

ساعته بود. پرسشنامه دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با  6ک جلسه یز مداخله شامل ین یک هفته اجرا شد. در گروه سخنرانین جلسـات  یفاصـله ب 
مستقل، یت يهاو آزمون SPSSافزار نرم 11.5ه نسـخ  با هال دادهید. تحلیل گردیان مداخله تکمیک ماه پس از پایعضـو قبل و   يند اهداینقش پرسـتار در فرآ 

  انجام شد. يو مجذورکا یزوجیت
 ) و عملکرد>001/0pنگرش ()، >001/0p( ر نمره دانشیین تغیانگیدانش، نگرش و عملکرد پرستاران شدند. اما م يسبب ارتقا یهر دو روش آموزشـ  ها:افتهي
)001/0p< بود. یشتر از گروه سخنرانیب يداریمعن طوربهنه یبر زم یمبتن يریادگی) پرستاران در گروه  

 ش دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با نقش پرستارانینه در رابطه با افزایبر زم یمبتن يریادگی یج نشان داد که روش آموزشینتا :يريگجهينت بحث و
  است. مؤثرتر یعضو نسبت به سخنران يند اهدایدر فرآ

  ینه، سخنرانیبر زم یمبتن يریادگیعضو،  يدانش، نگرش، عملکرد، نقش پرستار، اهدا :هادواژهيکل
 

 758-771 ص، 1394 آذر ،74درپی ، پینهممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره 
  

  051-38713647 تلفن:، مشهد یدانشگاه علوم پزشک یو مامای يدانشکده پرستار آدرس مکاتبه:
Email: Masoumiant911@mums.ac.ir 

  
  مقدمه

 يفایاز ورود پرستاران به ا یمطالعات و مسـتندات متعدد حاک 
ت و ن، مقررایط، قوانیتر بسته به شرامعنادار، تازه و شفاف يهانقش

ــو در یجوامع خود م يازهاین ــند و با افزایش آمار اهداي عضـ باشـ
ــترش  یجهان و ن ــتاران گس ــور ما نقش پرس ــت،یز در کش  افته اس

                                                
 مشهد يدانشگاه علوم پزشک يو ماماي ياستاديار دانشکده پرستار 1
 مسئول) يسندهنومشهد ( يدانشگاه علوم پزشک يو ماماي يدانشکده پرستارارشد،  يکارشناس يدانشجو ٢
 مشهد يدانشگاه علوم پزشک يو ماماي يدانشيار دانشکده پرستار 3
  مشهد يدانشگاه علوم پزشک يو ماماي يدانشکده پرستار يمرب ٤
  مشهد يدانشگاه علوم پزشکآوري عضو واحد فراهم ي،احرفه يدکترا ٥

6 Polletier 
7 Coyle 
8 Sque 

هاي پرستاري از پرستاري ویژه به امروزه تمرکز مراقبت کهيطوربه
آن نقش  موازاتبهعضـو جابجا شــده و   يپرسـتاري در فرآیند اهدا 

، 6تیر). طبق نتایج مطالعه پلی1پرســتاران نیز تغییر نموده اســت (
ــک 7یلیکو ــتاران در فرآ يری، درگ8ویو سـ ــو  يند اهدایپرسـ عضـ

ــمت ایترن و ارزندهیترمثبت ــت و آنین قس ــن حرفه اس  یها نقش
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همچنین، در  .)2-4ند (ینمایفا میند این فرآیدر ا تیبااهمار یبســ
ــکیو و کویلی خـانواده بیماران مرگ مغزي در فرآیند     مطـالعـه سـ

عنوان بیشترین و مؤثرترین عامل کمک عضو، پرستاران را به ياهدا
-4(مایت عاطفی ذکر نمودند ح ارائهاي مراقبت براي در تیم حرفه

نشـــان  3نزیو کال 2میک ،1نســـونیج مطالعات واتکیعالوه، نتا). به3
دهد پرستاران نقشی حیاتی در شناسایی دهندگان بالقوه اعضا، یم

مغزي، آموزش عموم  پیگیري مؤثر نیـازهاي خانواده بیماران مرگ 
ــتاري از بیمار دهنده چند ). 5-7کنند (ارگانی ایفا می مردم و پرس

راسـاس مدل پرسـتاري در فرآیند اهداي عضو (مدل   ز بیران نیدر ا
) که در مرکز پیوند اعضاي دانشگاه علوم يریدپذییو تا یابینانیاطم

ــارکت و     ــت به دو نقش مهم مش ــده اس ــهد انجام ش ــکی مش پزش
  ).8پرستاران در فرآیند اهداي عضو اشاره شده است ( يدارجانب

 اطالع نقش مشـارکتی پرسـتار به معناي مشـارکت پرستار در   
ــت اهدا یبه خانواده و ن يمغز خبر مرگ ــارکت در درخواس  يز مش

ند یدر فرآ کنندههماهنگن شـــامل نقش یها و همچنعضـــو از آن
نشــان داد که  4دیج مطالعات گرســی). نتا8باشــد (یعضــو م ياهدا

رباره د یترین فرد براي پاسخگویعنوان مناسبحتی اگر پزشـک به 
راي ترین فرد بآگهی تعیین شـود، پرستار مناسب تشـخیص و پیش 

باشــد و بنابراین پزشــک می لهیوســبه شــدهارائهتکرار مجدد نکات 
 شــودمی ارائهپزشــک به خانواده  لهیوســبهپرســتار وقتی اطالعات 

 یخوببه). اگر پرســتاران بتوانند 9بایســتی حضــور داشــته باشــد (
و درخواست  يرا در هنگام خبر دادن مرگ مغز خانواده این بیماران

ــو، مـدیریـت نمایند آن   ياهـدا  ــانعضـ تر و مؤثرتر با مرگ ها آسـ
 زیعضو ن يآیند و احتمال رضایت دادن به اهدابیمارشـان کنار می 

 کنندههماهنگعنوان تواند بهی). پرستار م10افزایش خواهد یافت (
و  يمغزمار مرگ یکننده عضــو، بم درخواســتیم درمان، تین تیب

ــو عمل نمایو گ يخانواده و ). نقش دیگر 4و  8-9د (یرندگان عضـ
باشد که در یعضو م يند اهدایدر فرآ يو يدارجانبپرستار، نقش 

شامل دو  یطه حفاظتیگردد. حیفا میت ایطه حفاظت و حمایدو ح
ــتـه و مرتبط بـه هم    مراقبت از "و  "مـار یمراقبـت از ب "جزء وابسـ

ن عوامل جلب اعتماد یتراز مهم یکی کهییازآنجاباشد. یم "خانواده
ها در آن یعنوان مدافع اصلقرار دادن پرسـتار به  مدنظرخانواده در 

به  شدهارائهت مراقبت یعضـو، مشاهده و درك از کفا  يند اهدایفرآ
د یپرستاران با يا، قبل از هرگونه مداخلهباشدیمها ز مصدوم آنیعز

 یو درمان یم مراقبتیند که تیجاد نماینان را ایمن اطیدر خـانواده ا 

                                                
1 Watkinson 
2 Kim 
3 Collins 
4 Garside 
5 Lin 
6 Mattan 

اند، انجام داده چه در توان داشتهمارشـان هرآن یدر نجات و بهبود ب
طه ی. حاندآوردهعملهـا به  مـار آن یاز ب یو مراقبـت و درمـان کـاف   

ــتار ن یتیحمـا   یت اطالعاتیاجزایی چون حما يز، داراینقش پرسـ
ــاوره)، حما ــوگ مت یو حما یت عاطفی(مش ــد. اما علیرغم یس باش

ها پرداخته درباره آن يکه در باال به شرح مختصر ییهاوجود نقش
شـد و اهمیت نقش مثبت و ارزنده پرسـتار در فرآیند اهداي عضو،   

 ژهیو يهادهد که پرسنل بخش مراقبتمطالعات مختلف نشـان می 
 يند اهدایت موفق فرآیریمنظور مدا پرســتاران بهیاعم از پزشـکان  

به خصوص در آموزش پرستاران  یستند و ضعف فراوانیعضو آماده ن
ــتینه وجود دارد و باین زمیدر ا ها به آن یمرتبط يهاآموزش یسـ

ــود ( ــان داد که  5نیج مطالعه لی). نتا10-11داده ش و همکاران نش
ها نآ سؤاالتصرف وقت با خانواده، پاسخ به  يپرستاران برا ییتوانا

ــ  ــتن نگرش ــو در فرآ يه اهدامثبت ب یو داش ــو  يند اهدایعض عض
ز در مطالعات خود یو نیو ســـک 6). متن12اســـت ( یو الزام یاتیح

عضــو،   يند اهدایت نقش پرســتاران در فرآید بر اهمیضــمن تاک
باط عضو ارت يند اهدایت فرآینمودند که موفق يریگجهیگونه نتنیا

و و عض يل پرسـتاران نسبت به اهدا یو تما یزان آگاهیبا م یکینزد
و  7نانیمطالعه ک یج بررسین، نتای). همچن4،13وند اعضاء دارد (یپ
ت مراقب يهانشان داد که نگرش پرستاران و پزشکان بخش 8نگرامیا
هاي اهداي عضــو در ت برنامهیعضــو با موفق يژه نســبت به اهدایو

