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 .1عضو هيأت علمي گروه فيزيک پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
 .2کارشناس ارشد آمار حياتي ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
 .3کارشناس راديولوژي ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
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چکيده
مقدمه :انجام آزمونهاي راديولوژي براي تشخيص انواع بيماريها کاربرد دارد ولي خطرات بالقوهاي براي بيمااران و نياز
پرتوکاران شاغل در بخشهاي راديولوژي به همراه دارد که در صورت رعايت تدابير حفاظتي ،ايان خطارات باه حاداقل
ممکن کاهش مي يابد .هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي سطح آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران شاغل در بخاشهااي
راديولوژي استان يزد در زمينه دستورالعملهاي جديد حفاظت در برابر پرتوها ميباشد.
روش بررسي :يک مطالعه به صورت توصيفي -تحليلي از نوع مقطعي با استفاده از يک پرسشنامه  38سوالي کاه در باين
همه  112پرتوکار شاغل در مراکز راديولوژي استان يزد تکميال گردياد انجاام شاد .ايان پرسشانامه محتاوي اطالعاات
دموگرافيک و سواالتي در رابطه با ميزان آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران راديولوژي در مورد حفاظات پرتاويي باود.
اطالعات پرسشنامههاي تکميل شده با استفاده از نرمافزار  SPSS19و آزمونهاي ناپارامتري مناسب و ضريب همبساتگي
اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافتهها :نرخ مشارکت پرتوکاران  61/6درصد بود و ميانگين و انحراف معيار امتياز مربوط به آگاهي ،نگرش و عملکرد آنها
در زمينه حفاظت در برابر پرتوها به ترتيب  88/33±12/23 ،06/20±12/30و  02/10±16/88بود .بين سن و ساابقه کاار
پرتوکاران و ميزان آگاهي آنها رابطه معنيدار و معکوس وجود داشت و همچنين بين ميزان آگاهي آنها بر حساب مادر
تحصيلي تفاوت معنيداري از لحاظ آماري وجود داشت.
نتيجهگيري :نتايج اين تحقيق نشان داد که با افزايش سن و سابقه کار و همچنين کاهش مدار تحصيلي پرتوکاران ،ميزان
آگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق کاهش مييافت که براي حل ايان مشاکل ،بهتار اسات دورههااي باازآموزي حااوي
دستورالعملهاي جديد مربوط به حفاظت در برابر پرتوها را برگزار نمود.
کليد واژهها :پرتوکاران راديولوژي ،حفاظت در برابر پرتوها ،آگاهي ،نگرش و عملکرد

*نويسنده مسئول :آدرس پستي :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد ،گروه فيزيک پزشکي ،تلفن0321 -8203010 :
پست الکترونيکيchaparian@ssu.ac.ir :
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مقدمه
قوي در پزشکي است ولي پرتوهاي ايکس بکار رفته در

راديولوژي آگاه باشند و نگرش و عملکرد مناسبي در اين

بخشهاي راديولوژي ممکن است اثرات خطرناکي بر

زمينه داشته باشند تا بتوانند خطرات ناشي از پرتوها را به

روي سيستمهاي بيولوژيکي گذاشته و باعث به وجود

حداقل برسانند.

آمدن برخي آسيبهاي عالجناپذير گردد .هر چند

در زمينه ارزيابي آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران

آزمونهاي راديولوژي براي بيمار منافعي به همراه دارد

شاغل در مراکز راديولوژي چند مطالعه در سالهاي اخير

ولي خطرات بالقوه ناشي از آن را براي بيمار و همچنين

انجام شده است که ميشود آنها را به چهار گروه تقسيم

پرتوکاران ،نميتوان ناديده گرفت.

