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 0321 -8203010يزد، گروه فيزيک پزشکي، تلفن:  صدوقي شهيدو خدمات بهداشتي درماني  پزشکي علوم آدرس پستي: دانشگاه :نويسنده مسئول*

 chaparian@ssu.ac.ir پست الکترونيکي:

 فصلنامه علمي تخصصي طب کار

 16-23صفحات/ 12بهار / شماره اول/ پنجمدوره 
 

 چکيده
اي براي بيمااران و نياز    ها کاربرد دارد ولي خطرات بالقوه براي تشخيص انواع بيماري هاي راديولوژي آزمونانجام  مقدمه:

ورت رعايت تدابير حفاظتي، ايان خطارات باه حاداقل     هاي راديولوژي به همراه دارد که در ص پرتوکاران شاغل در بخش

هااي   يابد. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد پرتوکاران شاغل در بخاش  ممکن کاهش مي

 اشد.ب هاي جديد حفاظت در برابر پرتوها مي راديولوژي استان يزد در زمينه دستورالعمل

باين   در کاه  سوالي 38با استفاده از يک پرسشنامه مقطعي تحليلي از نوع  -وصيفيتبه صورت مطالعه يک روش بررسي: 

 اطالعاات  محتاوي  پرسشانامه  ايان  انجاام شاد.   تکميال گردياد   پرتوکار شاغل در مراکز راديولوژي استان يزد 112همه 

. باود  پرتاويي  حفاظات  دمور در راديولوژي پرتوکاران عملکرد و نگرش ،آگاهي ميزان با رابطه در سواالتي و دموگرافيک

هاي ناپارامتري مناسب و ضريب همبساتگي   و آزمون SPSS19افزار  نرم با استفاده ازهاي تکميل شده  اطالعات پرسشنامه

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتاسپيرمن 

 آنها نگرش و عملکرد آگاهي،مربوط به امتياز  و انحراف معيارميانگين  و درصد بود 6/61 پرتوکاران نرخ مشارکت ها: يافته

 ساابقه کاار  و  بين سن بود. 10/02±88/16و  33/88±23/12، 20/06±30/12حفاظت در برابر پرتوها به ترتيب  در زمينه

مادر   بر حساب  آنها  آگاهيميزان و معکوس وجود داشت و همچنين بين  دار آنها رابطه معني آگاهيو ميزان  انپرتوکار

 .ظ آماري وجود داشتي از لحادار معني تفاوت تحصيلي

ميزان و سابقه کار و همچنين کاهش مدار  تحصيلي پرتوکاران،  نش سبا افزاينشان داد که نتايج اين تحقيق  گيري: نتيجه

حااوي  هااي باازآموزي    دوره بهتار اسات  براي حل ايان مشاکل،   که يافت  ميآگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق کاهش 

 .برگزار نمود رافاظت در برابر پرتوها حهاي جديد مربوط به  دستورالعمل

 پرتوکاران راديولوژي، حفاظت در برابر پرتوها، آگاهي، نگرش و عملکردها:  کليد واژه
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 مقدمه
 يصيتشخ ياز ابزارها يکي يولوژيراد يربرداريتصو