در  عضو يکه نگرش مثبت نسبت به اهدايطورباشـد. به یارتباط م
م مستقیغیر صورتبهژه یمراقبت و يهاران بخشپزشـکان و پرستا 

ن ی). ا14-15خواهد داشت ( ریتأثبر افزایش رضایت به اهداي عضو 
گر کشورها یران و دیکه در ا یکه در مطالعات مختلفاسـت  یدرحال

ــبـه  ــتـاران دربــاره  یآگـاه  یمنظور بررسـ ، نگرش و عملکرد پرسـ
ــده که   يند اهدایو فرآ يمغزمرگ ــخص ش ــو انجام گرفته مش عض

 يهداند اینسبت به فرآ ی، نگرش و عملکرد مناسبیپرستاران آگاه
 یبرنامه آموزش يضرورت اجرا ي). در راستا16،4-19عضو ندارند (

، 10تیو همکاران، وا9 لزیج مطالعات پاگینـه، توجه به نتا ین زمیدر ا
ن داد که ها نشــاج آنیقابل توجه اســت. نتا 12، آلونســو11ون دالن 

ــ ياجرا ــصــ یو یبرنامه آموزش م یت ياافراد حرفه يبرا یژه و تخص
ط یها با شراق بهتر خانوادهیو تطب يمراقبت (پرسـتاران) بر سازگار 

ت سیجه کاهش لیعضو و در نت يزان اهدایش میز بر افزایموجود و ن
). بنابراین، با توجه 20-23مثبت داشته است ( يریوند تاثیانتظار پ

را  یار مهم است که پرستارانیمطالعات مختلف، بس یبررس جیبه نتا

7 Keenan 
8 Ingram 
9 Pugliese 
10 Wight 
11 Van Dalen 
12 Alonso 
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 زهراسادات منظري، سيده تکتم معصوميان حسيني، حسين کريمي مونقي، حميدرضا بهنام وشاني، ابراهيم خالقي
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و  ه آگاه نمودهئلن مســیت ایده ســروکار دارند از اهمین پدیکه با ا
ن حال تاکنون یف خود آشــنا ســاخت. با ایها و وظاها را با نقشآن

ــ ــ يهاده و برنامهین هدف اجرا نگردیبا ا یبرنامه آموزشـ  یآموزشـ
ــده تنها  یاندک پرســتاران در  یش آگاهیمنظور افزابهکه برگزار ش

 یعضو و نقش يند اهدایباشـد و به فرآ یم ينه درك مرگ مغزیزم
. در نشده است ید توجهیفا نمایند این فرآیتواند در ایکه پرستار م

ــ يهاان روشین میا ــتاران  يمتعدد یآموزشـ جهت آموزش پرسـ
ان، یمن یاست که در ا یها در حال بررسرات آنیشـده و تاث  یمعرف

 یعضو، برنامه آموزش ينه اهدایدر اکثر مطالعات انجام گرفته در زم
 یانبه روش سخنر يریادگیشده است. البته  ارائه یوه سخنرانیبه ش

 یدر برخ یر اســت و حتیناپذاز زمان اجتناب ياهمه در برهه يبرا
وه ی). اما، ش24رود (یس به شمار مین روش تدریترط، مناسبیشرا

 يهاامیم و پیانتقال مفاه يتر آن اســت که برایاصــول تر وحیصــح
ــ رندگان، یادگیاز یمورد ن يهاژه در آموزش مهـارت یوبـه  یآموزشـ
 دیچه که باران خود به انجام آنیرا فراهم آورد تا فراگ ییهافرصــت

و  یق تجربه عملیک موضوع را از طریرند مشغول گردند و یاد بگی
ن اهداف ممکن است با یاموزند و ایب يو نه صرف تالش نظر یواقع

ــتفاده از روش آموزشــ  جامه عمل  1نهیبر زم یمبتن يریادگی یاس
  بپوشند.

رنده یادگی یاز روش آموزش یکیز ینه نیبر زم یمبتن يریادگی
 يهــاطیدر مح ینیو بــال یات واقعیــمحور بوده و در آن از تجرب

به  طور کهنران همایله فراگیوسن یشود تا به ایاستفاده م یآموزش
ــاره گرد ــرف تالش  یو واقع یق تجربه عملید از طریآن اش و نه ص

ــوع را بیـ  ينظر ن یب چندین روش از ترکیاموزند. در ایـ ک موضـ
 ردد وگیاستفاده م يریادگیه یعنوان پابه يپرستار یت واقعیموقع

رار را که در آن ق یتیشود تا بتواند موقعین اجازه داده میر ایبه فراگ
گذارد ب يص پرستاریل نموده و براساس آن تشخیگرفته اسـت تحل 

در آن  يعملکرد پرستار ياز برایمورد ن يهام و چهارچوبیو مفاه
اســت که  ییاز راهبردها یکین روش ید. ایت را جســتجو نمایموقع

 يریادگیدن به تفکر نقادانه و مشارکت در یرسـ  يپرسـتاران را برا 
ر ییط در حال تغیعملکرد در مح يدهد. توانمندیم ياریمســـتمر 

سب و ر در کینماید و به فراگت مییرا تقو یستم بهداشتیع سیسـر 
که پرستاران در آن موقعیت ویژه به  ییهاییها و تواناتوسعه مهارت

کند. به عالوه بکارگیري این روش باعث یاز دارنـد، کمـک م  یـ آن ن
الزم را هنگام مواجهه با  يپرستارران دانش و مهارت یشود، فراگمی

، کســب نمایند و ازآنجاکه اهداي عضــو ياحرفه یعمل يهاتیموقع
هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي ز یک موضـوع وابسته به زمینه ین

ن یا يریرسد به کارگی) به نظر م1باشد، (و سـیاسی هر جامعه می 

                                                
1 Context Based Learning 

ــ ــب بینه میبر زم یکه مبتن یروش آموزش ا ب يشــتریباشــد تناس
ن مشکل داشته باشد. لذا، با یه شده جهت حل ایتوصـ  يکردهایرو

 ياد، پژوهشـگر بر آن شد تا مطالعه یان گردیکه ب یتوجه به مطالب
بر  یمبتن يریادگی"یدو روش آموزش ریتأث سهین و مقاییتع باهدف

بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه  "یسخنران"و  "نهیزم
  انجام دهد. "عضو يند اهدایدر فرآنقش پرستاران "با 

 
  مواد و روش کار

ــر   ش یبا طرح دو گروهه پ یک مطالعه تجربیـ پژوهش حـاضـ
در مشهد انجام گرفت.  1393پس آزمون است که در بهار  -آزمون

 يهامارستانیو بییسيآ يهان پژوهش را پرستاران بخشیجامعه ا
دهند. با توجه به یل میشــهر مشــهد تشــک (ع)و امام رضــا (عج) ئم قا

ــار اطالعات و امکان ا يامکان باال ــوگیانتش ه ج بیدر نتا يریجاد س
ــتاران دو گروه مداخله آموزشــ  ط یک محیاز  یهنگام انتخاب پرس

 یقرار دادن تصــادف  ير شــد به جایمارســتان، پژوهشــگر ناگز یب
، ابتدا با استفاده یدو گروه آموزش مارستان در هریپرستاران هر دو ب

ــ ــتان (قائم) را برایک بی، یاز قرعه کشـ  يریادگیمداخله  يمارسـ
ــا) را برا يگرینـه و د یبر زم یمبتن ــ ي(امام رضـ وه یمداخله به شـ

مارستان قائم، یب ICU يهاان بخشیرد و از میدر نظر بگ یسخنران
ــ ــتفاده از قرعه کشـ  3از، ین و با توجه به حجم نمونه مورد یبا اسـ

نه یبر زم یمبتن يریادگیوه یبه ش یآموزش مداخلهمنظور بخش به
به  یعنوان مداخله آموزشبخش به 4ز یمارسـتان امام رضا ن یو در ب

 یتصادف يریگرد. سپس، از روش نمونهیدر نظر گ یوه سخنرانیشـ 
 3مارستان قائم هر ین صورت که در بید به ایاستفاده گرد ياطبقه

ــتانیبو و در ییســـيبخش آ ــا هر  مارسـ ، ICUبخش  4امام رضـ
ز از ایک طبقه در نظر گرفته شــد و تعداد پرســتار مورد نیعنوان به

طبقه پژوهش از هر  يانتخاب واحدها يد. برایهر طبقه انتخاب گرد
)(p د:یر عمل عمل گردیبراساس فرمول ز  
 

ــبت تعداد نمونه انتخابیبه همدر ادامه  ) از nهر طبقه ( ین نسـ
 ن شد.ی) معnها (کل تعداد نمونه

 

 

= تعداد	پرستاران	هر	آيسییو

تعداد	کل	پرستاران	آيسییوهايبیمارستان
  풑풌 
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و ییســـيآ يهاک از پرســـتاران بخشیبه هر يدر مرحله بعد
 یعدد اختصاص داده شد. سپس با استفاده از قرعه کشک یمذکور 

ــتار مورد ن  د. الزم به ذکر یاز از هر طبقه انتخاب گردیتعـداد پرسـ
نمود تا پرستاران انتخاب یم ین پژوهشگر بررسین حیاست که در ا

 يورود به پژوهش حاضر را دارا باشند و اگر پرستار يارهایشده مع
ــده و قرعه ار ورود بـه پژوهش را دارا نب یـ مع ود از مطالعه حذف شـ

ــ ــت یکش ا دیاز از هر بخش ادامه پیبه حجم نمونه موردن یابیتا دس
  نمود.