نمود .گروه اول مطالعاتي بودند که فقط ميزان آگاهي

اثرات زيستي ناشي از قرار گرفتن در معرض اشعه به

پرتوکاران را بررسي نمودند ،مانند مطالعهاي که توسط

دو گروه اصلي تقسيم ميشوند :اثرات قطعي و اثرات

 Suو همکارانش( )0در زمينه سنجش آگاهي موارد

تصادفي .اثرات قطعي ،تابعي از دوز پرتو تحويل داده

حفاظت پرتويي ،بر روي  110پرتوکار شاغل در پنج

شده به ارگان و يا منطقه بدن ميباشد و در تابشي باالتر

مرکز پزشکي واقع در تايوان انجام شد که ميانگين نمرات

از دوز آستانه ،ديده ميشوند و با دوزهاي باالتر ،اين

صحيح  %62/83بود.

اثرات شديدتر ميشوند ،اثرات قطعي به ندرت در

همچنين در مطالعهاي که توسط  Shahو

راديولوژي تشخيصي ديده ميشوند .اثرات تصادفي ناشي

همکارانش( )2جهت ارزيابي سطح آگاهي حفاظت

از پرتو ممکن است به صورت سرطان در بيماران و يا به

پرتويي در بين  01پرتوکار شاغل در سه بيمارستان بزرگ

صورت اختالالت ژنتيکي در فرزندان آنها ظاهر شود.

پيشاور انجام شد ،ميزان آگاهي موارد حفاظت پرتويي

احتمال اثرات تصادفي با افزايش پرتو جذب شده افزايش

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

مييابد(.)1

گروه دوم مطالعاتي بودند که فقط ميزان عملکرد

هنگام استفاده از پرتوهاي يونيزان در پزشکي ،به کار

پرتوکاران را بررسي نمودند مانند مطالعهاي که توسط

بردن تدابير حفاظتي در برابر آنها ضروري ميباشد .اين

 Reaganو همکارانش( ،)6جهت تعيين ميزان رعايت

تدابير ميتواند باعث توليد تصاوير تشخيصي با کيفيت

شيوه هاي ايمني پرسنل و ايمني بيمار و ارتباط آن با

باال گردد و در عين حال هم بيماران و هم کارکنان،

آموزشهاي اوليه حرفهاي ،باالترين سطح آموزش و

حداقل ممکن تابش اشعه را دريافت نمايند .در

پرورش ،سابقه و نوع محل کار در بين  1200پرتوکار

سالهايهاي اخير ،دستورالعملهاي جديدي توسط

راديولوژي کاليفرنيا انجام شد .در اين مطالعه ميانگين

سازمانهاي بينالمللي معتبر International ( ICRP

نمرات رعايت شيوههاي ايمني بيمار  %88/1و ميانگين

 )Commission on Radiological Protectionو

نمرات رعايت شيوههاي ايمني پرسنل  %80/2بود.

International

گروه سوم مطالعاتي بودند که آگاهي و عملکرد

IAEA

 )1-3()Agencyدر مورد حفاظت در برابر پرتوها هنگام

پرتوکاران را بررسي نمودند مانند مطالعهاي که توسط

انجام آزمونهاي راديولوژي منتشر شده است .پرتوکاران

 Slechataو همکارانش( ،)8جهت تعيين ميزان رعايت

راديولوژي در به کار بردن تدابير حفاظتي نقش حياتي

شيوههاي حفاظتي اشعه توسط پرتوکاران و ارتباط آن با

دارند زيرا آنها مسئول مستقيم انجام آزمونهاي

آموزش حرفهاي ،آموزش مداوم ،سابقه اشتغال در

راديولوژي ميباشند و بايد از دستورالعملهاي

راديولوژي و محل کار در بين  2000پرتوکار شاغل در

(

Energy

Atomic
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تصويربرداري راديولوژي يکي از ابزارهاي تشخيصي

کاهشدهنده دوز تابشي ناشي از آزمونهاي مختلف

 /18بررسي سطح آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران راديولوژي استان يزد ...