کس بکار رفته در يا يپرتوها يول ستا يدر پزشک يقو

بر  ياثرات خطرناکممکن است  يولوژيراد يها بخش

باعث به وجود  گذاشته و يکيولوژيب يها ستميس يرو

هر چند  گردد.ر يناپذ عالجهاي  بيآس يبرخ آمدن

 داردبه همراه  يمار منافعيب يبرا يولوژيراد يها آزمون

ن ينهمچمار و يب يبرااز آن را  يخطرات بالقوه ناش يول

 رفت.گده يتوان ناد ينم ،پرتوکاران

قرار گرفتن در معرض اشعه به  از يناش يستياثرات ز

و اثرات  ياثرات قطع شوند: يمم يتقس يدو گروه اصل

ل داده يتحودوز پرتو  از ي، تابعيقطع . اثراتيتصادف

باالتر  يباشد و در تابش يما منطقه بدن يبه ارگان و شده 

 نيا ،باالتر يا دوزهاشوند و ب يمده ي، ددوز آستانه از

به ندرت در  ياثرات قطع ،شوند يدتر مياثرات شد

 يناش ياثرات تصادف. دنشو يده ميد يصيتشخ يولوژيراد

ا به يماران و يسرطان در ب صورتممکن است به  از پرتو

 .ظاهر شود آنهادر فرزندان  يکياختالالت ژنت صورت

ش يافزا جذب شده پرتوش يافزابا  ياحتمال اثرات تصادف

 .(1)ابدي يم

 کاره ب ،يزان در پزشکيوني يپرتوهاهنگام استفاده از 

ن ياباشد.  يم يضروردر برابر آنها  ير حفاظتيبردن تداب

ت يفيبا ک يصير تشخيتصاو ديتولباعث تواند  يم ريتداب

 ،ماران و هم کارکنانيهم بن حال يع گردد و درباال 

در  .نديافت نمايرا در تابش اشعه حداقل ممکن

توسط  يديجد يها ر، دستورالعملياخ يها ياهسال

 ICRP (Internationalمعتبر  يالملل نيب يها سازمان

Commission on Radiological Protection) و 

IAEA (International Atomic Energy 

Agency)(3-1) ها هنگام پرتورد حفاظت در برابر در مو

 پرتوکاراناست.  منتشر شده يولوژيراد يها زمونآانجام 

 ياتينقش ح ير حفاظتيبردن تداب کاره در ب يولوژيراد

 يها انجام آزمونم يمستقمسئول  آنها رايدارند ز

 يها د از دستورالعمليباو باشند  يم يولوژيراد

مختلف  ياه آزمون از يناش يدهنده دوز تابش کاهش

ن يدر ا يگاه باشند و نگرش و عملکرد مناسبآ يولوژيراد

از پرتوها را به  ينه داشته باشند تا بتوانند خطرات ناشيزم

 .حداقل برسانند

آگاهي، نگرش و عملکرد پرتوکاران  يابينه ارزيدر زم

ر ياخ يدر سالهاچند مطالعه  شاغل در مراکز راديولوژي

م يگروه تقس چهارا را به شود آنه يکه م انجام شده است

 يزان آگاهيکه فقط مبودند  ينمود. گروه اول مطالعات

توسط که اي  مطالعه مانند ،نمودند يرا بررسپرتوکاران 

Su در زمينه سنجش آگاهي موارد  (0)و همکارانش

ار شاغل در پنج پرتوک 110حفاظت پرتويي، بر روي 

ميانگين نمرات  که وان انجام شدمرکز پزشکي واقع در تاي

 .بود %83/62 صحيح

و  Shahتوسط که اي  مطالعهدر  نيهمچن

جهت ارزيابي سطح آگاهي حفاظت  (2)همکارانش

سه بيمارستان بزرگ  پرتوکار شاغل در 01پرتويي در بين 

ميزان آگاهي موارد حفاظت پرتويي  ،پيشاور انجام شد

 بدست آمد. %82 متوسط نمره و %32-12محدوده وسيع 

زان عملکرد يبودند که فقط م يگروه دوم مطالعات

توسط که اي  مطالعه نمودند مانند يپرتوکاران را بررس

Reagan جهت تعيين ميزان رعايت (6)و همکارانش ،

هاي ايمني پرسنل و ايمني بيمار و ارتباط آن با  شيوه

اي، باالترين سطح آموزش و  هاي اوليه حرفه آموزش

پرتوکار  1200ن يدر ب و نوع محل کار سابقهپرورش، 

ميانگين  در اين مطالعه .راديولوژي کاليفرنيا انجام شد

يانگين م و %1/88هاي ايمني بيمار  نمرات رعايت شيوه

 .بود %2/80هاي ايمني پرسنل  نمرات رعايت شيوه

و عملکرد  يبودند که آگاه يگروه سوم مطالعات

توسط که اي  لعهمطا نمودند مانند يپرتوکاران را بررس

Slechata جهت تعيين ميزان رعايت (8)و همکارانش ،

و ارتباط آن با توسط پرتوکاران اشعه حفاظتي هاي  شيوه

 اي، آموزش مداوم، سابقه اشتغال در آموزش حرفه

شاغل در پرتوکار  2000ن يدر براديولوژي و محل کار 
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ميانگين نمرات  که انجام شدا يفرنيکالراديولوژي مراکز 