ن حجم ییتع«فرمول استفاده از  بامطالعه حاضر  يحجم نمونه
و با احتساب، » مسـتقل  دو جامعهدر مقایسـه میانگین   ينمونه برا

ار یمعدرصد و انحراف  80و توان آزمون  درصد 95نان یسطح اطم
نفر در هر گروه)،  10نفر ( 20 يبر رو ین مطالعه مقدماتیانگیـ و م
ــبـه گرد   30 ورود به مطالعه  يارهاید. معینفر در هر گروه محـاسـ

ــتن حداقل   ــر، داش ، عدم يمغزمار مرگیک مورد مواجه با بیحاض
ــرکت در  يمندنـه، عالقه ین زمیدر ا یافـت آموزش قبل یـ در به شـ

 کانیوند عضو در خانواده و نزدیا پی پژوهش و نداشـتن سـابقه اهدا  
ــرکت در  یخروج ن يارهایخود و مع ــراف از ادامه شـ ــامل انصـ ز شـ

 یک جلســه از جلســات آموزشــ  یپژوهش، عدم شــرکت فرد در 
ن یر اد يگرید ینه، شرکت در برنامه آموزشیبر زم یمبتن يریادگی

پژوهش در مرحله  يل ابزارهاینـه در طول پژوهش و عدم تکم یزم
ن پژوهش یا يان ذکر است که اجرایها بود. شاداده يآوردوم جمع

ــجویکـه در قـالب پا   ته یو پس از اخذ مجوز از کم ییان نامه دانشـ
مشهد صورت گرفت. در  یاخالق در پژوهش دانشـگاه علوم پزشـک  

ــب رضــا ینظ ین پژوهش، مالحظاتیا  يت آگاهانه از واحدهایر کس
 یاخالق يگر کدهایمطـالعه در هر زمان و د  پژوهش، حق خروج از

  د.یت گردیرعا یمربوط به مطالعات تجرب
پرســشـــنامه   3ن پژوهش شــامل  یها در اداده يابزار گردآور

ــاخته، اطالعات دموگراف ــگرسـ بر دانش و  مؤثرک، عوامل یپژوهشـ
ش دان" یعضو و پرسشنامه بررس يند اهداینگرش پرستاران در فرآ
 "عضو يند اهدایبطه با نقش پرسـتار در فرآ و نگرش پرسـتار در را 

بر دانش، نگرش و  مؤثرعوامل  یبررســ یســوال 7بود. پرســشــنامه 
ر ینظ یســـواالت يعضـــو دارا يند اهدایعملکرد پرســـتاران در فرآ

، صحبت با يمار مرگ مغزیعضو، مراقبت از ب يداشـتن کارت اهدا 
ــک به   يخانواده خود در رابطه با اهدا ــور در کنار پزش ــو، حض عض
 یجهت پ يمورد یبه خانواده، معرف يهنگـام دادن خبر مرگ مغز 

 یاختصاص یاعضا و نسوج، وجود پروتکل يبه مراکز فراهم آور يریگ
ــما در فرآ يبرا ــو  يند اهدایعملکرد شـ  يهابخشا بافت در یعضـ

ICU عملکرد  يبرا یمناســب و شــفاف يمارســتان، وجود راهنمایب
د نیمشارکت شما در فرآ یو چگونگ يهنگام وقوع مرگ مغز شما به

ــنامه بررســ   ياهدا ــش ــو بود. پرس دانش، نگرش و عمکرد  " یعض

 يدارا "عضو يند اهدایپرستاران در رابطه با نقش پرستاران در فرآ
ــکه به ابزاربخش اســـت. بخش اول  3ه در یگو 52  یمنظور بررسـ

ــتـاران در رابطه با نقش آن  ــو  يند اهدایفرآها در دانش پرسـ عضـ
ــت، دارا  یطراح ــده اس ــؤال 29 يش ــخ س ر و یخ -بله يهابا پاس

باشـد. بخش دوم پرسشنامه  ی) م0-29( یو امتیاز کل يانهیچندگز
نگرش پرستاران در رابطه با نقش  یرامون بررسیپ سؤال 13شامل 

 7 یکرتیل یاسیمق يعضـو اسـت که دارا   يند اهدایپرسـتار در فرآ 
 امالًک"، تا "موافقم کامالً "از يوستاریآن در پ يهاپاسخبوده و  ییتا

ــل از آن عددیقرار دارد. امت "مخالفم ) +39تا  -39 (نیب ياز حاص
ان عملکرد پرستار یمنظور بررسز بهیبخش سوم پرسشنامه ن است.

د ش یعضو طراح يند اهدایند فرآیدر رابطه با نقش پرستار در فرآ
ت نگارش شده توسط پژوهشگر در یاقعبر و یمبتن يویو از دو سنار

 دیمارستان شهیافته در بیوقوع  يمرگ مغز یمواجهه با موارد واقع
اول مشتمل بر نقش  يویل شده است. سناریاب مشـهد تشـک  یکام

دوم مشتمل  يویعضو و سنار يند اهدایپرسـتار در فرآ  يدارجانب
و ینارسند بود که به دنبال هر ین فرآیپرستار در ا یبر نقش مشارکت

قرار داده شد.  یحیتشـر  صـورت به) سـؤال  10 جمعاً( سـؤال  5ز ین
و) عض يند اهداین عملکرد پرستار در فرآیترحداقل نمره صفر (کم

 يند اهداین عملکرد پرســـتار در فرآیشـــتری(ب 10و حداکثر نمره 
 یز ابزار آموزشیمطالعه و ن يابزارها ییروا دییتأمنظور عضو) بود. به

عه مطال يب که ابزارهاین ترتیمحتوا استفاده شد به ا ییاز روش روا
ــات 10ار یدر اخت ــصــ  2د، یتن از اس مغز و  ین داخلینفر از متخص

 ياحرفه يعضــو دانشــگاه (دکترا يآورس واحد فراهمیاعصــاب، رئ
نفر از متخصصان آموزش  2و، ییسيپرستار با تجربه آ 1)، یعموم

ــک ــاینفر د 4ز یو ن یپزشـ ــکــده  یت علمئـ یه يگر از اعضـ دانشـ
ــتـار  ــهد که در ییمـاما  -يپرسـ  ینه تجربه و تبحرکافین زمیامشـ

ــتند، قرار گرفت (در مجموع  نفر) و پس از منظور نمودن  10داشـ
 یراحط یینها يق، ابزارهایم تحقیتوسط ت ینیاصالحات الزم و بازب

  و در پژوهش حاضر به کار گرفته شد.
ر ب مؤثرعوامل  یبررسپرسشنامه  یمنظور کسـب اعتماد علم به

عضــو از روش  يند اهدایدانش، نگرش و عملکرد پرســتاران در فرآ
ن صورت که فرم در دو نوبت به ید، به ایآزمون مجدد استفاده گرد

ن یب یل شد، سپس همبستگیپرستار تکم 15روز توسط  7فاصـله  
منظور ). به=86/0rد (یمحاســبه گرد ییاین پاییدو مرحله جهت تع

دانش  یپرسـشـنامه در قسمت بررس   سـؤاالت  یعلم کسـب اعتماد 
عضو از روش  يند اهدایپرسـتاران در رابطه با نقش پرسـتار در فرآ  

ن یاستفاده شد چرا که در ا 20کودرریچاردسـون   یدرون یهمسـان 
پاسخ درست و  يبرا 1 صورتبهتوان یآزمون را م يهاقسمت سؤال

در قســمت ) و =88/0rح کرد (یپاســخ غلط تصــح ي(صــفر) برا 0
 ي).. برا=96/0rشد (کرونباخ استفاده  ينگرش از روش آلفا یبررس
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ــبه به هر دو روش، به ا ــد که تعداد  یمحاس ــورت عمل ش  15ن ص
 یابین دو ابزار ارزیک نوبت توســط پژوهشــگر از نظر ایپرســتار در 

منظور بررســی د. بهیمشــخص گرد ییایب پایشــدند و ســپس ضــر
ز از روش توافق بین ارزیابان ینپایایی قسـمت عملکرد پرســشــنامه  

ــریگرداســتفاده  ــد (ید و ض ــته 1کاپا=00/1ب کاپا گزارش ش ). بس
در گروه آزمون مورد استفاده  یآموزش يعنوان محتواکه به یآموزش

ــازه  ــاس سـ ــتمر  ییایمدل پو يهـا قرار گرفـت براسـ و بهبود مسـ
ــل از  يهاافتهیکه  يریدپذییو تا یابیـ نـان یاطم ک مطالعه یحاصـ

ــو و  يند اهدایاي در رابطه با فرآبـه روش تئوري زمینه  یفیک عضـ
با همکاري  1390ند اســت و درســال ین فرآینقش پرســتاران در ا

ت یمرکز پیوند اعضـاي دانشـگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه ترب  
ــت ( ــده اسـ ز کتاب مرجع با عنوان ی) و ن8مدرس تهران، انجام شـ