مراکز راديولوژي کاليفرنيا انجام شد که ميانگين نمرات

 )day rule in radiologyيعني در زنان از شروع عادت

آگاهي و رعايت شيوههاي ايمني  %82و  %82بود.

ماهانه تا  10روز بعد از آن ميشود با خيال راحت

گروه چهارم مطالعاتي بودند که نمره کلي آگاهي

راديوگرافي نمود که به قانون  10روز مشهور است.

سواالت خاصي را اعالم نمودند مانند مطالعهاي که توسط

 ،)Achievableحدود مجاز دوز اشعه ،نقش شرايط

 Mojiriو همکارانش( )8در زمينه سنجش آگاهي و

تابش ( mAs ، kVpو فاصله) ،نقش شرايط پردازش فيلم

نگرش در مورد حفاظت در برابر تشعشع در بين 81

و همچنين نقش قسمتهاي مختلف دستگاه اشعه ايکس

پرتوکار همدان انجام شد .بر اساس نتايج اين مطالعه

(محدودساز ،فيلتر ،گريد ،صفحه افزاينده ،نوع کاست و

سطح آگاهي شرکت کنندگان در مورد ضرورت کاربرد

فيلم) در مقدار دوز بيمار و پرتوکار ،استفاده از فيلم بج،

فيلم بج و انجام معاينات دورهاي ،به ترتيب  %80و %63

استفاده از وسايل حفاظتي و انجام آزمايش خون دورهاي

بود و در زمينه کاربرد وسايل حفاظتي براي خود پرتوکار

جهت سنجش سالمتي پرتوکار بود.

و بيماران به ترتيب  %83/1و  %88/1بود.

سواالت مربوط به آگاهي ،نگرش و عملکرد به ترتيب

هدف از انجام اين تحقيق ،يک مطالعه توصيفي-

شامل  10 ،11و  11سوال بود .نحوه محاسبه ميانگين

تحليلي از نوع مقطعي جهت ارزيابي سطح آگاهي ،نگرش

امتياز کسب شده براي هر سوال بدين صورت بود که

و عملکرد پرتوکاران شاغل در مراکز راديولوژي استان

مجموع نمرات صحيح کسب شده توسط پرتوکاران براي

يزد درباره موارد حفاظت پرتويي بود.

يک سوال معين بر مجموع نمرات مورد انتظار تقسيم و
در عدد صد ضرب ميشد تا ميانگين امتياز حاصله بر

روش بررسي

حسب درصد بيان گردد به طور مثال اگر نصف پرتوکاران

اين مطالعه به صورت توصيفي -تحليلي از نوع
مقطعي با استفاده از پرسشنامه در ميان همه  112پرتوکار

به يک سوال پاسخ صحيح داده باشند امتياز کسب شده
براي آن سوال  %20بدست ميآمد.

شاغل در  18مرکز راديولوژي استان يزد (شامل همه

قابليت اطمينان ( )Reliabilityپرسشنامه به وسيله

بيمارستانها ،درمانگاههاي دولتي و غيردولتي) انجام شد.

ثبات داخلي خودش و به وسيله اندازهگيري قابليت

به تمام افراد شرکتکننده در مطالعه ،در مورد مباني و

اعتماد آزمون مجدد ( )test-retest reliabilityمورد

اهداف پژوهش ،محرمانه بودن دادهها و بدون نام بودن

ارزيابي قرار گرفت.

پرسشنامه اطالع داده شد ،عالوه بر اين ،به طور طبيعي،
آنها ميتوانستند از مشارکت امتناع ورزند.