 .بود %82 و %82هاي ايمني  آگاهي و رعايت شيوه

 يآگاه يبودند که نمره کل يگروه چهارم مطالعات

فقط نمرات مربوط به  ننمودند بلکه محاسبهپرتوکاران را 

توسط  که اي مطالعه اعالم نمودند مانندرا  يسواالت خاص

Mojiri آگاهي و  سنجش در زمينه (8)و همکارانش

 81حفاظت در برابر تشعشع در بين  در موردنگرش 

. بر اساس نتايج اين مطالعه پرتوکار همدان انجام شد

شرکت کنندگان در مورد ضرورت کاربرد سطح آگاهي 

 %63 و %80اي، به ترتيب  فيلم بج و انجام معاينات دوره

 پرتوکار کاربرد وسايل حفاظتي براي خودنه يو در زم بود

 .بود %1/88 و %1/83و بيماران به ترتيب 

-توصيفيمطالعه ک ي، قين تحقيهدف از انجام ا

 ، نگرشيهسطح آگا يابيارز جهتمقطعي از نوع  يليتحل

استان  يولوژيو عملکرد پرتوکاران شاغل در مراکز راد

 .بود ييموارد حفاظت پرتوباره زد دري

 يروش بررس
از نوع  يليتحل -يفيتوصبه صورت مطالعه ن يا

 پرتوکار 112همه ان يدر مپرسشنامه با استفاده از  يمقطع

)شامل همه  زدياستان  يولوژيمرکز راد 18شاغل در 

 انجام شد. (يردولتيو غ يدولت يها ، درمانگاهها مارستانيب

و  يکننده در مطالعه، در مورد مبان به تمام افراد شرکت

ها و بدون نام بودن  اهداف پژوهش، محرمانه بودن داده

، يعين، به طور طبيپرسشنامه اطالع داده شد، عالوه بر ا

 توانستند از مشارکت امتناع ورزند. يآنها م

ت ياطالعات جمعدرباره  يتسواال شاملپرسشنامه 

، سابقه کار در يليسن، جنس، مدر  تحص) يشناخت

اطالعات سوال درباره  33( و و محل کار يولوژيراد

ت يرعا نهيدر زمو عملکرد  يمربوط به نگرش، آگاه

 يکه با بررس بود مار و پرتوکارانيب حفاظت يها وهيش

 شد. يکامل متون طراح

قانون ده  زان،يونيسواالت شامل خطرات تابش اشعه 

 Tenروز ) 10 قانون ک خانم،ياز  يوگرافيروز هنگام راد

day rule in radiologyعادت شروع ( يعني در زنان از 

 راحت خيال با شود از آن مي بعد روز 10 تا ماهانه

 .است مشهور روز 10 قانون به که نمود راديوگرافي

 ALARA (As Low As Reasonably قانون

Achievable)، ط يحدود مجاز دوز اشعه، نقش شرا

 لميط پردازش فيو فاصله(، نقش شرا kVp ، mAs) تابش

کس يا مختلف دستگاه اشعه يها ن نقش قسمتيو همچن

نوع کاست و نده، يصفحه افزاد، يلتر، گري)محدودساز، ف

لم بج، ياز ف، استفاده مار و پرتوکاريدر مقدار دوز ب لم(يف

 يا ش خون دورهيانجام آزما و يل حفاظتياستفاده از وسا

 بود. پرتوکار يجهت سنجش سالمت

، نگرش و عملکرد به ترتيب يسواالت مربوط به آگاه

ن يانگينحوه محاسبه م .بودسوال  11و  10، 11شامل 

ن صورت بود که يهر سوال بد ياز کسب شده برايامت

 يح کسب شده توسط پرتوکاران برايمجموع نمرات صح

م و يموع نمرات مورد انتظار تقسن بر مجيک سوال معي

از حاصله بر ين امتيانگيشد تا م يدر عدد صد ضرب م

ان گردد به طور مثال اگر نصف پرتوکاران يحسب درصد ب

از کسب شده يح داده باشند امتيک سوال پاسخ صحيبه 

 آمد. ي% بدست م20آن سوال  يبرا

له يوسه ( پرسشنامه بReliabilityنان )يت اطميقابل

ت يقابل يريگ له اندازهيوسه خودش و ب ياخلثبات د

( مورد test-retest reliabilityاعتماد آزمون مجدد )