  ده است.یه گردی) ته2007( يمرگ مغز
ل یهر دو گروه تکم يها قبل از شــروع مداخله براســشــنامهپر

 بر یمبتن يریادگیها به عمل آمد. روش آزمون از آنشید و پیگرد
ــه، به مدت ی، هر هفته یجلســه آموزشــ 3نه در قالب یزم ک جلس

ــه  ــاعت و در  2زمان هر جلس نفره در محل  11و  10،9گروه  3س
ــتار یاتاق کنفرانس و ا ــتگاه پرس ــيآ يهابخش يس و، برگزار ییس

مرحله  4ن مطالعه در قالب ینه در ایبر زم یمبتن يریادگید. یـ گرد
 -4د و یکسب اطالعات جد-3، يخودآموز -2ت، یآزمون موقع -1(

ن یمشخص و تدو يهاگام يز دارایشه) که هر مرحله نیبازخورد اند
ن مرحله از روش یباشـد، اجرا شـد. در جلسه اول و اول  یم ياشـده 

 یشچند بخ ییوهایت) سنارینه (آزمون موقعیبر زم یمبتن يریادگی
ند یپرستار در فرآ یو مشارکت يدارجانبنقش  یآموزش يبا محتوا

ــو در اخت ياهدا از  یکیگروه قرار داده شــد. ابتدا  يار اعضــایعض
خواند. همه افراد گروه  يبلند برا يوها را با صدایگروه سنار ياعضا

ــپس در ط ــگر هر یبا هدا یک بحث گروهی یسـ ک از یت پژوهشـ
وها مطرح شده یک از سناریرا که در هر  ینیت بالیپرسـتاران موقع 

ک یــعنوان ل قرار داده و نقش خود را بــهیـ ه و تحلیـ بود مورد تجز
ان نمودند. ســپس، پژوهشـــگر از آنان  یت بین موقعیپرســتار در ا 

 .گر را نقد کنندیک دیشده توسط  ارائهخواست تا نظرات و مطالب 
 يهامهارت یبررس باهدفکه از قبل  یدن سواالتیدر ادامه او با پرس

در  ینیبال يهاحل مســاله و اســتدالل يهاو مهارت يریگمیتصــم
نمود تا  یبود، سع شده یوها طراحیت مطرح شـده در سـنار  یموقع

ت یچه که در رابطه با موقعاز آن یگروه را به درك مشترک ياعضـا 
دست آورند تا بتوانند عملکرد از دارند بهیکه ن یدانند و اطالعاتینم

 نیا يت داشــته باشــند برســاند. در انتهاین موقعیرا در ا یمناســب

                                                
1 Kappa statistic 
2 Self-directed learning 

از بود یکه ن يگروه موارد يتمام اعضا يجلسـه پژوهشگر با همکار 
ابلو ت ينمود و بر روف یتعر يریادگیاهداف  صــورتبهرند یاد بگیتا 
. نوشتس بخش فراهم شده بود که در محل اتاق کنفران يت بردیوا

ک از یدن به هریمناسب جهت رس يهادواژهیکلن پژوهشگر یهمچن
 و نحوه یز چگونگین جلســه و نین شــده در اییتع يریادگیاهداف 

ور ن منظیکه به ا يریتصو يرا با راهنما یجستجو در منابع اطالعات
ــایـ ه کرده بود در اختیـ ته ن یگروه قرار داد. مرحله دوم ا يار اعضـ

اســـت که در  2ت شـــوندهیخود هدا يریادگی)، يروش (خود آموز
منظور ران بهین دو جلسـه اول و دوم صورت گرفت. فراگ یفاصـله ب 
ــت ــه اول و نییتع يریادگیبه اهداف  یابیدسـ ــده در جلسـ ز ین شـ

ــتجو  یکه در اخت ییهادواژهیکل ــت به جس ــتند، دس منابع  يار داش
ــتین منابع میزدند، که ا یاطالعات ــامل منابع اطالعات توانسـ  یشـ
ا مشـــورت کردن با یک، مقاالت چاپ شـــده در مجالت و یالکترون

عضو باشد. سپس در جلسه  يند اهداینه فرآیصـاحب نظران در زم 
د) به اجرا در ین روش (کسب اطالعات جدیدوم که مرحله سوم از ا

ــگر دوباره گرد هم جمع   ــا و پژوهشـ ــدند و بر روآمـد، اعضـ  يشـ
گر کار یکدی يشـــده در جلســـه اول با همکارمطرح  يوهایســنار 

کرد و  ارائهخود را  يج جستجویگروه نتا يک از اعضـا یکردند. هر 
ــو  یک بحث گروهیدر قالب  ــا را تشـ ــگر اعضـ ق نمود تا یپژوهشـ

گر را نقد کنند. ســـپس افراد یکدید به دســـت آمده یاطالعات جد
ــه اول در رابطه با موقع يرا که در ابتدا یاطالعـات  مطرح ت یجلسـ

ــنار  ــده در س ــتند در کنار مرتبطیوها میش ن اطالعات به یتردانس
ن جلسه مطرح شد و مورد نقد تک تک افراد یدسـت آمده که در ا 

ت ن اطالعایگر ایکدی يگروه قرار گرفت قرار دادند، سپس با همکار
ن یا يادداشت نمود. در انتهایرا خالصـه نموده و پژوهشـگر آنها را   

ــا  ــه اعض ــه و یربرد آنچه در اگروه کا يجلس خود  يریادگین جلس
خود در  ینیادگرفته بودند را در عملکرد بالیش یت شـــده خویهدا

 زیان کردند. در جلسه سوم نیوها بیت مطرح شـده در سـنار  یموقع
آمد. ) به اجرا در 3شهی(بازخورد اند ین روش آموزشیمرحله چهارم ا

ر شده د یطراحش یاز پ ین صورت که، ابتدا پژوهشگر سواالتیبه ا
ــنار  ارائهت یرابطه با موقع ــده در س ــها و از آنیش  ید و در طیپرس

 ینمود؛ به مشارکت و اطالعاتیم ارائه هاآنک از یکه هر ییهاپاسخ
ــات فراهم نموده بودند، بازخورد  یدر ط هاآنک از یکـه هر   جلسـ

ــایداد. در ادامه هریم گروهان خود را از نظر گروه هم يک از اعضـ
ــهم آن  يکـه جمع آور  یمطـالب  نــد یهـا در فرآ نموده بودنـد و سـ

ــه مورد نقــد قرار  3ن یا یدر ط يریادگیـ  دادنـد. در انتهــا  جلسـ
 ی، از مطالبیک بحث گروهی یگروه در ط يپژوهشگر با کمک اعضا

3 Reflecting 
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وها که در یمطرح شــده در ســنار  یواقع ینیت بالیکه درباره موقع
داده شده به  يهاپاسـخ ده بود و یان گردیو جلسـه گذشـته ب  د یط

 يدارجانبو  یکه نقش مشارکتیطورنمود به ي، جمع بندسـؤاالت 
ــتار در فرآ ــو و جزئ يند اهدایپرس ن دو یک از ایهر  يفایات ایعض

  د.یگروه روشن گرد ياعضا يبرا کامالًنقش 
 یرانسخنوه یبه ش یمنظور مداخله آموزشکه به یپرستاران يبرا

ه و ب یوه سخنرانیبه ش یک جلسـه آموزشـ  یدر نظر گرفته شـدند،  
مارســتان امام رضــا برگزار   یســاعت در محل تاالر ب 6مدت زمان 

ــه پس از ید. در ایـ گرد ــ ارائـه ن جلسـ درباره اهداف،  یحـات یتوضـ
ــ  ــتاوردها و ش ــ یدس ــه آموزش ــگر،   یوه اداره جلس ــط پژوهش توس

پس، د. سیل گردیه تکمها توسط پرستاران شرکت کنندپرسـشنامه 
 ینقش مشارکت ید و با روش سخنرانیپژوهشـگر با استفاده از اسال 

ــامـل خرده نقش    ــتـار را کــه شـ ــت کننــده،  يهـا پرسـ درخواسـ
ــارکت کننده بود و ن کنندههمـاهنـگ   و  يدارجانبز نقش یو مشـ

مار و مراقبت از خانواده یمراقبت از ب یآن که شــامل چگونگ ياجزا
را  هانقشک از یهر ییات اجرایهمراه شـــرح جزئباشـــد به یم يو

ک ینمود. در  یمعرف ید و سخنرانیپرستاران با استفاده از اسال يبرا
ــخنرانیبر زم یمبتن يریادگیدو مداخله  يماه بعد از اجرا  ینه و س

ــورپس ــگر به بخش يآزمون با مراجعه حض ــيآ يهاپژوهش و ییس
  محل خدمت پرستاران از آنان به عمل آمد.