پرسشنامهها در بين پرتوکاران راديولوژي شاغل در
استان يزد توزيع شد و از آنها خواسته شد که آن را

پرسشنامه شامل سواالتي درباره اطالعات جمعيت

تکميل نمايند .اطالعات پرسشنامههاي تکميل شده وارد

تحصيلي ،سابقه کار در

نرمافزار  SPSS19شده و پايايي پرسشنامهها با آلفاي

راديولوژي و محل کار) و  33سوال درباره اطالعات

کرونباخ ( )0/80بررسي شد و از شاخصهاي مرکزي و

مربوط به نگرش ،آگاهي و عملکرد در زمينه رعايت

پراکندگي مناسب براي توصيف دادهها استفاده شد.

شناختي (سن ،جنس ،مدر

شيوههاي حفاظت بيمار و پرتوکاران بود که با بررسي
کامل متون طراحي شد.
سواالت شامل خطرات تابش اشعه يونيزان ،قانون ده
روز هنگام راديوگرافي از يک خانم ،قانون  10روز ( Ten

نرمال بودن توزيع نمرهها با استفاده از آزمون
کلموگروف-اسميرنوف بررسي شد و به دليل معنيدار
بودن آزمون فوق ،از آزمونهاي  Mann -Whithneyو

 Kruskal -Wallisو ضريب همبستگي اسپيرمن براي
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پرتوکاران را محاسبه ننمودند بلکه فقط نمرات مربوط به

قانون As Low As Reasonably ( ALARA
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بررسي ارتباط بين متغيرهاي وابسته و مستقل استفاده شد.

بودند و  %38از آنها زن ( 21نفر) بودند .محدوده سني

از رگرسيون خطي براي تعيين تاثير هر يک از متغيرهاي

پرتوکاران بين  23تا  68سال (متوسط  30/86±1/10سال)

مستقل بر نمره آگاهي استفاده شد و مقدار P-Value

بود و محدوده سابقه کار آنها بين  1تا  08سال (متوسط

کمتر از  0/02به عنوان حداقل مقدار براي معنيداري

 11/3±8/02سال) بود .از نظر مدر

آماري در نظر گرفته شد.

 2نفر ديپلم (تکنيسين) 03 ،نفر کاردان و 30نفر کارشناس

تحصيلي پرتوکاران

يافتهها

آگاهي ،نگرش و عملکرد کل پرتوکاران در جدول 1

از تعداد  112پرتوکار شاغل در مراکز راديولوژي

نشان داده شده است.

استان يزد  88نفر پرسشنامه را تکميل نمودند و بنابراين
نرخ مشارکت  %61/6بود %63 .از پرتوکاران مرد ( 01نفر)
جدول -1ميانگين ،انحراف معيار و ميانه امتياز نسبي مربوط به آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران
آگاهي

نگرش

عملکرد

متوسط

06/20

88/33

02/10

انحراف معيار

12/30

12/23

16/88

ميانه

02/02

80/00

06/68

جدول -2ضريب همبستگي سن و سابقه کار پرتوکاران با پارامترهاي آگاهي ،نگرش و عملکرد
متغير
سن
سابقه کار پرتوکاران