 قرار گرفت. يابيارز

شاغل در  يولوژين پرتوکاران راديها در ب پرسشنامه

د که آن را شد و از آنها خواسته شع يزد توزياستان 

ل شده وارد يتکم يها ند. اطالعات پرسشنامهيل نمايتکم

 يها با آلفا پرسشنامه ييايشده و پا SPSS19افزار  نرم

و  يمرکز يها از شاخصشد و  ي( بررس80/0کرونباخ )

 .ها استفاده شد ف دادهيتوص يبرامناسب  يپراکندگ

ها با استفاده از آزمون  ع نمرهينرمال بودن توز

دار  يل معنيشد و به دل يرنوف بررسياسم-کلموگروف

 وMann -Whithney هاي  آزموناز  بودن آزمون فوق،

Kruskal -Wallis يبرارمن ياسپ يب همبستگيو ضر 
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 .ستفاده شداوابسته و مستقل  يرهاين متغيب ارتباط يبررس

 يرهايک از متغي ر هرين تاثييتع يبرا يون خطياز رگرس

 P-Valueمقدار استفاده شد و  يمستقل بر نمره آگاه

 يدار ينمع يبه عنوان حداقل مقدار برا 02/0 کمتر از

 در نظر گرفته شد. يآمار

 ها افتهي
 يولوژيشاغل در مراکز راد پرتوکار 112تعداد  از

ن يل نمودند و بنابراينفر پرسشنامه را تکم 88 زدياستان 

نفر(  01) مرد پرتوکاراناز  %63بود.  %6/61نرخ مشارکت 

 يمحدوده سنبودند.  نفر( 21زن ) از آنها %38بودند و 

سال(  86/30±10/1 سال )متوسط 68 تا 23ن يپرتوکاران ب

سال )متوسط  08 تا 1ن يآنها ب سابقه کاربود و محدوده 

پرتوکاران  يلياز نظر مدر  تحص .سال( بود 02/8±3/11

 نفر کارشناس 30و نفر کاردان 03ن(، يسيپلم )تکنينفر د 2

مربوط به از يانه امتيار و مين، انحراف معيانگيم. ندبود

 1پرتوکاران در جدول کل  ردنگرش و عملک، يآگاه

 .نشان داده شده است

 پرتوکاران عملکرد و نگرش آگاهي، به مربوط نسبي امتياز ميانه و معيار انحراف ميانگين، -1جدول

  آگاهي نگرش عملکرد

 متوسط 20/06 33/88 10/02

 انحراف معيار 30/12 23/12 88/16

 ميانه 02/02 00/80 68/06

 عملکرد و نگرش آگاهي، پارامترهاي با پرتوکاران کار سابقهسن و  يهمبستگ ضريب -2جدول

 عملکرد نگرش آگاهي متغير

 سن
 -311/0- 108/0- 010/0 (rضريب همبستگي )

P-Value 006/0 112/0 132/0 

 پرتوکاران کار سابقه
 231/0- 068/0- 000/0 (rضريب همبستگي )