ها ل دادهیه و تحلیمنظور تجزها بهداده يپس از اتمـام گردآور 
منظور د. در ابتدا بهیاســتفاده گرد 5/11 ينســخه Spss افزاراز نرم
نرمال از آزمون  یکم يرهایدو گروه از نظر همگن بودن متغ یبررس

و در مورد  یتنیورنرمال آزمون منیغ یکم يرهایمستقل و متغیت
شـر اسـتفاده شد.   یق فیو دق ياز آزمون مجذورکا یفیک يرهایمتغ

 یماملک، تیروویرونوف و شاپیاسمج آزمون کولموگروفیبراساس نتا
ر از نمره یع نرمـال برخوردار بودند به غ یپژوهش از توز يرهـا یمتغ

ال ع نرمیدر دو گروه از توز یکل صورتبهعملکرد قبل از مداخله که 
ــگر از  ر ین متغینرمال کردن ا يبرا روش 6برخوردار نبود و پژوهش

  ماند. یرنرمال باقیاستفاده نمود؛ اما همچنان غ
ها براي توصیف مشخصات واحدهاي پژوهش در هر یک از گروه

هاي تمایل مرکزي و پراکندگی از از آمار توصــیفی شــامل شــاخص
ــتفـاده گرد     . دیقبیـل میـانگین، انحراف معیـار و توزیع فراوانی اسـ

ها، نمره به دســت آمده از ســه آنیج و مقایتر نتان بهییمنظور تببه
ــنامه یهر ــش ــد. در بخش اهداف یتبد 0 -100به ها ک از پرس ل ش

ــه دو گروه  يپژوهش، برا  نه ویبر زم یمبتن يریادگیانجام مقایسـ
دانش، نگرش و عملکرد قبل و بعد از  يرهایاز لحاظ متغ یسخنران

ــتقل و زمانیمداخله، از آزمون ت ع نرمال یاز توز يریکه متغ یمسـ
 يک معـادل آن، آزمون آمــار یــرپـارامتر یغ برخوردار نبود از آزمون

استفاده شد. براي مقایسه میزان دانش، نگرش و عملکرد  یتنیومن
ز در یعضو، ن يند اهدایپرستاران در رابطه با نقش پرستاران در فرآ

ــخنرانیبر زم یمبتن يریادگی يهاهر یک از گروه در دو  ینه و سـ
 يریکه متغ یزوجی و زمانحله قبل و بعد از مداخله از آزمون تیمر

ک معادل آن یرپـارامتر یغ ع نرمـال برخوردار نبود، از آزمون یاز توز
 یکم يرهایلکاکســون اســتفاده شــد. ازآنجاکه متغیو يآزمون آمار

دند. برخوردار بو یعیع طبیدانش، نگرش و عملکرد از توز ر نمرهییتغ
و  ر نمره دانش، نگرشییان تغیم یلذا، براي بررسی میزان همبستگ

ضو ع يند اهدایعملکرد پرستاران در رابطه با نقش پرستاران در فرآ
  از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  
  یافته ها

نفر بود که  60ر مطالعه حاضـــر پژوهش د يتعداد کل واحدها
قرار  یوه کارگاه و سخنرانیدر دو گروه آموزش به ش يطور مساوبه

 7/81درصد) و زن ( 3/78( متأهلپژوهش  يداشتند. اکثر واحدها
ــد) بودند. م ــنیانگیدرصـ ر ب یمبتن يریادگیها در گروه آن ین سـ

ن یانگیبود. م 83/32 ±21/5 یو در گروه سخنران 5/33±6/6نه یزم
ان عنوآنان به یو و سابقه کار کلییسيها در بخش آسـابقه کار آن 

نه یر زمب یمبتن يریادگیب در گروه یپرستار بر حسب سال به ترت
ــخنران 06/9 ± 16/6)(08/6 ± 79/4(  91/2( ی) و در گـروه سـ

 يواحدها ير مشـخصات فرد ی) بود. سـا 44/8 ± 50/5) و (±72/4
خالصـه ذکر شده   صـورت بهک یپژوهش در هر دو گروه در جدول 

  است.
 

  ینه و سخنرانیبر زم یمبتن يریادگی یک در دو گروه آموزشیدموگراف يرهایپژوهش برحسب متغ يواحدها یع فراوانیتوز): ۱جدول (
  گروه

  ریمتغ
  نهیبر زم یمبتن يریادگی

  تعداد (درصد)
  کارگاه

  تعداد (درصد)
  کل

آزمون مجذور جه ینت
  *شریق فیو دق يکا

  جنس
  )7/81( 49  )0/80( 24  )3/83( 25  زن

73/0P= 
  )3/18( 11  )0/20( 6  )7/16( 5  مرد

  تأهل
  )7/76(47  )0/80( 24  )7/76( 23  متأهل

75/0P= 
  )7/21( 13  )0/20( 6  )3/23( 7  مجرد
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  گروه

  ریمتغ
  نهیبر زم یمبتن يریادگی

  تعداد (درصد)
  کارگاه

  تعداد (درصد)
  کل

آزمون مجذور جه ینت
  *شریق فیو دق يکا

  التیتحص
  )0/100( 60  )0/100( 30  )0/100( 30  کارشناس

00/1P=* 

  )0/00( 0  )0/00(0  )0/00( 0  ارشد یکارشناس

  یسمت سازمان
  )7/6( 4  )3/3( 1  )0/10( 3  سرپرستار

00/1P=* 
  )3/93( 56  )7/96( 29  )0/90( 27  نیپرستار بال

  نوع استخدام

  )0/15( 9  )3/13( 4  )7/16( 5  یرسم

78/0P=  
  )0/50( 30  )3/53( 16  )7/46( 14  یمانیپ

  )7/16( 10  )3/13( 4  )0/20( 6  یطرح
  )3/18( 11  )0/20( 6  )7/16( 5  ياتبصره

  
در  درصد 7/96و  یدرصـد پرسـتاران در گروه سـخنران    7/86
 يمار مرگ مغزیک بار از بینه حداقل یبر زم یمبتن يریادگیگروه 

 20و  یدرصــد آنان در گروه ســخنران 3/13مراقبت نموده بودند و 
. عضو داشتند ينه کارت اهدایبر زم یمبتن يریادگیدرصد در گروه 

 يریادگیدرصد در گروه  7/76و  یدرصـد در گروه سـخنران   3/53
را در طول سنوات  يمار مشـکوك به مرگ مغز ینه بیبر زم یمبتن

 یمعرف يریگیمنظور پعضـو به  يش به واحد فراهم آوریخدمت خو
و  یرصد پرستاران در گروه سخنراند 3/33ن، ینموده بودند. همچن

ــد در گروه  3/53 نه به هنگام اطالع یبر زم یمبتن يریادگیـ درصـ

ــور یبه خانواده ب يدادن خبر مرگ مغز ــک حضـ مار در کنار پزشـ
درصد آنان با  7/76و  0/30مذکور  يهاب گروهیاند و به ترتداشـته 

ل عضــو صــحبت نموده بودند. جدو يخانواده خود در رابطه با اهدا
ــان م 1شــماره  ــاس نتاینش ج یدهد هر دو گروه مورد مطالعه براس

ــر از نظر متغیق فیو آزمون دق يآزمون مجــذور کــا  يرهــایشـ
ن براســاس یمداخله همگن بودند. همچن يک قبل از اجرایدموگراف

بر دانش، نگرش و  مؤثرن دو آزمون، دو گروه از نظر عوامل یج اینتا
ــتــاران در فرآ ــو ن ينــد اهـدا یعملکرد پرسـ ز همگن بودنــد یعضـ

)05/0P> 2) (جدول شماره.(  
  

عضو در دو گروه  يند اهدایبر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در فرآ مؤثرپرستاران مورد مطالعه بر حسب عوامل  یع فراوانیتوز ):۲جدول (
  ینه و سخنرانیبر زم یمبتن يریادگی

  
  ریمتغ

    گروه
  

-Chiجه آزمون ینت

Square 

 یسخنران نهیبر زم یمبتن يریادگی

 ندارد دارد ندارد دارد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 هب يمار مشکوك به مرگ مغزیب یمعرف
 عضو يآورواحد فراهم

23 7/76 7 3/23 16 3/53 14 7/46 05 /0 >p 1 df= 

59/3=푿ퟐ 

در طول  يمار مرگ مغزیب مراقبت از
 سنوات خدمت

29 7/96 1 3/3 26 7/86 4 3/13 35/0Fisher's 

Exact Test: P= 
حضور در کنار پزشک به هنگام اطالع 

 ماریبه خانواده ب يمغزدادن خبر مرگ

16 3/53 14 7/46 10 3/33 20 7/66 11/0 P=1df= 

44/2=푿ퟐ  
ش در رابطه با یصحبت با خانواده خو

 عضو ياهدا
23 7/76 7 3/23 9 0/30 21 0/70 26/0P= 1df= 

27/1=푿ퟐ  

 عضو يکارت اهدا
6 0/20 24 0/80 4 3/13 26 7/86 78/0P= 1 df= 

83/0=푿ퟐ 
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ن نمره دانش یمســـتقل در رابطه با مقایســـه میانگ یآزمون ت
)36/0P=) 27/0) و نگرشP=ــا  یتنیو) و آزمون من در رابطــه ب

ــتـاران مورد مطـالعـه در رابطـه با نقش      )=59/0Pعملکرد ( پرسـ
ــتاران در فرآ ــو در مرحله قبل از اجرا يند اهدایپرس مداخله  يعض

ــخنرانیب  ينه تفاوت آماریبر زم یمبتن يریادگیو  ین دو گروه سـ
تی مســتقل نشــان داد که  يرا نشــان نداد. آزمون آمار يداریمعن