آگاهي

نگرش

عملکرد

ضريب همبستگي ()r

-0/311

-0/108

-0/010

P-Value

0/006

0/112

0/132

ضريب همبستگي ()r

-0/231

-0/068

0/000

P-Value

0/032

0/228

0/611

در جدول  2ضريب همبستگي سن و سابقه کار

در جدول  3رابطه بين جنسيت پرتوکاران با

پرتوکاران با پارامترهاي آگاهي ،نگرش و عملکرد نشان

پارامترهاي آگاهي ،نگرش و عملکرد با استفاده از آزمون

داده شده است .همانطور که نشان داده شده است رابطه

 Mann –Whithneyنشان داده شده است .با توجه به

بين سن پرتوکاران با ميزان آگاهي آنها منفي بود يعني با

مقادير P-valueبدست آمده بين جنسيت پرتوکاران و

افزايش سن ،ميزان آگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق

ميزان آگاهي نگرش و عملکرد آنها رابطه معنيداري

کاهش يافته است ولي بين سن پرتوکار و ميزان نگرش و

مشاهده نشد .در جدول  3همچنين با استفاده از آزمون

عملکرد آنها رابطه معنيداري ثبت نشد .با توجه به مقادير

 Kruskal-Wallisرابطه بين مدر

 P-valueبدست آمده رابطه بين سابقه کار پرتوکاران و

با پارامترهاي آگاهي ،نگرش و عملکرد نشان داده شده

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

است .با توجه به مقادير  P-valueبدست آمده رابطه بين

ميزان آگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق کاهش يافته

مدر

تحصيلي پرتوکاران و ميزان آگاهي آنها مثبت بود

است ولي بين سابقه کار پرتوکاران و ميزان نگرش و

يعني با باال رفتن مدر

عملکرد آنها رابطه معنيداري مشاهده نشده است.

آنها در زمينه موضوع تحقيق افزايش يافته است ولي بين

تحصيلي پرتوکاران

تحصيلي ،ميانگين نمره آگاهي
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بودند .ميانگين ،انحراف معيار و ميانه امتياز مربوط به

 /20بررسي سطح آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران راديولوژي استان يزد ...

تحصيلي پرتوکار و ميزان نگرش و عملکرد آنها

با توجه به نتايج رگرسيون خطي و مقدار  P-Valueبرابر

رابطه معنيداري مشاهده نشد .رگرسيون خطي نمره

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

آگاهي بر حسب سن و سطح تحصيالت معنيدار بوده و

تحصيالت مشاهده گرديد.

مدر

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

تحصيلي
متغير
مرد ( 01نفر)
جنسيت
زن ( 21نفر)

آگاهي

نگرش

عملکرد

متوسط

08/81

86/10

03/12

انحراف معيار

12/12

12/28

12/31

ميانه

20/22

80

06/68

متوسط

02/63

80/61

01/20

انحراف معيار

12

12/80

18/82

ميانه

36/36

80

06/68

0/082

0/103

0/220

متوسط

36/36

82

01/33

انحراف معيار

11/13

16/03

10/11

ميانه

36/36

80

06/68

متوسط

03/18

88/00

03/01

انحراف معيار

16/10

10/13

10/06

ميانه

02/02

80

06/68

متوسط

21/82

80/68

08/81

انحراف معيار

11/01

13/88

20/68

ميانه

20/22

80

20

0/036

0/320

0/331

P-value

تکنيسين ( 2نفر)

مدر تحصيلي

کاردان ( 03نفر)

کارشناس ( 30نفر)
P-value

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

ضريب ß

P-Value

ثابت

6/01

>0/001

سن

-0/022

0/011

تحصيالت

0/866

0/021

جدول  2نشاندهنده ميانگين و انحراف معيار نمره هر
سوال بر حسب درصد ميباشد که بيانگر اين مطلب

ميباشد که چند درصااد از پرتوکاران به هر سوال
معين،پاسخ صحيح دادهاند.
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جدول -3مقايسه ميانگين ،انحراف معيار و ميانه امتياز نسبي مربوط به آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران بر حسب جنسيت و مدر

فصلنامه علمي تخصصي طب کار دوره پنجم /شماره اول /بهار 21 /12

علي چاپاريان و همکاران

جدول -2ميانگين و انحراف معيار نمره هر سوال معين بر حسب درصد
آگاهي در مورد قانون ده روز هنگام راديوگرافي از يک خانم