P-Value 032/0 228/0 611/0 
 

 سابقه کارو ضريب همبستگي سن  2در جدول 

  پرتوکاران با پارامترهاي آگاهي، نگرش و عملکرد نشان

داده شده است. همانطور که نشان داده شده است رابطه 

يعني با  بودبين سن پرتوکاران با ميزان آگاهي آنها منفي 

افزايش سن، ميزان آگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق 

 پرتوکار و ميزان نگرش و کاهش يافته است ولي بين سن

با توجه به مقادير  داري ثبت نشد. عملکرد آنها رابطه معني

P-value  پرتوکاران و  سابقه کاربدست آمده رابطه بين

يعني با باال رفتن سابقه کار،  بود؛آنها منفي ميزان آگاهي 

 ميزان آگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق کاهش يافته

و ميزان نگرش و  انپرتوکار است ولي بين سابقه کار

 نشده است.  مشاهدهداري  عملکرد آنها رابطه معني

 ت پرتوکاران باين جنسيرابطه ب 3در جدول 

با استفاده از آزمون ، نگرش و عملکرد يآگاه يپارامترها

Mann –Whithney  نشان داده شده است. با توجه به

ت پرتوکاران و ين جنسيبدست آمده ب P-valueريمقاد

 يدار ينگرش و عملکرد آنها رابطه معن يان آگاهزيم

با استفاده از آزمون همچنين  3جدول  در نشد. مشاهده

Kruskal-Wallis پرتوکاران  يليتحص مدر ن يرابطه ب

، نگرش و عملکرد نشان داده شده يآگاه يبا پارامترها

 نيبدست آمده رابطه ب P-valueر ياست. با توجه به مقاد

د بومثبت  آنها يزان آگاهيکاران و مپرتو يليمدر  تحص

 يآگاهن نمره يانگيم، يليبا باال رفتن مدر  تحص يعني

ن يب يافته است وليش يق افزاينه موضوع تحقيآنها در زم
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زان نگرش و عملکرد آنها يپرتوکار و م يليمدر  تحص

 نمره خطي رگرسيون .نشد مشاهده يدار يرابطه معن

 و بوده دار معني تحصيالت سطح و سن حسب بر آگاهي

. است شده ارائه 0 جدول در متغيرها از يک هر ضرايب

برابر  P-Value مقدار و خطي رگرسيون تايجبا توجه به ن

 و سن ،آگاهي نمره بين داري معني خطي رابطه 002/0 با

 .مشاهده گرديد تحصيالت

جنسيت و مدر   حسب بر پرتوکاران عملکرد و نگرش آگاهي، به مربوط نسبي امتياز ميانه و معيار انحراف ميانگين، مقايسه -3جدول

 تحصيلي

 عملکرد نگرش آگاهي   متغير

 جنسيت

 نفر( 01مرد )

 12/03 10/86 81/08 متوسط

 31/12 28/12 12/12 انحراف معيار

 68/06 80 22/20 ميانه

 نفر( 21زن )

 20/01 61/80 63/02 متوسط

 82/18 80/12 12 انحراف معيار

 68/06 80 36/36 ميانه

P-value 082/0 103/0 220/0 

 مدر  تحصيلي

 نفر( 2تکنيسين )

 33/01 82 36/36 متوسط

 11/10 03/16 13/11 انحراف معيار

 68/06 80 36/36 ميانه

 نفر( 03کاردان )

 01/03 00/88 18/03 متوسط

 06/10 13/10 10/16 انحراف معيار

 68/06 80 02/02 ميانه

 نفر( 30) کارشناس

 81/08 68/80 82/21 متوسط

 68/20 88/13 01/11 انحراف معيار

 20 80 22/20 ميانه

P-value 036/0 320/0 331/0 

 

 تحصيالت سطح و سن حسب بر آگاهي نمره خطي رگرسيون -0جدول

 ß P-Valueضريب  متغير

 <001/0 01/6 ثابت

 011/0 -022/0 سن

 021/0 866/0 تحصيالت

 

هر  نمره ارين و انحراف معيانگيدهنده م نشان 2جدول 

ن مطلب يانگر ايباشد که ب يسوال بر حسب درصد م

د از پرتوکاران به هر سوال ااباشد که چند درص يم

 اند. ح دادهين،پاسخ صحيمع
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 درصد حسب بر معين سوال هر نمره معيار انحراف و ميانگين -2جدول

 حراف معياران ميانگين نمره سوال

 62/33 18/88 خانم يک از راديوگرافي هنگام روز ده آگاهي در مورد قانون

 ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 18/28 21/01 آگاهي در مورد قانون

 06/20 88/00 بيمار و پرتوکار دوز کاهش در فيلتر يک آگاهي از نقش

 31/36 62/80 بيمار و پرتوکار دوز جهت کاهش ترافزاينده با سرعت باال صفحه يک استفاده از