دانش  يها در رابطه با نمرهنیانگیاخلـه تفاوت م مـد  يپس از اجرا
)001/0P<) نگرش ،(001/0P<) 001/0) و عملکردP< پرستاران (
 جین براساس نتایدار است. همچنیمعن ين دو گروه از لحاظ آماریب

)، >001/0Pدانش ( يش نمرهیزوجی افزاتی يحاصل از آزمون آمار
ــاس نتـا >001/0Pنگرش ( ــل از  ی) و براسـ  يآزمون آمارج حـاصـ

) پرستاران در رابطه با >001/0Pش نمره عملکرد (یلکاکسون افزایو
عضو در مرحله بعد نسبت به قبل  يند اهداینقش پرستاران در فرآ

ز در گروه ینه و نیبر زم یمبتن يریادگیمـداخله در گروه   ياز اجرا
مستقل یت يدار اسـت. آزمون آمار یمعن ياز لحاظ آمار یسـخنران 

) و >001/0pنگرش ( )،>001/0Pر نمره دانش (ییتغن یانگیــمـ 
 يریادگیو  ین دو گروه سخنرانی) پرستاران را ب>001/0Pعملکرد (

ــهیمقا 3دار گزارش نمود (در جدول ینه معنیبر زم یمبتن  يهاسـ
دانش و نگرش و  يرهایمتغ ین گروهیو ب یقبل و بعد درون گروه

ــهیمقـا  4در جـدول    یگروهنیو ب یگروهقبل و بعد درون يهاسـ
ــمن، هیان گردیر عملکرد بیمتغ ــت). در ضـ چگونه تفاوت یده اسـ
ر نمره دانش، نگرش و عملکرد پرستاران ییدر تغ يداریمعن يآمار

ــتاران در فرآ   ــاس  يند اهدایدر رابطـه بـا نقش پرسـ ــو براسـ عضـ
ــاهده نگردیدموگراف يرهایمتغ ر ییزان تغیان مید. رابطه میک مشـ

عملکرد پرستاران در رابطه با نقش پرستار در نمره دانش، نگرش و 
قرار گرفت که مشــخص شد  یز مورد بررسـ یعضـو ن  يند اهدایفرآ

ــتگی ــتق یک همبس ر نمره نگرش و عملکرد ییان تغیم يم قویمس
رســون یپ یب همبســتگیجه آزمون ضــریپرســتاران وجود دارد. نت

دار یمعن ياز لحاظ آمار ین همبســتگی) که ا=66/0rنشــان داد (
ــد ( یم ر نمره دانش و ییزان تغیان مین می). همچن>001/0pبـاشـ

ر نمره ییزان تغیر نمره دانش و مییز تغی) و ن=58/0rنـگـرش (  
وجود  يم قویمستق یک همبسـتگ ی) =83/0rعملکرد پرسـتاران ( 

) >001/0Pد (یدار گزارش گردیز معنین يداشــت که از لحاظ آمار
  ).5(جدول 

  
نه یبر زم یمبتن يریادگیسه پرستاران مورد مطالعه بر حسب نمره دانش و نگرش در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در دو گروه یمقا ):۳جدول (

  یو سخنران

  نمره نگرش  نمره دانش

  نیانگیم ±ار یانحراف مع
جه ینت

آزمون 
  یزوجیت

  نیانگیم ±ار یانحراف مع
جه ینت

آزمون 
  یزوجیت

    رییتغ  بعد از مداخله  قبل از مداخله    رییتغ  بعد از مداخله  قبل از مداخله  هاگروه

 يریادگی
 بر یمبتن
  نهیزم

77/12±04/48  66/7±49/91  17/13±44/43  
t= 9/4  

p< 001/0  
75/15±58/23  23/13±30/52  21/21±71/28  

t= 96/4  

p< 001/0  

  42/9±40/10  35/57±70/7  92/47±75/12  یسخنران
t= 39/19  

p< 001/0  
67/15±50/23  24/11±60/27  85/5±10/4  

t= 24/8  

p< 001/0  

جه ینت
آزمون 

  مستقلیت

t= 92/0  

p= 36/0  

t = 32/4  

p< 001/0  

t= 42/2  

p< 02/0  
 

t= 11/1  

p= 27/0  

t = 05/2  

p< 04/0  

t= 86/4  

p< 001/0  
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نه و یبر زم یمبتن يریادگیسه پرستاران مورد مطالعه بر حسب نمره عملکرد در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در دو گروه یمقا ):۴جدول (
  یسخنران

 نمره عملکرد
 گروه

نیانگیم±ار یانحراف مع  
لکاکسونیجه آزمون وینت  

رییتغ بعد از مداخله قبل از مداخله  
یسخنران  24/6±50/4  32/7±0/17  20/4±50/12 z= 80/4  p< 001/0  

نهیبر زم یمبتن يریادگی  41/6±08/4 32/20±66/77  17/21±58/73 z= 79/4  p< 001/0  
ا یمستقل  یجه آزمون تینت

یتنیومن  
Z= 53/0  p= 59/0  t = 47/5  p< 001/0  t= 88/6  p< 001/0   

 
 یعضو در دو گروه آموزش يند اهدایپرستاران در فرآر نمره دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در رابطه با نقش ییهمبستگی تغ): ۵جدول (

 ینه و سخنرانیبر زم یمبتن يریادگی
  یجه آزمون همبستگینت

  ر نمره عملکردییتغ  ر نمره نگرشییتغ  رهایمتغ
  >58/0r= 001/0P<  83/0r=  001/0P  ر نمره دانشییتغ
  >66/0r=  001/0P  -----  ر نمره نگرشییتغ

  
  گیرينتیجهبحث و 

ــر که  ینتـا  ــهیمقا باهدفج مطـالعه حاضـ دو روش  ریتأث يسـ
بر دانش، نگرش و  ینه و ســخنرانیبر زم یمبتن يریادگی یآموزشــ

ضو ع يند اهدایعملکرد پرستاران در رابطه با نقش پرستاران در فرآ
زان دانش، نگرش و عملکرد پرستاران یانجام گرفت نشـان داد که م 

 يبعد از اجرا ینه و ســخنرانیبر زم یمبتن يریادگیدر هر دو گروه 
ــت و ایش یافزا يداریطور معنمداخله به ، شیزان افزاین میافته اس

نه نســبت به روش یبر زم یمبتن يریادگی یدر گروه روش آموزشــ
ن یشتر بوده است. پژوهش حاضر اولیب يداریطور معنبه یسخنران
ــایران و نیدر ا مطـالعه  ــیز سـ ــت که به بررسـ  یر نقاط جهان اسـ

ــهیمقا ــ ریتأث ياسـ نه و یبر زم یمبتن يریادگی یدو روش آموزشـ
بر دانش، نگرش و عملکرد پرســتاران در رابطه با نقش  یســخنران

عضـو پرداخته است. الزم به ذکر است   يند اهدایپرسـتاران در فرآ 
ر است ن بایاول يز براینه نیبر زم یمبتن يریادگی یکه روش آموزش

ران مورد استفاده قرار گرفته است. در مرور بر یدر ا ياکه در مطالعه
 ید که تمامیمتون صـورت گرفته توســط پژوهشـگر مشــخص گرد  

ــرفاًمطالعات انجام گرفته  ــمداخله  ينه اجرایدر زم ص در  یآموزش
ند ین فرآیعضو است و به نقش پرستاران در ا يند اهدایرابطه با فرآ

از نوع مطالعات تک گروهه قبل و بعد و  اکثراًنشده است و  یتوجه
ــر با  يهاافتهیا دو گروه بـا گروه کنترل بودند. لذا  یـ  مطالعه حاضـ

 نیک از ایر نقاط جهان که هر یز سایران و نیدر ا يگریمطالعات د
 يرهایا متغیپژوهش حاضر و  يرهایمتغ يبر رو ییروش به تنهادو 

 یسه، بحث و بررسیمورد استفاده قرار گرفته بودند مورد مقا يگرید
                                                

4 McGlade 

ــ يا) در مطالعه2000( یقرار گرفـت. راچمان  کارگاه  یکه اثربخشـ
، نگرش و قصد یش آگاهیعضـو در افزا  يدر رابطه با اهدا یآموزشـ 

المت (پزشــکان و پرســتاران) را مورد م ســیت ياافراد حرفه يرفتار
ش یالزم افزا يهاآموزش ارائهقرار داد، نشان داد که پس از  یبررس

ــد رفتاریدر م یقـابـل توجه   ــرکت  يزان دانش و نگرش و قصـ شـ
ــبت به اهدا ــو ا يکنندگان نس ــد و ایعض ن تفاوت از لحاظ یجاد ش

) 2010(ن و همکاران یج مطالعه لی). نتا26دار بود (یز معنین يآمار
، بر دانش یوه سخنرانیبه شـ  یبرنامه آموزشـ  ریتأث یبررسـ  باهدف

و در رابطه با مشارکت فعال در ییسيزش پرسـتاران آ ینگرش و انگ
نشــان داد  يماران مرگ مغزیعضــو از ب يزان موارد اهدایش میافزا