88/18

33/62

آگاهي در مورد قانون )As Low As Reasonably Achievable( ALARA

28/18

01/21

آگاهي از نقش يک فيلتر در کاهش دوز بيمار و پرتوکار

00/88

20/06

استفاده از يک صفحه افزاينده با سرعت باالتر جهت کاهش دوز بيمار و پرتوکار

80/62

36/31

آگاهي از نقش يک شبکه (گريد) در بهبود کيفيت تصوير

80/88

31/68

آگاهي از نقش تغيير شرايط تابش در کاهش دوز بيمار و پرتوکار

23/82

20/18

آگاهي در زمينه اثرات بيولوژيک پرتوهاي مورد استفاده در آزمونهاي راديولوژي

10/26

30/20

آگاهي از نقش کاستهائي با رويه فيبر کربني در کاهش دوز بيمار و پرتوکار

62/38

08/88

استفاده از روپوش سربي در هنگام انجام راديوگرافي پرتابل

20/01

02/82

آگاهي از حداکثر پرتو نشتي در فاصله يک متري از تيوب اشعه ايکس

8/61

26/82

سوال کردن در مورد احتمال بارداري بيماران زن قبل از انجام راديوگرافي

88/06

26/63

آگاهي از حداقل فيلتراسيون کلي يک دستگاه راديوگرافي معمولي

12/38

36/31

آگاهي از حداقل فيلتراسيون کلي يک دستگاه راديوگرافي تک دندان

10/10

32/03

آگاهي از حداکثر عدم تطابق ميدان نوري و ميدان اشعه در کليماتور

2/13

22/20

آگاهي از دوز مجاز ساالنه يک فرد پرتوکار

33/33

08/02

آگاهي از دوز مجاز ساالنه يک فرد غيرپرتوکار

22/60

03/12

استفاده از شيلد گناد هنگام انجام راديوگرافي

03/21

80/02

آگاهي از حد مجاز دوز جنين يک پرتوکار زن باردار

12/82

33/62

استفاده از فيلم بج

82/00

38/00

انجام آزمايش خون دورهاي جهت سنجش سالمتي پرتوکار

28/61

01/82

کاهش اندازه ميدان تابش جهت کاهش دوز بيمار و پرتوکار

10/10

32/03

رعايت فاصله کانون تا پوست بيمار در راديوگرافي و يا فلوروسکوپي

2/13

22/20

گذراندن دوره آموزشي در خصوص موارد حفاظت راديولوژي

31/80

01/22

تمايل به گذراندن دوره بازآموزي در خصوص موارد حفاظت راديولوژي

13/21

20/62

بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد که آگاهي ،نگرش و

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

عملکرد پرتوکاران شاغل در مراکز راديولوژي استان يزد

که مقدار مطلوب ميباشد و نشاندهنده احساس و نظر

درباره موارد حفاظت پرتويي داراي نقاط قوت و ضعف

مثبت آنها در زمينه کاهش دوز ناشي از تابش بود ولي

مختلفي ميباشد .نرخ مشارکت پرتوکاران در اين تحقيق

نمره آگاهي پرتوکاران در زمينه جنبههاي مختلف حفاظت

 %61/6بود که در مقايسه با نرخ  %23/1مطالعه Slechta

پرتويي  06/20±12/30بود که در مقايسه با نمره %82

و همکارانش( )8و همچنين نرخ  32درصد مطالعه

مطالعه  Slechtaو همکارانش( )8و همچنين نمره

 Reaganو همکارانش( )6نشاندهنده مشارکت خوب

 %62/83مطالعه  Suو همکارانش( )0نمره مطلوبي نبود.

پرتوکاران در اين مطالعه بود.

البته ريز سواالت مطرح شده در آن مطالعات به طور کامل
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سوال

ميانگين نمره

انحراف معيار

 /22بررسي سطح آگاهي ،نگرش و عملکرد پرتوکاران راديولوژي استان يزد ...

مشخص نشده است و چنين مقايسهاي صرفاً بر اساس

ميباشد که اين لزوم برگزاري کارگاههاي آموزشي و يا

امتياز کلي اعالم شده در آن مطالعات انجام شده است.

دورههاي بازآموزي و يا تکميلي را براي ايشان مطرح

همانطور که در جدول  2نشانداده شد رابطه بين سن

مينمايد.