 68/31 88/80 تصوير کيفيت در بهبود( گريد) شبکه يک آگاهي از نقش

 18/20 82/23 بيمار و پرتوکار دوز تغيير شرايط تابش در کاهش آگاهي از نقش

 20/30 26/10 راديولوژي هاي آزمون در استفاده مورد پرتوهاي اثرات بيولوژيک زمينه آگاهي در

 88/08 38/62 بيمار و پرتوکار دوز کربني در کاهش فيبر رويه با هائي آگاهي از نقش کاست

 82/02 01/20 پرتابل راديوگرافي انجام سربي در هنگام استفاده از روپوش

 82/26 61/8 ايکس اشعه تيوب از متري يک فاصله در نشتي پرتو آگاهي از حداکثر

 63/26 06/88 راديوگرافي انجام از قبل بارداري بيماران زن لاحتما سوال کردن در مورد

 31/36 38/12 معمولي راديوگرافي دستگاه يک کلي فيلتراسيون آگاهي از حداقل

 03/32 10/10 دندان تک راديوگرافي دستگاه يک کلي فيلتراسيون آگاهي از حداقل

 20/22 13/2 ليماتورک اشعه در ميدان و نوري ميدان تطابق عدم حداکثر آگاهي از

 02/08 33/33 پرتوکار فرد يک ساالنه مجاز آگاهي از دوز

 12/03 60/22 غيرپرتوکار فرد يک ساالنه مجاز وزد آگاهي از

 02/80 21/03 راديوگرافي انجام گناد هنگام استفاده از شيلد

 62/33 82/12 باردار زن پرتوکار يک جنين دوز مجاز حد آگاهي از

 00/38 00/82 بج فيلم استفاده از

 82/01 61/28 سالمتي پرتوکار سنجش جهت اي دوره خون انجام آزمايش

 03/32 10/10 بيمار و پرتوکار دوز تابش جهت کاهش ميدان اندازه کاهش

 20/22 13/2 فلوروسکوپي يا و راديوگرافي بيمار در پوست تا کانون رعايت فاصله

 22/01 80/31 راديولوژي حفاظت موارد خصوص در آموزشي گذراندن دوره

 62/20 21/13 راديولوژي حفاظت موارد خصوص در بازآموزي دوره گذراندن به تمايل

 

 بحث
، نگرش و يآگاه ن مطالعه نشان داد کهيج اينتا

زد ياستان  يولوژيعملکرد پرتوکاران شاغل در مراکز راد

نقاط قوت و ضعف  يدارا ييدرباره موارد حفاظت پرتو

ق ين تحقينرخ مشارکت پرتوکاران در ا باشد. يم يفمختل

 Slechta مطالعه %1/23نرخ سه با يبود که در مقا 6/61%

درصد مطالعه  32ن نرخ يو همچن (8)و همکارانش

Reagan دهنده مشارکت خوب  نشان (6)شو همکاران

 ن مطالعه بود.يپرتوکاران در ا

 بود 33/88 ±23/12پرتوکاران نمره مربوط به نگرش 

ده احساس و نظر دهن نشان باشد و يمقدار مطلوب م که

 ياز تابش بود ول ينه کاهش دوز ناشيمثبت آنها در زم

مختلف حفاظت  يها نه جنبهيپرتوکاران در زم يآگاه نمره

 %82سه با نمره يکه در مقا بود 20/06±30/12 ييپرتو

ن نمره يو همچن (8)و همکارانش Slechtaمطالعه 

. نبود ينمره مطلوب (0)و همکارانش Su مطالعه 83/62%

مطالعات به طور کامل  ز سواالت مطرح شده در آنيرالبته 
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بر اساس  صرفاً يا سهين مقايچنمشخص نشده است و 