زان یدر م یش قابل توجهیو سبب افزاییسيکه آموزش پرستاران آ
ــارکت در فرآیزش آنان پیدانش، نگرش و انگ  يند اهدایرامون مشـ

 ) که2014ن و همکاران (ین، مطالعه لی). همچن12گردد (یعضو م
ــ ياجرا ریتأثن ییتع باهدف فتار ر يبر تئور یمبتن یبرنامه آموزشـ

ز ت ایپرستاران در حما يشـده بر نگرش و قصد رفتار  يزیبرنامه ر
 يداد که پس از اجراوان انجام شد نشان یعضو در تا يش اهدایافزا

ت از یپرستاران نسبت به حما ي، نگرش و قصد رفتاریبرنامه آموزش
ــو  ياهـدا  ــورتبـه عضـ نگونه یافـت. لـذا، ا  یـ بهبود  يداریمعن صـ

 ينه اهدایدر زم یک مداخله آموزشــی يشــد که اجرا يریگجهینت
طه پرستاران در راب يتواند سبب بهبود نگرش و قصد رفتاریعضو م
و  4گالدج مطالعه مکی). بعالوه، نتا27عضــو گردد ( يداج اهیبا ترو

ــیپ برنامه  يبرگزار ریتأث یابیارز بـاهدف ) کـه  2013( 5ونـک یرسـ
، بر یوه سخنرانیعضـو به شـ   يو اهدا يدرباره مرگ مغز یآموزشـ 

5 Pierscionek 
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ــجو ینگرش و آگاه ــتاریو رفتار دانش ن رابطه انجام یدر ا يان پرس
ــان داد که تغ ــد، نشـ افراد بعد از مداخله به زان دانش یرات مییشـ

ــبت قبل از مداخله معن ــ يدار بود و اجراینس  یحت یبرنامه آموزش
ش دهد یعضو را افزا يرامون اهدایتواند دانش افراد پیمدت مکوتاه

بحث با  يو مهارت افراد را برا ییتوانا يازان قـابل مالحظه یو بـه م 
  ).28دهد (قرار  ریتأثعضو تحت  يش در رابطه با اهدایخانواده خو

ــل از مطالعه ما حاکین، نتـا یهمچن  مداخله  ریتأثاز  یج حاصـ
د نینه نقش پرســتاران در فرآیبر نگرش پرســتاران در زم یآموزشــ

ــت کـه ا  ياهـدا  ــو اسـ ان و همکاران یجـه با مطالعه آقا ین نتیعضـ
ــ باهدفان که ینداشـــت. در مطالعه آقا ی) همخوان2009(  یبررسـ

ــو بر دانش و نگرش  يدر رابطه با اهدا یکارگاه يبرگزار ریتأث عضـ
ــتاران در ا ــخص گرد ین زمیپرس ــد مش د که ینه در تهران انجام ش

ــیـ  يبرگزار ــو بر نگرش  ينه اهدایدر زم یک کارگاه آموزشـ عضـ
تواند ین مساله مینداشت. که علت ا يرینه تاثین زمیپرستاران در ا

جلسه و  2کارگاه باشد که در مطالعه حاضر  يتعداد جلسات برگزار
ــده بود. همچن  1ان یدر مطالعه آقا ــه درنظر گرفته ش ن پس یجلس

ان بالفاصله پس از اتمام مداخله و در مطالعه یآزمون در مطالعه آقا
ــر در   ها در ک ماه پس از اتمام مداخله انجام گرفت. نگرشیحـاضـ

رومند یآموخته و ن يعمد يزیرطرح يجهیان آموزش و در نتیـ جر
ــوند البته نگیم ــرت با دینظ یرش افراد از عواملشـ گران، یر معاشـ

ــب تجارب در موقع  ي، خانواده و نهادهایمختلف زندگ يهاتیکسـ
ــیم متـأثر ز ین یاجتمـاع  ــد و بسـ افراد در  يهااز نگرش ياریباشـ

و  ن، دوستانیر مردم، والدیک رشـته کنش متقابل با سا ی يجهینت
ز یگذشت زمان ن ریتأثتحت  يشوند و تا حدودیمعاشران آموخته م

مداخله در  يک ماه بعد از اجرایآزمون در قرار دارد. لـذا انجام پس 
ش نگرش پرســتاران در یل افزایاز دال یکیتواند یپژوهش حاضـر م 

ان باشــد. به عالوه، در یمداخله نســبت به مطالعه آقا يبعد از اجرا
زان یان میم يداری)، ارتباط معن2009ان و همکاران (یمطـالعه آقا 

ــاهده نگرد ــتاران مشـ )؛ اما در مطالعه 17د (یدانش و نگرش پرسـ
ــر م ــتاران پس از اجراییان تغیحاضـ  ير نمره دانش و نگرش پرسـ

 يارابطه ینه و ســـخنرانیبر زم یمبتن يریادگی یمداخله آموزشـــ
دارد.  ی) همخوان1999( یج راچمانیدار وجود داشت که با نتایمعن

 يم قویدار مستقیعنوان نمود که ارتباط معن يادر مطالعه یراچمان
ــکان وجود دارد،  یو نگرش کارکنان مراکز درمان ین آگاهیب و پزش

تواند منجر به یم ینمود کـه آموزش کادر درمان  يریجـه گ یلـذا نت 
ــارکت در امر پیش انگیافزا ــود (یزه جهت مشـ ــا شـ ). 29وند اعضـ

ان مراکز ز دانش و نگرش کــارکنــی) ن2003و همکــاران ( 6آکجون
ج یز همسو با نتاین مطالعه نیقرار دادند. در ا یرا مورد بررس یدرمان

                                                
6 Akgun 

ــتق  زان دانش و نگرش افراد یان میم يم قویمطـالعه ما ارتباط مسـ
ج قابل قبول در مورد یرغم نتاین مطالعه، علیوجود داشـت. اما در ا 

(پزشکان و پرستاران) نسبت  یو نگرش کارکنان مراکز درمان یآگاه
م ل کیوجود داشت و آن تما یک نکته منفیاعضا و نسوج  يهدابه ا

ــبت به اهدایجمع ــا يت مورد مطالعه نسـ از  یکیا یخود و  ياعضـ
ــتگان بود. در ا ــد که دانش يریگجهیگونه نتنین مطالعه ایبسـ  شـ

 مؤثراعضــا   يش مشــارکت در امر اهدایجهت افزا ییبه تنها یکاف
ن یفراهم شود تا بتوان از ا ییهاها و فرصـت زهید انگیباشـد و با ینم

ز همسو یم و همکاران نی). در مطالعه ک11برد ( یاطالعات بهره کاف
 ان دانش و نگرشیم يدار قویم معنیبا مطالعه حاضر، ارتباط مستق

ــالمت در رابطه با مرگ مغزیت ياافراد حرفه ــو  يو اهدا يم س عض
غم رید که علن جا بوین مطالعه نکته قابل توجه ایوجود داشت. در ا

ــرکت کننده در ایت ياکه افراد حرفهنیا ــالمت شـ ن مطالعه یم سـ
عضو را نشان دادند اما  يند اهدایش نسبت به فرآینگرش مثبت خو

 ياهدا ينهیشــنهاد گزیان نمودند که دادن پیدرصــد افراد ب 1/74
ج یار دشوار است. نتایشان بسیبرا يمار مرگ مغزیعضو به خانواده ب

ــان داد که آنان اهمن مطالعه یا ــو را به  ياهدا ریتأثت و ینشـ عضـ
 اند. کهرفتهیعضو را نپذ يت اهدایدانند اما در عمل و واقعیم یخوب
ن مساله به فرهنگ مردم کره برگردد که اعتقاد دارند ید علت ایشا

ج ین نتایماند. همچنیم یپس از مرگ روح هنوز در بـدن فرد بـاق  
عضــو  يند اهدایکت افراد در فرآن مســاله بود که مشــار یانگر ایب
د یه باان شد کیدانش افراد قرار دارد و ب ریتأثشتر از نگرش، تحت یب

ــتریقات بیتحق ــخص نمودن رابطه مبه يش ان دانش و یمنظور مش
است که در  ین درحالی). ا30نه انجام شود (ین زمینگرش افراد در ا

 ک رابطهیان دانش و نگرش افراد ین که میمطالعه حاضر عالوه بر ا
ــتق ــخص گرد  يم و قویمس ــت، مش ان عملکرد ید که میوجود داش

و عض يند اهدایش در فرآیخو يهانقش يفایپرستاران در رابطه با ا
ه ن صورت کیز ارتباط وجود دارد به این رابطه نیبا نگرش افراد در ا

ــتاران در فرآ  يترکه نگرش مثبت يافراد ــبت به نقش پرس د نینس
ن رابطه برخوردار بودند یدر ا يعضو داشتند، از عملکرد بهتر ياهدا

 ز نشانیمطالعه متن و همکاران ن يهاافتهین مسـاله،  یا دییتأو در 
زان یبا م يداریمعن صورتبهد مثبت و نگرش پرستاران یداد که عقا

در رابطه با  يماران مرگ مغزیها در مذاکره با خانواده بمشارکت آن
ــو و بـه تبع آن افزا  ياهـدا  ــت. یش میعضـ زان اهدا در ارتباط اسـ