يعني با افزايش سن ،ميزان آگاهي آنها در زمينه موضوع

پرسشنامه يکي از مشکالت اجرايي اين مطالعه بود که

تحقيق کاهش يافته است که اين نياز به برگزاري

بيشتر به دليل نگراني از عدم محرمانه بودن اطالعات هر

دورههاي بازآموزي را مشخص مينمايد .اين موضوع را

پرتوکار بود .براي حل اين مشکل سعي شد با توضيح

شرکتکنندگان در طرح نيز تاييد نمودهاند بدين صورت

ضرورت انجام چنين تحقيقي و همچنين اطمينان بخشي

که  %21/01از پرتوکاران اذعان داشتهاند که تا به حال

در زمينه محرمانه بودن پاسخهاي هر فرد ،زمينه همکاري

دوره بازآموزي در خصوص موارد حفاظت راديولوژي را

و مشارکت بيشتر آنها را فراهم سازيم.

طي نکرده بودند و  %83/08از آنها متمايل به گذراندن اين
دورهها بودند .با توجه به مقادير  P-valueبدست آمده

نتيجهگيري

بين جنسيت و همچنين محل کار پرتوکاران و ميزان

نتايج اين تحقيق بيان کرد که نگرش پرتوکاران در

آگاهي نگرش و عملکرد آنها رابطه معنيداري ثبت نشد

زمينه کاهش دوز ناشي از آزمونهاي راديولوژي مطلوب

تحصيلي

و نشاندهنده احساس و نظر مثبت آنها بود ولي آگاهي

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

پرتوکاران به خصوص در زمينه دستورالعملهاي جديد

تحصيلي باالتر ،ميزان

حفاظت در برابر پرتوها نسبتاً پايين بود که اين مسأله به

ولي بين ميزان آگاهي پرتوکاران در مدار
داشت(جدول  )3يعني در مدار

آگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق باالتر بود ولي بين
مدر

تحصيلي پرتوکار و ميزان نگرش و عملکرد آنها

رابطه معنيداري مشاهده نشد .اين تفاوت در مطالعه

خصوص در افراد با سن و سابقه باالتر و مدار
تحصيلي پايينتر ،بيشتر نمود داشت .براي رفع اين مشکل
بايد برنامهريزي مناسبي جهت برگزاري کالسهاي

 Wen-Chuan Suو همکارانش( )0و  Mojiriو

بازآموزي مداوم و مستمر انجام شود اين آموزشها بايد

همکارانش( )8نيز مشاهده شده است.

در برگيرنده دستورالعملهاي جديد حفاظت در برابر

همچنين در جدول  2نشان داده شده است که رابطه
بين سابقه کار پرتوکاران با ميزان آگاهي آنها منفي
( )r= -0/231بود يعني با باال رفتن سابقه کار ،ميزان
آگاهي آنها در زمينه موضوع تحقيق کاهش يافته است اين
رابطه در مطالعه  Suو همکارانش( )0و  Shahو
همکارانش( )2نيز بدست آمده است .به عبارت ديگر
نتايج اين مطالعه ،بيانگر پايين بودن نسبي ميزان آگاهي
پرتوکاران در مدار

تحصيلي پايينتر و سابقه کار بيشتر

پرتوها باشد.

تقدير و تشکر
نويسندگان بر خود الزم ميدانند که از زحمات آقايان
فرشاد غفاريپور و مهدي رسولي که در جمعآوري
پرسشنامهها همکاري داشتند و همچنين از پرتوکاران
زحمتکش استان يزد که در اين مطالعه شرکت نمودند
قدرداني نمايند.

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 11:56 IRDT on Wednesday May 12th 2021

پرتوکاران با ميزان آگاهي آنها منفي ( )r= -0/311بود

عدم همکاري مناسب تعدادي از پرتوکاران در تکميل

23 /12  بهار/ شماره اول/فصلنامه علمي تخصصي طب کار دوره پنجم

علي چاپاريان و همکاران
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