 .اعالم شده در آن مطالعات انجام شده است ياز کليامت

ن سن يرابطه ب داده شد نشان 2همانطور که در جدول 

 بود( r= -311/0) يآنها منف يزان آگاهيپرتوکاران با م

نه موضوع يآنها در زم يزان آگاهيش سن، ميبا افزا يعني

 ياز به برگزارين نيکه ا افته استيق کاهش يتحق

ن موضوع را يد. اينما يم مشخصرا  يبازآموز يها دوره

ن صورت يبداند  د نمودهييز تايکنندگان در طرح ن شرکت

حال ه اند که تا ب از پرتوکاران اذعان داشته %01/21که 

را  يولوژيدر خصوص موارد حفاظت راد يبازآموزدوره 

ن يال به گذراندن يمتمااز آنها % 08/83و  رده بودندطي نک

بدست آمده  P-valueر يبا توجه به مقاد بودند. ها دوره

زان ين محل کار پرتوکاران و ميت و همچنين جنسيب

 ثبت نشد يدار ينگرش و عملکرد آنها رابطه معن يآگاه

 يلير  تحصامدپرتوکاران در  يزان آگاهين ميب يول

( وجود P-value=036/0)يدار يمعن مختلف تفاوت

زان ي، مباالتر يلير  تحصامد در يعني( 3)جدول داشت

ن يب يول باالتر بودق ينه موضوع تحقيآنها در زم يآگاه

زان نگرش و عملکرد آنها يپرتوکار و م يليمدر  تحص

ن تفاوت در مطالعه يا .نشد مشاهده يدار يرابطه معن

Wen-Chuan Su (و0و همکارانش ) Mojiri  و

 ز مشاهده شده است.ين( 8همکارانش)

رابطه که نشان داده شده است  2جدول ن در يهمچن

 يآنها منف يزان آگاهين سابقه کار پرتوکاران با ميب

(231/0- =r )زان يبا باال رفتن سابقه کار، م يعني بود

ن يا افته استيق کاهش ينه موضوع تحقيآنها در زم يآگاه

و  Shah و (0نش)و همکارا Suرابطه در مطالعه 

گر يبه عبارت د .است بدست آمده زين (2همکارانش)

 يزان آگاهيم ين بودن نسبييانگر پايب نتايج اين مطالعه،

شتر يو سابقه کار ب تر نييپا ر  تحصيليامد پرتوکاران در

ا يو  يآموزش يها کارگاه ين لزوم برگزاريکه ا باشد يم

شان مطرح يا يرا برا يليا تکميو  يبازآموز يها دوره

 .دينما يم

 ليتکم در پرتوکاران از يتعداد مناسب يهمکار عدم

ن مطالعه بود که يا يياز مشکالت اجرا يکي پرسشنامه

از عدم محرمانه بودن اطالعات هر  يل نگرانيشتر به دليب

 حيشد با توض يسع ن مشکليحل ا يبرا .پرتوکار بود

 ينان بخشياطمن يهمچنو  يقيتحق نيچن انجام ضرورت

 يهمکار نهيزمهر فرد،  يها محرمانه بودن پاسخنه يدر زم

 .ميساز فراهم را آنهاشتر يو مشارکت ب

 يريگ جهينت
پرتوکاران در نگرش  کهان کرد يق بين تحقيج اينتا

مطلوب  يولوژيراد يها آزموناز  ينه کاهش دوز ناشيزم

 يآگاه يدهنده احساس و نظر مثبت آنها بود ول و نشان

د يجد يها نه دستورالعمليه خصوص در زمبپرتوکاران 

به  مسألهن يکه ان بود ييحفاظت در برابر پرتوها نسبتاً پا

خصوص در افراد با سن و سابقه باالتر و مدار  

ن مشکل يرفع ا يبراشتر نمود داشت. ي، بتر نييپا يليتحص

 يها کالس يجهت برگزار يمناسب يزير د برنامهيبا

د يها با ن آموزشيجام شود اان مداوم و مستمر يبازآموز

حفاظت در برابر د يجد يها دستورالعملرنده يبرگ در

 .باشدپرتوها 

 و تشکرتقدير 
ان يدانند که از زحمات آقا يسندگان بر خود الزم مينو

 يآور که در جمع يرسول يمهدپور و  يفرشاد غفار

ن از پرتوکاران يند و همچنداشت يها همکار پرسشنامه

شرکت نمودند  ن مطالعهيکه در ا زديزحمتکش استان 

 .ندينما يقدردان
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