ــو با م يت اهدایزان موفقیجـه گرفـت که م  ین، نتیبنـابرا   زانیعضـ
ن، ی). همچن13م دارد (یمستق يانگرش و عملکرد پرسـتاران رابطه 

 یبتنم يریادگیشتر روش یب ریتأثدهنده ج مطالعه حاضر نشانینتا
ــبت به روش  یبر زم ــتاران نسـ نـه بر دانش، نگرش و عملکرد پرسـ
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ن یدار گزارش شــد که ایز معنین يبود که از لحاظ آمار یســخنران
ها در ) بود. آن2007و همکاران ( 7امزیلیر با مطالعه ویجـه مغـا  ینت

ــ باهدفکه  يامطـالعه  ــهیمقا یبررسـ روش  يریبکارگ ریتأث ياسـ
ــنه و برنامه یبر زم یمبتن يریادگی ــ یج مبتنیرا یآموزش وه یبر ش

در  يان کارشــناس پرســتاریبر دانش و نگرش دانشــجو یســخنران
ان ســال چهارم در دانشــگاه آلبرتا یدر دانشــجو يرابطه با ســالمند

ان سال ید که اگرچه که دانشــجویکانادا انجام دادند. مشـخص گرد 
 يترشینه دانش و نگرش بیبر زم یمبتن يریادگیچهارم در برنامه 

ج یسه با گروه شرکت کننده در برنامه متدوال داشتند اما نتایادر مق
ان سال یسـه با دانشجو ین گروه در مقایا ينمره به دسـت آمده برا 

ــرکت کننده در برنامه را ــخنرانیچهارم ش نبود  يداری) معنیج (س
ه ک ییهاین باشد که مربین مسـاله ا یا یل احتمالید دلی). شـا 31(

 یین تواناید ایکنند باینه شرکت میبر زم یمبتن يریادگیدر برنامه 
ــند تا بتوانند ذهن فراگ   ــتـه بـاشـ  يادآوریمنظور ران را بهیرا داشـ

ن، ین رابطه به چالش بکشند. همچنیش در ایخو یقبل يهاآموخته
دوران  يهايماریشتر بر بیوها بین امکان وجود دارد که در سـنار یا

 يمنداز سال یرات ناشیین که بر تغید شده است تا ایتاک يسالمند
با آن مواجه  يان پرســـتاریدانشـــجو یت واقعین و موقعیکه در بال

 سؤاالتاست که در مطالعه حاضر  ین درحالید شود. ایهسـتند تاک 
ــ  ياز برایـ مورد ن  تیران در رابطه با موقعیدن فراگیبـه چالش کشـ

ه ق کیم تحقیو قبل از شروع مداخله توسط تیمطرح شـده در سنار 
 یبودند طراح يپرستار يو دکتر یصان آموزش پزشکشامل متخص

منطبق بر  کامالًاسـتفاده شــد که   ییوهاین از سـنار ید. همچنیگرد
ژه در برخورد با یمراقبت و يهابود که پرســـتاران بخش یطیشـــرا

  شوند.یبا آن مواجه م يماران مرگ مغزیب
ــر م يهاتیاز محدود ت زمان یتوان به محدودیپژوهش حاضـ

ــاره کرد چرا که تغانجـام   ــطح یر رفتار به وییمداخله اشـ ژه در سـ
د ین علت بایند زمان بر اسـت و به هم یک فرآیعملکرد پرسـتاران،  

ران را صرف آموزش به پرستا يشتریج بهتر فرصت بیکسب نتا يبرا
ــگر بـا  ینمود کـه از ا  مواجه بود.  ییهـا تیـ محـدود ن نظر پژوهشـ

ــائل فرهنگین، تفـاوت موجود در اعتقادات مذهب یهمچن  -ی، مسـ
نه یپژوهش در زم يواحدها یهـا و تجارب قبل دگـاه یـ ، دیاجتمـاع 

ــتار در ا عضــو ياهدا ، یتیترب يهانهیز زمیند و نین فرآینقش پرس
ــت  ریتأثفرد  يریادگیکه در  يفرد يهابـاورهـا و تفاوت   گذار اسـ

ــر ینتا يتواند بر رویم ــد که  ریتأثج پژوهش حاضـ گذار بوده باشـ
  ر نبود.یپذها توسط پژوهشگر امکانکنترل آن

ت ید بر اهمین مطالعه ضمن تاکیج حاصل از ای: نتايریگجهینت
پرستاران نشان داد  ينه براین زمیدر ا یمداخالت آموزشـ  يبرگزار

ل اســتفاده از  ینه به دلیبر زم یمبتن يریادگی یکه روش آموزشــ
ــتـار  ياحرفـه  يهـا تیـ موقع  يهاتیعنوان محرك فعالبـه  يپرسـ

ــتاران در ینه افزای، در زميریادگی ش دانش، نگرش و عملکرد پرسـ
 يشتریمثبت ب ریتأثعضو  يند اهدایرابطه با نقش پرستاران در فرآ

ق یحقن تیج ایداشته است. با توجه به نتا ینسـبت به روش سخنران 
 یفراوان ياهکه در گذشـته انجام شـده است، ضعف   یز مطالعاتیو ن

 طیز در محیل در دانشگاه و نیپرستاران در هنگام تحص در آموزش
 يکولوم پرستارین که در کوریرغم ایآنان وجود دارد و عل يکار برا
کلی اشاره شده است اما در  صورتبهپرستار  يهانقشز به یایران ن

وند یپ يبه آن اندازه که به پرستار ینیک و بالیبحث آموزش آکادم
ده نش یعضو توجه يند اهدایدر فرآ يده به پرستاریاعضا توجه گرد

از کارکنان بهداشــت و  یعنوان گروهن افراد بهیجه ایاســت. در نت
ــب ــور از دانش، نگرش و عملکرد مناسـ نه ین زمیدر ا یدرمان کشـ

رشان رگذاین کننده و تاثییباشـند حال آنکه نقش تع یبرخوردار نم
عضو در جامعه  يبهبود فرهنگ اهدا شـگامان اصـالح و  یعنوان پبه
تحت عنوان  ین، گنجاندن واحد درســ یرقابل انکار اســت. بنابرا یغ

 وند اعضا ویدر پ يعضو در کنار پرستار يند اهدایدر فرآ يپرستار
منظور آشنا نمودن پرستاران با به یآموزشـ  يهابرنامه يز برگزارین

ــو و ن يند اهدایخود در فرآ يهانقش ســطح دانش،  يز ارتقایعض
ــتفاده از روش   ــنگرش و عملکرد آنـان بـا اسـ  یها مختلف آموزشـ

ــنهاد میپ ــیش ــ یه میگردد. به عالوه، توص ــود از روش آموزش  یش
ن یمورد استفاده در ا یز بسته آموزشینه و نیبر زم یمبتن يریادگی

نه ین زمیژه در ایمراقبت و يهاپژوهش در آموزش پرستاران بخش
  استفاده شود.

  
  یتشکر و قدردان

مصوب دانشگاه علوم  یقاتیطرح تحق ين مطالعه حاصل اجرایا
ت یله از حماین وسیاست که به ا 921898مشهد به شماره  یپزشک

 يمانه سـپاسگذار یدانشـگاه صـم   یمعاونت پژوهشـ  يهايو همکار
ــکر خود ریم تحقین تیشــود. همچنیم ــتاران ق مراتب تش ا از پرس

ــرکـت   یم خالقیدکتر ابراه يز جناب آقایکننده در پژوهش و نشـ
مشهد  یعضو دانشگاه علوم پزشک يآورمسئول محترم واحد فراهم

ــ يل کمک به اجرایبه دل و افزودن به  یهر چه بهتر مداخله آموزش
  دارند.یج مطالعه حاضر اعالم میاعتبار نتا

  
  

                                                
7 Williams 
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Abstract 
Background & Aims: Since the success of organ donation process is closely related to the knowledge, 
attitude and practice of nurses toward organ donation process, the nurses who are dealing with this 
phenomenon should be aware of their roles in this process. This study was conducted to compare the 
effect of two teaching methods (context based learning and lecture) on nurse's knowledge, attitude and 
practice about nurse's role in organ donation process. 
Materials & Methods: In this experimental study, Ghaem and Imam Reza hospitals of Mashhad city 
were by random sampling assigned to CBL (Ghaem) and lecture (Imam Reza) groups. Then, through 
stratified random sampling allocation method, 60 ICU nurse's (each group, n=30) were selected. The 
CBL training was performed in 3sessions, every session lasted 2 hours, and the time interval between 
sessions was1 week. In the lecture group, the intervention group consisted of 1session of 6 hours. Both 
groups, before and 1 month after intervention, completed the questionnaire of assessing nurse's 
knowledge, attitude and practice toward nursing role in organ donation process. Data analysis was done 
by spss11.5 software, and by using t-test, paired test and chi-square. 
Results: Both educational methods were useful in enhancing nurse's knowledge, attitude and practice 
but the mean difference score of Knowledge (p=0/0001),Attitude (p=0/0001) and Practice (p=0/0001) 
in the CBL group were significantly more than the lecture group. 
Conclusion: The result showed that the Context Based Learning was more effective in increasing 
average level of Knowledge, Attitude and Practice than lecture. 
Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Nurse’s role, Organ Donation Process, Context Based 
Learning, Lecture 
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